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Resumo 

 

Qual o impacto dos APL sobre o crescimento econômico de um local? Esta proposta de 

pesquisa tem como objetivo refletir sobre essa questão. Definidos tais elementos 

(problemática e objetivos), a revisão bibliográfica será o próximo passo. O propósito da 

pesquisa bibliográfica é evidenciar os estudiosos que trouxeram mais valia à temática ora 

proposta, além de proporcionar um conjunto de dados secundários que servirá de matéria 

prima à pesquisa em tela. Para a geração desse conhecimento, serão utilizados os métodos 

monográfico (estudo de caso) e estatístico (regressão linear múltipla). Por vezes, mesmo 

apresentando-se com conceitos bem diferentes, os termos método e técnica são utilizados 

como sinônimos. Enquanto o primeiro define o conjunto de etapas necessárias para o 

alcance de um determinado fim, o segundo consiste em formas de levar a cabo algum tipo 

de atividade, ou seja, é um conjunto de instrumentos de recolha ou do tratamento de dados 

da pesquisa considerado útil para o estudo. A hipótese a ser desvelada é a de que há uma 

relação direta e significativa entre as ações dos APL e o crescimento econômico do local 

no qual tais agrupamentos se localizam. 

 

Palavras chave: Arranjos Produtivos Locais (APL); Crescimento Econômico; 

Cooperação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Desde a antiguidade a cooperação é algo importante à sobrevivência e ao 

desenvolvimento do homem e da sociedade. Mas contemporaneamente, essa cooperação 

se traduz, também, por meio dos APL. O conceito de Arranjo Produtivo Local (APL) 

norteador do estudo em desenvolvimento é o de Cardoso, Carneiro e Rodrigues (2014, p. 

72):  

[...] é uma aglomeração de empresas, localizadas em um mesmo território, que 

apresentam especialização produtiva 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. 
 

Nesse sentido, os APL surgem como uma estratégia utilizada por empresas com o 

objetivo de se tornarem mais competitivas. Este resultado poderá ou não transbordar 

sobre o crescimento do local. 

2. OBJETIVO 

Este estudo tem como objetivo verificar a contribuição dos Arranjos Produtivos 

Locais (APL) no crescimento econômico do local no qual estão localizados, trazendo à 

tona um conjunto de trabalhos teóricos, empíricos, nacionais e estrangeiros.  

3. METODOLOGIA 

Os esforços despendidos para o atingimento do objetivo proposto serão traduzidos 

por meio da seguinte tipologia de pesquisa: descritiva, explicativa e bibliográfica. Para a 

geração desse conhecimento, serão utilizados os métodos monográfico (estudo de caso) 

e estatístico (regressão linear múltipla). A hipótese a ser desvelada é a de que há uma 



relação direta e significativa entre as ações dos APL e o crescimento econômico do local 

no qual tais agrupamentos se localizam.  

 

4. DOS APL E DO CRESCIMENTO ECONÔMICO 

Em suas formações, os APL têm proporcionado grandes contribuições às 

economias regionais e trazem consigo não somente a noção de sobrevivência e 

desenvolvimento, mas a internalização de conceitos muito importantes como a união, 

integração, cooperação e força conjunta que se traduzem em relações que proporcionam 

estabilidade nas relações econômicas (DE MEIRELLES JÚNIOR et al, 2015). Porém, 

existem várias aglomerações de empresas, onde não necessariamente existe relação de 

cooperação e coesão entre elas, o que torna a identificação de APL passível de 

interpretações errôneas (SANTOS; DINIZ; BARBOSA, 2004). 

Costa (2010) traz em seu estudo algumas variáveis econômicas responsáveis pela 

sustentação econômica de um APL, são elas: infraestrutura econômica e sistemas de 

logística; infraestrutura de ensino e pesquisa; qualificação da mão de obra; estágio 

tecnológico das empresas locais e capacidade de inovação; fatores culturais, políticos e 

sociais locais; capital social, capacidade de governança e relação entre os agentes 

regionais; recursos produtivos locais; e existência de interdependências produtivas tanto 

intra quanto intersetoriais. 

Pelo exposto, há evidências da existência de um efeito transbordamento das ações 

dos APL sobre o crescimento econômico local (SOUZA, 2009). Tais evidências poderão 

ser corroboradas por meio de uma análise de regressão linear múltipla. 

Tal e qual o exposto por Fitzmaurice, Laird e Ware (2011) citados por Silva (2014, 

p. 102) o modelo de regressão linear é conhecido por: 

𝑌𝑖 = 𝑋𝑖𝛽 + 𝑍𝑖𝑏𝑖 + 𝜀𝑖,         𝑖 = 1, … , 𝑛;                                                                (1) 

em que 𝑌𝑖 é o vetor de respostas do i-ésimo indivíduo, de dimensão 𝑛𝑖  × 1; 𝑋𝑖 

é uma matriz conhecida, de dimensão 𝑛𝑖  × p, que faz a ligação entre 𝛽 𝑒 𝑦𝑖; 𝛽 

é o vetor de efeitos fixos, de dimensão 𝑝 × 1; 𝑍𝑖 é uma matriz de covariáveis 

conhecida, de dimensão 𝑛𝑖  × 𝑞, que faz a ligação entre 𝑏𝑖𝑒 𝑦𝑖 , sendo 𝑍𝑖 um 

subconjunto de 𝑋𝑖; 𝑏𝑖 é o vetor de efeitos aleatórios, de dimensão 𝑞 × 1; 𝜀𝑖 é 

o vetor de erros aleatórios, de dimensão 𝑛𝑖 × 1; 𝑛𝑖 é o número de observações 

realizadas no i-ésimo indivíduo; 𝑛 é o número de indivíduos na amostra; 𝑝 é o 

número de parâmetros e 𝑞 é o número de efeitos aleatórios 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se verificar, a partir da análise de regressão linear múltipla, o aceite da 

hipótese supracitada, ou seja, há uma relação direta e significativa entre as ações dos APL 

e o crescimento econômico do local no qual tais agrupamentos se localizam. 
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