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A Evolução e a Dinâmica dos 
Arranjos Produtivos e Inovativos 

Locais 

 



 

 

SISTEMA DE INOVAÇÃO 

 

 

Sistema = cooperação, competição, troca 
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PIB: 20ª posição no ranking nacional e 7ª no regional; 

Economia estruturada no setor de serviços  (65% do VA), sendo 25%  
no setor público. 

Setor sucroalcooleiro e químico com dinamismo de exportação.  

Agricultura e agroindústria açucareira → falência fiscal → perda do 
dinamismo agrícola e industrial. 

“Economia sem produção” = 30% PIB de transferências federais => 
aumento vendas varejo 

Desafio: “Economia com produção” → Política de apoio aos APLs. 
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• Possui flavonóides (= antimicrobiano, antiinflamatório, antioxidante, 
cicatrizante, antitumoral), nunca antes encontrados em outra própolis 
do mundo 

• 17 municípios do litoral alagoano, com 140 produtores 

• Em  maio de 2012 recebeu do INPI o registro de indicação geográfica 
Própolis Vermelha dos Manguezais de Alagoas , uma denominação de 
origem  

• Inovação importante => agrega valor, gerando maior competitividade e 
garantia de reconhecimento internacional 

• Protege os manguezais, razão de sua existência. 

• Trabalho conjunto dos produtores, universidade, organizações de 
fomento que durou 10 anos => cooperação e aprendizado 

• Próximos passos = pedido de patente de um medicamento derivado da 
própolis vermelha e mais conhecimento científico 



• Delimitação territorial dos APLs com base nos municípios, 
além do esforço de inclusão de maior número de municípios 
para ampliar o alcance  

• Pouca articulação inter e intra-arranjos - dependência do 
ritmo e da existência de uma organização externa ao APL para 
intermediar a articulação dos mesmos, sem que as empresas 
assumam a coordenação e exerçam a governança 

• Pouco capital social presente nos APLs em geral - a inércia 
em que vivem esses territórios os impedem de seguir adiante 
com acordos de cooperação, articulação institucional e 
condução de projetos e objetivos que visem dar o salto para o 
desenvolvimento 

• Em muitos casos,  pouca participação do município = onde se 
dá a política pública 

 

 

 



• Falta de instrumentos para perceber a dinâmica evolutiva 
dos arranjos, por meio do diagnóstico das suas capacitações 
produtivas e inovativas – APLs delimitados a partir de 
indicadores para redução de desigualdades sociais e de 
dotações de recursos naturais, e não com base nas capacidades 
produtivas e de articulação para a inovação das empresas 

• Falta de instrumentos de avaliação do desempenho dos 
arranjos 

 

 

 

 

 



• A operacionalização do conceito de APL é complexo => 
distância entre o conceito e sua prática 

•  A política de APLs vem sendo mantida como a principal 
linha de ação na indução do desenvolvimento e inclusão 
social de Alagoas e outros estados nordestinos. 

• Os arranjos produtivos locais não podem ser a única forma 
de fomento ao desenvolvimento regional, sob a pena de se 
perder a coordenação sistêmica de um país, estado ou região. 

•  É preciso políticas de suporte com objetivos mais 
sistêmicos, como: Compras públicas; Substituição de 
importações regionais; C,T & I; Capacitação de mão de obra. 

 



 

• Os APLs alvo de política em todo Brasil apresentam desafios 
específicos, mas possuem alguns comuns: Melhoria e 
implantação de infraestrutura de apoio às atividades 
produtivas, Melhoria do arranjo institucional; Melhoria da 
comercialização. 

•  Nenhuma política terá êxito completo se não for equacionado 
DEFINITIVAMENTE o problema da EDUCAÇÃO no Brasil  

• Como toda a política de desenvolvimento não é fruto de uma 
só geração, o grande feito da política de APLs será manter a 
continuidade desses projetos 



 
 
 

cecilialustosa@gmail.com 


