
LosLos cuatroscuatros proyectosproyectos de de innovacióninnovación::
elementos para uma política de elementos para uma política de 

competitividade territorialcompetitividade territorial

TercerTercer encuentroencuentro de de lala redred dde proyectose proyectos dde integracióne integración
productivaproductiva entre entre PyMEsPyMEs em América Latina y em América Latina y elel CaribeCaribe

Salvador, 13 de junho de 2005Salvador, 13 de junho de 2005
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O desafio do desenvolvimentoO desafio do desenvolvimentoO desafio do desenvolvimento

Redução da desigualdade

com

Crescimento

Inclusão sócio produtivo
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A mudança de modeloA mudança de modelo

Foco não só nas grandes empresas, mas 
também nas redes de pequenos negócios

Olhar não somente as empresas, mas 
principalmente os territórios

Espaço não somente para as empresas 
global players, mas a inserção competitiva 
dos territórios na globalização – espaço 
para MPEs e encadeamento empresarial



Um dos caminhosUm dos caminhos

APLsAPLs
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Definição de APLDefinição de APL

Aglomerações de empresas, localizadas em Aglomerações de empresas, localizadas em 
um mesmo território, que apresentam um mesmo território, que apresentam 
especialização produtiva e mantêm vínculos especialização produtiva e mantêm vínculos 
de articulação, interação, cooperação e de articulação, interação, cooperação e 
aprendizagem entre si e com outros atores aprendizagem entre si e com outros atores 
locais, tais como: governo, associações locais, tais como: governo, associações 
empresariais, instituições de crédito, ensino empresariais, instituições de crédito, ensino 
e pesquisa.e pesquisa.
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Antecedentes da temáticaAntecedentes da temática
Ambiente acadêmicoAmbiente acadêmico

Economia da inovaçãoEconomia da inovação
Sistemas e arranjos locais de inovaçãoSistemas e arranjos locais de inovação
Artigos e publicaçõesArtigos e publicações
REDESISTREDESIST

Organismos governamentaisOrganismos governamentais
Estudos de clusters Estudos de clusters -- IPEAIPEA

Governos estaduaisGovernos estaduais
Ambiente empresarial Ambiente empresarial –– Federações de indústriasFederações de indústrias

Políticas para clustersPolíticas para clusters
Exemplo do Cresce MinasExemplo do Cresce Minas

Agentes de fomentoAgentes de fomento
Finep e BNDES Finep e BNDES –– EstudoEstudo
BNBBNB
Editais do MCT Editais do MCT -- FVAFVA



A inserção do Sebrae na temáticaA inserção do Sebrae na temática

Incluir uma forma de atuação coletivaIncluir uma forma de atuação coletiva

Abordagem de conjuntos de empresasAbordagem de conjuntos de empresas

Ação integrada  Ação integrada  -- apoio integral às apoio integral às MPEsMPEs

Foco na induçãoFoco na indução

Busca de resultados para Busca de resultados para MPEsMPEs
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Orientações Estratégicas SEBRAEOrientações Estratégicas SEBRAE

PremissasPremissas::

DesenvolvimentoDesenvolvimento sustentávelsustentável e e inclusãoinclusão socialsocial

MPE MPE comocomo instrumentoinstrumento essencialessencial de de desenvolvimentodesenvolvimento

MPEsMPEs competitivascompetitivas

OpçõesOpções EstratégicasEstratégicas::

IncrementarIncrementar a a geraçãogeração de de rendarenda das das MPEsMPEs

AumentarAumentar o o númeronúmero de de pessoaspessoas ocupadasocupadas nosnos pequenospequenos
negóciosnegócios

AmpliarAmpliar a a taxataxa de de sobrevivênciasobrevivência das MPEdas MPE
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Prioridades Estratégicas SEBRAEPrioridades Estratégicas SEBRAE––20032003--20052005

1. Atuar na busca da redução e racionalização da carga tributária e da
burocracia

2. Fomentar a ampliação e universalização do acesso ao crédito e a 
capitalização

3. Promover a educação empreendedora e a cultura da cooperação

4. Promover o acesso à tecnologia e a ampliação da capacidade de 
inovação

5. Promover o acesso a mercados

6. Atuar, prioritariamente, em ações coletivas, 
com foco em arranjos produtivos locais, 
através de soluções integradas

7. Aprimorar a estrutura, a operação e a gestão interna do Sistema
SEBRAE
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Antecedentes do SebraeAntecedentes do Sebrae
PROGERAR PROGERAR -- associativismoassociativismo
PronordestePronordeste –– abordagem setorialabordagem setorial
PRODERPRODER
Cadeias produtivasCadeias produtivas
DLISDLIS
Distritos industriais italianosDistritos industriais italianos

Aprendizado com modelo italianoAprendizado com modelo italiano
Espelhos do MundoEspelhos do Mundo

PROMOS PROMOS –– BIDBID
4 projetos4 projetos

Nova Friburgo Nova Friburgo -- RJ RJ –– confecçõesconfecções
Campina Grande Campina Grande –– PB PB –– calçadoscalçados
Tobias Barreto Tobias Barreto –– SE SE –– artesanato e confecçõesartesanato e confecções
ParagominasParagominas –– PA PA -- móveismóveis

Desenvolvimento de metodologiaDesenvolvimento de metodologia
Transferência de tecnologiaTransferência de tecnologia
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Formas de AbordagemFormas de Abordagem

Abordagens coletivas

Cadeias Produtivas Prioritárias

Grupo de 
Empresas

Não 
especializa-
do

Compartilha
-mento 
pontual de 
objetivo

Algumas 
ações 
conjuntas 
pontuais

Núcleos 
Setoriais

Especializa-
do

Comparti-
lhamento
de 
objetivos

Ações 
conjuntas

Visão de 
futuro

Encadeamento 
GR/MPE

Hierarquia

Uso do poder 
de compra

Desenvolv. de 
fornecedores

Desenvolv. de 
distribuidores

Desenvolv. de 
clientes 
estratégicos

Integração 
agro-
industrial

Rede de 
Empresas

Horizontal

Marca 
comum

Ações 
conjuntas

Atendimen-
to a 
padrões de 
qualidade

Arranjos 
Produtivos 
Locais

Concentra-
ção de 
empresas 
especializa-
das

Interação e 
cooperação

Aprendiza-
gem coletiva

Presença de 
múltiplos 
atores

Troca de 
experiências

Complemen-
taridades

Cooperação 
técnica

Fortaleci-
mento dos 
elos da 
cadeia 
produtiva

Rede de
APLs

Empresas em 
redes

Especializada

Hierarquia

Licenciam. de 
Marca

Padrão de 
gestão, 
produtos e 
processos

Promoção 
conjunta

Compartilha-
mento de 
objetivos

Visão de 
futuro

Território



1212

Operacionalidade das relações empresariaisOperacionalidade das relações empresariais

Empresas de uma mesma cadeia
produtiva
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Operacionalidade das relações empresariaisOperacionalidade das relações empresariais

Instituições

Empresas de uma mesma cadeia
produtiva
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Operacionalidade das relações empresariaisOperacionalidade das relações empresariais

Empresas de uma mesma cadeia
produtiva

Instituições
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Atuação do SEBRAE em APLAtuação do SEBRAE em APL

ObjetivoObjetivo

Aumentar a competitividade e a Aumentar a competitividade e a 
sustentabilidade dos micro esustentabilidade dos micro e

pequenos negóciospequenos negócios

Cumprir missão institucionalCumprir missão institucional
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Objetivo da atuação em APLObjetivo da atuação em APL

CompetitividadeCompetitividade

CooperaçãoCooperação

CapacidadeCapacidade
inovativainovativa

AprendizadoAprendizado
coletivocoletivo

ConhecimentoConhecimento
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Atuação do SEBRAE em APLAtuação do SEBRAE em APL

Publicação de um Termo de ReferênciaPublicação de um Termo de Referência, , 
que valoriza:que valoriza:

-- a a cooperaçãocooperação

-- a a construçãoconstrução de governança localde governança local

-- a a formaçãoformação de de pessoaspessoas parapara atuaçãoatuação locallocal

-- o o fomentofomento

à à capacidadecapacidade inovativainovativa

a a identidadeidentidade locallocal

a a integraçãointegração das das váriasvárias instituiçõesinstituições

aoao desenvolvimentodesenvolvimento sustentávelsustentável dasdas MPEsMPEs
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AtuaçãoAtuação do SEBRAE do SEBRAE emem APLAPL

Identificação e 
Seleção dos APL

Fortalecimento 
da Dinâmica do 

APL

Conhecimento 
do Ambiente

Elaboração do 
Plano de 

Desenvolvimento

Gestão e 
Desenvolvimento
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Ações de FormaçãoAções de Formação

1.1. Formação de Agentes de Desenvolvimento Formação de Agentes de Desenvolvimento ––
Curso para atuação imediataCurso para atuação imediata

-- 220 pessoas capacitadas220 pessoas capacitadas

-- carga horária de 56 horascarga horária de 56 horas

-- Conteúdos: pensamento sistêmico e articulação, Conteúdos: pensamento sistêmico e articulação, 
fundamentos de APL e Termo de Referência SEBRAEfundamentos de APL e Termo de Referência SEBRAE

2. Formação de Agentes de Desenvolvimento 2. Formação de Agentes de Desenvolvimento --
MBAMBA

-- 30 pessoas30 pessoas

-- carga horária de 496 horascarga horária de 496 horas

-- Parceria CEPALParceria CEPAL--SEBRAESEBRAE

-- iniciado em fevereiro de 2005 iniciado em fevereiro de 2005 –– em andamentoem andamento
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Ações de FormaçãoAções de Formação

3. Curso à distância 3. Curso à distância -- Internet Internet –– distritos distritos 
industriais italianosindustriais italianos
-- 200 pessoas já capacitadas200 pessoas já capacitadas

-- 800 pessoas até o fim do ano800 pessoas até o fim do ano

-- carga horária de 30 horascarga horária de 30 horas
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Ações de ParceriaAções de Parceria

1. Grupo de Trabalho Permanente p/ APL1. Grupo de Trabalho Permanente p/ APL

-- 32 Minist32 Ministéérios e Agrios e Agêências governamentais e nncias governamentais e nããoo--
governamentais governamentais 

-- DefiniDefiniçãção de estrato de estratéégia de atuagia de atuaçãção integrada para o o integrada para o 
desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locaisdesenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais

-- ConstruConstruçãção de polo de polííticas pticas púúblicas e ablicas e açãção convergente o convergente 

2. MDIC2. MDIC
Projeto ExtensProjeto Extensãão Industrial Exportadora o Industrial Exportadora –– PEIEX PEIEX –– 6 6 
em operaem operaçãção o -- + 11 em articula+ 11 em articulaçãçãoo

3. Convênio SEBRAE3. Convênio SEBRAE--CNICNI

-- 27 Estados27 Estados

-- Atuação através de projetos focados em APLAtuação através de projetos focados em APL

-- Capacitação de técnicos da CNI e FederaçõesCapacitação de técnicos da CNI e Federações
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Ações de ParceriaAções de Parceria

4. Convênio SEBRAE4. Convênio SEBRAE--IEL IEL -- BITECBITEC

-- 25 Estados25 Estados

-- Atuação através de projetos focados em APLAtuação através de projetos focados em APL

-- 500 bolsistas 500 bolsistas –– bolsas de inovação tecnológicabolsas de inovação tecnológica
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Ações em ConhecimentoAções em Conhecimento

1. 1. RedeSistRedeSist

Projeto Projeto SEBRAESEBRAE--RedeSistRedeSist (de 2001 a 2004):(de 2001 a 2004):

-- Capacitação dos colaboradores do SEBRAECapacitação dos colaboradores do SEBRAE

-- Seminários sobre políticas para promoção de APLSeminários sobre políticas para promoção de APL

-- Construção de base de dados sobre APLConstrução de base de dados sobre APL

-- InternalizaçãoInternalização da abordagem APL no SEBRAEda abordagem APL no SEBRAE

-- 12 Estudos de APL decorrentes da expansão da RedeSist12 Estudos de APL decorrentes da expansão da RedeSist

-- Publicação de 2 livrosPublicação de 2 livros

2. Bolsas de Mestrado2. Bolsas de Mestrado

-- SEBRAESEBRAE--UFSCUFSC

-- 30 Bolsas de Mestrado concedidas para estudos em 30 Bolsas de Mestrado concedidas para estudos em 
APL. Finalização em março de 2005APL. Finalização em março de 2005

-- Seminário de apresentação dos resultados e Seminário de apresentação dos resultados e 
publicação em CD e livropublicação em CD e livro
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Ações de DisseminaçãoAções de Disseminação

1. Vídeos1. Vídeos
-- Elaboração de 5 vídeos sobre 5 Elaboração de 5 vídeos sobre 5 APLsAPLs brasileiros brasileiros 
(confecções em Jaraguá(confecções em Jaraguá--GO, móveis em UbáGO, móveis em Ubá--MG, MG, 
turismo em Bento Gonçalvesturismo em Bento Gonçalves--RS, apicultura em PicosRS, apicultura em Picos--
PI e calçados em São João BatistaPI e calçados em São João Batista--SC). Em finalização.SC). Em finalização.

2. Portal SEBRAE2. Portal SEBRAE
-- Atualização constante das informações no Portal Atualização constante das informações no Portal 
SEBRAESEBRAE

3. Ambiente colaborativo virtual3. Ambiente colaborativo virtual
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Projetos em APL Projetos em APL –– carteira Sistema Sebraecarteira Sistema Sebrae

1635050AgronegAgronegóócioscios

643737TTêêxtil e confecxtil e confecçõçõeses

402222MMóóveisveis

372222TurismoTurismo

281313OutrosOutros

251010ConstruConstruçãção civilo civil

988Metal MecMetal Mecââniconico

2266CalCalççadosados

844Tecnologia de Tecnologia de 
InformaInformaçãçãoo

422ArtesanatoArtesanato

400174174TotalTotal

ValoresValores
(em R$ milhões)(em R$ milhões)

QtdeQtdeSetorSetor

Período 2005-2007

(com nome APL – 122)
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Atuação do SEBRAE em APLAtuação do SEBRAE em APL

Promover a cultura da cooperação e o Promover a cultura da cooperação e o 
aprendizado coletivoaprendizado coletivo

Promover os processos de geração, aquisição e Promover os processos de geração, aquisição e 
difusão do conhecimento nos Arranjosdifusão do conhecimento nos Arranjos

Estimular a construção e o fortalecimento de Estimular a construção e o fortalecimento de 
governança localgovernança local

Estimular a construção e fortalecimento de Estimular a construção e fortalecimento de 
identidade(s) local (is)identidade(s) local (is)

Construir parcerias no âmbito nacional, Construir parcerias no âmbito nacional, 
regional e localregional e local

Capacitar pessoas para atuaçãoCapacitar pessoas para atuação

Gerar e difundir conhecimento sobre APLGerar e difundir conhecimento sobre APL
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ResultadosResultados

Pesquisa com 29 APL de 9 setores – 510 empresas

9%9%23%23%10%10%29%29%58%58%Total de vendasTotal de vendas

10%10%34%34%7%7%34%34%50%50%Nº total de clientesNº total de clientes

10%10%42%42%11%11%29%29%37%37%MãoMão--dede--obra ocupadaobra ocupada

9%9%30%30%4%4%26%26%57%57%ProdutividadeProdutividade

8%8%30%30%5%5%37%37%56%56%ProduçãoProdução

8%8%37%37%5%5%36%36%50%50%FaturamentoFaturamento

ns/srEstá 
igualDiminuiu

Cresci
mento 
médio

AumentouDesempenho



Parceria BIDParceria BID

4 Unidades da Federação4 Unidades da Federação
BABA
MGMG
PEPE
SPSP

Parceria público e privadaParceria público e privada
Governos estaduaisGovernos estaduais

Entidades empresariaisEntidades empresariais
Sistema SebraeSistema Sebrae

EmpresasEmpresas
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BABA

ObjetivoObjetivo
Programa de apoio à competitividade dos Programa de apoio à competitividade dos APLsAPLs

FocoFoco
Desenvolvimento sustentável das Desenvolvimento sustentável das MPEsMPEs

APLsAPLs envolvidos envolvidos –– 1818
RecursosRecursos

BIDBID-- US$ 10 milhõesUS$ 10 milhões
NacionalNacional--US$ 6,67US$ 6,67

Gov. Estado Gov. Estado --50%50%
Sebrae BA Sebrae BA –– 25%25%
Sebrae NA Sebrae NA –– 25%25%
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BABA

ComponentesComponentes
modernização institucionalmodernização institucional
capacitação tecnológica empresarialcapacitação tecnológica empresarial

P&D P&D –– TIB TIB –– tecnologia de gestão tecnologia de gestão ––
design design –– tecnologia de produção e tecnologia de produção e 
automaçãoautomação

sustentabilidadesustentabilidade ambientalambiental
gestão da qualidadegestão da qualidade
capacitação de RHcapacitação de RH
internacionalização de empresasinternacionalização de empresas
implantação de mecanismos de fomentoimplantação de mecanismos de fomento
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MGMG

ObjetivoObjetivo
Programa de competitividadePrograma de competitividade

FocoFoco
inovaçãoinovação

APLsAPLs envolvidos envolvidos –– 77
RecursosRecursos

BIDBID-- US$ 10 milhõesUS$ 10 milhões
NacionalNacional--US$ 6 milhõesUS$ 6 milhões

FIEMG FIEMG –– R$ 1 milhãoR$ 1 milhão
Setor privado Setor privado –– R$ 2 milhõesR$ 2 milhões
Sebrae MG Sebrae MG –– R$ 1,5 milhõesR$ 1,5 milhões
Sebrae NA Sebrae NA –– R$ 1,5 milhõesR$ 1,5 milhões
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MGMG

ComponentesComponentes
Aumento da eficiência das Aumento da eficiência das MPEsMPEs
Investir em TIBInvestir em TIB
Qualidade de vidaQualidade de vida
Desenvolvimento sustentávelDesenvolvimento sustentável
Melhoria de infraMelhoria de infra--estrutura e logísticaestrutura e logística
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PEPE

ObjetivoObjetivo
Programa de competitividadePrograma de competitividade

FocoFoco
Produção e difusão de inovaçãoProdução e difusão de inovação

APLsAPLs envolvidos envolvidos –– 77
RecursosRecursos

BIDBID-- US$ 10 milhõesUS$ 10 milhões
NacionalNacional--US$ 10 milhõesUS$ 10 milhões

Governo do estado Governo do estado –– 10%10%
Setor privado Setor privado –– 40%40%
Sebrae PE Sebrae PE –– 25%25%
Sebrae NA Sebrae NA –– 25%25%
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PEPE

ComponentesComponentes

infrainfra--estrutura de suporte ao APLestrutura de suporte ao APL

fundo de competitividadefundo de competitividade

aplicação de TIC para aplicação de TIC para APLsAPLs

fundo de capital humanofundo de capital humano
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SPSP

ObjetivoObjetivo
Programa de apoio á competitividade dos Programa de apoio á competitividade dos APLsAPLs

FocoFoco
APLsAPLs envolvidos envolvidos ––
RecursosRecursos

BIDBID-- US$ 10 milhõesUS$ 10 milhões
NacionalNacional--US$ 10 milhõesUS$ 10 milhões

Sebrae SP Sebrae SP –– 50%50%
Sebrae NA Sebrae NA –– 50%50%
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Passos já dados:Passos já dados:

Aprovação das 4 propostas no Governo Aprovação das 4 propostas no Governo 
Federal ( RJ não aprovou)Federal ( RJ não aprovou)
Primeiras missões técnicas do BID Primeiras missões técnicas do BID –– 2 em 2 em 
cada UFcada UF
Seminário Seminário –– 8 a 9 de dez/20048 a 9 de dez/2004

Situação e nivelamento dos 4 projetosSituação e nivelamento dos 4 projetos
Marco lógicoMarco lógico

Consultoria do Banco Consultoria do Banco –– estruturação das estruturação das 
propostaspropostas
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Próximos passos:Próximos passos:

Programa de cooperação técnica( 4 meses)Programa de cooperação técnica( 4 meses)
Avaliação da demanda das Avaliação da demanda das MPEsMPEs para as atividades de para as atividades de 
intervenção previstas nas propostasintervenção previstas nas propostas
Validar as cadeias de valor indicadas em cada APLValidar as cadeias de valor indicadas em cada APL
Análise das vantagens competitivasAnálise das vantagens competitivas
Avaliação de crescimento de mercado dos Avaliação de crescimento de mercado dos APLsAPLs
Melhores práticas de clustersMelhores práticas de clusters
Estrutura institucional de Estrutura institucional de governançagovernança do APLdo APL
Monitoração e avaliação dos impactos do programaMonitoração e avaliação dos impactos do programa
Novos elementos para o desenho do projetoNovos elementos para o desenho do projeto
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