
política industrial

Diante de uma participação dimi-
nuta da indústria de transformação 
no PIB brasileiro – já foi de quase 
20% do PIB na década de 80 e hoje 
se encontra por volta de 10% do 
PIB, a menor na história recente – 
a Abdib elaborou um diagnóstico 
a respeito dos problemas, desa-
fios e importância da indústria na 
economia de um país emergente 
como o Brasil. 

Termos como política industrial, financiamento público, desvalorização cambial e conteúdo local foram 
demonizados nos últimos anos. A Abdib tem insistido na importância de usá-los com inteligência

o futuro da indústria

Ao longo dos últimos dois anos, 
a entidade tem procurado dialo-
gar com lideranças empresariais 
e autoridades públicas a respeito 
de um conjunto de propostas para 
revigorar a atividade industrial no 
Brasil, já que o setor é considera-
do motor de inovação e desenvol-
vimento econômico e fator dinâmi-
co para a retomada e crescimento 
sustentável. 

Nessa trajetória, a maior bata-
lha tem sido no campo das ideias. 
Devido a erros de estratégia e de 
execução de políticas públicas nos 
últimos anos, termos como finan-
ciamento público, conteúdo local, 
desvalorização cambial e até políti-
ca pública propriamente dita estão 
demonizados. 

A Abdib tem procurado desmistificar 
argumentos equivocados a respeito 
da efetividade baixa ou nula de uma 
política industrial seletiva na forma-
ção e consolidação de uma base 
produtiva dinâmica. Falhas come-
tidas na história recente no uso de 
mecanismos política industrial não 
justificam desconsiderar ou desqua-
lificar a política pública em si, mas, 
sobretudo, compreender erros para 
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Regras para conteúdo local e política 
industrial estiveram na pauta dos 
empresários na Abdib
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aperfeiçoar a aplicação dos instru-
mentos de política industrial. 

Países que já atingiram grau de 
desenvolvimento se apoiaram no 
dinamismo interno da indústria 
local e utilizaram com inteligência 
instrumentos como financiamento 
público, conteúdo local e desvalo-
rização cambial.

É nesse contexto e com esses prin-
cípios que a Abdib tem conduzido 
discussões a respeito da politica 
de conteúdo local no Brasil – com 
o setor petrolífero no epicentro do 
debate. Regras para incentivar a 
fabricação local precisam ser foca-
das em setores estratégicos, con-
dicionada a setores de média e 
alta tecnologia, com objetivos, 
prazos pré-determinados e 
metas de desempenho para 
não onerar a economia com 
setores que não se desen-
volvam competitivamente 
para inserção no mercado 
internacional. 

E as regras de conteúdo local pre-
cisam ser inseridas em uma política 
industrial abrangente e de médio e 
longo prazo, com monitoramento e 
transparência dos resultados. Essas 
discussões foram conduzidas pela 
Abdib em conjunto com comitês 
de Indústria e de Petróleo e Gás e 
propostas foram feitas no âmbito do 
Pedefor, programa do governo fede-
ral para aumentar a competitividade 
dos fornecedores de bens e serviços 
no setor petrolífero.

Por fim, em novembro de 2017, a 
Abdib foi sede de um seminário 
organizado pelo IRICE, Instituto 
de Relações Internacionais e Co-
mércio Exterior, em parceria com 
o Banco Mundial, para discutir a 
formatação de políticas industriais 
e reafirmar a importância do tema 
para o crescimento da produtivi-
dade e da economia.
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Seminário em 
dezembro trouxe 

à tona a relevância 
de redesenhar 

políticas industriais 
para aumentar a 

produtividade

Venilton Tadini, presidente-executivo da Abdib, 
participa de reunião sobre retomada da indústria 

de bens de capital ao lado de Marcos Cintra 
(Tennaris Confab), coordenador do Comitê de 

Petróleo e Gás
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