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Entretanto, essas experiências, por mais

disponível ou a ser criado; quando disponível,

que sejam poucas, trata-se de uma inovação
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intencional de caráter local, um modo de

possibilidade de ampliar a relação no Brasil
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Nesse sentido, elaborar uma política
nacional de desenvolvimento local e regional
requer considerar as diversidades, as características do ambiente organizacional e
institucional, além das capacidades das
localidades produzirem produtos e serviços
diferenciados e competitivos, que criem
recursos específicos locais e regionais. Esta
nova política do Estado deveria ser vista
como um novo processo de aprendizagem
coletiva da nossa história recente entre Estadomercado-sociedade. Esta se constituiria em
uma inovação social e institucional, criada
coletivamente nos novos territórios, de
fomento do capital social e da necessidade
de coordenação e regulação, para enfrentar a
incerteza dos mercados e criar o bem-estar
das comunidades.
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