
 
 
 
POLÍTICA NACIONAL DE 
APOIO AOS APLS 
 



ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS  
• Arranjos Produtivos Locais são aglomerações de empresas e empreendimentos, localizados 

em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva, algum tipo de governança 
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; 

 

• Grau de Maturidade do APL: parâmetros estabelecidos para diferenciar as fases de 
mobilização, governança e cooperação dos Arranjos, com o objetivo de oferecer uma 
proposição para atuação dos membros, ficando a critério de cada instituição a utilização desses 
parâmetros para suas ações; 



ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS  

 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 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. 

 



Desenvolvimento econômico;  

Redução das desigualdades sociais e regionais;  

Inovação tecnológica;  

Expansão e a modernização da base produtiva;  

Crescimento do nível de emprego e renda;  

Redução da taxa de mortalidade de micro e pequenas 
empresas;  

Aumento da escolaridade e da capacitação;  

Aumento da produtividade e competitividade;  

Aumento das exportações.  

Algumas vantagens em ser APL: 



ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS   
• Importância dos APLs:  

• Instrumento de promoção do desenvolvimento regional;  
• Mobilização de atores com vistas à promoção da competitividade e da 

sustentabilidade dos empreendimentos no território onde o APL está 
inserido; 

• Instrumentos de apoio:  
• Editais e convênios para apoio no desenvolvimento industrial dos Arranjos; 
• Oficinas temáticas, Workshops e Seminários; 
• Linhas de financiamento às empresas e aos APLs; 
• Observatório Brasileiro de APL (OBAPL): www.observatorioapl.gov.br 

• Visão de Futuro: desenvolver uma carteira de projetos para APLs 
industriais 

http://www.observatorioapl.gov.br/


Observatório Brasileiro de APLs 
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             ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS   
 Capitação de Emendas Parlamentares para Investimento em APL 
• Ação 210E - Promoção do Desenvolvimento Industrial  

• Descrição: Promoção da capacidade competitiva do setor produtivo brasileiro para buscar a superação de gargalos das cadeias 
produtivas frente à dinâmica concorrencial internacional. 

   Modalidade de Aplicação: custeio/investimento 
• Aquisição de máquinas e equipamentos de uso coletivo e compartilhado;  

• Construção de infraestrutura física para parques industriais,  

• Construção de estrutura física, destinada a feiras e eventos ou para desenvolvimento de serviços compartilhados; 

• Assessoramento técnico e projetos de capacitação e de pesquisa, desenvolvimento e inovação, melhoria de gestão e ambiente de 
negócios, para o fortalecimento de Arranjos Produtivos Locais e Cadeias Produtivas. 

• Estruturação de Redes de Arranjos Produtivos Locais setoriais, para complementariedade de ações, produtos e serviços. 

    Critérios de Elegibilidade: 
• O APL deverá constar no banco de dados do Observatório de APLs, disponível no Portal: www.observatorioapl.gov.br 

• As informações sobre as instituições apoiadoras e os contatos do APL devem estar preenchidos no banco de dados; 

• O beneficiário deve comprovar ser uma organização gestora, participante do APL;  

• O CNPJ do beneficiário deve estar ativo. 

http://www.observatorioapl.gov.br/


              ARRANJOS PRODUTIVOS 
LOCAIS  

Dados Gerais de Emendas Parlamentares apresentadas em 2018 para 2019: 
 

     Foram apresentados um total de 15 Projetos, sendo: 
 

• 13 projetos de parlamentar individual, para os Estados do Paraná, Bahia, São Paulo e Goiás no valor total: 
R$ 5.520.000,00 

• 1 Projeto da Comissão de Assuntos Econômicos no valor de R$ 134.020.900,00 

• 1 Projeto da Bancada de Sergipe no valor de R$ 100 milhões  

• Totalizando o valor de R$ 239.540.900,00 

• Foram contemplados os APLs: de Confecções de Salvador (BA), de Metal mecânico de Sorocaba e região 
(SP), de Lácteo de São Luiz de Montes Belos (GO), mas houve também projetos sem APLs identificados. 

• Tendo como natureza da despesa: a construção de infraestrutura física, compra de máquinas e 
equipamentos, consultoria para projetos de capacitação e projetos de desenvolvimento econômico e 
tecnológico. 
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