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APL são aglomerações de empresas com
especialização produtiva em um mesmo
território, que mantêm vínculos de cooperação
entre si e com outros atores locais e que possuem,
reconhecidamente, uma governança comum.
APL – ARRANJO PRODUTIVO LOCAL
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[conceito deﬁnido em 2019 após discussões acadêmicas com
pesquisadores que compõem o GT APL]

APL COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO

DESENVOLVIMENTO
MAIS QUE UM CONCEITO É UMA MEDIÇÃO DE INDICADORES :

Redução das desigualdades sociais e regionais
Inovação tecnológica
Expansão e modernização da base produ va
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 produ vidade e compe vidade
• Aumento das exportações
•
•
•
•
•

EIXOS BASE DE UM APL
GOVERNANÇA
São todos aqueles atores que par cipam do APL e atuam de alguma maneira para melhorar as condições do
setor a ﬁm de promover a compe vidade do arranjo como: en dades de classe (associações, sindicatos…),
ins tuições de ensino, pesquisa e inovação, poder público, ONGs, coopera vas, sistema S.
SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA

LOCAL

Caracterís cas rela vas ao ambiente onde se encontra o APL.
INOVAÇÃO
Inovações e aprendizados que surgem com base na interação dos atores.
ENCADEAMENTO PRODUTIVO
Relação e interação entre atores para a vidades comuns ou complementares gerando uma
rede de empresas dentro e fora do APL>

POLÍTICA DOS APL
RESOLUÇÃO

28 DE 27 DE MAIO DE 2021

Indica os parâmetros e a metodologia para reconhecimento e classiﬁcação do grau de maturidade dos Arranjos
Produ vos Locais.
Classiﬁcação APL
I- APL nível 1 - Em estruturação;
II- APL nível 2 - Em consolidação;
III- APL nível 3 - Consolidado;
IV - APL nível 4 - Pleno.

APL - 4
APL - 3
APL - 2
APL - 1

Não haverá reconhecimento se não houver:
a) Governança local reconhecida;
b) Número relevante de empresas do setor no município ou conjunto de municípios que formam o APL;
c) Quan dade relevante do número de empregos do setor em relação ao número de empregos total do
setor no Estado.

NÚCLEO GESTOR
O NGAPL é responsável por ar cular as ações governamentais visando o apoio integrado aos APL. O Núcleo é composto
por representantes das seguintes ins tuições:

PAPEL DA SEDE
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE, tem por papel estratégico ser o agente catalizador dos
esforços em prol do desenvolvimento econômico em cada município do Estado de Minas Gerais.

RECONHECIMENTO E ATUALIZAÇÃO
1. Preenchimento de Ques onário
Informações dadas pelo requerente sobre:
- Estruturação da Governança Local
- Encadeamento Produ vo
- Desenvolvimento Econômico e Territorial
- Inovação Tecnológica
2. Relatório de Desenvolvimento Regional
Levantamento de informações sócio econômicas da região pela SEDE
3. Análise de Dados
Cruzamento de informações recebidas e relatório
4. Ferramenta de Avaliação
Lançamento de dados em ferramenta para pontuação e deﬁnição de classiﬁcação do APL
5. Processo de Reconhecimento
- Nota Técnica
- Resolução
- Reconhecimento

