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RESUMO 

 

A presente dissertação visa descrever as políticas públicas de fomento estatal aos 

Arranjos Produtivos Locais (APLs) sob uma perspectiva jurídica, isto é, expondo e 

analisando os institutos jurídicos que são utilizados pelo poder público na tarefa de 

incentivar o desenvolvimento produtivo regional. 

Para tanto, este trabalho discute, inicialmente, alguns conceitos elementares às 

teorias de política industrial, bem como os fundamentos normativos das políticas de 

desenvolvimento regional, somente a fim de evidenciar que o debate teórico em torno do 

tema dos APLs e as medidas governamentais que dele advém representam a continuidade 

de uma questão consagrada. Em seguida, passa-se a uma exposição de alguns aspectos 

jurídicos da atividade estatal de fomento (ou, na dicção constitucional, de incentivo), o que 

se fará tanto pela discussão de alguns temas decorrentes diretamente da Constituição da 

República quanto pela breve apresentação de alguns institutos jurídicos que 

instrumentalizam políticas de apoio ao desenvolvimento produtivo.  

A partir daí, o tema dos APLs é tratado de modo mais específico: destacando-se as 

peculiaridades da ação pública em face da multiplicidade de agentes envolvidos na 

execução da política de fomento e na sua fruição; e exemplificando alguns casos em que se 

pôs em prática a articulação de instituições e instrumentos de incentivo. 

 

Palavras-Chave: Política industrial, Desenvolvimento Regional, Fomento, Arranjos 

Produtivos Locais. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis intends to describe the public promotion policies of Arranjos 

Produtivos Locais (APLs – local production systems or clusters) under a juridical 

perspective. The legal instruments utilized by the government when trying to stimulate the 

regional productive development will be exposed and analyzed. 

In order to demonstrate that the discussion concerning APLs and the government 

actions connected to them which are the continuity of a classical issue, this thesis 

discusses, initially, some elementary concepts related to industrial policy theories and the 

legal basis of the regional development policies. Secondly this paper shows some legal 

aspects of the public promotion activity, what will be done from the discussion of some 

subjects in the Brazilian Constitution and from a short presentation of some juridical 

institutes used to implement productive development policies. 

Finally, the APLs subject will be analyzed in a more specific way trough 

distinguishing the peculiarity of public actions in the face of the multiple agents involved 

in the policy-making and implementing processes of public promotion policies and its 

fruition, and exemplifying some cases of practical articulation of promotion institutions 

and instruments. 

 

Keywords: Industrial policy, Regional development, Promotion, Local Production 

Systems – Clusters.  
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INTRODUÇÃO 
 

A presente dissertação tem a pretensão de analisar a atuação do Estado brasileiro na 

promoção dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) sob uma perspectiva jurídica. Mais 

especificamente, trata-se de expor os mecanismos normativos envolvidos na atuação do 

poder público concernentes a essa modalidade específica de política industrial e de busca 

do desenvolvimento regional1. 

Como se pretende expor ao longo do texto, a ideia de APL tem mobilizado diversas 

instâncias do Estado brasileiro, de forma que políticas públicas voltadas à promoção desse 

modo de configuração e organização do setor produtivo já se verificam na esfera federal, 

estadual e municipal. A tarefa que ora se propõe, pois, é desvelar os institutos e 

instrumentos jurídicos envolvidos nessa forma de atuação do Estado e, nalguma medida, 

avaliar criticamente seus limites e possibilidades.  

No Brasil, há uma vinculação histórica entre estratégias governamentais de 

desenvolvimento econômico, política industrial e desenvolvimento regional. Não é exagero 

dizer que elas se confundem ou, ao menos, já se confundiram num passado não muito 

distante; vide as políticas de substituição de importações surgidas nos meados dos anos 50 

e suas matrizes teóricas inspiradoras (notadamente a assim chamada economia do 

desenvolvimento). Veja-se também um produto dessa estratégia de desenvolvimento 

concretizada em experiências como as da Superintendência de Desenvolvimento do 

Norsdeste (SUDENE), Superitendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), 

Banco de Desenvolvimento da Amazônia (BASA) e do Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB) e Suframa e de várias entidades estaduais norteadas pelo ideário da industrialização 

e da modernização do sistema produtivo local2. 

Quem percorrer a história da industrialização em nosso país, principalmente na 

segunda metade do séc. XX, observará um processo dirigido pelo Estado, que, ao longo do 

tempo, valeu-se de inúmeros instrumentos jurídicos e estruturou um significativo aparato 

burocrático em busca do desenvolvimento industrial em regiõe nas quais o fenômeno não 

                                                 
1 Wilson SUZIGAN insere os APLs como categoria subordinada aos temas da política industrial e do 
desenvolvimento regional em “Política Industrial e Desenvolvimento Regional”. Revista Observatório da 
Indústria, Paraná, v. 9, p. 34-35, 2005. 
2 BARROS, José Roberto Mendonça de. “A experiência regional de planejamento”, em: LAFER, Betty 
Mindlin. Planejamento no Brasil. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1973. p. 111-137; e CANO, Wilson. 
Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil: 1930-1970. 3ª. ed. São Paulo: UNESP, 2007. 
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se deu de maneira “espontânea” (caso do Sul e Sudeste). Apesar de esse processo de forte 

intervenção na economia ter adquirido feições diversas ao longo do tempo, chegando 

mesmo a ser mitigado a partir do fim dos anos 1980, fato é que o Estado brasileiro jamais 

deixou de contar com instrumentos de estímulo ao setor produtivo e de persecução do 

desenvolvimento regional. 

As políticas de promoção dos Arranjos Produtivos Locais (APLs), que surgiram e 

ganharam força justamente num momento de reconfiguração da atuação do Estado na 

economia, bem demonstram que as políticas industriais e de desenvolvimento regional 

persistem. Essas políticas congregam temas caros ao Direito Econômico e cumprem uma 

função fundamental não só para economias regionais, mas também, em alguns casos, para 

o setor produtivo nacional. Porém, até agora, pouca atenção despertaram na academia 

jurídica, não obstante as diversas discussões que o tema poderia ensejar acerca dos 

mecanismos normativos envolvidos nesse modo de atuação do Estado.  

A sustentar a abordagem aqui proposta, citam-se três questões imediatas que 

autorizariam a análise do tema a partir das categorias da dogmática jurídica. 

(i) Em primeiro lugar, tem-se uma óbvia subsunção do tema a uma importante 

questão inscrita na Constituição a respeito da busca pelo desenvolvimento econômico e 

redução das desigualdades regionais, e do modo pelo qual o Estado pode se articular com a 

iniciativa privada. A dimensão jurídica dessa discussão reside no fato de que toda e 

qualquer estratégia de desenvolvimento tem de se estruturar a partir de uma determinada 

concepção do papel do Estado e do espaço do mercado na ordem econômica 

constitucional. Para colocar noutros termos: o que autorizaria o Estado a imiscuir-se nas 

atividades privadas que dão substrato aos APLs? A função de incentivo à economia 

albergada no artigo 174 da Constituição confere ao poder público a devida competência de 

participar das aglomerações produtivas territoriais?  

(ii)  Ainda no plano constitucional, estão em jogo os usos possíveis da ideia de 

região, que hão de servir de parâmetro para a orientação das políticas de desenvolvimento 

regional. Caberia aqui uma discussão sobre o sentido das políticas de igualação das 

condições de vida e as bases territoriais em que elas deveriam se dar. Isto se liga ao tema 

dos APLs porque a ideia de região – ou localidade – normalmente considerada nas 

políticas que promovem os Arranjos diz respeito a uma área mais restrita do que aquela 

assumida na Constituição, tendo como escopo, por vezes, irradiar efeitos menos 

abrangentes. 
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(iii)  Além disso, a promoção dos APLs aglutina inúmeros instrumentos de atuação 

econômica do Estado; assim, seu estudo põe-se como oportunidade exemplar de exposição 

dos mecanismos de que o poder público dispõe para concretizar suas políticas de 

desenvolvimento produtivo. Uma análise desse tipo permite fazer, em suma, a tradução 

jurídica da política industrial. Mais ainda, o fato de se perceber esse aglutinamento de 

diversos expedientes de política de fomento econômico obriga a explicitar quais as 

entidadesadministrativas voltadas ao desenvolvimento regional e o modo pelo qual elas se 

articulam em torno das políticas de promoção dos APLs. 

Mas há, aqui, uma dificuldade: como abordar um tema cujo conteúdo 

consubstancia-se precipuamente na utilização, pelo Estado, de um instrumental que lhe é 

proporcionado pelo ordenamento jurídico, mas que não se estrutura a partir de um esquema 

organizatório estável e bem definido? A falta de um tratamento sistêmico dos APLs, 

revelado principalmente na inexistência de diplomas legislativos respeitantes ao tema, 

dificulta um pouco o seu estudo e impõe a formulação de uma estratégia de abordagem 

teórica. 

Se não existe uma lei que contemple a totalidade das medidas governamentais 

destinadas à promoção dos APLs (e não se está defendendo a necessidade de tê-la), o que 

se propõe, pois, é explicitar as ferramentas jurídicas manejadas no âmbito das políticas 

públicas concernentes. Nessa perspectiva, busca-se, com a exposição dos institutos 

jurídicos aplicáveis, uma espécie de decantação conceitual da ação estatal respeitante ao 

tema que, em documentos oficiais, expressa-se em termos como “incentivo”, “promoção”, 

“fomento”, “apoio” etc.  

Esse foco nas políticas de promoção afasta uma discussão minuciosa sobre os APLs 

na perspectiva das teorias econômicas positivas, de modo que alguma contribuição da 

literatura econômica sobre política industrial e economia regional será buscada apenas de 

modo a evidenciar que as políticas públicas relacionadas aos sistemas locais de produção 

não surgem num vazio, mas, ao contrário, expressam uma concepção a respeito dos 

vínculos existentes entre território, produção e desenvolvimento.  

Esta dissertação, portanto, não tem a ambição de se aventurar no campo da teoria 

econômica, mas sim de fornecer um panorama da atuação do Estado no fomento dos APLs. 

Para tanto, além dessa introdução, o texto está dividido em quatro capítulos e uma 

conclusão. 
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No primeiro capítulo se faz um exame, ainda que breve, das origens do termo 

“APL” e os seus significados correntes, principalmente no âmbito das políticas públicas 

que lhe são afetas (1.1). Além disso, busca-se expor sucintamente os contributos da 

literatura de Economia Industrial a fim de se expor as razões favoráveis e discordantes da 

adoção das políticas de desenvolvimento produtivo no atual cenário econômico, inclusive 

no que diz respeito aos objetivos de redução das desigualdades regionais. O intento é 

demonstrar os vínculos entre estratégias de desenvolvimento industrial e a questão regional 

(1.2); também será feita uma exposição sucinta a respeito dos fundamentos normativos das 

políticas de desenvolvimento regional (1.3) e, depois, uma conclusão parcial (1.4).  

O segundo capítulo busca expor alguns dos instrumentos de fomento econômico, os 

mecanismos jurídicos pelos quais se concretiza a atividade que o caput do art. 174 da 

Constituição denomina de incentivo. Isso será feito mediante a discussão de alguns 

aspectos conceituais da ideia de fomento (2.1) seguida de uma apresentação dos traços 

essenciais dos institutos jurídicos que dão concreção à ação fomentadora, mencionando-se 

algumas possibilidades de aplicação no âmbito das políticas de promoção dos APLs (2.2), 

arrematando-se o capítulo com uma breve conclusão (2.3). 

No terceiro capítulo, serão tratadas algumas questões específicas da promoção dos 

APLs. Inicialmente será exposta uma tipologia de APLs para demonstrar que, na verdade, 

sob tal designação reúnem-se configurações diversas de aglomeração produtiva, de modo 

que a variedade das situações fáticas enseja diferentes estratégias de atuação estatal (3.1). 

Em seguida, serão discutidas questões específicas a respeito dos mecanismos de 

cooperação e governança, as possibilidades de articulação das entidades governamentais, 

bem como as formas jurídicas que os agentes privados podem assumir tendo em vista a 

fruição de medidas de fomento coletivo (3.2). 

Já o capítulo quarto dará notícia de alguns casos que podem ser tomados como 

exemplo de aplicação das políticas de promoção dos APLs: o APL Pingo D’Água (4.1), o 

APL do Vale dos Sinos (4.2) e o APL de Campina Grande (4.3). 

As considerações finais servirão para, a partir do que foi tratado ao longo da 

dissertação, discutir algumas questões a respeito dos sentidos possíveis que as políticas de 

promoção dos APLs têm assumido e podem vir a assumir como política de 

desenvolvimento produtivo regional.  
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No mais, vale fazer uma observação cujo caráter pessoal e algo subjetivo impede 

que tenha o estatuto de uma nota metodológica: a ênfase que dezenas de entidades 

municipais, estaduais e federais dão ao tema dos APLs como política pública – no plano 

midiático, isso é, no que respeita à divulgação das ações das entidades públicas – nem de 

longe é acompanhada da efetividade da ação estatal ou, ao menos, da possibilidade de 

conhecimento e acesso dos dados que reflitam tal ação. Os APLs estão nas pautas dos 

poderes públicos, mas não resultam necessariamente em ações concretas duradouras nem 

tampouco são acompanhadas de uma mínima estrutura institucional estabilizada capaz de 

fornecer memória à ação pública. As políticas de promoção dos APLs, muitas vezes, 

resumem-se à boa vontade do gestor público de ocasião, de forma que, com a substituição 

deste, perde-se ou a política pública ou, senão, a possibilidade de avaliá-la em sua 

evolução temporal. 

Essas observações, bem verdade, calhariam à guisa de conclusão, mas ocorre que 

ela tem implicações no conteúdo do trabalho, o qual foi ensejado justamente pela grande 

divulgação do que se delineava uma política pública promissora – tanto no que diz respeito 

às ações programadas quanto nos resultados potenciais. Contudo, a presente pesquisa 

encontrou séria dificuldade quando se tratou de obter de entidades públicas o mínimo de 

informações e dados sobre o assunto em questão. Mesmo a simples troca de impressões ou 

acesso a dados provisórios ou não oficiais foi dificultosa. Resultado disso é que não se 

mostrou viável realizar uma análise mais robusta da eficácia das políticas de fomento aos 

APLs, de sorte que a fonte principal de concretização das ações estatais se fez de maneira 

indireta, isso é, por meio de estudos de casos anteriorente publicados.  

De todo modo, essas dificuldades serviram para demonstrar, ao menos um pouco, 

que a tarefa de estimular o desenvolvimento da produção, mesmo em situações em que a 

atividade produtiva é marcada pelo aspecto rudimentar, não é nada simples. Muito pelo 

contrário, superar a condição periférica (e mesmo a condição periférica no interior da 

periferia do capitalismo) é tarefa das mais complexas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainda que incipientes, e talvez por isso não objeto de muitos estudos mais robustos 

no que diz respeito aos resultados alcançados, as políticas de promoção dos APLs 

evidenciam ao menos uma coisa: elas não são simples, por mais simplória que, por vezes, 

pareçam as atividades em que se concretizam. De fato, a experiência acima relatada do 

APL Pingo D’Água demonstra que o fomento à produção nem sempre exige grandes e 

vultosos planos; pode ser que um investimento pequeno em valores absolutos, somado a 

ações de assistência técnica eficazes, que partam de uma identificação adequada dos 

problemas verificados e das demandas dos agentes, seja o bastante para provocar 

modificações significativas na estrutura produtiva local e beneficiar um número grande de 

pessoas que se vinculem a um determinada atividade. 

Todavia, como qualquer atividade produtiva reúne uma multiplicidade de aspectos, 

que são dificilmente abrangidos de todo nas competências jurídicas das entidades 

administrativas de fomento, é inevitável que a ação estatal se dê sempre mediante a 

conjugação de instituições múltiplas, cada qual com sua missão específica. Daí a 

preocupação com a governança nos programas de incentivo aos APLs. Sem mecanismos 

de coordenação, não só os resultados da ação pública se dissipam como a cooperação entre 

os agentes privados se torna dificultosa. 

Porém, de nada vale uma arquitetura institucional sofisticada e um corpo 

burocrático qualificado a concretizá-la, se o diagnóstico da ação pública não se der em 

tempo apropriado. No intercurso da elaboração do presente trabalho, inúmeros foram os 

estudos oriundos de entidades governamentais consultados que mais se afeiçoavam a 

material de divulgação, não podendo ser aproveitados em razão da inexistência de um 

exame minimamente robusto das características econômicas da região em que os APLs se 

situam ou dos efeitos que as ações de fomento tiveram seriam destindas a intentar.  

A impressão que se tem é que a simples ocorrência de um fenômeno aglomerativo, 

ainda que de pouca significância, pode servir de pretexto para que a entidade 

governamental local enuncie ali a existência de um APL e demande a atuação de outras 

instituições de fomento. Por isso é que se tem denunciado os riscos do uso do termo APL 
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como simples modismo3 ou como um instrumento não de política industrial, mas de 

simples programa de emprego e renda que seria incapazes até mesmo de contribuir para 

transformações acentuadas no quadro de desigualdades regionais do país4. 

Existe, pois, de fato, um dilema de política pública: canalizar investimento público 

somente para as aglomerações já dotadas de algum grau de maturidade ou explorar 

potencialidades latentes em localidades que não desenvolveram uma determinada atividade 

por pura falta de apoio? A resposta a essa questão não cabe nesta pesquisa, aliás, talvez não 

não caiba em pesquisa alguma, porque é uma questão puramente política. Contudo, não se 

pode negligenciar o fato de, se os resultados da ação pública – como tudo no campo da 

vida prática – são marcados por incertezas (de modo que privilegiar um arrranjo mais 

maduro em detrimento de outro incipiente não seja garantia de que o investimento redunde 

em benefícios para a sociedade), o formulador de políticas públicas, por sua vez, tem a 

certeza de que qualquer projeto de desenvolvimento nacional tem que lidar com a 

superação das desigualdades regionais. 

Apesar de não haver, em princípio, uma justificativa para se priorizar o apoio aos 

Arranjos Produtivos Locais vis a vis outras estratégias de políticas industriais, a abordagem 

de políticas em torno da ideia de APLs pode se mostrar útil para lidar concomitantemente 

com o desenvolvimento produtivo e os desafios da igualação das condições de vida. Mas 

ela se mostra ainda incipiente, deixando em suspenso a possibilidade de se colocar em 

execução um plano de desenvolvimento nacional que consiga articular as três esferas 

federativas tendo em vista a exploração de todas potencialidades de nosso território. 

Obviamente que isso é por demais complexo e trabalhoso, mas não foi verdadeiramente 

intentado com afinco até hoje. Vejamos por mais quanto tempo. 

                                                 
3 LEMOS, Cristina, ALBAGLI, Sarita e SZAPIRO, Marina: Políticas de promoção do arranjos produtivos 
locais no Brasil: evolução recente e desafios atuais. moda dos APLs in LASTRES, Helena & CASSIOLATO, 
José E. Estratégias para o Desenvolvimento: um enfoque sobre Arranjos Produtivos Locais do Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste Brasileiros. Rio de Janeiro, E-papers, 2006. 
4 .SCHMIDT FILHO, Ricardo e DE PAULA, Nilson M. Paula Incentivos à Formação de APLs no Brasil: a 
atual distribuição espacial das iniciativas e evidências de uma falsa política industrial. Disponível em e-
revista.unioeste.br/index.php/gepec/article/download/1812/1463 
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