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Entre os dias 8 e 10 de dezembro de 2015, no Centro de Eventos e Convenções 
Brasil 21, em Brasília, ocorreu a 7a Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos 
Locais (CBAPL). Com objetivos bem claros de aprimorar as políticas públicas 
e estimular o desenvolvimento local, promovendo a troca de informações e de 
experiências no desenvolvimento de empresas e empreendedores que configuram os 
arranjos produtivos locais (APLs) em todo país, a CBAPL foi palco de discussões e 
palestras diretamente relacionadas aos arranjos brasileiros, mas também proporcionou 
apresentações culturais, exposições de produtos e serviços, rodas de conversa e 
oficinas. Essa dinâmica atribuiu à conferência um privilégio: discutir e viver as 
experiências e os problemas desses arranjos produtivos diante de um quadro de 
desafios impostos pela conjuntura econômica brasileira e mundial, considerando 
as idiossincrasias tanto setoriais quanto regionais do país.

A 7a CBAPL assegurou a seus participantes a troca de experiências e 
conhecimentos em várias áreas. Mútua interação foi o ingrediente de destaque 
na conferência. A possibilidade de unir em um só ambiente – e com os mesmos 
propósitos – agentes públicos e privados, academia e cidadãos, representantes do 
governo federal e governos estaduais e municipais, criou um ambiente rico e fértil 
para a criatividade e a difusão de boas ideias e boas práticas.

Nessa perspectiva de ação integrada, o Grupo de Trabalho Permanente para 
Arranjos Produtivos Locais (GTP APL) e o Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC) idealizaram uma chamada pública para 
a apresentação de trabalhos científicos na conferência. Essa proposta evidenciou 
o esforço de estimular novos talentos em pesquisas relacionadas ao tema de 
desenvolvimento econômico e, em particular, às pesquisas sobre APLs, sejam elas 
em nível aplicado ou em nível teórico.

Foi esta a ideia que permeou a confecção deste livro: inserir no ambiente 
da política de APLs os esforços dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos por 
pesquisadores que estão ou estiverem direta ou indiretamente ligados ao ambiente 
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acadêmico. Considero que a publicação deste livro motiva e traz elementos para uma 
contínua discussão a respeito dos processos que envolvem os arranjos produtivos, 
de suas peculiaridades e importância para o desenvolvimento regional, nacional e 
social e das instituições (formais ou não) envolvidas e suas relações.

A academia ocupa um lugar de destaque quando se propõe discutir 
desenvolvimento econômico e recomendar políticas que acelerem esse desenvolvimento. 
É no ambiente acadêmico, criado com essa finalidade, que as ideias são apresentadas, 
discutidas com profundidade, criticadas, reexaminadas e, por fim, aperfeiçoadas. Se as 
ações do GTP APL e do MDIC visam a um trabalho conjunto entre os setores 
públicos e privados para a formulação de uma política de desenvolvimento 
voltada para o desenvolvimento regional e social do país, há que se valorizar e 
divulgar o esforço da academia.

Por fim, o futuro do país e o bem-estar desta e das próximas gerações dependem 
das ações orientadas para um desenvolvimento econômico que seja não somente 
sólido mas também inclusivo e sustentável.

Boa leitura!


