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JUSTIFICATIVA  

 
A Rede Brasileira de Informação de Arranjos Produtivos Locais de Base Mineral (RedeAPLmineral) é uma rede 
de informação – sem fins lucrativos - responsável pela divulgação e disseminação da boa informação e das 
melhores práticas na cadeia produtiva do setor mineral, compreendendo o processo de: extração, 
beneficiamento, e transformação mineral organizado em Arranjo Produtivo Local (APL) de base mineral.  
 
Na RedeAPLmineral o usuário tem acesso a notícias, biblioteca especializada, glossário do setor, melhores 
práticas no setor de micro e pequena mineração, dentre outros. Pela ‘Comunidade Virtual’ o(a) usuário(a) tem 
acesso e pode participar de grupos de discussão e trabalho, Chats, Fóruns, bem como contribuir com o 
fornecimento de notícias, informações, eventos, pertinentes aos APLs de Base Mineral.  
 
Todo sistema de informação dessa natureza, isto é, que gera conhecimento especializado, é passível de 
transferência – para parceiros, instituições interessadas e patrocinadores –, por meio de metodologias 
específicas de repasse tecnológico contemplando estratégias de sustentabilidade, para garantir a perenidade de 
todo o universo de conteúdos e conhecimento disponíveis. Diante disso, este projeto de pesquisa vem propor 
ações necessárias para a elaboração de um plano voltado à sustentabilidade e transferência de tecnologia sobre 
arranjos produtivos locais de base mineral.  
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OBJETO 
 

Desenvolvimento de estudos para sustentabilidade e transferência de tecnologia no âmbito da Rede Brasileira de Informação de 
Arranjos Produtivos Locais de Base Mineral (RedeAPLmineral). 
 
OBJETIVO GERAL 
 

Realizar estudos para elaboração de um plano que viabilize a sustentabilidade e a transferência do sistema de informação sobre 
arranjos produtivos locais de base mineral a parceiros estratégicos, de forma a garantir sua perenidade. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Realizar pesquisa e prospecção de novos mecanismos que propiciem a melhoria do acesso e maior visibilidade aos conteúdos 
de arranjos produtivos locais de base mineral da RedeAPLmineral por meio das mídias sociais e de ferramentas de busca 
disponíveis no mercado. 

2. Analisar os indicadores de acesso ao portal da RedeAPLmineral e das mídias sociais por meio de ferramentas de análises 
estatísticas.  

3. Articular com instituições atuantes e detentoras de conhecimentos sobre arranjos produtivos locais de base mineral. 
4. Elaborar para o Portal da RedeAPLMineral um plano de sustentabilidade e transferência de tecnologia envolvendo parceiros e 

patrocinadores. 

O PROJETO É UMA ENCOMENDA DO MCTIC AO IBICT 
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CRONOGRAMA DE ENTREGAS DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS 

ENTREGAS PREVISÃO 

Documento contendo a consolidação de estudos prospectivos de 
ferramentas e mecanismos de busca e visibilidade aos conteúdos do 
portal APLmineral, bem como estatísticas e controles de acesso. 
 

Novembro 2016 
 

Plano de sustentabilidade e transferência de tecnologia do sistema de 
informação APLMineral. 
 

Fevereiro 2017 
 

Relatório final do projeto. 
 

Abril 2017 
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ESTRATÉGIA 

• Visão Integradora de projetos  
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INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 

Rede APL Mineral GTP APL 



Estimular processos locais de desenvolvimento, por meio da promoção da competitividade e da 
sustentabilidade dos empreendimentos no território dos APLs,  visando: 
 

• O desenvolvimento econômico; 

• A redução das desigualdades sociais e regionais; 

• A inovação tecnológica; 

• A expansão e a modernização da base produtiva; 

• O crescimento do nível de emprego e renda; 

• O aumento da escolaridade e da capacitação; 

• A elevação da produtividade e competitividade; 

• A ampliação dos mercados internos e externos. 

Objetivos e Diretrizes de Atuação Integrada do GTP APL 
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O GTP APL tem como uma de suas 
atribuições a de gestor das informações 
relacionadas aos Arranjos.  
 
Essa atribuição consiste na facilitação do 
acesso às informações e ações de apoio 
aos APLs, disponibilizadas no 
Observatório Brasileiro de APLs, na Lista 
Oficial de APLs e no Manual de Apoio aos 
APLs. 

No eixo inovação e tecnologia 
encontram-se inseridas as ações e os 
programas de concessão de crédito para o 
desenvolvimento de produtos e processos 
de base tecnológica, de financiamento 
para compra de máquinas e 
equipamentos das empresas dos APLs, de 
oferta de consultoria para promover a 
inovação de produtos e processos 
produtivos, e de aumento do número de 
patentes registradas decorrentes de 
parcerias entre empresas e universidades. 



Os NE agrupam entidades dos diversos 
segmentos da sociedade capazes de 
planejar e executar os Planos nas 
localidades produtivas identificadas ou 
naquelas com potencial de expansão. A 
composição de um NE deve atender ao 
critério estabelecido para funcionamento, 
de atuar com pelo menos um 
representante dos setores: 
• Governo estadual; 
• Sistema S; 
• Instituições financeiras; 
• Setor empresarial; 
• Sistema C&T; 
• Trabalhadores, com atuação em APLs. 
 

Núcleos Estaduais (NE) 





Gestão da informação e 
Inteligência  
A inteligência competitiva (IC) é uma ferramenta que 
pode ser utilizada pelas organizações para monitorar as 
informações do ambiente externo com o propósito de 
suportar a tomada de decisão. 

Observatório Brasileiro de APL – Inteligência Competitiva 



Metodologia de implantação da Inteligência Competitiva  

Planejamento – Definição do processo e seus objetivos, identificando-se quais 
necessidades de inteligência e quais as informações indispensáveis para atendê-
las;  

Coleta e tratamento das informações – Identificam-se as fontes de informação 
relevantes, internas e externas e o tipo de tratamento que será dado à informação 
para armazenamento;  

Análise final das informações – Realiza-se a análise das informações já coletadas e 
tratadas para elaboração dos produtos de inteligência; 

Disseminação – Entrega da informação analisada, por meio dos produtos de 
inteligência, em formato coerente e convincente, aos tomadores de decisão; e 

Avaliação – Avaliação do processo de elaboração dos produtos de inteligência, 
com base no desempenho de cada uma das etapas e os resultados práticos 
obtidos pelos usuários, com o uso dos produtos gerados. 

Observatório Brasileiro de APL – Inteligência Competitiva 



ESTRATÉGIA DE INTERAÇÃO 

A estratégia concentra o esforço cooperado entre diversos atores públicos, 
intermediados por agentes locais e de coordenação, capazes de articular atuações 
conjuntas nos 27 Estados, subsidiando os tomadores de decisão dos Arranjos 
Produtivos Locais, com instrumentos que permitam uma melhor compreensão sobre 
construção coletiva e Inteligência Competitiva no âmbito do Observatório de APL. 

Observatório Brasileiro de APL – Inteligência Competitiva 



Convergência entre a 
demanda, a oferta e a 

disponibilidade de 
fomento para inovação 

e tecnologia 

FOMENTO 
(Agências, 

Promotores e 
Financiadores) 

OFERTA 
(ICTS, 

Universidades, 
Empresas) 

DEMANDA 
(Setor 

Produtivo) 

Informações relacionadas à inovação encontram-se disponíveis, porém 
dispersas em meio a diversas fontes, mantidas e disseminadas por 
instituições de pesquisa, universidades e empresas. 

Informação para Inovação 



Roteiro do Fomento à 
inovação e tecnologia 

Fomento 

Oferta Demanda 

INFORMAÇÃO PARA TOMADA 
DE DECISÃO 

INFORMAÇÃO ESTRUTURADA E 
ORGANIZADA  

INFORMAÇÃO DISPERSA E 
COMPLEXA 

= 

Informação para Inovação 



Diagnóstico Tecnológico 

Oficinas SEBRAEtec 

Suporte Tecnológico 

Apoio Tecnológico  à 

Exportação 

Atendimento Tecnológico “in 

loco” 

Aperfeiçoamento Tecnológico 

Inovação Tecnológica 

Clinicas Tecnológicas 

Inova Aerodefesa 

Inova Energia 

Inova Petro  

Inova Saúde 

Plano Inova Sustentabilidade 

Plano Inova Telecon 

PAISS 

PAISS Agrícola  

Empresa de Base Tecnológica 

Empreendedorismo 

Entidade Gestora de Incubadora 

Incubadora de Empresas 

Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica 

Incubadora de Empresas dos 

Setores Tradicionais 

Incubadoras Mistas 

Incubação de Empresas 

Parques Tecnológicos 

Estruturação de uma ferramenta “MOTOR DE BUSCA” que permitirá identificar, 
em tempo real, as oportunidades de fomento à inovação e tecnologia para 
Pequenos Negócios. 

Ferramenta 



Modelo de atuação 
Estimular a cultura de inovação por meio da criação de uma rede voltada 
para a disseminação de informações sobre novas ideias e oportunidades 
de fomento para inovação em pequenos negócios, por meio da 
inteligência aplicada à informação. 

Uma rede de disseminação 
da informação e inteligência 
competitiva voltada para 
melhorar o ambiente de 
negócios das Micro e 
Pequenas Empresas, por 
meio dos Arranjos 
Produtivos Locais – APL e 
Nucleos de Inteligência 
Competitiva nos estados. 



Catálogo Coletivo Nacional 
de Publicações Seriadas 

(CCN) 

Rede Bibliodata 

Inovação 

INFORMAÇÃO INTELIGÊNCIA INOVAÇÃO + = 



Convergência das ações nos projetos do IBICT 

Recursos 

Observatório de APL Rede APL Mineral N3i 

Realizar pesquisa e 
prospecção de novos 
mecanismos tecnológicos 
que se posicionem como 
alternativas a fim de melhor 
adequação à realidade da 
plataforma integrada 
Observatório de APL 

Realizar pesquisa e 
prospecção de novos 
mecanismos quer propiciem 
a melhoria do acesso e 
maior visibilidade aos 
conteúdos de APL de Base 
Mineral, por meio das 
mídias sociais e ferramentas 
de busca no mercado 

Realizar estudos para o 
desenvolvimento de um 
sistema em rede voltado à 
disseminação de 
informações sobre novas 
ideias e oportunidades de 
fomento para inovação 

Estruturar uma solução de 
inteligência de negócio 
capaz de identificar, em 
tempo real, as 
oportunidades de fomento à 
inovação. 
 



Recursos 

Observatório de APL Rede APL Mineral N3i 

Desenvolver metodologia 
de gestão de dados de APL 
que propicie a melhoria do 
monitoramento e da 
gestão das informações do 
Observatório de APL 

Analisar indicadores de 
acesso ao Portal da Rede 
APL Mineral e das mídias 
sociais por meio de 
ferramenta de análise de 
estatísticas 

Realizar prospecção, 
monitoramento e 
acompanhamento de 
iniciativas voltadas à 
cultura da inovação  

Aplicar a metodologia 
consolidada junto à 
plataforma integrada do 
Observatório Brasileiro de 
APL 

Elaborar para o Portal da 
Rede APL Mineral um plano 
de sustentabilidade e 
transferência de tecnologia 
envolvendo parceiros e 
patrocinadores 

Identificar a convergência 
entre a demanda, a oferta 
e a disponibilidade de 
fomento para inovação e 
tecnologia. 
 

Articular com instituições 
atuantes e detentoras de 
conhecimentos sobre APL 
de Base Mineral 

Articular com instituições a 
criação de uma Rede 
orientada ao fomento e 
promoção do acesso à 
inovação e tecnologia. 
 

Convergência das ações nos projetos do IBICT 



Gestão 

Tecnologia 

N3i Rede APL Mineral 
Observatório de 
APL 

Pessoas 

Tecnologia 

N3i 

Rede APL Mineral Observatório de 
APL 

Suporte 
Técnico 

Infraestrutura 

N3i Rede APL Mineral 

Observatório de 
APL 

Articulação 

N3i 

Rede APL Mineral Observatório de 
APL 

Pessoas 

Matriz de necessidades dos projetos 



CONDICIONANTES 
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COMPONENTE DESCRIÇÃO 

GESTÃO A formalização de uma Secretaria Executiva permite maior efetividade, 
bem como o monitoramento e controle das ações da Rede APL Mineral. 

FINANCEIRO Diversas instituições governamentais dispõem de previsão orçamentária 
para ações destinadas aos APL de base mineral, mas dificilmente 
assumem papel de mantenendores da Rede, dificultando sua 
operacionalização. 

REDE A atuação em rede pressupõe estreita articulação com seus atores, uma 
“animação” proativa e o engajamento de pessoas e instituições. 

TECNOLOGIA O ambiente tecnológico precisa ser robusto para suportar o volume de 
tráfego de dados e geração de conteúdo informacional , manutenção de 
baixo custo e entrada única de dados. 



GESTÃO 



FINANCEIRO 













REDE 



• + de 70 tabelas; 
• + de 100 relacionamentos entre indices de 

tabelas; 
• + de 1000 campos distribuidos pelas tabelas; 
• + de 20 mil registros para recuperação 

Migração 

Observatório Brasileiro de APL 
Banco de Dados  

Plataforma  
atual 

Plataforma  
futura 

TECNOLOGIA 

• Otimização de tabelas, campos e índices; 
• Otimização dos relacionamentos para 

agilizar consultas ao banco; 
• Reestruturar banco e criar relatórios 

gerenciais. 

Migração 





Observatório Brasileiro de APL 
Vantagens na adoção do PostgreSQL 

Vantagem Descrição  

Suporte Facilidade para obter suporte a plataforma PostgreSQL, por ser 
baseada em código aberto e possuir uma comunidade internacional 
de desenvolvedores bem atuante, possibilitando grande oferta de 
especialistas no tema; 

Custo Não é apenas o custo da licença da Oracle que é alta, todo o 
ecossistema: suporte, cursos, certificação e tudo o mais é caro; 

Leveza Funciona em plataforma simples e complexas com igual 
performance; 

Simplicidade É de uso simples e intuitivo, podendo instalar o PostgreSQL em 
qualquer máquina rapidamente e seu funcionamento é imediato; 

Liberdade É livre para baixar, instalar e até embarcar em soluções próprias, 
ressalvado que deve citar de onde o código original vem; 

Tipos de 
dados  

O PostgreSQL possui uma infinidade de tipos, que possibilitam maior 
interação com diversos requisitos de dados. 
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Extração de dados e informações atualmente 

Rede APL 
Mineral 

OBAPL 
SBDN 



N3i 

Observatório Brasileiro de APL 
Revisão da estrutura e modelagem do Banco de Dados 

• Relatórios 
Gerenciais; 

• Produtos de 
Inteligência; 

• Diagnósticos 
Setoriais; 

• Prospecção 
Tecnológica. 


