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1. RESUMO 

Com a evolução do mundo, a competitividade nas empresas tende a aumentar e, no 

Brasil, não é diferente. Com o crescimento do país os empresários precisam 

procurar formas de diminuir os custos das empresas. Uma delas é a formação de um 

Arranjo Produtivo Local (APL) que são aglomerações de empresas de diversos 

seguimentos em torno de uma atividade principal, em busca de competitividade. 

Assim originou-se esta pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa e caráter 

descritivo, cujo objetivo é apresentar as vantagens que a formação de um APL pode 

trazer para as empresas e os municípios. Verificou-se que após a constituição de um 

APL tanto as empresas participantes quanto os municípios sedes dos arranjos 

apresentam consideráveis melhorias, descritas no desenvolvimento deste trabalho. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente, as organizações estão em ambientes de concorrência acirrada e 

crescente, marcados pela globalização, abertura de novos mercados, lançamentos 

de produtos cada vez mais tecnológicos, crescimento das ofertas e consumidores 

cada vez mais conscientes e exigentes. Tudo isso, requer das organizações um 

esforço constante em busca da competitividade e, muitas vezes, esta capacidade de 

competir garante a sobrevivência da organização. (ANDRADE; ESCRIVÃO FILHO, 

2003). 

Os Arranjos Produtivos Locais (APLs) são utilizados em busca dessa sobrevivência 

e competitividade, uma vez que são agrupamentos de organizações, próximas 

geograficamente e concentradas em uma determinada área, em torno de um ramo 

produtivo comum que mantêm interação com prefeituras, organizações de ensinos, 

fornecedores de insumos, prestadores de serviços entre outros. (PORTER, 1999; 

CASSIOLATO e LASTRES, 2003; PUGA, 2005; HADDAD, 2007).  

Haddad (2007, p. 3), ressalta que um APL “compreende um recorte do espaço 

geográfico (parte de um município, conjunto de municípios, bacias hidrográficas, 

vales, serras, etc.) que possui sinais de identidade coletiva (sociais, culturais, 

econômicos, políticos, ambientais ou históricos)”. 

Um APL tem, portanto, o propósito de agrupar várias empresas de pequeno, médio 

e/ou grande porte que tenham um objetivo em comum. Surgem, assim, vantagens 

que derivam da ocorrência de economias das empresas que implicam em redução 



de custos e eficiência coletiva, derivado do compartilhamento da infraestrutura, 

canais de distribuição, escoamento da produção (COSTA, COSTA, 2004).  

Por isso, é importante pesquisar sobre esse conjunto de empresas que optam por 

formar um APL em determinado local e expor os benefícios por elas percebidos e 

pelos municípios sedes dos arranjos. 

 

3. OBJETIVO 

Apresentar as vantagens que a formação de um Arranjo Produtivo Local (APL) pode 

trazer para as empresas e os municípios participantes do arranjo. 

 

4. METODOLOGIA 

Segundo Gil (2009, p.44) “A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou 

estabelecimento de relações entre variáveis”.  Esta pesquisa teve o intuito de 

descrever as características de um fenômeno que é a constituição de um Arranjo 

Produtivo Local e os efeitos de sua implantação para as empresas e os municípios. 

Segundo Richardson (1999, p.70) “o método qualitativo representa, em principio, a 

intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e 

interpretação”. Com isso, justifica-se a abordagem qualitativa da pesquisa que 

buscou analisar um fenômeno social que é a formação de um arranjo de empresas 

em torno de uma atividade produtiva principal.  

A análise dos dados coletados por pesquisa bibliográfica foi feita sob o viés da 

análise de conteúdo que para Moraes (1999, p.15) ”a análise de conteúdo constitui 

uma metodologia descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos 

e textos”. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

No decorrer dos anos o país tem se mostrado cada vez mais competitivo e os 

empresários, para se sustentarem no mercado buscam várias alternativas. Uma 

dessas alternativas é a formação de um Agrupamento Produtivo Local (APL) que 

leva empresários de pequeno, médio e grande porte a trabalharem juntos, se 

ajudando mutuamente.  

Segundo Botelho (2005), o primeiro autor a relatar essa vontade competitiva que 

posteriormente seria utilizada por várias empresas foi Porter, em 1989. Assim, Porter 



(apud Botelho, 2005) ao observar e estudar os agrupamentos de empresas que 

eram competitivas, entendidas como bem-sucedidas e perceber que são geralmente 

ligadas através de relações verticais e horizontais, nomeou esses agrupamentos de 

clusters.  As relações verticais seriam os compradores e fornecedores e as 

horizontais seriam os clientes, tecnologia e canais comuns (BOTELHO, 2005).  

Assim, de acordo com Porter (1999, p. 211), “um aglomerado ou cluster, é um 

agrupamento geograficamente concentrado de empresas inter-relacionadas e 

instituições correlatas numa determinada área, vinculadas por elementos comuns e 

complementares”. 

Ainda de acordo com Botelho (2005), os primeiros autores a introduzirem o termo 

Arranjo Produtivo Local, no Brasil, foram Lastres e Cassiolato, ao invés de usarem o 

termo original, cluster.  Para Cassiolato e Lastres (2003) um Arranjo Produtivo Local 

ou APL são aglomerações territoriais com agentes políticos, econômicos e sociais 

voltadas para uma atividade especifica que apresentam vínculos entre si, mesmo 

sendo de diferentes ramos empresariais.  

Essas aglomerações geralmente envolvem a interação de empresas que podem 

estar relacionadas ao ramo produtivo ou, até mesmo, dos fornecedores de insumos 

e equipamentos, prestadores de consultorias, clientes entre outros. Incluem também 

as organizações públicas e privadas como escolas técnicas, universidades, políticas, 

financiamento (HADDAD, 2007). 

Após a análise das publicações relacionadas ao tema em estudo são apresentadas 

as vantagens dos APLs. 

5.1. Vantagens dos APLs para as empresas 

5.1.1. Cooperação e competitividade 

Com a atual globalização, pequenas, médias e micro empresas (MPMEs) enfrentam 

um desafio constante para permanecerem no mercado, já que há, cada vez mais, 

um mundo dinâmico a ser considerado e cada vez menos delimitações das 

fronteiras das organizacionais (FENTON; PETTIGREW, 2000).  

Alguns autores como Brandenburger e Nalebuff (1995); Casarotto Filho e Pires 

(2001); Castro (2003) destacam que os APLs provocam em suas aglomerações o 

aumento da competição e da cooperação, aumentando assim, o fortalecimento da 

capacidade de inovação tecnológica das empresas e o desenvolvimento econômico 

local. Souza (1995) já dizia que a cooperação entre empresas apresenta-se como 



uma solução promissora para micro e pequenas empresas se manterem 

competitivas no mercado. 

5.1.2. Crédito bancário 

Segundo Mytelka (apud Menezes; Ouro filho; Santana, 2013) uma das vantagens da 

formação de um APL é o aumento da facilidade para conseguir créditos em bancos. 

Isso porque empresas de pequeno porte encontram dificuldades para conseguir 

créditos agindo sozinhas. Contudo, com a formação de APLs aumenta a facilidade 

de créditos, além de propor a criação de um banco orientado para arranjos 

produtivos cuja principal característica seja a de oferecer serviços financeiros com 

custo reduzido. 

5.1.3. Aumento da produtividade 

Marshall (1992) afirma que o aumento da produtividade nas empresas é resultante 

da aproximação entre as empresas envolvidas no APL. Porter (1999) ainda completa 

dizendo que a aproximação facilitava a busca por inovações em seu ramo de 

atividade, aumentando assim, as capacidades produtivas das empresas que 

participam do aglomerado. 

5.1.4. Inovação e crescimento 

Benneworth (2001, p.317) afirma que “há poucas oportunidades para um ambiente 

de aprendizagem coletiva, difusão de inovações e compartilhamento dos benefícios 

da inovação.” O autor continua dizendo que os APLs possibilitam o 

compartilhamento de conhecimentos e experiências para que os participantes dos 

APLs estejam sempre buscando melhorar seus processos e crescer cada vez mais. 

Balestro e Mesquita (2002); Drouvot e Fensterseifer (2002) complementam que as 

aglomerações tendem a estabelecer uma relação de confiança e troca de 

conhecimentos, assegurando assim, um acesso rápido a novas tecnologias e 

mercado, tornando possível visualizar e ter acesso a conhecimentos externos das 

empresas envolvidas nos APLs.  

5.1.5. Redução de custos 

Floysand e Jakobsen (2002) afirmam que as interações entre as empresas 

envolvidas nos APLs estimulam a confiança e a comunicação aberta gerando uma 

redução de custos que seriam gastos para controlar a produção das empresas. 

Segundo Porter (apud THOMAZ et al. 2011, p.194), as interações proporcionadas 

pelos APLs fortalecem o relacionamento entre as empresas, criando um ambiente 

de conhecimentos distintos, que valorizam as empresas do agrupamento. 



Portanto, através do aprimoramento de processos e operações das organizações, 

há uma redução de custos devido à eliminação de atividades desnecessárias e o 

desperdício em todos os ambientes das empresas, além de conseguir também uma 

matéria-prima de qualidade e com menor custo de aquisição.  

5.1.6. Qualidade de mão-de-obra e da matéria-prima 

Sengenberger e Pike (1999) asseguram que os fornecedores de matéria-prima 

tendem a buscar empresas participantes de APLs, pois compram matéria-prima de 

qualidade e com um custo menor. Corolleur e Courlet (2003) acrescentam que além 

de matéria-prima de qualidade, os APLs aumentam a possibilidade de adquirir mão-

de-obra qualificada, já que com a formação dos APLs, as empresas fazem parcerias 

com instituições de ensino. O resultado dessas parcerias é, segundo Corolleur e 

Courlet (2003), a qualificação de funcionários já presentes no processo e também 

uma possível contratação de funcionários indicados através dessas instituições de 

ensino. Portanto, a junção de empresas de ramos produtivos semelhantes, 

possibilita que cada empresa participante do APL possa gerar produtos de qualidade 

melhor. 

5.1.7. Aquisição de conhecimentos 

Kronemberger et. al. (2012) enfatizam que a formação de um APL gera aumento na 

aquisição e produção de conhecimento dos participantes, decorrentes das parcerias 

estabelecidas com as universidades e centros de pesquisa e também, devido ao 

compartilhamento de experiências de todos os envolvidos no APL.  Além disso, há o 

aumento do conhecimento resultante da interação desses conhecimentos adquiridos 

com o uso de novas tecnologias. 

5.1.8. Acesso a novas tecnologias 

Teixeira e Nascimento Filho (2007) relatam que a formação de um APL gera para as 

empresas uma maior facilidade em adquirir novas tecnologias, pois elas são 

incentivadas a procurar uma forma de melhorar seu processo produtivo, 

possibilitando assim oferecer para o mercado um produto de maior qualidade e que 

ao mesmo tempo reduza os custos gerados nesta produção. Pires et. al. (2007) 

acrescentam que os centros de pesquisa e universidades contribuem muito na 

busca por novas tecnologias e inovações. 

5.1.9. Acesso ao mercado 

Balestro e Mesquita (2002); Drouvot e Fensterseifer (2002) enfatizam que a relação 

de confiança e a troca de conhecimentos existentes nos APLs, geram condições de 



aprendizagem e a busca por inovação. Assim, essa cooperação proporciona às 

empresas, um acesso rápido às novas tecnologias, possibilitando o ingresso a novos 

mercados. Como por exemplo, o APL de Fabricação de Móveis, a Movelaria Paulista 

que após a formação do APL, proporcionou um acesso maior ao mercado com mais 

vendas não somente no Brasil, permitindo também que a Movelaria Paulista 

pudesse exportar seus produtos para outros países (SANTOS E OLIVEIRA NETO, 

2011). 

5.1.10. Minimização de riscos 

As organizações precisam gerenciar as informações a respeito de economia, 

marketing, legislações e riscos operacionais para responder às novas demandas 

que possam surgir (MARCHAND, 2000, p.25). 

Segundo Britto (2002); Drouvot e Fensterseifer (2002), as aglomerações 

proporcionam uma redução de riscos operacionais porque as atividades envolvidas 

nos APLs exigem uma cooperação conjunta em prol de uma atividade específica. 

Assim, os produtos tendem a possuírem menos defeitos comparados com a mesma 

atividade produzida individualmente.  

Por fim, cabe ainda citar o relato de Santos e Nascimento Neto (2011) que devido à 

falta de entendimento sobre o conceito e a formação dos APLs e, também, por não 

proporcionarem resultados imediatos, muitas empresas desistem ou simplesmente 

não concordam em participar de um. 

5.2. Benefícios dos APLs para os municípios 

5.2.1. Crescimento econômico do município 

Willers et. al. (2005) relatou que após a formação de um APL, o município que o 

sedia apresenta aumento em seu crescimento econômico, contribuindo de tal forma, 

com melhorias para a população residente no município.  

5.2.2. Aumento de empregos 

Serra e Paula (2006) relataram que a formação de APLs tende a gerar um aumento 

de empregos na região, devido ao crescimento da produtividade das empresas 

participantes, sendo necessário o aumento de mão-de-obra, para garantir a entrega 

de seus produtos ao consumidor na data estipulada. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabendo-se que o objetivo proposto para este trabalho de pesquisa bibliográfica foi 

apresentar as vantagens que a formação de um Arranjo Produtivo Local (APL) pode 



trazer para as empresas e os municípios participantes do arranjo, pode-se afirmar 

que há vantagens significativas tanto para as empresa quanto para os municípios. 

As vantagens apresentadas começam com a aquisição de conhecimentos e acessos 

a novas tecnologias objetivando melhorar a qualidade da mão-de-obra e da matéria-

prima para que as empresas possam atender às exigências do mercado.  

Nesse ambiente de aprendizagem e cooperação, as empresas conseguem a 

redução de seus custos de produção com o estabelecimento de parcerias com 

fornecedores, melhorias nos processos e na gestão com o apoio de universidades, 

centros de pesquisa e das próprias empresas participantes do arranjo. Enfim, 

melhorias que podem aumentar a produtividade e, consequentemente, o acesso a 

créditos bancários que possibilitam inovações para que as empresas se mantenham 

competitivas. 

Percebe-se com a pesquisa realizada que os benefícios advindos para as empresas 

participantes do APL geram novos benefícios que se inter-relacionam permitindo a 

sobrevivência e gerando competitividade. 

Quanto aos benefícios voltados para os municípios que sediam os APLs, o destaque 

dado por todos os autores pesquisados foi o aumento de empregos. Aumentando o 

emprego, aumenta o número de moradores com renda fixa, aumenta a circulação de 

dinheiro, gera o crescimento econômico do município que impacta positivamente no 

bem estar da população e que irá refletir positivamente na economia regional. 

Cabe ainda destacar o ponto negativo relatado, pelo fato de que a falta de 

conhecimento sobre o que vem a ser um Arranjo Produtivo Local, inibe que 

empresários se envolvam em um APL e impossibilita que alguns deles consigam 

permanecer em um mercado competitivo como o atual. Nos artigos analisados, não 

foram propostos métodos para a eliminação da desvantagem da formação de um 

APL, possibilitando assim um estudo mais detalhados sobre este assunto em artigos 

futuros. 
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