
XIII Seminário Nacional de Arranjos Produtivos Locais de Base Mineral 

X Encontro do Comitê Temático Rede Brasileira de APL de Base Mineral  - 

CT RedeAPLmineral 

 

APLs como Estratégia de Desenvolvimento  

Atuação do Governo Federal nos últimos 12 anos 
 

Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais   

GTP APL 

 
ASPACER - Santa Gertrudes/SP, 25 e 26 de outubro de 2016 

 

 

 
 



ÍNDICE: 
 

Arranjos Produtivos Locais: conceito, dados, instrumentos 
de política pública, breve histórico. 

 
 

Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos 
Locais – GTP APL: atribuições, estrutura, estratégia de ação 
integrada com os Estados. 
 

 
 

 
 

 
 



 Arranjos Produtivos Locais são aglomerações de empresas, 

localizadas em um mesmo território, que apresentam 

especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, 

interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros 

atores locais, tais como: governo, associações empresariais, 

instituições de crédito, ensino e pesquisa. 

 

 Ideias e conceitos centrais: Formação de capital social, 

externalidades, mão de obra especializada, inovação, capacidade 

de agregação de valor, desenvolvimento endógeno.  

Arranjos Produtivos Locais 



• 677 APLs reconhecidos pelo GTP APL 
 

 Nordeste: 210 APLs  

 Sudeste: 170 APLs  

 Norte: 123 APLs  

 Centro-Oeste: 91 APLs  

 Sul: 83 APLs 
 

• 59 setores produtivos: grande diversidade é reflexo da diversidade 

brasileira  

 

• Número de municípios abrangidos: 2.175  (aproximadamente 40% dos 

municípios brasileiros) 

 

• Setores com maior predominância: Agroindústria; Metal-Mecânico; 

Vestuário (Têxtil, Confecções e Calçados); Moveleiro; Cerâmica. 
 

 

  

Dados de APLs: Síntese  



Instrumentos de política pública para APLs: consolidação do tema nas esferas 

federativas e nos âmbitos da administração direta e indireta contribui para que 

esses instrumentos sejam utilizados por diversos atores. 

 

Exemplos de Instrumentos dos membros do GTP APL: 

•Linhas de crédito específicas para empresas de APLs: 

• BNDES, CAIXA, BB, BNB e Bradesco. 

•Ações coletivas em projetos setoriais nos APLs: 

• MME, MCTIC, MinC, CNI e SEBRAE 

•Infraestrutura associativa para grupos de empresários dos APLs: 

• BNDES, CODEVASF, SUFRAMA, MME e MI. 

•Capacitação em Gestão para os APLS: 

• APEX, CODEVASF, SEBRAE e SENAI. 

•Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Produtos e Processos para os APLs: 

• MCTIC, SEBRAE, SENAI, IEL e EMBRAPA. 

 

 
 

 

 

 

APLs: Instrumentos de Política Pública 



GRUPO DE TRABALHO PERMANENTE 
PARA ARRANJOS PRODUTIVOS 

LOCAIS – GTP APL 
 

 
 

 
 



O Governo Federal organizou o tema Arranjos Produtivos Locais (APLs) por 

meio das seguintes medidas: Incorporação do tema no âmbito dos Planos 

Plurianuais  e Instituição do Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos 

Produtivos Locais - GTP APL por meio de portaria interministerial em 2004. 

Objetivo do GTP APL: Estimular processos locais de desenvolvimento, por 

meio da promoção da competitividade e da sustentabilidade dos 

empreendimentos no território do APL.  

APLs como Estratégia de Desenvolvimento  



• Instituição, no âmbito do Governo Federal, do Grupo de Trabalho 
Permanente para Arranjos Produtivos Locais (GTP APL): 34 instituições 
de abrangência nacional. 

 

• Metodologia baseada na construção de um Plano de Desenvolvimento 
Preliminar/Produtivo. 

 

• Eixos estruturantes (5): Tecnologia e Inovação; Formação e Capacitação; 
Governança e Cooperação; Capacidade Produtiva; Acesso a Mercado.  

 

• Instalação dos Núcleos Estaduais de Apoio aos APLs: 27 NEs. 

 

• Esforço de mobilização e de inserção do tema na agenda de políticas – 7 
Conferências Brasileiras. 

  

Estruturação da Política de APLs no Brasil 



Atribuições do GTP APL 

 

• Identificar os APLs existentes no país. 

• Elaborar e propor diretrizes gerais para a atuação coordenada do 
governo no apoio aos APLs em todo o território nacional. 

• Elaborar Termo de Referência com os aspectos conceituais e 
metodológicos relevantes  ao tema. 

• Definir critérios de ação conjunta governamental para o apoio e 
fortalecimento de APLs. 

• Propor Modelo de Gestão Multissetorial para as ações do Governo 
Federal no apoio aos APLs. 

• Construir Sistema de Informações para o gerenciamento das ações 
de apoio aos APLs.  

GTP APL  



GTP APL   

ABDI 

APEX 

BASA 

BB 

BNB 

BNDES 

BRADESCO 
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CODEVASF 
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MAPA 

MCTIC 

MDSA 

MDIC 

MEC 

MI 

MinC 

MME 

MPOG 

MS 

MTUR 

SEBRAE 

SENAI 

SUDAM 

SUDECO 

SUDENE 

SUFRAMA 

Estrutura do GTP APL: 34 instituições 

Coordenação: MDIC   



• Compostos por entidades dos diversos segmentos da sociedade 

capazes de planejar e executar os Planos de Desenvolvimento dos 

APLs. 

• Articulação direta dos Núcleos Estaduais com a Secretaria-

Executiva do GTP APL. 

• Presença incisiva dos Núcleos Estaduais junto aos APLs. 

 

Estratégia de Atuação Integrada: Instalação dos Núcleos Estaduais 

27 Núcleos Estaduais Instalados 

Ampliação do debate sobre o tema 

Mobilização dos atores institucionais e locais 

Emergência de abordagens inovadoras e exitosas 

GTP APL 



Responsabilidades do Núcleo Estadual: 
 

• Promover a Reunião de Sensibilização nos APLs selecionados no seu 
Estado para incentivar a elaboração dos Planos de Desenvolvimento. 

• Articular soluções estaduais para as demandas dos APLs 
selecionados. 

• Apresentar ao GTP APL as demandas que podem ser resolvidas no 
âmbito federal. 

• Acompanhar, monitorar e avaliar a implementação das ações dos 
APLs. 

• Encaminhar ao GTP APL os dados primários dos APLs reconhecidos 
pelo Estado. 

 

 

 

GTP APL  



Plano de Desenvolvimento – PD 
 

A função do PD é expressar, em um único documento, o esforço de 

reflexão e de articulação local que contemple informações a respeito: 

• Dos desafios dos APLs e suas oportunidades de negócio. 

• Das ações que estão sendo implementadas e/ou que precisam ser 

desenvolvidas com vistas a transformar essas oportunidades em 

investimentos. 

• Dos investimentos que precisam ser fortalecidos para que busquem 

resultados orientados para o desenvolvimento sustentável das 

localidades. 

GTP APL  
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• Mobilização dos atores nos diferentes níveis: federal, estadual e local; 

• Colaboração entre os entes federados: descentralização do planejamento 

e da ação; 

• Disponibilização de recursos nas esferas federativas e nas 

administrações direta e indireta para APLs; 

• Reconhecimento da importância da participação e da organização dos 

atores locais: ênfase em projetos coletivos; 

• Busca de integração institucional: GTP APL e Núcleo Estadual; 

• Criação e customização de instrumentos e ações. 

APLs: Avanços 

12 anos de Políticas para APLs 
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• Fortalecimento do GTP APL: políticas integradas e sistêmicas para APLs. 

• Aprimoramento dos instrumentos de política, com ênfase em modelos de 

atendimento coletivo.  

• Abordagem setorial articulando questões transversais com questões 

setoriais e customização por APL. 

• Formação de quadros capazes de operar a política. 

• Planejamento, monitoramento e avaliação. 

APLs: Desafios  

12 anos de Políticas para APLs 
 



Obrigada! 
 
 

Maria Cristina de A. C. Milani 

 

 

Secretaria Executiva do GTP APL  

gtpapl@mdic.gov.br 


