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Contextualização 

Rotas de Integração Nacional 

Para cumprir os objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional, o Ministério da Integração Nacional desenvolveu a 

iniciativa Rotas de Integração Nacional  inserida no PPA 2016-2019. 

 

As ROTAS são redes de arranjos produtivos locais, associados a 

cadeias produtivas estratégicas capazes de promover a inclusão 

produtiva e o desenvolvimento sustentável das regiões brasileiras 

priorizadas pela PNDR (Portaria MI 80/2018). 

 

O objetivo é promover a inclusão produtiva e a integração econômica 

das regiões menos desenvolvidas do país aos mercados nacionais e 

internacionais de produção, consumo e investimento. 



Redes de APLs 
setorial e 

territorialmente 
interligados 



Critérios para seleção de cadeias produtivas 

Rotas de Integração Nacional 

Politica Nacional de Desenvolvimento 

Regional 

Portaria MI 80/2018 (Estabelece as Rotas como estratégia 

de desenvolvimento regional e inclusão produtiva do MI) 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



Rotas de Integração Nacional 

Estudo REDESIST 

A Redesist-UFRJ identificou potenciais Rotas em todo o país. Os estudos foram 

concluídos em 2015 e validados em oficinas macrorregionais, com participa-ção das 

superintendências (Sudam, Sudene e Sudeco), bancos de desenvolvi-mento (BASA, 

BNB, BB, BNDES e BRDE), MDA e MDIC e entes locais. 

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

Açaí e Frutas 
da Amazônia  

Mel Leite Fruticultura Leite e 
Laticínios 

Biodiversidade 
amazônica 

Ovinocultura e 
caprinocultura 

Piscicultura Cultura e 
Turismo 

Confecções 

Piscicultura Cultura e 
Turismo 

Madeira e Móveis Moda Tecnologia da 
Informação 



Rota do Cordeiro 

A ovinocaprinocultura é uma cadeia produtiva 
estratégica para o desenvolvimento regional, pelo 
grande número de 
ocupações e postos de 
trabalho gerados pelo 
setor, especialmente 
para a agricultura 
familiar em territórios 
de baixa renda. 



Rota do Cordeiro 

Objetivo geral 

 
 

Promover o desenvolvimento 

territorial e regional por meio do 

fortalecimento dos arranjos 

produtivos locais associados à 

ovinocultura e à caprinocultura. 



Cenário Doméstico Atual (Embrapa) 

 

Rota do Cordeiro 

Atravessadores, marchantes, 

consumidor final 

Melhor remuneração fica com o 

beneficiador do produto 

Frigorífico 

Produto beneficiado, 

inspecionado e valorizado 

5% 

MERCADO INFORMAL (95%) 

Produtores desorganizados e com 

baixa adoção de tecnologia 

(aquisição de insumos a alto custo) 

Grande volume de pequenas 

produções 



Visão de Futuro 

Rota do Cordeiro 



Agregação de valor na cadeia produtiva 

Rota do Cordeiro 

Produção primária: 
animal vivo  

Processamento: 
cortes especiais 

R$ 20-60/ kg 

Gastronomia 

Acima R$ 50 (200g) 

R$ 5 a 10 / kg 

Valor agregado 
Melhores empregos $$ 

$$$ 



Polos - Rota do Cordeiro 

PNDR e Concentração da Produção 



BASES para o Plano 
Nacional de 
Desenvolvimento da 
ROTA DO CORDEIRO 

http://www.mi.gov.br/documents/10157/4177578/Rota+do+Cordeiro-web.pdf/7b666f05-6ace-4412-bb5d-68d029219587


Planejamento Estratégico do APL 



Polo Fronteira Oeste – Pampa Gaúcho 







Carteira de Projetos (cont.) 



Carteira de Projetos (cont.) 



a) Apresentação de opções de investimento para emendas parlamentares;  

b) Captação de recursos para viabilização de projetos estratégicos; 

c)   Arcabouço legal e regulamentação (Câmara Técnica-Frente Ovino);  

d)   Difusão de tecnologias - Embrapa; 

e)   Parceria com Associações Nacionais de Produtores (ARCO e ABCC) 

f) Qualificação do financiamento: Plano Safra (ARCO), Fundos Constitucionais 
e de Desenvolvimento. 

 

Rota do Cordeiro: ações em andamento 



Negociação e patrocínio de projetos 

Rodadas de Negócios   

Marco de entrega dos projetos encaminhados ou concluídos; 

Estratégia de aproximação de entidades de promoção do setor 

(públicas e privadas) para viabilização das ações identificadas 

na Carteira de Projetos; 

Consolidação da marca do polo e atração de investidores; 

Protagonismo da governança do APL; 

Marco de cooperação institucional e convergência de ações no 

território: atuação em rede. 

 



Próximos passos 

Acordo de Cooperação Sebrae Nacional; 

Parceria Fundos Internacionais (Banco Mundial, GIZ, IICA); 

Parceria União Europeia – RIS3 – Especialização Territorial 

Inteligente; 

Parceria MDIC: GTP-APL – Polos com governança estabelecida 

Definição de novos setores: Cacau, Mineração, Confecções, TI... 
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