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PROGRAMA: 2079 - Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços - MDIC 
OBJETIVO: 1101 - Apoiar os Arranjos Produtivos Locais para o adensamento das cadeias produtivas nacionais. 

 

Metas 2016-2019 

·  04BX - Ampliar as ações de apoio aos Arranjos Produtivos Locais no País, como cursos de capacitação de 
gestores, aporte de recursos, visitas técnicas, orientação para desenho de projetos. 
 

 

 

 
 

Plano Plurianual 2016 – 2019 

Iniciativas 
·  03IR - Apoio para acesso a novos mercados regionais, nacionais e internacionais para empreendimentos 

organizados em Arranjos Produtivos Locais. 

·  05DS - Estímulo a Arranjos Produtivos Locais com vistas a fortalecer as cadeias produtivas, seus fornecedores 

e a indústria, em busca do adensamento e internalização das atividades de maior valor agregado e 

desenvolvimento tecnológico, por meio de visitas técnicas. 

·  05EU - Apoio ao desenvolvimento de projetos e ações em Arranjos Produtivos Locais, por meio da captação de 

recursos e implantação de projetos. 

·  05EV - Fortalecimento do Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais, dos Núcleos 

Estaduais e dos Comitês Gestores de Arranjos Produtivos Locais. 

·  05EW - Realização de projetos e ações de cooperação técnica internacional em políticas públicas de apoio a 

Arranjos Produtivos Locais. 
·  05EX - Implementação do Plano Nacional de Capacitação para Gestores de Arranjos Produtivos Locais. 
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• Projetos estruturantes do MDIC para a Política de APLs: 

 

• Inserção da Estratégia de APLs na Política Industrial; 

• Banco de Dados de APLs do Brasil; 

• Plano Nacional de Capacitação para Gestores de APLs; 

• Observatório Brasileiro de APLs. 

• Brasil Mais Produtivo  
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Inserção da Estratégia de APLs na Política Industrial: 

Discussão junto às demais áreas do Sistema MDIC para inserção da 

estratégia dos APLs na Política Industrial. Reconhecimento da 

importância do desenvolvimento local para o nacional.  
 

Banco de Dados APLs do Brasil: 

Sistematização de um Banco de Dados com informações dos bancos 

oficiais e de pesquisas locais para obtenção informações e análises 

estratégicas dos APLs, buscando subsidiar tomadas de decisões 

mais assertivas das entidades públicas e privadas  
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Observatório Brasileiro de APLs: 

• Plataforma tecnológica para centralizar as informações 

relativas aos APLs. 

• Portal e um Banco de Dados. 
 

Plano Nacional de Capacitação para Gestores de APLs:  

• Elaboração de Cursos de Capacitação em diferentes níveis: 

Formuladores de Políticas; 

Gestores de APLs; 

Empreendedores. 
 

 





Brasil Mais Produtivo  

Competitividade 
da economia  

Produtividade  

Foco na 
Empresa  

Ações Transversais 
e Sistêmicas  

Oferecer uma estratégia nacional em prol da produtividade. 



Brasil Mais Produtivo  
 
 

Objetivos:  

• Contribuir para criação de ambiente para mudanças internas 

nas empresas brasileiras; 

• Atuar no aumento da produtividade e da competividade das 

empresas brasileiras; 

• Relacionar os principais temas transversais da indústria e a 

atuação intra-firma; 

• Sistematizar etapas e envolver atores para ações de melhoria 

da produtividade. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Brasil Mais Produtivo  

• O Programa Brasil Mais Produtivo foi criado em parceria pela 

SDCI/MDIC, CNI/ SENAI, Apex-Brasil e ABDI, e usa como 

modelo o Indústria + Produtiva, da CNI/SENAI. 

 

• Programa de intervenções rápidas, de baixo custo, com o 

objetivo de obter ganhos expressivos de produtividade. 

 

• Objetivo: aumentar a produtividade das empresas brasileiras e 

fortalecer desenvolvimento regional do País. 

 

• Ação: atuar, no primeiro ano, por meio de técnicas de 

manufatura enxuta, em 3.000 empresas. 



Público-Alvo 

  Alta empregabilidade; 

  Potencial exportador; 

  Representatividade de PMEs; 

  Baixo índice de produtividade; 

  Vulnerabilidade às 

importações; 

  Setores com organização por 

aglomerações de empresas. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

DOS SETORES 

SETORES  

SELECIONADOS 

METAL  
MECÂNICO 

MOVELEIRO 

ALIMENTOS 
E BEBIDAS 

VESTUÁRIO E 
CALÇADOS 

PERFIL DESEJÁVEL DAS 

EMPRESAS 

 Organização em 

aglomerações de empresas  

ou APLs; 

  Quantidade de funcionários 

       entre 11 e 200; 



Brasil Mais Produtivo  

Bases do Programa: 
 

 Atendimento intra-firma; 
 

 Definição do custo a partir da análise do Retorno do 

Investimento e resultados comprovados (pilotos); 
 

 Indicadores e metas mensuráveis no chão de fábrica; 
 

 Desenhos das ações e definição dos critérios para 

atendimento feitos a partir de análises técnicas que 

objetivam e priorizam a otimização das ferramentas e 

metodologias aplicadas;   
 

 Modelagem de ferramenta para o escalonamento 

padronizado (abrangência e qualidade). 



O que é o Programa... 

R$ 18 mil por atendimento            
(R$15 mil no acordo e                        
R$ 3 mil da empresa) 

Sem investimentos em  

Infraestrutura 

120 horas 

 

Consultoria Tecnológica no Processo 
Produtivo 

 



Resultados Preliminares  

 Total de Cadastros: 2.817 empresas; 
 Período: 06/04/2016 – 11/10/2016;  

Fonte: Dashboard Brasil Mais Produtivo  



Resultados Preliminares  

Fonte: DN/SENAI 



Resultados Preliminares  

Quantidade de 

Empresas/setor 

 
Metalmecânico: 11 

Moveleiro: 7 

Vestuário e Calçados: 12 

Alimentos e Bebidas: 2 

 

Fonte: DN/SENAI 



Resultados Preliminares  

O Payback médio 

da contrapartida 

da empresa é de 

menos de 1 mês  

 
 

Fonte: DN/SENAI 



   Nas empresas: ganhos em produtividade; redução                        

  nos custos de produção , ganhos em qualidade e melhoria no 

ambiente de trabalho. 

  

 Regionalmente: impacto na produtividade e competitividade 

do APL, com fortalecimento da economia local e regional.  

 

 Setorialmente: ganhos de competitividade, impacto direto 

 nos setores e nos APLs, construção de ambiente favorável 

 para novos programas e metodologias para produtividade. 

Resultados esperados 



Obrigada! 
 
 

Maria Cristina de A. C. Milani 

 

 

Secretaria Executiva do GTP APL  

gtpapl@mdic.gov.br 


