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Neste livro buscou-se uma sequência de artigos que abordassem questões importantes 
relacionadas ao tema arranjos produtivos locais (APLs), mas com a consciência de 
que algumas lacunas ainda permanecerão abertas. O livro foi dividido em quatro 
partes, cujos textos trazem conteúdos que avançam sobre os instrumentos de políticas 
públicas, governança e gestão, além das práticas de governança e da inserção dos 
APLs na cadeia produtiva de saúde. A leitura dos textos aqui publicados evidenciará 
que não há consenso em relação a um conjunto de pontos que compõem o tema 
APL, como é o caso de sua definição. O entendimento de que o desenvolvimento 
do país não pode prescindir de políticas voltadas para o crescimento local reafirma, 
contudo, a importância dos modelos de desenvolvimento endógeno.

A primeira parte, composta por quatro capítulos, coloca em perspectiva 
um conjunto de discussões sobre APLs como instrumento de políticas públicas. 
O capítulo 1, As políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento de arranjos 
produtivos locais, assinado por Erica Ribeiro de Sousa Simonetti e Quésia Postigo 
Kamimura, parte do pressuposto de que os APLs podem ocorrer de forma induzida 
ou natural. Torna-se imprescindível, contudo, o apoio dos governos municipais, 
estaduais e federal. No entendimento das autoras, compete aos agentes públicos 
ofertar os fatores, chamados de exógenos, que permitem o aproveitamento das 
possibilidades locais. Além da disseminação do conhecimento, elas defendem 
que há vantagens competitivas para as empresas participantes dos arranjos, que 
se configuram como fonte geradora de cooperação e inovação. Isso porque 
há o aproveitamento das sinergias, de forma que “o todo é maior que a soma 
de suas partes”.

O capítulo 2, cujo título é Um olhar brasileiro sobre os aglomerados: o arranjo 
produtivo local, assinado por Clariana Alves de Paula Queiroz e Márcio Coutinho 
de Souza, apresenta um conjunto de referências bibliográficas com o objetivo de 
discutir desde a adoção da nomenclatura de APL até o desenvolvimento de políticas 
públicas com foco neste tema. Os autores consideram que, ao analisarem cada 
requisito básico das diversas abordagens, as semelhanças peculiares dos APLs 
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estão, de certa forma, vinculadas às características culturais, de inovação e sociais 
de cada país.

O capítulo 3, Análise da política pública de arranjos produtivos locais no Brasil, 
faz um diagnóstico sobre a política de apoio à criação de APLs. O foco do trabalho é 
a implantação e o funcionamento do Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos 
Produtivos Locais (GTP APL) criado pelo governo federal. Esse artigo, assinado 
por Tainá Turri, investiga a organização estrutural da política pública de APL no 
Brasil, como se dá a interlocução, em nível federal, quanto à aplicação de uma 
política pública com enfoque local. Antes, porém, o texto investiga os conceitos 
econômicos utilizados na construção da expressão arranjo produtivo local e a forma 
como o entendimento desse termo influenciou a concepção dos APLs. O pressuposto 
adotado no texto é que o GTP APL, ao formular um manual para APLs mostrando 
como os arranjos devem se organizar e como conseguirão financiamento público, 
emprega uma abordagem que pode ser viesada, pois as instituições e os tipos de 
empreendimentos se diferenciam de acordo com a Unidade da Federação (UF) na 
qual se inserem. A pergunta que motiva a pesquisa é “qual desenvolvimento está 
sendo trabalhado pelo governo federal ao impulsionar (ou não) a política pública 
supostamente voltada para os APLs?”.

No capítulo 4, Polos criativos: lugares de desenvolvimento, de autoria de 
Selma Maria Santiago Lima, apresenta-se uma conjectura para a conceituação de 
territórios urbanos de produtividade local a partir dos conceitos de economia criativa 
denotados por polos criativos. O texto tem como pressuposto o entendimento 
da criatividade como eixo de desenvolvimento dos territórios urbanos, nos seus 
espaços e relacionamentos com a cultura. Além disso, propõe uma metodologia 
para a identificação desses polos criativos.

A segunda parte do livro, voltada para o tema desenvolvimento, governança 
e gestão pelo uso de APLs, é formada pelos capítulos de 5 a 9. O capítulo 5, 
Experiência de arranjos produtivos locais em Goiás: uma perspectiva para a segunda 
geração, de autoria de Jeferson de Castro Vieira, coloca em discussão as questões 
ligadas à gestão e à governança, a partir das políticas voltadas para os APLs em Goiás. 
O artigo pressupõe a necessidade de reformulações metodológicas, conceituais e 
outros elementos da política voltada para os APLs, com base em alguns estudos da 
RedeSist, relacionados às políticas de apoio a APLs implementadas no Brasil. Para 
o autor, isso se traduz em uma nova geração de políticas para arranjos produtivos. 
O trabalho sugere que o debate sobre a nova geração de políticas para APLs é fértil 
e com grandes lacunas que podem ser exploradas.

O capítulo 6, A construção de um novo modelo de políticas para arranjos 
produtivos locais no estado da Paraíba: sujeito histórico e projeto político no século 
XXI, de autoria de Paulo Fernando de Moura Bezerra Cavalcanti Filho, Dêlma do 
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Socôrro Pessôa Barbosa Aquino, Laplace Guedes e Marília Medeiros de Araújo, 
propõe uma reflexão sobre experiências no uso do mapeamento como instrumento 
de orientação de políticas, a começar pela própria definição do que se compreende 
como APL, bem como sobre os resultados obtidos com as políticas para APLs 
implementadas na Paraíba.

No capítulo 7, Caracterização e análise econômica do arranjo produtivo local 
do açaí nativo no estado do Amapá, de acordo com os autores Antonio Claudio 
Almeida de Carvalho, Francisco de Assis Costa e Jorge Federico Orellana Segovia, o 
consumo local do açaí nos estados do Pará e do Amapá é uma das mais importantes 
fontes de alimento da população, tanto rural quanto urbana, compondo um hábito 
alimentar típico e a identidade cultural da região. Além disso, a cadeia produtiva 
do açaí no estado do Amapá, ainda conforme os autores, tem participação de 
aproximadamente 2% no produto interno bruto (PIB) do estado e representa o 
quinto produto na pauta de exportação. Eles também destacam o surgimento de um 
grande mercado fora da Amazônia, não somente no país mas também no exterior, 
embora considerem que o consumo local do produto in natura, processado de 
forma artesanal, ainda é a maior parcela dessa cadeia produtiva. No entendimento 
dos autores, o aumento na demanda por açaí tem produzido efeitos diferenciados 
no complexo produtivo do bem nos estados do Pará e do Amapá.

Na sequência e ainda fazendo referência ao estado do Amapá, o capítulo 8, 
Os arranjos produtivos locais como política pública de desenvolvimento no Brasil e o 
arranjo produtivo local de mandioca no estado do Amapá, assinado por José Adriano 
Marini, discorre sobre os APLs como política de desenvolvimento no Brasil. O 
produto, objeto de estudo nesse trabalho, porém, é a mandioca. Para o autor, o 
cultivo da mandioca tem um papel importante no Brasil, tanto como fonte de 
alimento como geradora de emprego e renda, principalmente nas regiões Nordeste e 
Norte, e possui participação em torno de 10% das despesas anuais com alimentação 
para famílias com renda mensal de menos de um salário mínimo. Segundo Marini, 
no estado do Amapá, o cultivo da mandioca, com participação superior a 80% na 
produção agrícola estadual, é em grande parte praticado pela agricultura familiar, 
sem o uso de tecnologias inovadoras.

No capítulo 9, Efeitos da relocalização da indústria automobilística no Brasil e 
a formação de arranjos produtivos em regiões periféricas: o caso dos arranjos de Catalão 
e Anápolis no estado de Goiás, os autores Vanessa Marzano Araujo, Marisa dos Reis 
Azevedo Botelho e Sérgio Duarte de Castro discutem inicialmente os contornos 
gerais do processo de relocalização, destacando os aspectos relacionados às mudanças 
nos marcos regulatórios e as estratégias empresariais e dos estados para receber os 
investimentos. Na sequência, analisam as características dos arranjos que se formaram 
na região, sob o ponto de vista do processo histórico de desenvolvimento dessa 
indústria. Os autores consideram que surgiu nas regiões de Catalão e Anápolis um 
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processo de contínuo crescimento dos arranjos, a partir da evolução dos empregos. 
Apontam, porém, para uma diferenciação entre os dois casos e consideram 
que o arranjo de Catalão mostra tendência para um adensamento da cadeia 
produtiva presente no território e, portanto, impactos mais importantes para o 
desenvolvimento da região.

A terceira parte, que vai do capítulo 10 ao capítulo 15, trata daquilo que é 
considerado por muitos a essência dos APLs: competitividade, práticas e difusão 
do conhecimento. No capítulo 10, Análises sobre o desenvolvimento do Cluster 
Quesero de Villa María, assinado por Larissa Haddad Souza Vieira, Francisco 
César Pinto da Fonseca e Thainá Zoboli Mazzoco, os autores consideram que a 
cooperação interinstitucional é reconhecida como um elemento primordial para o 
aumento da competitividade de empresas dos mais diversos setores. Eles atribuem 
ao Estado e à sociedade civil organizada o papel de protagonistas no apoio a essa 
cooperação entre empresas, cujo papel deve ser voltado para o favorecimento do 
desenvolvimento regional por meio da formação de aglomerações produtivas. Assim, 
os autores propõem discutir sobre elementos relevantes para o desenvolvimento do 
Cluster Quesero de Villa María, na Argentina, identificando os atores envolvidos 
nessa aglomeração produtiva e os projetos e os resultados obtidos a partir de suas 
relações. Ainda segundo os autores, o cluster analisado parece se aproximar da 
definição brasileira de APLs, principalmente se forem consideradas as relações 
entre diferentes grupos e instituições públicas, privadas e de apoio.

No capítulo 11, Análise das práticas de cooperação, aprendizagem e inovação no 
arranjo produtivo local mínero-metalúrgico do alumínio no município de Barcarena, 
na Amazônia oriental, o autor Marco Antonio Silva Lima fundamentou sua 
pesquisa nos conceitos da abordagem da economia evolucionária, relacionando os 
processos de desenvolvimento à geração e disseminação de inovações tecnológicas 
dadas pelas condições favoráveis oferecidas pelas aglomerações empresariais e 
potencializadas pelos efeitos sinérgicos da concentração geográfica de agentes 
produtivos e institucionais.

No capítulo 12, Silvio Cezar Arend, Cidonea Machado Deponti, Carlos 
Eduardo Ruschel Anes e Danillo Alves de Oliveira assinam o artigo intitulado 
Diagnóstico de agroindústrias familiares no Vale do Rio Pardo no Rio Grande do Sul, 
pondo em foco a realização de um levantamento e do cadastro das agroindústrias 
familiares da região do Vale do Rio Pardo, a elaboração de um instrumento de 
coleta de informações junto às agroindústrias e o oferecimento de ferramentas de 
gestão para as propriedades e agroindústrias identificadas. Os autores consideram 
que, para que as iniciativas voltadas para o APL possam ser efetivas para a região, 
torna-se necessário um diagnóstico detalhado das condições destas iniciativas.
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O capítulo 13, Dinamização sustentável do cluster da mandioca do estado de 
Alagoas: solução de convergência setorial e crédito, de autoria de Antonio Pinaud, 
Renato Regazzi e Fabio Leão, faz considerações sobre a estratégia de dinamização, 
propondo uma inter-relação entres setores econômicos que sejam complementares ou 
correlatos e possam agregar valor à cadeia produtiva em estudo. Os autores sugerem 
uma estratégia que vai além dos mecanismos tradicionais de dinamização dos APLs. 
A proposta inclui ainda a difusão de informação, interação e inovações advindas da 
integração entre APLs e demais setores no território. O artigo destaca a importância 
de novas formas de financiamento, observando o perfil dos empreendedores.

No capítulo 14, Governança de arranjo produtivo local: um estudo de caso, assinado 
por Tiago Zardin Patias, Jamur Johnas Marchi, Leticia da Costa Alves, Clandia Maffini 
Gomes e Andreas Dittmar Weise, a governança torna-se fundamental na medida em 
que há nos APLs interações com os diversos agentes locais e regionais, como instituições, 
empresas e associações bastante complexas. O texto toma como base a análise da 
configuração da governança do APL do leite de Santana do Livramento, no Rio Grande 
do Sul, cuja metodologia seguiu o padrão de um estudo de caso exploratório de 
natureza descritiva e qualitativa. Nos resultados, os autores verificam que o APL 
do leite de Santana do Livramento apresenta predominantemente uma governança 
multilateral horizontal ou público-privada, mas com múltiplas formas, cujas bases 
são a colaboração, a confiança e os investimentos em ativos específicos.

Encerrando a terceira parte, o capítulo 15, Da oficina de moda e artesanato à 
associação Damas & Tramas, assinado por Ana Mery Sehbe De Carli e Jocelda Peretti, 
relata as atividades da oficina de pesquisa e desenvolvimento de design sustentável, 
no período de agosto de 2010 a maio de 2013, desenvolvida na Universidade de 
Caxias do Sul (UCS).

Para a quarta parte, capítulos 16 a 18, foram destinados os textos que 
versam sobre os APLs na cadeia produtiva das atividades ligadas à saúde, mas 
com abordagens distintas. O capítulo 16, intitulado Os arranjos produtivos locais no 
contexto da implementação da Política e do Programa Nacional de Plantas Medicinais 
e Fitoterápicos, foi assinado por Katia Regina Torres e trata de uma proposta de 
subsídios para o desenvolvimento e o estímulo a APLs em plantas medicinais 
e fitoterápicos no Sistema Único de Saúde (SUS). Para o desenvolvimento 
metodológico, foram consultados documentos de departamentos do Ministério 
da Saúde (MS), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e de outros 
órgãos do governo. Além disso, instituições e grupos de pesquisa na área, empresas 
fabricantes de fitoterápicos e de insumos farmacêuticos ativos de origem vegetal, 
serviços de fitoterapia e de farmácias vivas e, ainda, APLs apoiados pelo MS foram 
quantificados por região.
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O capítulo 17, Arranjo produtivo local de serviços de saúde de Natal e Parnamirim, 
de autoria de Carina Aparecida Barbosa Mendes Chaves e Valdênia Apolinário, 
destaca a importância estratégica do APL de saúde como vetor de desenvolvimento. 
A partir de fontes secundárias e com pesquisa de campo, o texto busca demonstrar, 
por um lado, a dependência do APL na região de Natal e entorno em relação a 
outras regiões e diversos países, principalmente no que se refere à aquisição de bens 
com maior conteúdo tecnológico (equipamentos, medicamentos e fármacos). Busca 
demonstrar, por outro lado, como a aquisição de produtos como alimentação, 
móveis e utensílios e vestuário estimula a economia local. Como conclusão, o 
estudo indica que as compras dos hospitais presentes no APL de saúde apresentam 
transbordamentos para a economia local/regional.

No capítulo 18, Estudo de caso do arranjo produtivo local de plantas medicinais 
e fitoterápicos: organização de cadeia produtiva em Botucatu – São Paulo, os autores 
Márcio Campos, João Cury Neto, Antônio Luiz Caldas Junior e Lin Chau 
Ming argumentam que tem sido notável o crescente uso de plantas medicinais 
e fitoterápicos como prática médica integrativa em vários países; e que o uso de 
medicamentos fitoterápicos está crescendo a uma taxa anual média de 15% no 
mundo, mas se concentrando nos países da Europa. O artigo considera que, apesar 
dos avanços, ainda existem diversos gargalos em todos os elos da cadeia de valor 
do APL, e cita como exemplos a falta de assistência técnica completa e integral 
aos agricultores, preços justos na relação de compra e venda entre os agricultores 
e as empresas primárias e a falta de informação dos profissionais de saúde da rede 
do SUS sobre os fitomedicamentos propostos no arranjo.

Após a apresentação do conjunto de artigos, encerramos este livro convictos 
de que o tema está longe de ser esgotado. As políticas voltadas para a promoção e 
a disseminação de APLs são necessárias, mas não suficientes para a condução do 
processo de desenvolvimento. O conjunto de instituições, públicas ou privadas, 
formais ou informais, é o que define o sucesso de um arranjo. Entender esse 
processo, suas interações e os resultados que produzem é um passo importante na 
definição das políticas públicas.


