
 

APRESENTAÇÃO

O Ipea, abraçando sua missão de aprimorar as políticas públicas no país, tem atuado 
junto ao Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior (MDIC) 
por meio de assessoria direta ao Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos 
Produtivos Locais (GTP APL). Esse grupo de trabalho, ao reunir diversas instituições 
que vão desde bancos públicos e privados até instituições de pesquisa – passando 
por gestores públicos que atuam tanto em esfera nacional quanto local –, cria um 
ambiente institucional com externalidades positivas que podem gerar a base para 
o desenvolvimento regional.

O GTP APL, sob a coordenação do MDIC, torna-se a mola mestra na 
condução de políticas para o desenvolvimento local. Contudo, ciente de que o 
desenvolvimento de uma região exige políticas integradas regional e setorialmente, 
o grupo de trabalho enfrenta o desafio de promover a associação das diversas 
percepções que permeiam o pensamento dos gestores, tomadores de decisão, 
produtores e consumidores, dentro de um contexto com múltiplas faces. Esse desafio 
é minimizado quando se tem a consciência de que a questão do desenvolvimento 
regional exige políticas top-down conjugadas com políticas bottom-up, ou seja, 
deve-se perceber as partes sem perder de vista o todo; enxergar na floresta 
aparentemente homogênea as especialidades das árvores.

A Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) 
do Ipea, dentro de uma visão macroeconômica, mas buscando fundamentos 
de base microeconômica, é o elemento de ligação entre o Ipea e o GTP APL. 
Essas orientações, desse modo, estão inseridas nos objetivos do Ipea, cujas 
finalidades são avaliar, elaborar e propor políticas, além de formular estudos 
que orientem o desenvolvimento e possam, assim, contribuir para o debate e o 
desenvolvimento do país.

O conjunto de textos que compõem os capítulos deste livro faz parte do esforço 
do GTP APL de levar ao público em geral e, especificamente, aos estudiosos da área 
um conjunto de percepções e propostas importantes para um bom entendimento 
das possibilidades e dos limites dos arranjos produtivos locais. As propostas aqui 
trabalhadas vão ao encontro do espectro de um conjunto de políticas integradas 
e, assim, associam-se ao que está proposto no GTP APL. É do conhecimento 
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de todos, porém, que muitos esforços ainda serão necessários para conduzir a 
política de desenvolvimento regional. A heterogeneidade institucional das regiões 
brasileiras, lato sensu, impõe desafios que somente poderão ser superados por 
meio de mecanismos que possam ampliar a interação daqueles que se propõem a 
enfrentar tais dificuldades. Acreditamos nisso, e o nosso esforço também se orienta 
para tal fim.


