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RESUMO: O objetivo deste estudo consistiu em realizar pesquisa prospectiva nos municípios de 

Pedras de Fogo, Paraíba e Itambé, Pernambuco, em busca da identificação de arranjos produtivos 

locais (APL’s), existentes e potenciais. A pesquisa buscou apresentar ferramentas estratégicas para o 

enfrentamento e superação dos entraves que impedem a obtenção de qualidade de vida para o conjunto 

da população desses municípios. Ressalta-se que a interação entre os agentes locais, o poder público 

e/ou privado, e, ainda, entre os arranjos produtivos locais e o desenvolvimento das competências 

locais servem como alavanca para gerar benefícios para a população. O desenvolvimento dessas 

competências é de grande importância para qualquer região. É dessa forma que se busca potencializar 

as características econômicas, sociais e ambientais das comunidades locais. Nesse contexto, é 

importante que os agentes locais, conhecedores da dinâmica, dos problemas e das potencialidades da 

sua região, desenvolvam concepções e senso crítico quanto às estratégias desenvolvimentistas, 

resultando na aquisição de conhecimento, aprendizado e transferência de tecnologia. Analisou-se 

setores como o da agroindústria, agronegócio, agricultura familiar, têxtil/confecções, meio ambiente, 

entre outros. Para esse fim, utilizou-se como instrumental metodológico a pesquisa bibliográfica, com 

teorias que fundamentam o trabalho, a pesquisa de campo fundamentadas e alicerçadas por entrevistas. 

E, por fim, apresentam-se os resultados esperados, discute-os e promovem-se as considerações finais 

em formato de relatório e/ou livro. 
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