
PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE -  
ACORDO DE EMPRÉSTIMO BIRD – 8276 - BR 



Nippon  Koei - NKLAC  
q Nas américas desde 1977 
q Projetos em 21 países da região 
q Consultoria de Engenharia e Serviços Técnicos 

q Profunda compreensão das exigência culturais, sociais e 
técnicas 
q Compromisso com o desenvolvimento de longo prazo 



O lugar no RN Sustentável... 
 
COMPONENTE - DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL SUSTENTÁVEL 

Subcomponentes 

1. Investimentos estratégicos e fortalecimento da 

governança 

2. Investimentos em inclusão produtiva social e 

ambiental 

3. Investimentos em irrigação 

 



Diagnóstico dos 
APLs 

Plano Estratégico 
de cada APL 

Diretrizes para 
Programas e Projetos 

de Investimento 

PLANO DE TRABALHO 
PRODUTOS 
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Provedores Competidores Clientes 

Infraestrutura de 
transporte, hídrica, 

energética e rede de 
cidades 

Produtores, 
Mercados  

e Tecnologia 
O Semiárido do RN,  

restrições, 
adaptações  

e potencialidades 

Acesso a Mercados e 
Comercialização 

Inovação 
Tecnológica e 

Extensão 

APL – Redes de empresas em cooperação explorando vantagens / Alianças 
Governança de interesses, concertação de ganhos 

ABORDAGEM 

TERRITÓRIO- Espaço com identidade 
Relações historicamente contruídas – comunidade e empresas relacionadas 

CADEIA- Foco no produto e nos elos da cadeia 

Contexto Macroeconômico 
Políticas Monetárias / 

crédito 
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•  Um território é um espaço caracterizado por: 

 - Base de recursos naturais específicos. 

 - Formas de produção, intercambio e distribuição 

            da renda (sistema produtivo local). 

 - Relações sociais, institucionais e formas de 

            organização proprias, que constituem un tecido 

            social e institucional característico desse lugar. 

 - Elementos de identidade, entendida como historia e 

            cultura local particular. 
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}  O enfoque do desenvolvimento territorial toma como unidade 

de atuação o territorio e não a empresa, o setor ou o APL. 

}  Os APLs são parte fundamental das estrategias do 

desenvolvimento territorial. 

}  As abordagens do DT e dos APL tem por base a mobilização 

e participação dos distintos atores locais, públicos e privados. 

O enfoque do Desenvolvimento 
Territorial 



}  Os APL são concentrações geográficas de 
empresas interconectadas com provedores 
especializados, entidades de prestação de 
serviços e instituições Associadas (Porter). 

}  O APL se concentra na busca de fontes de 
vantagens competitivas dos agrupamentos 
setoriais de empresas situadas em diferentes 
lugares do território. 

}  Se trata de um modelo organizativo de redes de 
empresas e instituções contextualizadas en un 
determinado ámbito geográfico. 



q  Reunião do comité de acompanhamento   02/12/2015 

q  Validação das cartilhas Diagnóstico por APL  27/01/2016 

q  Realização dos workshops nos territórios   15-19/02/2016 

q  Apresentação do Produto 1 : Diagnóstico   02/03/2016 

q  Realização dos workshops estaduais   07–11/03/2016 

q  Apresentação do Produto 2 : Planos estratégicos  23/03/2016 

q  Consultas públicas Produto 3: Diretrizes   11-15/04/2016 

q  Relatório final      29/04/2016 


