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Governo de
São Paulo
confere nível
máximo de
maturidade
ao APL TI
Marília
Govern o

GOVERNO DE SÃO PAULO DISPONIBILIZA RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVES DE
MATURIDADE DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DO ESTADO

Governo de São Paulo confere nível
máximo de maturidade ao APL TI
Marília
O Governo do Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE,
publicou neste mês a classificação dos níveis de
maturidade dos Arranjos Produtivos Locais (APLs)
reconhecidos pelo Programa Paulista de Fomento
aos APLs.
Dos mais de 70 APLs reconhecidos no estado,
somente para 3 clusters foi conferido o nível
máximo de maturidade, estando o Arranjo
Produtivo Local de Tecnologia da Informação de
Marília – APL TI Marília entre eles.
A entidade gestora do APL TI Marília, a Associação
de Empresas de Serviços de Tecnologia da
Informação – ASSERTI, anualmente envia os
dados de recadastramento do cluster,
descrevendo suas atividades de integração entre
as empresas, instituições de ensino, entidades de
classe, governo e órgãos de fomento ao
empreendedorismo e à inovação, o que lhe
permite comprovar e demonstrar o quão
desenvolvido se encontra o aglomerado em
termos governativos, produtivos, territoriais e
sociais.
O presidente da Asserti e coordenador do APL TI
Marília, Elvis Fusco, explica o conceito de Arranjo
Produtivo Local: “um APL ou cluster empresarial é
um conjunto de agentes de natureza diversa, que
participam nas tarefas principais de uma
aglomeração produtiva, o que inclui empresas
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produtoras (de um produto/serviço de um setor
específico) e fornecedoras, centros de pesquisa,
agentes do governo, instituições do terceiro setor,
universidades, entre alguns exemplos), que
tenham uma governança e evidenciam relações
de cooperação e aprendizado constantes em um
determinado território. Esses fenômenos ocorrem
em um recorte do espaço geográfico constituído
pelo agrupamento de agentes de interesses que
consolidam uma identidade coletiva e
demonstram a capacidade de promover o
desenvolvimento local, estabelecendo parcerias e
compromissos para manter e especializar os
investimentos de cada um dos agentes no arranjo
e seu entorno”.

tecnologia,
reconhecido
nacional
e
internacionalmente e demonstra que a indústria
de TI da região de Marília está entre as melhores
do país, tendo esse reconhecimento já
comprovado em diversas oportunidades pelo
Governo do Estado e Federal, além dos resultados
das empresas aqui instaladas.", conclui Elvis
Fusco.

A Asserti como entidade que detém a governança
do cluster é o principal agente de interação entre
os diversos atores, atuando de maneira
protagonista na organização de ações
cooperadas, parcerias e relações interclusters.

O diretor da representação regional da Asserti em
Bauru, Tiago Amôr, representou a associação e
palestrou durante o evento sobre as vantagens do
associativismo para as empresas do setor de TI.

A classificação do APL TI Marília no nível máximo
de maturidade possibilitará a participação do
cluster em editais de fomento estaduais, nacionais
e internacionais para resoluções de problemas
específicos dos arranjos que estão nesse nível
possibilitando o financiamento de ações
estratégicas para o setor de TI.
"Este resultado representa o fruto de um trabalho
de 10 anos dos empresários e entidades como a
ASSERTI, CIESP e SEBRAE em tornar a região de
Marília um polo pujante de desenvolvimento em

Asserti
participa
do
webinar
“Explorando via de cooperação no setor
de TI entre Brasil e Paquistão”
A convite da Embaixada do Paquistão, a Asserti
participou do webinar ”Explorando vias de
cooperação no setor de TI entre Brasil e Paquistão.
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