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Nova forma de olhar, pensar e fazer política que abrange 

atores e atividades produtivas e inovativas 

– com distintas dinâmicas e trajetórias, desde as mais 

intensivas em conhecimentos até as que utilizam 

conhecimentos endógenos ou tradicionais 

– de diferentes portes e funções,  

– originários dos setores primário, secundário e terciário 

– operando local, nacional ou internacionalmente 

 

A ênfase central das novas políticas passa a ser o estímulo 

às articulações entre atores dos diferentes sistemas de 

produção e inovação e à capacidade de assimilar e utilizar 

conhecimentos provenientes das diversas fontes internas 

e externas aos mesmos  

 

 

Sistemas e arranjos produtivos e inovativos 
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• Criação em 2007 

• do Comitê de Arranjos Produtivos, Desenvolvimento 

Regional, Inovação e Meio Ambiente (CAR-IMA)  

• da Secretaria de Arranjos Produtivos e Desenvolvimento 

Local e Regional (SAR - Gabinete da Presidência) para 

discutir novas políticas para APLs, inovação e 

desenvolvimento regional, local e socioambiental 

• Consolidação e ampliação dos Departamentos Regionais 

• Criação de Departamento e Fundo da Amazônia e da Área 

de Meio Ambiente 

BNDES: prioridade ao desenvolvimento regional e 
a APLs 



BNDES: Estratégia de atuação para APLs e o 

desenvolvimento regional 

• Revisão e refinamento de instrumentos existentes:  

– Programa de dinamização regional (PDR); política de 
atuação no entorno de empreendimentos 
estruturantes; programas estaduais de apoio ao 
desenvolvimento integrado e de longo prazo; apoio a 
APLs de baixa renda 

• Estudos financiado com recursos do FEP/BNDES 

Mapeamento e avaliação de políticas para APLs em 
22 estados brasileiros 

Avaliação dos efeitos das políticas federais e do 
apoio aos grandes projetos na Região Nordeste, 
onde as carências são ainda mais graves se 
observarmos os índices relativos de produção, 
população e renda 



Políticas para APLs no Brasil:  

como avançar 

A avaliação das políticas para APLs financiada pelo 

BNDES envolveu mais de 200 pesquisadores brasileiros  

 

Significativa contribuição para o aperfeiçoamento das 

políticas para APLs e para o desenvolvimento produtivo e 

inovativo nos processos de planejamento públicos e 

privados, em nível municipal, estadual e federal  

 

 

Resultados da pesquisa em:  

http://www.politicaapls.redesist.ie.ufrj.br/ 

  



Principais Conclusões da  

Análise das Políticas de APLs no Brasil  

 

 
 

Três principais conquistas 

 

1. resgate das políticas de desenvolvimento e da 

preocupação com as especificidades e dinâmicas 

territoriais 

2. inclusão na agenda de políticas e prioridade a atividades, 

regiões e atores geralmente não contemplados - destaque 

aos conjuntos de MPEs  

3. intensificação das articulações e dos esforços de 

coordenação abrangendo as diferentes escalas, atores e 

focos de atuação 
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Reflexões sobre características essenciais de uma nova 

geração de políticas para APLs 
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Nova Geração de Políticas para APLs 

1 - Sua orientação, a iniciar pela seleção dos casos a serem 
apoiados  
 não pode se restringir a:  

• replicar ações e instrumentos desenvolvidos para contextos 
diferentes 

• focalizar apenas aqueles casos mais visíveis  
• escolhas embutidas em conceitos e modelos de política 

tradicionais  
• atendimento a prioridades pontuais e circunstanciais 

 

Alerta para conceitos que, por definição, excluem da agenda 
de políticas: atores, atividades e regiões 

 

• porte dos atores, forma, grau de maturidade e governança 
dos APLs 
 

 deve refletir as orientações estratégicas da política de 
desenvolvimento nacional, regional, estadual e local 



9 

Nova Geração de Políticas para APLs: 

características essenciais 

  
 políticas coordenadas e integradas com as prioridades 
estratégicas do desenvolvimento brasileiro, em suas 
diferentes escalas 

 
 políticas contextualizadas 
apropriadas adaptadas às diferentes condições 
dinâmicas territoriais 
capazes de estimular protagonismos e formulação de 
soluções e propostas locais, superando as tradicionais 
políticas ofertistas  

 

 políticas comprometidas com o desenvolvimento das 

estruturas produtivas e inovativas: “no APL e para o 

desenvolvimento do APL” 
 



10 

2 - A dinâmica produtiva e inovativa depende dos atores 
econômicos e não econômicos, que compõem os diferentes 
sistemas e arranjos produtivos e dos ambientes onde se 
inserem 
 

 políticas sistêmicas e capazes de  

 abranger atores com diferentes funções em um ou mais 
APLs 

 mobilizar sinergias coletivas 

 políticas para adensamento dos sistemas produtivos e 

inovativos e para aquisição e uso de conhecimentos e 

inovações e, visando 

 ampliar  capacitações, competitividade, valor e qualidade 
dos bens e serviços produzidos no país - Plano Brasil Maior 

 

Nova Geração de Políticas para APLs: 

características essenciais 
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3 – Necessidade de incorporar a inclusão social, equidade 

regional e sustentabilidade na agenda do desenvolvimento 

produtivo e inovativo 

 

 políticas para o desenvolvimento inclusivo e sustentável  

Ex: Apoio a arranjos produtivos e inovativos para 

•  inclusão produtiva  

•  aumento da provisão e da qualidade de alimentos, 
saúde, educação, habitação (com saneamento e acesso 
a água e energia), tratamento de resíduos sólidos, 
cultura e outros serviços públicos essenciais  

Plano Brasil sem Miséria e outros 

Seminário BNDES fevereiro de 2011 
 

Nova Geração de Políticas para APLs 
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Nova Geração de Políticas para APLs: 

características essenciais 

Oportunidades: 
 
 acesso ao conhecimento: principal ativo do Terceiro 
Milênio 
 lógica coerente com a cooperação e a difusão de 
capacitações e conhecimentos 
 significativa ampliação da agenda de apoio a arranjos 
produtivos e inovativos locais espalhados por todo o 
território brasileiro 

 
 

Destacado objetivo das Metas do Terceiro Milênio 



Políticas para APLs e desenvolvimento 

regional no Brasil: como avançar 

Novo cenário geopolítico e econômico mundial e nacional 

  

• Resgate da preocupação com desenvolvimento - dimensão 

regional e territorial - e da importância de desenvolver e 

implementar políticas adequadas, inclusivas, sustentáveis e 

intensivas em conhecimento 

 

• Ênfase nas especificidades e complexidades de nossos 

- sistemas de produção e inovação 

- biodiversidade 

- comunidades multiétnicas e culturais  

- formas próprias de relacionamento entre natureza,  

sociedade e cultura   



Políticas para APLs e desenvolvimento 

regional no Brasil: como avançar 

Necessidade de avançar na superação das tradicionais 

armadilhas que reforçam as desigualdades: 
 

• separar e antagonizar as diferentes dimensões do 

desenvolvimento – em particular a econômica da social 

• confundir desenvolvimento com investimento 

• revisão dos sistemas de prioridades e avaliação de crédito 

de projetos e de desempenho  
 ênfase no curto prazo, no apoio tradicional e a ações “mais 

do mesmo” 

 desembolso e desempenho financeiro não podem ser os 

únicos elementos 

• romper a invisibilidade do território dos modelos analíticos e 

de política 



Políticas para APLs e desenvolvimento 

regional no Brasil: como avançar 

Necessidade de avançar na superação das tradicionais 

armadilhas que reforçam as desigualdades: 
 

• ultrapassar modelos analíticos e de política, cuja 

formalização e operação dependem da abstração do tempo e 

do espaço baseados na lógica administrativa e que: 
a partir de indicadores impressionistas definem prioridades de 

cima para baixo 

padronizam prescrições e estabelecem atributos, regras e 

trajetórias ideais de desenvolvimento  

focalizam quase que apenas a gestão e a governança 

conferem papel central a sofisticadas taxonomias e modelos, 

atribuindo aos mesmos uma cientificidade inquestionável 

colocam em conflito diferentes recortes territoriais - entre si e 

com o pacto federativo 



Políticas para APLs e desenvolvimento 

regional no Brasil: como avançar 

Necessidade de avançar na superação das tradicionais 

armadilhas que reforçam as desigualdades: 

 

• contextualizar o entendimento sobre os processos 

produtivos e inovativos e as políticas para sua mobilização 

• reconhecer que  
 políticas únicas que tratam os desiguais como iguais 

reforçam as desigualdades 

 conceitos, indicadores e modelos de política não são 

neutros e muito menos universais 

• superar a injustiça cognitiva 

 



Exigência de novas políticas de desenvolvimento  

Oportunidades para o desenvolvimento e uso de conceitos, 
indicadores e modelos de política sistêmicos, próprios e 
capazes de: 

• contribuir para a inclusão e a redução de desequilíbrios 

• mobilizar e acolher demandas dos diferentes territórios em 
toda sua diversidade  

• integrar as prioridades do desenvolvimento nacional, regional, 
estadual e local dentro de uma perspectiva de longo prazo 

• reforçar padrões de produção e inovação intensivos em 
conhecimento, em especial nas regiões menos desenvolvidas 

• colocar em seu centro a capacidade de adquirir e usar 
conhecimentos e inovações, visando agregar qualidade e 
valor aos bens e serviços produzidos 

• promover o desenvolvimento enraizado, coeso e sustentável 
com visão de futuro 



Muito obrigada! 
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