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Mesa Plenária 2 

 

Arranjos Produtivos Locais, território e políticas de produção e inovação 

 

As transformações na economia e na política globais das últimas décadas têm 

trazido à tona as dimensões territoriais e sociais dos processos de desenvolvimento. A 

contrapartida da percepção dos processos de globalização e padronização das 

atividades produtivas é, de forma dialética, o entendimento do seu caráter 

intrinsecamente localizado e uma ênfase na diversidade.  

A percepção da relevância do caráter territorial da produção e da inovação tem 

levado à formulação e implementação de políticas voltadas ao desenvolvimento de 

arranjos e sistemas produtivos e inovativos locais. 

Paradoxalmente, com algumas poucas exceções, as políticas direcionadas à 

produção têm sido basicamente pensadas como se o território não fosse relevante. 

Nesse contexto, a Mesa Plenária Arranjos Produtivos Locais, Território e 

políticas de produção e inovação pretende debater a dimensão territorial da política 

de produção e inovação, em especial como elas podem contribuir para uma economia 

e sociedade mais harmoniosa e voltada à sustentabilidade social e ambiental. 

 

Questões para a discussão: 

 

1. As políticas de produção e inovação têm levado em consideração a importância 

do território em suas formulações? Quais são as principais falhas e limitações 

que as políticas de produção e inovação têm apresentado? 

2. Como as políticas podem contribuir para um relacionamento virtuoso entre os 

processos de desenvolvimento local e as relações econômicas em nível 

global? 

3. Qual o papel do Estado e das políticas na promoção do desenvolvimento local? 

4. Como as políticas de produção e inovação podem contribuir para uma 

economia e sociedade mais harmoniosa e voltada à sustentabilidade social e 

ambiental? 
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Plenary session 2 

Local productive systems, territory and policies for production and 

innovation 

 

 

THroughout the last decades, the political and economic global transformations 

have shed light about the relevance of the social and territorial dimensions of the 

development process. The largely shared perception about the processes of 

globalization and standardization of productive activities is, in a dialectical sense, the 

counterpart of an emphasis in the local character of the productive activities and their 

inherent diversity.   

The understanding that the productive and innovative activities have a territorial 

nature has led to the implementation of policies devoted to the development of local 

productive and innovative systems. Nevertheless, the main line of productive policy 

presents, with few exceptions, a paradoxical trend, which ignores the relevance of the 

territorial dimension. 

The plenary session Local productive systems, territory and policies for 

production and innovation is oriented to debate the territorial dimension of the 

production and innovation policies. It will also be emphasized the question of how can 

these policies contribute to build societies and economics which be environmentally 

and socially sustainable.  

 

1. Have Science, Technology and Innovation Policies taken into account 

the importance of territory in their formulations?  

2. How policies can contribute to a virtuous relationship between local 

development processes and global economic relations?  

3. What are the main roles of government policies in the promotion of local 

development? 

4. How can Science, Technology and Innovation Policies contribute to build 

societies and economics which be environmentally and socially sustainable?  

 


