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Resumo 
 
Este artigo apresenta algumas definições sobre Arranjos Produtivo Locais, característico de 
um sistema produtivo e dinâmico, cuja interação e cooperação é fundamental para a 
aprendizagem estabelecida. A especialização do APL têm como objetivo uma forma de 
organização mais sistêmica e sustentável com maior nível de interdependência. Em seguida, 
apresentamos algumas terminologias utilizadas para definir o arranjo e as transformações 
que ocorrem neste contexto envolvendo um salto de complexidade relacionado a ampliação 
de interdependências que pode ser alcançado através de práticas de cooperação e adoção 
sistemática de ações coletivas. Este artigo faz uma revisão bibliográfica dos conceitos 
apresenta a experiência desenvolvida no Estado do Paraná com APLs onde se criou uma 
Rede de Apoio aos Arranjos para formulação de diretrizes gerais e específicas de possíveis 
políticas públicas e ações coletivas. Para tal finalidade, foi utilizado como método a pesquisa 
bibliográfica referente ao assunto proposto. 
 
 
Abstract 
This article presents some definitions on Local Arrangements Productive characteristic of a 
productive and dynamic system, whose interaction and cooperation are basic for the 
established learning. The specialization of the APL has as objective a form of sistêmica and 
sustainable organization with bigger level of interdependence. After that, we present some 
used terminologies to define the arrangement and the transformations that occur in this 
context involving a related jump of complexity the magnifying of interdependences that can be 
reached through practical of cooperation and systematic adoption of class actions. This 
article makes a bibliographical revision of conceito e presents the experience developed in 
the State of the Paraná with APLs where if it created a Net of Support to the Arrangements 
for formularization of general and specific lines of direction of possible public politics and 
class actions. For such purpose, the referring bibliographical research to the considered 
subject was used as method. 
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1. Introdução 

Nos últimos anos ampliou-se a discussão do papel dos Arranjos Produtivos Locais 
(APLs) como indutores do desenvolvimento regional, bem como conceituação, ou seja 
terminologia dentro das teorias sobre desenvolvimento 

De forma genérica, um APL pode ser definido como um aglomerado de agentes 
econômicos, políticos e sociais que operam em atividades correlatas, estão localizados em um 
mesmo território e apresentam vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem 
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(IPARDES/SEPL, 2005, p.1). Outros autores como Suzigan (2004), têm discutido este 
conceito ao analisar aglomerações de micro e pequenas empresas, para efetivamente 
enquadra-las ou não como arranjos produtivos locais. 

A análise dos APLs baseia-se numa abordagem que relaciona fatores de 
competitividade com a localização da produção no espaço geográfico e os vínculos existentes 
entre as empresas, instituições de apoio e governo. Dessa forma, são levados em conta no 
APL não apenas as empresas e suas variadas formas de representação e associação, mas 
também outras instituições públicas e privadas voltadas à formação e treinamento de recursos 
humanos, pesquisa, desenvolvimento e engenharia, promoção, financiamento e sua cadeia de 
fornecedores. 

Os APLs, conforme o setor de atividade econômica, podem ter variadas 
caracterizações e configurações que resultam da sua história, evolução, organização 
institucional, contextos, estrutura produtiva e de governança, inclusive da própria 
disseminação do conhecimento especializado local. 

Assim sendo, entre os APLs existem diferentes graus de desenvolvimento, de 
integração da cadeia produtiva, de articulação e interação entre os agentes e instituições de 
apoio e suporte. A hipótese é que mesmo em suas formas mais incompletas ou embrionárias, 
os APLs possuem impactos significativos sobre o emprego e renda locais cujo potencial 
econômico e social dos APLs também são bastante diferenciados.  

Pode-se dizer que de maneira geral, aglomerações de empresas geograficamente 
concentradas e setorialmente especializadas podem tornar-se objetos de políticas públicas. 
Estas em coordenação com ações de agentes privados, visam melhorar as condições locais 
para o crescimento das empresas, atração de investimentos, desenvolvimento tecnológico, 
aumento das exportações e, sobretudo, aumento do emprego e da renda local 
(IPARDES/SEPL, 2005, p.1). 
 
 
2. Arranjos Produtivos Locais- APLs e Sistemas Produtivos Locais – SPLs 
 A especialização produtiva, complementada pela cooperação praticada entre diversos 
agentes concentrados e um certo território, constitui a base dos chamados arranjos produtivos 
locais (APLs). Entretanto, a formação dos APLs mesmo constituindo um avanço comparado 
ao funcionamento disperso e isolado de empresas e outros agentes, não deve ser um objetivo 
definitivo de uma política pública, mas deve ser caminho para uma forma superior de 
organização, mais sistêmica, sustentável e com maior nível entre os agentes, ou seja, os 
sistemas produtivos locais (SPLs). (AMORIM et all, 2004, p.7). 
 Ao lado das empresas, são também protagonistas dessas formas organizacionais outros 
atores locais, como governos, associações e instituições de financiamento, ensino, formação e 
pesquisa. Nessas formas de organização (APL e SPL), a especialização, além de aumentar a 
escala de produção de cada empresa, favorece a produção compartilhada, o que, por sua vez, 
pode estimular a cooperação e a inovação. Essas relações sócio-econômicas passam a fazer 
parte do processo de produção, e assim, dão origem à formação de um tecido sócio-produtivo, 
onde os agentes se especializam, cooperam, trocam informações, aprendem e compartilham 
de um projeto comum: o desenvolvimento do conjunto das empresas. A passagem do enfoque 
da empresa individual para o enfoque dos APLs desloca o centro da análise para as relações 
entre as empresas e, entre essas e diversas instituições que atuam em um determinado espaço 
geográfico (território). A unidade de análise deixa então de ser a empresa isolada e passa a ser 
a comunidade de empresas – o APL. Daí a importância de se estimular as ligações entre os 
diversos atores do APL. (AMORIM, 2004, p.7). 
 A transformação dos APLs em SPLs envolve um salto de complexidade relacionado a 
ampliação da interdependência entre os diversos agentes (econômicos, políticos, institucionais 
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e sociais) que pode ser alcançada mediante práticas de cooperação, cultura participativa e 
adoção sistemática de ações coletivas. A expansão dessas práticas exige o fortalecimento da 
confiança dos agentes que atuam no território, de modo a permitir que os atores sociais se 
prontifiquem a encaminhar em conjunto projetos de interesse comum. A capacidade de unir 
esforços para trabalhar em conjunto (capital social) assume grande importância em estruturas 
como APLs e SPLs, pois o desenvolvimento desses depende de ações coletivas, em oposição 
a ações individuais dos agentes. Assim, o esforço de evolução dos APLs para SPLs não pode 
prescindir da construção e fortalecimento do capital social e institucional. (AMORIM, 2004, 
p.8). 
 O fortalecimento do capital social está condicionado a criação de uma rede de 
cooperação entre atores e instituições públicas e privadas. Na medida em que as ações deixam 
de ser individualizadas e tornam-se mais coletivas, torna-se necessária a constituição de um 
processo de coordenação das diversas ações de modo a garantir a formação de sinergias que 
possam atingir os objetivos desejados para o APL. A intensificação das relações entre essas 
partes e o estabelecimento da coordenação dessas relações promovem a organização da 
governança, atributo necessário mas insuficiente a evolução do estágio de APL para SPL. Por 
sua vez, o surgimento da governança depende de um aprendizado que pode ser derivado do 
conhecimento de outras experiências de ações coletivas que o grupo vai implementando ao 
longo do tempo e da própria experiência construída. Portanto, estes aspectos, o fortalecimento 
do capital social e a formação da boa governança, surgem como ingredientes essenciais para a 
consolidação e transição do estágio de APL para SPL. Suzigan (2003), dizia que importa 
assim explorar formas de intervenção que possibilitem a construção e consolidação desses 
ativos.  
 Este quadro de referência constitui-se importante ferramenta para a compreensão da 
dinâmica e funcionamento dos arranjos produtivos locais. Vale ressaltar que a definição de 
arranjo torna-se importante afim se possibilitar uma compreensão mais aprofundada dos 
níveis de inovação e aprendizagem existentes nos arranjos possibilitando uma forma de se 
entender melhor sua trajetória e evolução (AMORIM, 2004, p.9). 
 
 
3. Conceito de Cluster  

Os Arranjos Produtivos Locais (APLs), podem ser entendidos como aglomerados ou 
clusters de empresas. Na ausência de uma tradução mais apropriada para a palavra cluster, no 
Brasil adota-se a expressão “ Arranjos produtivos locais”, e desta forma na literatura podem 
ser encontradas estas duas formas de expressar o fenômeno de aglomeração empresarial.    As 
empresas que compõe um cluster, além da proximidade física e da forte relação com os 
agentes da localidade, têm em comum uma mesma dinâmica econômica. Contudo, tal 
dinâmica pode ser determinada por razões bastante diversas. Assim, por exemplo, a dinâmica 
de um cluster de empresas pode ser determinada pelo fato dessas empresas realizarem 
atividades semelhantes e/ou utilizarem mão-de-obra específica disponível em poucas regiões 
(p. ex: produção de software), ou utilizarem as mesmas matérias-primas (p. ex: indústria 
petroquímica), ou necessitarem das mesmas condições climáticas ou de solo para sua 
produção (p. ex: produção de chocolates, frutas, etc.), por fornecerem para um mesmo cliente 
que exige proximidade (p. ex: fornecedores de autopeças localizados próximos às 
montadoras), por processos históricos e culturais, etc. 
Independentemente da dinâmica que determina a formação de um cluster, a característica 
mais marcante que é, de fato, comum a todos, é a forte aglomeração/concentração em uma 
mesma região. 

Brito (2003) define que os clusters industriais não devem ser concebidos como mera 
aglomeração espacial das atividades industriais presentes em determinados setores, mas sim 
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como arranjos produtivos onde predominam relações de complementariedade e 
interdependência entre diversas atividades localizadas num mesmo espaço geográfico e 
econômico. Esses clusters são concebidos como ponto de confluência entre a organização de 
sistemas regionais-locais de inovação no plano institucional e a emergência de redes de firmas 
como forma padrão de conformação empresarial desses sistemas. 

De acordo com a EURADA ( Rede Européia de Agências de Desenvolvimento, 2000), 
há uma preocupação em definir cluster para que seja possível a elaboração de políticas de 
desenvolvimento setorial e regional. Diz no documento que:  

Are geographic concentrations of interconnected companies and instituions in a particular fields. 

Clusters encompass an array of linked industries and other entities important to competition. They 

include, for example, suppliers of specialised inputs such as components, machinery and services and 

providers of specialised infrastructure. Clusters are a critical mass of information, qualifications, 

relationships and infrastructure in a given sector. It is assumed that each country or regions enjoy 

specific local conditions wich are auspicious of its companies' competitiveness (EURADA, 2000, p.1). 

 
Contudo, a abordagem de clusters se aproxima mais da grande produção flexível do 

que da pequena, diferenciando-se tanto do modo fordista de produção, baseado na grande 
indústria de produção de massa, como também da visão do distrito industrial marshalliano, da 
pequena produção flexível. Além de enfatizar mais a concorrência do que a cooperação entre 
os membros do clusters, esta abordagem também atribui relevância a formação de uma 
indústria-chave ou indústrias-chaves numa determinada região, transformando-as em líderes 
de mercado. As empresas chamadas âncoras estimulam sem dúvida, o desenvolvimento da 
região, através da mobilização de agentes produtivos localizados no mesmo território, porém 
o crescimento mais homogêneo dos agentes produtores passa a ser secundário. 
 
 
4. Aglomerações  
 Porter (1998, p.79-90) sintetiza o significado de aglomerado como sendo uma: 
“concentração geográfica e setorial de empresas e instituições que em sua interação geram 
capacidade de inovação e conhecimento especializado”. 
 As definições sobre aglomerados, colhidas no relatório da Eurada (apud CUNHA, 
2002, p.13) são elucidativas e objetivas: “aglomerações são concentrações geográficas de 
firmas e instituições interconectadas em um campo ou setor particular. Os aglomerados 
englobam uma coleção de indústrias e outras entidades vitais para a competição”. Ele inclui, 
por exemplo, fornecedores de insumos especializados tais como os de componente, 
maquinaria e serviços, além de provedores de infra-estrutura especializada. 
 Estas observações conferem maiores detalhes sobre os aglomerados industriais: 
“Aglomerados são massas críticas de informações, qualificações e de relacionamento e de 
infra-estrutura num dado setor”. Considera, ainda, que cada país e região desfrutam de 
condições locais que são propícias para a competitividade de suas empresas. “O aglomerado -  
pode ser denominado de cluster -, sendo considerado como aglomeração básica de pequenas e 
médias empresas, concentradas em áreas geográficas sobre um determinado setor de 
atividade, podendo ser composto por fornecedores de insumos ou provedores de infra-
estrutura especializada e vincular-se a políticas regionais de desenvolvimento”. O relatório da 
Eurada (apud CUNHA, 2002, p.13) frisa, ainda, que “em muitos países, pequena e médias 
empresas estão se aglomerando em locais e regiões e passando a desenvolver uma diversidade 
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de relações sociais baseadas na complementaridade, interdependência e na cooperação.” 
Embora sejam aglomerações estes não são APLs. 
 Mitelka e Farinelli (apud CUNHA, 2002, p.13) consideram os aglomerados como 
sendo a concentração espacial de empresas e de suas respectivas fornecedoras de insumos e 
de serviços industriais, assemelhando-se a um dos conceitos expendidos pela Eurada (apud 
CUNHA, 2002, p.13), porém esta acrescenta a conjugação de políticas regionais de 
desenvolvimento. 
 A partir da idéia de Porter, a respeito de cluster, (FARAH JR, 2004, p.87), ao analisar 
este fenômeno, cluster afirma que  utiliza a concepção de que este abrange uma atividade central 
e seus vários desdobramentos de apoio. Podem ser indústrias relacionadas direta ou indiretamente 
à atividade principal do agrupamento produtivo, que tragam efeitos sinérgicos, seja pela 
especialização de cada participante, pelos laços de conhecimento ou pela informalidade das 
relações sociais da comunidade.“A teoria dos aglomerados atua como uma ponte entre a teoria 
das redes e a competição. O aglomerado é uma forma que se desenvolve dentro de uma 
localidade geográfica, na qual a proximidade física de empresas e instituições, asseguram 
certas formas de afinidades e aumenta a freqüência e os impactos das interações”. 
 Neste particular, ele se aproxima das posições de Britto (apud CUNHA, 2002, p.14), 
que afirma que as redes de empresas (comumente presentes nos aglomerados e muitas vezes 
correspondendo a um mesmo fenômeno) são um recorte da dinâmica industrial. 
 A teoria dos aglomerados também proporciona um meio de relacionar, de modo mais 
estreito, a teoria das redes, do capital social e dos envolvimentos cívicos com a competição 
entre as empresas e a prosperidade econômica, ampliando o escopo das aglomerações. 
 Um dos autores que mais se preocupou com a imprecisão conceitual foi Enright  (apud 
CUNHA, 2002, p.14)  que considera essencial o emprego de termos relativamente amplos, tal 
qual o de aglomerados regionais e enfatiza que todos os termos (quase todos) aludem à 
concentração geográfica de firmas e a especialização produtiva ou a dedicação a determinadas 
indústrias. A definição de aglomerado regional abriga desde os distritos industriais de 
pequenas e médias empresas, até de sistemas de produção dotados de alta tecnologia, que são 
baseados em grande empresas que exercem o papel central nos eixos (hub) e seus 
fornecedores locais (constituindo redes verticais) e ao espraiamento de tecnologia – spin-offs. 

Enright (apud CUNHA, 2002, p.15), ainda considera que vale a pena distinguir os 
principais conceitos usados na literatura especializada e que as diferenças entre os 
aglomerados regionais e os distritos industriais (que é uma das vertentes dos aglomerados 
regionais) merecem ser realçadas. Destaca que os distritos industriais exploram um único 
segmento da indústria, enquanto os aglomerados regionais abrangem uma maior amplitude de 
indústria inter-relacionada. 

Haddad (apud CUNHA, 2002, p.15), oferece duas importantes contribuições: a 
primeira, de que: “o sucesso de cluster depende de uma boa gestão das externalidades e das 
economias de aglomeração” e a segunda a de que: “a sustentabilidade de cluster produtivo 
tem muito mais a ver com a qualidade do capital humano e intelectual”. 

 
 
5. Experiência do Paraná 

Verifica-se cada vez mais o empenho de governos, nas esferas federal, estadual, 
municipal e de entidades representativas e de apoio às empresas, em especial micro e 
pequenas, em apoiar as iniciativas e formatar políticas públicas para os APLs. 

No Estado do Paraná, o governo para o período 2003-2006, assim como outras 
entidades a exemplo da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), do Instituto 
Euvaldo Lodi do Paraná (IEL/PR), do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE/PR), Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e outras, em 
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conjunto, vêm colocando em prática políticas voltadas ao apoio de APLs, definidas a partir de 
um termo de cooperação assinado pelas entidades anteriormente citadas para estruturar a Rede 
APL Paraná. 

Este movimento foi reforçado a partir da criação e estruturação da Rede Paranaense de 
Apoio aos Arranjos Produtivos Locais – Rede APL Paraná. Esta Rede criada em dezembro de 
2004, tem como objetivo maior de articular o alinhamento e a interação das diversas 
instituições de promoção dos APLs para a captação de recursos, solução de entraves, 
concepção, estruturação e implementação de planos, estudos e projetos de desenvolvimento 
empresarial e territorial. Estas ações voltadas com o foco em regiões geograficamente 
delimitadas e com reconhecida especialização em determinados produtos e/ou atividades 
econômicas, foi objeto de definições de competências através da identificação feitas  a partir 
da organização de uma Matriz de Atribuições  Instituições, com papéis específicos inerente a 
atividade principal de cada Instituiçãso participante da REDE APL Paraná. 

Considerando que a dimensão institucional e regional constitui elemento crucial do 
processo de capacitação produtiva e inovativa, a promoção de cooperação multi-institucional 
é um requisito para a efetivação dos programas e políticas de apoio em favor dos APLs. 

Neste sentido, é essencial que as políticas públicas e as ações de entidades privadas 
sejam pautadas por uma metodologia comum que permita identificar e caracterizar os APLs 
segundo sua importância para o desenvolvimento local e para os seus respectivos setores de 
atividades econômicas. 

Portanto, uma agenda de apoio aos APLs no Paraná deve contemplar pelo menos três 
questões, de preferência sequencialmente: (1) produção de evidência estatística sobre as 
aglomerações existentes e identificação prévia dos atores locais e seu grau de inserção junto 
ao possível APL; (2) realização de estudos de casos, e (3) formulação de diretrizes gerais e 
específicas de políticas públicas e ações coletivas. 

Neste sentido e no âmbito da Rede APL Paraná, o trabalho desenvolvido possui duplo 
propósito: primeiro, identificar estatisticamente e mapear geograficamente os APLs do Estado 
do Paraná. Em segundo lugar, classificar a partir de tipologias segundo categorias os tipos de 
APLs, o que pode permitir racionalizar critérios de administração de políticas públicas e ações 
privadas direcionadas a APLs, facilitando dessa forma a coordenação, o acompanhamento e o 
controle das mesmas, conforme Relatório da Etapa 1 (SEPL/Ipardes, 2005, p.3). 

A primeira etapa do trabalho no Paraná a que se refere o Termo de Cooperação 
Técnico-Financeiro firmado entre Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL) e 
o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES). Este Termo de 
Referência previu uma pesquisa de campo sobre Identificação, Caracterização, Construção de 
Tipologia e Apoio à Formulação de Políticas para os APLs do Estado do Paraná e resultou na 
contratação de consultores como o Professor Wilson Suzigan do Instituto de Geociências da 
UNICAMP, Professor Renato de Castro Garcia da POLI/USP e o Professor João Eduardo de 
Moraes Pinto Furtado da Poli/USP, para prestar suporte metodológico aos técnicos das duas 
instituições.  

Em seguida, foi estruturado e identificado pela equipe técnica da SEPL e Ipardes um 
mapeamento estatístico e geográfico, para construção de tipologia de APLs no Estado do 
Paraná com base nos dados da RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, 
complementados pelos microdados do Cadastro de Informações Físico-Contábeis da 
Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná (SEFA-PR). Além disso, por orientação da 
consultoria, foi dado um passo adicional por meio de um mapeamento por microrregiões do 
Estado, da densidade institucional (mapa 1) representada pela presença, em cada microrregião 
e respectivos municípios, de instituições de ensino superior e de pesquisa, órgão regionais de 
entidades como Sebrae, Fiep, Senai, Sesi, Senac e IEL, inclusive sindicatos de classes. 
Considera-se que, embora não tivesse sido previsto, esse mapeamento das instituições seria 
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fundamental para preparar os trabalhos da etapa seguinte, isto porque as instituições de apoio 
de caráter local e regional podem exercer papel fundamental na provisão de serviços 
diferenciados aos produtores, nas áreas de treinamento e qualificação de mão-de-obra, 
prospecção de informações técnicas e de mercado, provisão de serviços de consultoria nas 
áreas organizacional e de qualidade. Além disso, muitas vezes as instituições locais podem 
servir, como um Fórum privilegiado para definição de ações e estratégias comuns aos 
produtores locais. No caso do Estado do Paraná, evidencia-se a maior densidade dessas 
instituições ao longo dos principais eixos de desenvolvimento do Estado. Onde há uma maior 
densidade de base institucional, verificou-se um número expressivo de APL no Paraná (Mapa 
1). 

 
 
Fonte: Sepl/Ipardes (2005) 
MAPA 1 – Ativos Institucionais 
 
O trabalho que exigiu mais tempo foi o de mapeamento estatístico a partir de bases de 

dados acima mencionadas. A equipe local, composta por técnicos da SEPL e pesquisadores 
do Ipardes, interagiu intensivamente com a equipe de consultores. Foram realizadas reuniões 
conjuntas em Curitiba e São Paulo, e os encontros foram complementadas por freqüentes 
contatos por telefone e correio eletrônico. A equipe local apropriou-se como meio de validar 
as observações empíricas já existentes ou evidentes identificadas anteriormente da 
metodologia, fazendo utilização dos microdados da SEFA-PR. Assim, além dos tradicionais 
indicadores de concentração geográfica de atividades econômicas, provenientes da economia 
regional (quociente locacional e coeficiente de Gini locacional), e de alguns parâmetros 
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convencionais em termos absolutos (número de empregos, números de estabelecimentos da 
mesma classe de atividades na região), foram aplicados indicadores específicos relacionados 
a:exportação, vendas no Estado e para outros estados, participação relativa das vendas da 
classe de atividade no total de vendas de todas as classes da microrregião, compras no Estado, 
participação relativa do emprego da classe na microrregião, e presença de micro, pequenas e 
médias empresas.  

Com base em todo o conjunto de dados e informações, e levando em conta as 39 
microrregiões do Estado e 314 classes de atividades abrangendo a indústria extrativa, a 
indústria de transformação e atividades de software, construiu-se o universo a partir do qual 
foram identificadas e mapeadas aglomerações geográficas de empresas que poderiam, 
potencialmente, constituir APLs. A utilização da metodologia embasada em critérios 
estatísticos, sempre com a orientação e acompanhamento dos consultores, avançou na 
identificação dos APLs aplicando primeiro os indicadores convencionais e depois sucessivos 
filtros que , considerando as características específicas do Estado, foram paulatinamente 
relaxando alguns critérios, inicialmente mais rigorosos, de modo a poder captar todas as 
aglomerações relevantes que pudessem ser posteriormente objeto de investigação para 
verificar se de fato constituem um APL.  

Os resultados foram apresentados para a Rede Paranaense de APLs em seminário 
interno realizado em 03/05/05 para apresentação da metodologia e dos resultados da primeira 
etapa do trabalho. Dentre as análises realizadas foram apontadas 114 aglomerações com mais 
de 150 mil empregos formais no Estado. 

Com base nestas informações, o passo seguinte foi a construção de uma tipologia 
adequada às especificidades do Estado, classificando-se as aglomerações em quatro tipos de 
APL: núcleos de desenvolvimento setorial/regional (NDSR), vetores de desenvolvimento 
local (VDL), vetores avançados (VA), e embriões de APLs. Esta tipologia foi construída pela 
equipe do Professor Wilson Suzigan da UNICAMP, onde cada um desses tipos de APL foram 
construídos levando em consideração essencialmente a respectiva importância para o setor em 
que estão inseridos e para a economia da região em que se localizam, ou seja: 

 NDSR – são aglomerações que se destacam duplamente: quer pela sua 
importância para uma região, quer pela sua importância para o setor de 
atividade econômica no Estado. 

 VDL – são as aglomerações que se apresentam como muito importantes para o 
desenvolvimento local/regional e menos importantes para o setor no estado. 

 VA – esta tem importância setorial elevada, mas pouco importante para a 
região, ou seja, embora sejam importantes para o setor, o desenvolvimento 
econômico regional não depende deles de uma forma tão pronunciada onde 
geralmente são encontrados em regiões com grandes aglomerações urbanas e 
estrutura industrial muito diversificada. 

 EMBRIÕES – reúne aglomerações com potencial para o desenvolvimento, mas 
ainda pouco importantes para o setor e região. 
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QUADRO 1 – Tipologia de Análise dos APLs 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: SEPL/Ipardes (2005) 
 

 A partir desta tipologia, foi feita uma pré-seleção de possíveis APLs onde os critérios 
utilizados para essa pré-seleção levaram em conta a relevância de cada aglomeração de 
empresas em termos de: número de classes de atividades afins, densidade fiscal, exportação e 
vendas para outros estados, compras locais, número de estabelecimentos e sobretudo de 
pequenas e médias empresas, e importância das vendas da classe de atividade na própria 
microrregião. Os resultados indicaram a pré-seleção de 25 possíveis APLS, sendo 8 NDSR, 5 
VDL, 7 VA e 5 embriões. Estes foram objeto de visitas para a caracterização estrutural prévia 
para etapa seguinte do trabalho. 
 
 

QUADRO 2 – Tipologia de Análise dos APLs 
 

Classificação Município do APL 
 

VDL (5) Cianorte (confecção); Sudoeste (confecção); Rio Negro (madeira/móveis); 
Prudentópolis/Imbituva (malhas); Telêmaco Borba (madeira) 
 

NDSR (8) Apucarana (bonés); Arapongas (móveis); União da Vitória (madeira/portas e janelas); 
Loanda (torneira/produtos de metal); Guarapuava (madeira); Paranavaí (mandioca/fécula); 
Ponta Grossa (móveis de metal); Maringá (colchões) 
 

EMBRIÃO (5) Umuarama-Altônia-Terra Roxa (confecção); Toledo-Cascavel (máquinas e equip agrícolas); 
Maringá-Pato Branco (software); Francisco Beltrão-Ampére-Verê (madeira/móveis); 
Paranavaí-Cianorte (cerâmica vermelha) 
 

VA (7) Curitiba-Londrina (software); Curitiba (equipamentos médico hospitalares); Maringá 
(confecções); Curitiba (cal e calcáreo); Curitiba (porcelana); Londrina (couros e artefatos de 
couro); Londrina (plástico) 
 

Fonte: SEPL/Ipardes (2005) 
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MAPA 2 – APLs Pré-Selecionados por Microrregião 
 
 

 
Fonte: Sepl/IPARDES (2005) 

 
 
O principal objetivo das visitas foi o de proceder a uma caracterização preliminar de 

cada APL pré-selecionado em termos de sua formação, estrutura produtiva e ambiência 
institucional, com o intuito final de validar ou não a pré-seleção. Essas visitas permitiram 
conhecer a estrutura produtiva local e suas principais empresas, e verificar a existência de 
vínculos produtivos entre empresas locais e não-locais; também permitiram identificar 
instituições locais relevantes no apoio e prestação de serviços às empresas, e alguma liderança 
pessoal ou institucional local que tenha tido papel relevante na formação da aglomeração de 
empresas mobilizando os protagonistas locais. Nesse sentido, as visitas prévias foram de 
fundamental importância para a seleção dos APLs, que serão objeto de estudos de casos e, 
posteriormente, de ações de políticas públicas de apoio à competitividade dos mesmos. 

Ao todo, foram visitadas 131 empresas e 117 instituições de apoio em 35 
municípios do Estado do Paraná. O resultado foi a validação de 18 dos potenciais APLs pré-
selecionados, segundo critérios discutidos em reuniões de trabalho das equipes de  consultoria 
da SEPL e do IPARDES. Deve-se ressaltar que um desses 18 casos constitui, na verdade, um 
conjunto de quatro aglomerações de empresas de software que deverão ser estudadas 
individualmente nas pesquisas de campo. Além disso, mais um APL, não identificado 
anteriormente no trabalho estatístico, foi adicionado aos casos validados: o da indústria de 
equipamentos médico-odontológicos de Campo Mourão, sobre o qual já havia evidências 
suficientes permitindo sua validação como um dos APLs que serão objeto de estudos de caso. 
Portanto, ao todo, 22 APLs serão objeto de estudos que servirão de subsídios à definição das 
políticas de apoio. De outro lado, sete aglomerações identificadas pelos procedimentos de 
mapeamento foram desconsideradas por não apresentarem os elementos que caracterizam o 
fenômeno dos APLs. 
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Na próxima etapa do trabalho, foi realizada a pesquisa de campo cuja equipe de 
consultores em conjunto com a equipe técnica elaborou uma Nota Metodológica, que orientou 
o trabalho de campo das equipes responsáveis pela realização do mesmo, na próxima etapa do 
projeto, dos estudos de caso dos APLs selecionados. Essa Nota Metodológica estabelece 
claramente o objeto de estudo, os objetivos do trabalho, uma tipologia de APLs para fins de 
políticas públicas, orientações para a seleção das empresas e instituições a serem visitadas, 
um roteiro da pesquisa de campo e um modelo de questionário a ser aplicado nas visitas às 
empresas. 

O questionário aplicado foi produto de amplas discussões e é importante enfatizar, que 
o principal objetivo dos estudos de caso é produzir evidências que permitam substanciar a 
proposição de ações de políticas públicas de apoio à competitividade dos produtores e de fomento 
à inovação. 

Após conclusão desta etapa, será elaborado um relatório final de todos os APLs 
visitados e que foram aplicados os questionários nas empresas locais para então a partir daqui ser 
entregue um documento contendo uma visão dos APLS do Estado do Paraná com possíveis 
indicativos de políticas públicas mais direcionadas e pontuais para a realidade local e que dêem 
suporte ao desenvolvimento regional. 
 
 
6. Considerações Finais 

As diversas abordagens que analisam os arranjos produtivos locais demonstram que 
todas estas vertentes tem sido usadas de forma estruturada em países desenvolvidos e de 
maneira mais incipiente, em países em desenvolvimento, no que se refere a estratégias de 
desenvolvimento regional e local.  

Este texto procura captar os elementos estruturais e sistêmicos cujos fatores de sua 
dinâmica interna afetam a competitividade dos agentes. Estas vantagens não se limitam à 
análise do processo, mas estendem-se à definição de políticas, inclusive as relacionadas à 
inovação visando buscar especialização flexível e eficiência coletiva para adensar a cadeia 
produtiva, identificando nichos de mercado e fortalecendo as relações com o sistema de 
inovação mediante investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico para garantir 
um ambiente institucional que propicie a articulação entre empresas e entidades empresariais 
e governos. 

No caso do Paraná, a partir de um estudo estatístico e após uma visita de 
reconhecimento para identificar a base institucional existente em cada região, em especial 
onde o levantamento estatístico indicava potenciais APLs, pode-se concluir que nem todas as 
aglomerações são APLs e que cada um destes arranjos está em uma estágio de 
desenvolvimento e integração diferente dos demais. Neste sentido, políticas públicas devem 
ser formuladas e implementadas de acordo com o nível de organização de cada uma dos 
arranjos mapeados. Isto poderá contribuir para o efetivo aprimoramento dos mesmos, a partir 
dos esforços conjuntos e coordenados pela Rede Paraná APL. 
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