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RESUMO 

O objetivo principal da Dissertação de Mestrado é caracterizar a evolução do Arranjo 

Produtivo Local (APL) moveleiro de Mirassol – SP e descrever o processo de 

implantação do “Projeto APL”, caracterizando seus resultados da perspectiva das 

empresas envolvidas. Situado no noroeste do estado de São Paulo, o APL abrange 

empresas presentes em 16 municípios, na área de atuação do SIMM – Sindicato da 

Indústria do Mobiliário de Mirassol - ator local na governança do “Projeto APL”, este 

abrangendo empresas dos municípios de Mirassol e Jaci. A pesquisa que lhe deu 

suporte, em termos de seus objetivos, é predominantemente descritiva; tem enfoque 

qualitativo e utiliza, como estratégia de abordagem e de recorte da realidade, o estudo 

de caso. A investigação foi desenvolvida apoiada em bibliografia especializada, 

documentos disponíveis e em levantamento de campo. O aparato teórico-conceitual e 

a análise de documentos e de depoimentos de atores envolvidos no processo 

evolutivo do APL e do “Projeto APL” permitiram algumas constatações, cabendo 

destacar: a) tomando-se as tipologias sobre APLs, o de Mirassol tem como principais 

características ser disperso, do ponto de vista geográfico, apresentar alto 

enraizamento territorial e potencial de crescimento elevado b) tanto as empresas do 

APL quanto as do “Projeto APL” apresentam estrutura de mercado heterogênea, no 

que se refere a tamanho e origem; c) diversas entidades com atuação nas esferas 

nacional, estadual, regional e local tiveram participação nos processos de implantação 

e desenvolvimento do APL; d) foram identificadas três fases no processo evolutivo do 

“Projeto APL” e a perda de dinamicidade no decorrer desse processo; e) em todas as 

fases predominaram ações voltadas à capacitação das empresas em procedimentos 

básicos para sua atuação. 
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