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Princípios	  da	  PNDR	  II:	  as	  contribuições	  para	  o	  tema	  
•  Par%cipação	  e	  controle	  social;	  
•  Transparência;	  	  

•  Solidariedade	  Regional;	  
•  Valorização	  da	  diversidade	  territorial,	  ambiental,	  social,	  cultural	  e	  

econômica;	  	  

•  Sustentabilidade;	  

•  Transescalaridade,	  mul%dimensionalidade	  e	  transversalidade	  das	  

polí%cas;	  	  

•  Respeito	  ao	  federalismo	  coopera%vo;	  	  
•  Combinação	  dos	  princípios	  compe%%vidade	  e	  equidade	  no	  

desenvolvimento	  produ%vo.	  	  
	  	  



§  Diretrizes	  de	  Estruturação	  Produ;va	  da	  PNDR	  	  
-  Equidade	  e	  compe%%vidade	  

-  Desenvolvimento	  Regional	  via	  Inclusão	  Produ%va	  –	  
Rotas	  da	  Integração	  

§  Sistema	  Nacional	  de	  Desenvolvimento	  Regional	  
-  Ar%culação	  Interministerial	  (Pacto	  de	  Metas)	  
-  Ar%culação	  SUDENE,	  SUDAM	  e	  SUDECO	  
-  Ar%culação	  com	  Estados	  e	  Municípios	  	  

	  

Contextualização:	  





Redes	  de	  APLs	  
setorial	  e	  

territorialmente	  
interligados 



Prospecção	  de	  Setores	  para	  Estruturação	  das	  Rotas	  

§  Contratação	  de	  consultoria	  especializada	  sob	  coordenação	  das	  
superintendências	  

§  Critérios:	  

Estratégia	  de	  implementação:	  

Potencial	  de	  Inclusão	  Produtiva
Vinculação	  à	  agricultura	  familiar
Atividades	  intensivas	  em	  emprego
Atividades	  ambientalmente	  sustentáveis
Potencial	  de	  aprofundamento	  tecnológico	  do	  setor
Organização	  Social	  Presente
Encadeamento	  dos	  elos	  produtivos	  intra	  e	  inter	  regionais
Representatividade	  regional	  
Setores	  amparados	  por	  outras	  iniciativas	  públicas	  ou	  privadas



Pactuação	  Federa;va	  

§  Par%cipação	  das	  Governanças	  Estaduais	  de	  Planejamento	  
e	  Assistência	  Social	  na	  Seleção	  dos	  setores	  e	  beneficiários;	  

§  Formalização	  de	  Acordos	  de	  Cooperação	  com	  Estados	  
para	  gestão	  das	  Rotas	  

§  Ar%culação	  Federal:	  Pacto	  de	  Metas	  

	  

Estratégia	  de	  implementação:	  



Fluxo	  Operacional:	  
§  Definição	  de	  setores	  
§  Seleção	  de	  parceiro	  técnico	  (Ex.	  EMBRAPA)	  

§  Definição	  dos	  Polos	  de	  Integração	  (APLs	  adensados)	  
§  Formação	  de	  Comitês	  Gestores	  Regionais	  e	  Câmaras	  

Técnicas	  Estaduais	  

§  Definição	  das	  Carteiras	  de	  Projetos	  
§  Estruturação	  da	  Cadeia	  Produ%va	  

	  

	  

	  

Estratégia	  de	  implementação:	  



Estruturação da Cadeia Produtiva 



Estratégia	  de	  implementação:	  

Financiamento	  das	  ações	  

§  OGU	  (Inclusão	  Produ%va):	  Convênio/termo	  de	  cooperação	  
(R$	  140	  milhões/2014)	  

§  Fundos	  Cons)tucionais	  (25	  bi)	  e	  	  
de	  Desenvolvimento	  (5	  bi)	  

§  Incen)vos	  (5	  bilhões/ano)	  
§  Perspec)va	  de	  ampliação	  dos	  recursos	  da	  Inclusão	  Produ)va	  

§  Fundo	  Nacional	  de	  Desenvolvimento	  Regional	  (FNDR)	  

	  

	  

Ar;culação	  Estados,	  
Superintendências,	  
SFRI/Bancos	  de	  Fomento	  



Território	  

Estado	  

Agentes	  
Econômicos	  

Sociedade	  
Civil	  



Capacitação 
dos R.H. 

   Capital Social 

(Org.Com./Redes) 

Canais de 
Financiamento 

Tecnologias e 
Assistência 

Técnica 

Patrimônio 
histórico 
cultural e 
ambiental 

Infra-
estruturas 

Gestão 
Municipal 

Comercialização 

Viabilização dos 
Sistemas 

Produtivos Locais 

CONSTRUÇÃO SOCIAL DOS ESPAÇOS 





Desafios:	  

§  Integração	  das	  ações	  no	  nível	  federal,	  estadual	  e	  municipal.	  
§  Estratégias	  de	  aproximação	  e	  diálogo	  com	  os	  atores	  da	  inicia%va	  

privada,	  na	  suas	  diferentes	  grandezas.	  	  
§  Sustentabilidade	  econômica	  dos	  projetos.	  
§  Celeridade	  na	  Formalização	  dos	  projetos.	  
§  Ins%tuições	  de	  governança	  efe%vas.	  
§  Capacitação	  e	  inovação	  para	  compe%%vidade.	  
§  Capacidade	  de	  prospecção	  de	  a%vidades	  complementares.	  
§  Priorização	  dessas	  áreas	  na	  perspec%va	  da	  inclusão	  produ%va.	  
§  Ins%tucionalização	  de	  canais	  e	  de	  polí%cas	  que	  possibilitem	  a	  

inicia%va	  (proposição)	  vindo	  das	  regiões.	  	  

	  

	  



 
 
 

 
 

Muito	  Obrigado!	  
	  

João	  Mendes	  da	  Rocha	  Neto	  
	  

Fone:	  	  55	  61	  2034-‐5332	  
joao.neto@integracao.gov.br	  


