
 

 

 

 

RELATÓRIO DO PRÉ-EVENTO: 

1º Encontro dos Núcleos Estaduais de Apoio a Arranjos Produtivos Locais 

 

1. O 1º Encontro dos Núcleos Estaduais de Apoio a Arranjos Produtivos Locais – NEs 

aconteceu ao longo do dia 8 de novembro, antes da abertura oficial da 5ª Conferência Brasileira 

de Arranjos Produtivos Locais – 5ª CBAPL, no Convention Center do Hotel Royal Tulip, em 

Brasília (vide Programação no ANEXO I).  

 

2. Coordenadores e representantes dos NEs e membros da governança de APLs se 

reuniram em grupos (vide lista de participantes no ANEXO II) para debater antecipadamente os 

temas correspondentes às Mesas Temáticas da 5ª CBAPL e construíram propostas para serem 

lidas durante o grande evento – nos dias 9 e 10 de novembro. 

 

3. A metodologia utilizada durante o Encontro é conhecida como Word Café, em que 

uma Estação de Trabalho fixa é organizada para cada tema a ser debatido e os grupos de trabalho 

passam por todas essas, construindo, não simultaneamente por todos esses, mas coletivamente, 

propostas acerca dos temas. 

 

4. Assim, cada grupo iniciou o debate em uma Estação, discutindo por 35 minutos a 

temática; foi o 2º a contribuir em outra por 20 minutos; passou para a próxima por 15 minutos; e 

esteve por 10 minutos em cada uma das três últimas Estações. Depois de girar por todas elas, os 

grupos voltaram à sua Estação inicial, para consolidar as ideias a ela referentes. 

 

5. Todas as Estações de Trabalho foram coordenadas por Diretores de Mesa, membros 

do GTP APL, cuja função era de orientar os grupos sobre os temas específicos, focar o debate e 

controlar o tempo. Estavam disponíveis computadores para a inclusão das propostas apresentadas 

e consolidação dessas ao final de cada período de trabalho. 

 

6. Após a elaboração do relatório final feito a partir da contribuição de todas as equipes 

àquela temática, cada grupo-chave elegeu um porta-voz para levar as propostas dos Núcleos 

Estaduais à 5ª CB APL, por meio da leitura delas nas Mesas Temáticas dos dias 9 e 10 de 

novembro. Também, os relatórios finais (ANEXO III) serão abordados nos anais da Conferência. 

 

7. Ao final do dia, todos os grupos apresentaram os relatórios finais à Plenária para 

ratificação. 

 

8. Os seis temas discutidos no período da manhã correspondem àqueles estruturantes da 

Política Nacional de APLs, conforme Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1: Temáticas estruturantes de acordo com Diretores de Mesa, Porta-voz e estados 

participantes do grupo-chave. 

 

Temáticas 
Diretores de Mesa/ 

Instituição do GTP APL 

Porta-voz do 

Grupo/Estado 

Estados Participantes do 

Grupo-chave 

1.1. Inclusão produtiva e 

responsabilidade social 

Flávio Tadeu Costa e Silva 

– MAPA 
Alyne Vieira - AL 

ES, MT, AL, PR, RO, MA, PA, 

CE, PB, PE 

1.2. Crédito e microcrédito 

produtivo para APLs 

Eliza Regina Arguello 

Jardim Pedrosa - CAIXA 
Pedro Preussler - RS 

MA, TO, AL, DF, PE, PA, BA, 

SC, RS, PB, GO 

1.3. Inovação, conhecimento e 

tecnologia 
Maria Clara – Embrapa 

Marzely Gorges Farias 

- SC 

RS, CE, DF, AL, AP, MG, SC, 

RO 

1.4. Ampliação do acesso aos 

mercados locais, regionais, 

nacionais e internacionais 

Erondina Sena - BASA 
Any Cláudia Braga 

Elias - MS 

AM, GO, RS, CE, PB, RO, RN, 

MG, MS, SE, 

1.5. Cooperação e governança: 

novas perspectivas e 

abordagens 

Morganna Oliveira - MI 
Sérgio Rodrigo 

Martins Pereira - MA 

AM, MG, PR, CE, AL, MS, PB, 

AP, SE 

1.6. O papel da capacitação 

profissional no 

desenvolvimento dos APLs 

Sandra Ungar - MEC 

Marcelo Camargo – FINEP 

Maria Luciene da 

Silva - CE 

AP, GO, RJ, RN, PR, CE, TO, 

MA 

Fonte: Secretaria Executiva do GTP APL 

 

9. Os seis temas discutidos no período da tarde correspondem àqueles considerados 

estratégicos para a Política de APLs, conforme Tabela 2.  

 

Tabela 2: Temáticas estratégicas de acordo com Diretores de Mesa, Porta-voz e estados 

participantes do grupo-chave. 

 

Temáticas 
Diretores de Mesa/ 

Instituição do GTP APL 

Porta-voz do 

Grupo/Estado 

Estados Participantes do 

Grupo-chave 

2.1. Grandes, médias e 

pequenas empresas em APLs: 

o tamanho da firma importa? 

Eliza Regina Arguello 

Jardim Pedrosa - CAIXA  
Soraya Santana - PE 

PA, CE, ES, PE, MA, ES, PR, 

AL 

2.2. APLs de Serviços e 

Serviços em APLs 
Maria Clara – Embrapa 

Marcondes Martins - 

TO 

MA, BA, GO, TO, PA, PE, SC, 

DF, RS, PB 

2.3. O papel governamental no 

desenvolvimento dos APLs e a 

coordenação das esferas 

nacional, regional e estadual 

Flávio Tadeu Costa e Silva 

- MAPA 

Magda Gonçalves - 

AP 
RS, SC, AP, AM, RP, MG 

2.4. Entorno de grandes 

empreendimentos e APLs 
Erondina Sena - BASA Isaura Garcia - CE RS, AM, MG, MS, RO, CE, SE 

2.5. APLs e grandes eventos: 

qual é o legado? 
Morganna Oliveira - MI 

Paulo Roberto 

Noronha - CE 

AM, MG, PR, CE, RO, MS, PB, 

SE, MA 

2.6. Planejamento, execução e 

avaliação: Melhores práticas e 

novos modelos de gestão 

Sandra Ungar - MEC 

Marcelo Camargo – FINEP 

Maria Luciene da 

Silva - CE 

SE, RN, CE, AP, PR, SP, MA, 

TO 

Fonte: Secretaria Executiva do GTP APL 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I - PROGRAMAÇÃO 
 

 

08h30 às 09h30  Abertura e Apresentação da Metodologia dos Trabalhos 

09h30 às 11h30  Debate e Construção de Propostas acerca de Temas Estruturantes 

11h30 às 12h20  Elaboração de Relatório - Temas Estruturantes 

12h20 às 14h00  Almoço (livre) 

14h00 às 16h10  Debate e Construção de Propostas acerca de Temas Estratégicos 

16h10 às 17h00 Elaboração de Relatório - Temas Estratégicos 

17h00 às18h10 Apresentação das Propostas-Sínteses ao Plenário (Encerramento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - LISTA DE PARTICIPANTES 

 

 

(documento PDF anexo) 

 



 

 

 

ANEXO III – RELATÓRIOS FINAIS 

 

TEMA 1: INCLUSÃO PRODUTIVA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

1. O governo federal deverá disponibilizar recursos para fazer diagnóstico das potencialidades 

com foco no mercado em uma região; 

2. O GTP APL deverá criar indicadores e/ou adequar os já existentes para mensurar e 

monitorar a eficiência dos empreendimentos para alocar melhor os recursos e avaliar as 

ações; 

3. O Núcleo Estadual deverá estabelecer metas e elaborar planos de ação e monitorar e avaliar 

os resultados; 

4. As políticas deverão ser realizadas de maneira transversal, de modo que possam atender a 

todas as regiões do país, respeitando as particularidades de cada região (é importante a 

transversalidade das políticas das instituições); 

5. A governança dos APLs deverá priorizar a inclusão produtiva e a responsabilidade social 

para que sejam sustentáveis e fortalecidos;  

6. Cada arranjo deverá estabelecer sua governança e indicar seu líder/gestor; 

7. É fundamental para o sucesso dos APLs e do tema o investimento em qualificação 

profissional; 

8. O governo federal deverá estimular a empresa âncora a apresentar propostas concretas de 

inclusão produtiva do seu entorno com responsabilidade social; 

9. A governança do APL deverá promover inclusão produtiva com respeito à legislação 

vigente e aos direitos adquiridos (preocupações com acessibilidade e legislação ambiental); 

10. O estado deverá promover a convergência das políticas de apl com as políticas de cunho 

social que promovam inclusão produtiva; 

11. O estado deverá promover mecanismos de viabilização ou fortalecimento de compras 

governamentais junto aos APLs como forma de inclusão produtiva e responsabilidade 

social; 

12. É importante fazer com que a transição de um governo para o outro seja feita de modo que 

se permita a continuidade, política de estado e não de governo; 

13. Flexibilizar/adequar legislações para empreendimentos em grupos produtivos (consórcios 

empresariais) nos APLs; 

14. Utilizar o crédito como instrumento de inclusão produtiva; 

15. Criar fundo específico com recurso não reembolsável para inclusão produtiva 

(encadeamento produtivo) nas instâncias federais, estaduais e municipais; 

16. É importante que se criem políticas que obriguem as empresas a investir localmente no 

aspecto social e ambiental, por exemplo, adquirir alimentos de produção local e aumento da 

eficiência energética. 



 

 

 

 

TEMA 2: CRÉDITO E MICROCRÉDITO PRODUTIVO PARA APLs 

 

1. Adequar os fundos de aval aos APLs - linhas específicas para APLs atendendo, inclusive, 

empreendimentos e grupos produtivos em processo de formalização;                                                   

2. Fomentar e criar sociedades garantidoras de crédito, por meio do GTP APL; 

3. Estimular o crédito produtivo, orientado e acompanhado; 

4. Fomentar a implantação de linhas de crédito direcionadas para os APLs; 

5. Conceder linhas de créditos e taxas de juros levando em consideração a realidade local;  

6. Simplificar os procedimentos de análise e liberação do crédito;  

7. Revisar as restrições para o acesso ao microcrédito;  

8. Priorizar o crédito solidário para o microcrédito; 

9. Ampliar e qualificar a rede de atendimento ao microcrédito; 

10. Criar linhas de crédito diferenciado para capital de giro; 

11. Garantir, via governos federal, estadual e municipal a disponibilidade de recursos para 

atender a demanda dos empreendedores integrados em APLs. Ex: PRONAF; 

12. Fortalecer a figura do agente de desenvolvimento para o crédito e o microcrédito nas 

instituições financeiras; 

13. Criar mecanismos para utilização dos recursos para microcrédito já existentes e não 

utilizados; 

14. Priorizar, por meio do MDIC, a divulgação dos casos de sucesso referentes ao crédito para 

APLs (exemplo da experiência da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio de Goiás); 

15. Criar pelo governo um cartão de crédito específico para APL. 

 

 



 

 

 

TEMA 3: INOVAÇÃO, CONHECIMENTO E TECNOLOGIA 

 

1. Criar e consolidar estratégias já existentes para gerar, transferir e difundir conhecimentos e 

tecnologias para promover a inovação no setor produtivo seja a partir do conhecimento já 

existente nas ICTs (Instituições de Ciência e Tecnologia) ou a partir de demandas do 

mercado. Ex: acelerar os processos de transferência tecnológica e gerencial para a 

agricultura familiar; 

2. Criar ou consolidar os NITs (Núcleo de Inovação Tecnológica) das ICTs com vistas a 

promover a construção conjunta de estratégias e soluções baseada na conexão da pesquisa, 

extensão e assistência técnica continuada e as demandas dos NE APL e dos próprios APLs; 

3. Criar mecanismos para viabilização da participação de empresas formais, informais e 

grupos produtivos em eventos permitindo o acesso ao conhecimento de novas tecnologias e 

tendências como umas das modalidades de benchmarking para a inovação; 

4. Criar estímulos para a inovação em APL: 

a. Desenvolver linhas de financiamento e linhas de crédito para o processo de criação e da 

proteção da criação visando o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos e 

empresas de APL; 

b. Implementar prêmios de inovação para criar efeitos de demonstração; 

c. Estabelecer mecanismos que garantam a aplicação de 1% do ICMS para a inovação em 

tecnologia nos estados; 

d. Incentivar as fundações de apoio à pesquisa tecnológica a lançar editais específicos para 

as demandas tecnológicas dos APLs; 

e. Estimular o aumento de programas governamentais para o fomento do alinhamento entre 

as linhas de pesquisas das ICTs e as demandas dos APL. Ex: Programa de custeio de teses 

do Amapá que estejam direcionadas à resolução de problemas regionais; 

5. Estruturar e implantar o Observatório Nacional dos APL; 

a. C,T&I: política pública de C,T&I para o desenvolvimento sustentável, marcos legais de 

inovação, programas e editais, propriedade intelectual, casos de sucessos; 

b. Prospecção tecnológica setorial usando a ferramenta de TI de monitoramento tecnológico 

já desenvolvida pelo INPI em conjunto com a prospecção de mercado; 

c. Banco de tecnologias aplicáveis à produtividade e à gestão de processos; com criação de 

redes de informação e comercialização; 

d. Importante: estabelecer prazos de construção e implementação dos observatórios nacional 

e estaduais e prever a integração com observatórios internacionais bem como criar 

mecanismos de articulação com os observatórios e bancos de informações já existentes; 

6. Destacar o desenvolvimento dos APLs no planejamento estratégico do desenvolvimento 

territorial com vistas ao desenvolvimento local, estadual, regional e nacional; 



 

 

7. Elevar no nível de conselho os atuais Núcleos Estaduais dos APLs criando nesse uma 

Câmara de C,T&I como uma estratégia de fortalecimento dos comitês técnicos dos APLs; 

8. Implementar e fortalecer os mecanismos de disseminação da cultura de inovação no âmbito 

dos APLs; 

9. Criar instrumentos, e fortalecer os já existentes, para a qualificação de mão-de-obra 

especializada em gestão da inovação e da propriedade intelectual para o desenvolvimento 

do APL bem como incluir na matriz curricular do ensino médio e superior as vocações e 

potencialidades socioeconômicas e ambientais locais; 

10. Capacitar em gestão estratégica da inovação nas empresas, ICTs e instituições de apoio; 

11. Criar agentes de inovação do APL com a participação das entidades que compõem o APL 

que devem disponibilizar, ao menos, um de seus colaboradores para constituir o quadro de 

agentes de inovação do APL; 

12. Apoiar ações de incubação de empresas de base tecnológica e parques tecnológicos no 

território considerando que o APL é um ambiente de inovação; 

13. Desenvolver metodologias participativas para a elaboração e aplicação de projetos de 

interesse do desenvolvimento territorial sustentável baseado em APL; 

14. Fomentar a revisão dos marcos legais de inovação federal e estaduais apoiando a criação do 

Código Nacional de C,T&I. 



 

 

 

TEMA 4: AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS MERCADOS LOCAIS, REGIONAIS, 

NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

 

1. Fomentar a realização de eventos de promoção comercial (missões técnicas, rodadas de 

negócios, caravanas, workshops, feiras...), para ampliar o conhecimento e a cooperação 

técnica no âmbito nacional e internacional; 

2. Promover a interatividade entre os APLs para potencializar oportunidades de negócios em 

âmbito regional, nacional e internacional; 

3. Desenvolver um manual para os Núcleos Estaduais que reúna todo o marco legal 

relacionado à legislação de compra, venda, importação, exportação; 

4. Incentivar/regulamentar a Lei Geral nos estados e municípios; 

5. Criar políticas de incentivo nos aspectos legais e tributários, nas instâncias federais e 

estaduais para importação de bens duráveis como incentivo à inovação tecnológica 

(observando e cumprindo as diretrizes da OMC e OMPI); 

6. Definir, efetivamente, a metodologia do poder de compra, de forma a incluir as micro e 

pequenas empresas nas compras governamentais; 

7. Conhecer a capacidade produtiva dos APLs, a identidade cultural, propor um alinhamento 

para a atuação em bloco nos mercados; 

8. Incentivar o mercado justo, a economia solidária, o consumo consciente; 

9. Estimular as centrais de compras, centrais de negócios, cooperativismo; 

10. Incentivar a certificação de origem e adequar às exigências do mercado internacional; 

11. Promover política para os grandes eventos, como oportunidades de negócios. Ex: Copa-

2014, a exemplo da bolsa de negócios para as Olimpíadas de Londres; 

12. Inserir a produção dos APLs na pauta de exportação do país (parceria do MDIC com o 

MRE).  



 

 

 

 

TEMA 5: COOPERAÇÃO E GOVERNANÇA: NOVAS PERSPECTIVAS E 

ABORDAGENS 

 

1. Criar um programa de formação e desenvolvimento de lideranças nos APLs; 

2. Capacitar os integrantes do APL (públicos; privados; setor produtivo) em processo de 

cooperação e governança;  

3. Integrar os diversos elos da cadeia produtiva do APL; 

4. Sistematizar a transferência de informação (conceitos, métodos e mapeamento) a todos os 

elos da cadeia;  

5. Estimular a participação de todos os integrantes de cada APL (descentralização de 

poder/protagonismo local); 

6. Ordenar e integrar (os programas), as ações e intervenções (público e privada) dirigidas ao 

APL (território);  

7. Instrumentalizar e estruturar os arranjos produtivos locais em regiões menos desenvolvidas 

do país;  

8. Promover o fortalecimento e desenvolvimento estrutural dos NE APL; 

9. Implementar o comitê gestor local (instância de governança) no APL com o monitoramento 

do NE APL; 

10. Articular as políticas governamentais no atendimento às demandas emanadas dos conselhos 

e núcleos gestores; 

11. Propor a inclusão da grade de formação profissional nas instituições de ensino (básico, 

técnico e superior) o conteúdo informativo sobre APLs; 

12. Criar, implementar e normatizar oficinas de planejamento participativo locais, com vistas a 

subsidiar a elaboração do plano de desenvolvimento do núcleo estadual (e de cada APL); 

13. Desenvolver mecanismos de controle interno dos APLs, assegurando o planejamento 

participativo; 

14. Formar equipe técnica itinerante do MDIC, para visitação periódica os NE APL e que dê 

efetividade na capacitação técnica dos condutores de cada núcleo; 

15. Elevar em nível de conselho os NE APL, incluindo no organograma, os presidentes das 

governanças dos APLs de cada estado; 

16. Definir políticas de estado para desenvolvimento dos APL; 

17. Construir no MDIC banco de dados sobre APL; 

18. Construir e aplicar indicadores para a gestão APL; 

19. Retomar e nacionalizar o programa de especialização em gestão de APLs (formação de 

gestores). 

 



 

 

TEMA 6: O PAPEL DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO 

DESENVOLVIMENTO DAS APLs 

1. Capacitar os técnicos dos NEs e das governanças dos APLs para motivação; 

2. Realizar capacitações para os técnicos dos NEs e das governanças dos APLs sobre o 

conceito de APL; 

3. Instituir como requisito básico para profissionais das instituições parceiras curso de 

nivelamento sobre APLs; 

4. Inserir o tema APL e questões locais nas grades de graduação das universidades, no ensino 

médio e básico. Ex.: Curso de economia do Rio Grande do Norte; 

5. Criar curso de capacitação “on the job” para os atuais gestores dos APLs (e demais 

integrantes); 

6. Realizar capacitação em gestão de projetos, dinâmica dos grupos e coordenação de equipe 

para os gestores (e demais integrantes); 

7. Capacitar sobre as melhores práticas mundiais referentes ao setor de APLs; 

8. Desenvolver ações para ampliar a participação dos institutos federais e estaduais na 

capacitação e atuação nos APLs; 

9. Convergir e alinhar investimentos em C&T com as realidades locais fazendo com que as 

capacitações dos CVTs dêem suporte a estas realidades; 

10. Obter financiamento para as ações de capacitação local dos APLs e instituições parceiras; 

11. Expandir o ensino técnico profissionalizante voltado para o desenvolvimento das 

potencialidades socioeconômicas regionais voltadas para as vocações locais (para as 

regiões que não possuem, estruturar); 

12. Ordenar, integrar e priorizar as ações de capacitação para os APLs com a validação dos 

comitês gestores; 

13. Criar plano estratégico de capacitação vinculado ao plano de desenvolvimento do APL; 

14. Criar sistema de credenciamento para as instituições que fornecerão capacitação 

profissional; 

15. Criar CVTs direcionados para capacitação técnica e produtiva, além da inclusão digital; 

16. Capacitar massa carcerária para inclusão nos APLs – responsabilidade social do APL; 

17. Realizar inclusão de capacitação prática para professores e instrutores das disciplinas 

relativas aos APLs (aberturas de vagas para estágios dos instrutores e alunos nos APLs); 

18. Reforçar ações de capacitação profissional específica para os APLs utilizando o sistema dos 

Institutos Federais; 

19. Criar banco de dados sobre alunos capacitados para inserção no mercado de trabalho; 

20. Realizar capacitação para técnicos em elaboração do plano de desenvolvimento de APLs 

utilizando metodologias de planejamento estratégico; 

21. Criar programa de trainee para APLs. 



 

 

 

 

TEMA 7: GRANDES, MÉDIAS E PEQUENAS EMPRESAS EM APLs: O 

TAMANHO DA FIRMA IMPORTA? 

 

 

1. O tamanho da empresa não importa, porém necessário se faz a criação de políticas e 

métodos distintos para grau de maturidade de diferentes APLs com a garantia de 

capacitação técnica, gerencial e organizacional das MPE nesse processo;  

2. A presença de uma grande empresa na região não implica necessariamente em um APL, 

mas pode contribuir para formação de APLs; 

3. A caracterização de um APL independe do tamanho das empresas, mas é imprescindível 

que haja interesses comuns e cooperação entre elas; 

4. Não há impedimento de participação de grandes empresas nos APL, desde que não haja 

dependência e oportunize as MPE a novos mercados;  

5. É necessária a construção de governança que favoreça o protagonismo das empresas no 

APL. 

6. Fomentar estratégias para formalização progressiva de empreendimentos informais; 

7. Incentivar a cooperação para desenvolvimentos de soluções comuns, competitividade e 

transferência de tecnologia, visando o fortalecimento do setor. 



 

 

 

TEMA 8: APLs DE SERVIÇOS E SERVIÇOS EM APLs 

 

1. Diagnosticar e identificar as oportunidades e soluções existentes para o desenvolvimento de 

APLs de serviços e serviços em APLs;  

2. Fomentar os APLs e promover uma maior interatividade e maior visibilidade dos APLs de 

serviços mais relevantes; 

3. Elaborar uma proposta estratégica que contemple os APLs de serviços e serviços em APLs; 

4. Definir planos de ação que atendam demandas estratégicas para APLs de serviços e 

serviços em APLs; 

5. Integrar os APLs de serviços com os APLs produtivos: realizar ações integradas; 

6. Criar redes de colaboração entre APLs de serviços e com outros APLs de outras 

especialidades produtivas; 

7. Incluir na estrutura curricular disciplinas e temas específicos que atendam as demandas dos 

APLs de serviços; 

8. Promover ações de capacitação de mão-de-obra e pessoal técnico e gerencial; 

9. Fortalecer as entidades de capacitação para serviços; 

10. Desenvolver mecanismos eficientes e modernos de comunicação visando oportunizar 

negócios dos APLs de serviços (site); 

11. Destacar os casos de sucesso e criar mecanismos de divulgação; 

12. Criar incentivos (desonerar, incentivos fiscais, crédito) para empresas prestadoras de 

serviços que atendam empresas que fazem parte dos APLs. Conceder a estas empresas 

tratamento diferenciado em relação ao trabalho com o APL; 

13. O APL de serviços pode ser transversal aos demais APLs e setores produtivos (reforçando: 

os serviços são transversais a todos os APLs e as ações de capacitação, qualificação e 

fortalecimento dos serviços são essenciais para o fortalecimento de todos os APLs: 

identificar os APLs de TI na região. 



 

 

 

TEMA 9: O PAPEL GOVERNAMENTAL NO DESENVOLVIMENTO DOS APLs 

E A COORDENAÇÃO DAS ESFERAS NACIONAL, REGIONAL E ESTADUAL 

 

1. Institucionalizar os APLs como política pública de estado em todos os níveis da 

administração pública (não caracterizar como política alternativa de governo); 

2. Revisar e ampliar a relação de membros componentes do GTP APL; 

3. Nivelar continuamente as informações referentes à política pública dos APLs nas esferas 

federal, estadual e municipal (criação de mecanismos que provoquem o envolvimento dos 

estados e municípios) (o MDIC deverá centralizar e repassar as informações); 

4. Criar lei estadual de apoio ao desenvolvimento de APLs garantindo a institucionalização do 

Conselho Estadual Gestor de APLs (desenvolver a ideia) (tomar a precaução para não 

burocratizar);  

5. Estruturar os NEAPLs como conselhos estaduais gestores dos APLs, criando seu estatuto 

garantindo a inclusão das governanças dos APLs, de uma diretoria executiva (presidente, 

vice-presidente, secretaria executiva) e secretaria administrativa; 

6. Garantir a representatividade das instituições da esfera federal cadastradas no GTPAPL 

como participantes efetivos nos, agora, conselhos estaduais gestores dos APLs; 

7. Garantir a presença de um técnico do MDIC no processo de estruturação do conselho 

estadual gestor do APL; 

8. Promover a sensibilização da importância da formação de arranjos como estratégia de 

desenvolvimento econômico e social;  

9. Incluir nos orçamentos federais, estaduais e municipais rubricas destinadas ao 

desenvolvimento de APLs, inclusive a previsão específica para custeio de diárias e 

passagens para os membros dos NEAPLs (conselhos estaduais gestores de APL) e das 

governanças dos APLs prioritários de cada estado. 



 

 

 

TEMA 10: ENTORNO DE GRANDES EMPREENDIMENTOS E APLs; 

 

1. Identificar os APLs do entorno de grandes empreendimentos, de modo a promover a 

aproximação das pequenas e grandes às empresas âncoras; 

2. Mapear as demandas de produtos e serviços das empresas âncora;  

3. Promover a inserção produtiva das MPEs, empreendedores individuais, associações e 

cooperativas, através das oportunidades geradas pelo consumo da âncora por transbordo 

(alimentação, farmácia, petshop, vestuário...); 

4. Promover qualificação profissional e aperfeiçoamento das unidades produtivas no entorno 

dos grandes empreendimentos, a fim de compatibilizar oferta e demanda; 

5. Capacitar fornecedores (MPEs), de acordo com as normas técnicas nacionais e 

internacionais (segurança do trabalho, ABNT, ISO); 

6. Promover a extensão e a assistência técnica continuada aos APLs do entorno; 

7. Alinhar as políticas de pesquisa das ICTs/NITs (intuições de ciência e tecnologia/núcleos 

de inovação tecnológica...) às novas demandas geradas pelos arranjos produtivos; 

8. Acompanhar os efeitos da relação dos grandes empreendimentos com o desenvolvimento 

dos APLs, de modo a preservar os pilares do processo; 

9. Condicionar, no ato da negociação das ações mitigadoras, as contrapartidas compensatórias 

voltadas para os APLs situados na área do entorno dos empreendimentos; 

10. Usar os recursos das medidas compensatórias (royalties) para fortalecer os APLs do 

entorno; 

11. Criar políticas de atração de investimentos alinhadas às políticas de crédito e incentivos 

fiscais (infraestrutura social, urbana, ambiental, de transporte...); 

12. Criar incentivos ao empreendedorismo e aos novos negócios, após a implantação do 

empreendimento, a fim de manter as MPEs no local. 



 

 

 

 

TEMA 11: APLs E GRANDES EVENTOS: QUAL É O LEGADO? 

 

 

1. Criar rede de gestão de produtos e serviços em APLs; 

2. Levantar informações sobre os produtos e serviços nos estados, que podem ser 

disponibilizados para os grandes eventos e APLs; 

3. Elaborar plano de ação para ofertar produtos e serviços locais nos grandes eventos, 

constituir espaços próprios para divulgação desses, exemplo artesanato; 

4. Promover rodada de negócios com inicio em 2012, e manutenção desta atividade em pós-

evento para oferta de produtos e serviços; 

5. Disponibilizar financiamento (linha crédito, editais) dirigido e facilitado que possibilite a 

oferta de produtos e serviços adequados ao mercado; 

6. Financiar pesquisa aplicada para desenvolvimento de produtos e serviços;  

7. Definir estratégias de continuidade das ações desenvolvidas pelos comitês organizadores 

no pós-evento acompanhados pelo NEAPL;  

8. Formalizar e estruturar empreendimentos já existentes (base comunitária, microempresas, 

consórcios etc.);  

9. Valorizar a identidade cultural visando desenvolvimento regional sustentável; 

10. Consolidar e desenvolver roteiros regionais de eventos integrando as cadeias produtivas; 

11. Desenvolver a indústria da criatividade e economia da cultura dentro dos APLs; 

12. Estabelecer diretrizes para a recepção (captação) dos investimentos internacionais, tanto 

no âmbito federal, estadual e municipal; 

13. Estimular os APLs nas oportunidades existentes nos grandes eventos seja na melhoria de 

processo, serviços e produtos; 

14. Aproveitar os investimentos estruturantes dos grandes eventos que têm grande apelo 

social com inserção da marca. 



 

 

 

TEMA 12: PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO: MELHORES 

PRÁTICAS E NOVOS MODELOS DE GESTÃO 

 

1. Desenvolver metodologia de implantação, execução e avaliação referência para os APLs, a 

partir do conceito padrão a ser definido para APLs, gerando matriz de itens de controle, 

indicadores e melhores práticas setoriais; 

2. Criar e implantar o observatório para APLs (website, rede de informações gerenciais e 

tecnológicas sobre APLs para registrar melhores práticas, obter comparações de itens de 

controle, estudos de caso, benchmarkings, etc.); 

3. Criar ou adaptar o modelo do programa nacional da qualidade ou dos programas estaduais 

para os APLs; 

4. Estabelecer o conceito de escritório de projetos para os APLs baseado no PMI (criar NITs 

para todos os APLs); 

5. Adotar como prática: termo de referência/diagnóstico, planejamento estratégico e plano de 

desenvolvimento para tornar o APL “consolidado”; 

6. Buscar integração com secretarias da fazenda (municipais e estaduais) e federações da 

indústria e demais atores envolvidos com os APLs para obtenção de dados; 

7. Definir estudos de demanda do APL para desenvolvimento do plano de negócio e atração 

de investimentos; 

8. Aprimorar metodologia (atualização e validação) dos dados emitidos pelo IBGE; 

9. Construir a matriz das ações institucionais do APL tutorado pelo núcleo estadual (NEAPL) 

para que não exista sobreposição de ações; 

10. Estabelecer critérios de classificação da maturidade do APLs (ex.: incubadoras – 

metodologia CERNE); 

11. Estabelecer canais de comunicação para registrar sugestões, ideias, propostas; 

12. Criar ouvidorias no MDIC e no NEAPL; 

13. Criar indicadores a partir de tipologia única de APLs e por objetivo da ação; 

14. Elaborar a matriz insumo x produto em cada estado para balizar políticas públicas; 

15. Criar ou fortalecer o gestor executivo e articulador de APL para execução de todas as ações 

de planejamento,  e avaliação; 

16. Desenvolver um sistema de gestão de planejamento, execução e avaliação. 

 

 

 

 


