
Clusters Regionais – redes industriais locais para o 

desenvolvimento empresarial 

Nome Regional Clusters Initiative 

Objetivo 

Fomentar e apoiar aglomerados industriais regionais nos Estados Unidos, 

de forma a aumentar as oportunidades de participação de pequenos 

negócios nos aglomerados industriais econômicos locais, promover a 
inovação nos respectivos setores e elevar o desenvolvimento econômico 

regional. 

Público-alvo Redes industriais de alta-tecnologia 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Aeroespacial, agrícola, de aviação, defesa, eletrônica, energia e 
geoespacial. 

Justificativa 

Pequenos negócios frequentemente têm dificuldades de encontrar, 

entender e alavancar a miríade de parcerias para pesquisas, programas 
governamentais e oportunidades públicas e privadas que poderiam 

catalisar seu desenvolvimento.  

Por si sós, frequentemente também não detêm recursos ou envergadura 
para acessar novos mercados ou gerar demanda por novos produtos. A 

participação em aglomerados industriais, concentrações geográficas de 
empresas e instituições interconectadas em algum setor que atuam como 

hub de conexão entre grandes empreendimentos, pesquisadores 
universitários, organizações de desenvolvimento econômico regional, 

investidores e pequenos negócios, torna-se, assim, atraente solução para a 

sustentabilidade empresarial.  

Por agregar diversos recursos que auxiliam na prospecção de 

financiamentos, na participação em compras públicas e na identificação de 
oportunidades de encadeamento logístico em determinado setor, 

aglomerados industriais ativamente servem como ponto de avaliação da 
capacidade de inovação nos pequenos negócios e ligação de tecnologias e 

ideias promissoras ao mercado. A assistência técnica e legal viabilizada por 

aglomerados industriais, bem como a facilidade de integração de membros 
para o alcance de níveis de tecnologia e produção superiores ao 

evidenciado em uma única empresa respaldam a importância deste tipo de 
estrutura organizacional para as economias regionais. 

Ao reconhecer os desafios que pequenos negócios inovadores enfrentam 

ao criar redes de fornecimento, marketing e investimentos e a 
consequente importância de aglomerados industriais como mecanismo de 

apoio ao desenvolvimento empresarial, a Small Business Administration 
(SBA – Agência Norte-Americana para Pequenos Negócios), em setembro 

de 2010, lançou a Regional Clusters Initiative, programa piloto, com 

duração de dois anos, voltado a fomentar e apoiar micro e pequenas 
empresas participantes de 10 aglomerados industriais regionais 

emergentes e maduros ao redor dos Estados Unidos. 



Esta iniciativa foi precedida por programa organizado pela SBA em 

conjunto com o Departamento de Comércio, o Departamento de Energia, a 
Agência de Proteção Ambiental, entre outros órgãos federais, voltado a 

apoiar três aglomerados industriais nos estados da Filadélfia, Flórida e 
Ohio. 

Contexto 

geográfico 
Estados Unidos 

Ano de 
implementação 

2010 

Descrição das 

atividades e 
serviços realizados 

Iniciativa piloto, o Programa de Aglomerados industriais Regionais foi 

iniciado por meio de lançamento de edital de ampla concorrência em que 

foram selecionados 10 aglomerados industriais entre 173 candidatos, a 
partir de critérios pré-estabelecidos.  

A iniciativa incorporou dois tipos de aglomerados industriais: sete 
classificados como Regional Innovation Clusters (RIC – Aglomerados 

Industriais de Inovação Regional), focados em tecnologias inovadoras e 
pioneiras em diversos setores e; três classificados como Advance Defense 
Technology (ADT – Aglomerados Industriais de Tecnologias Avançadas de 

Defesa), focados em setores de interesse ao Departamento de Defesa dos 
Estados Unidos.  

Esses aglomerados industriais se amparam nas forças do setor privado de 
cada região específica, na mão-de-obra qualificada associada àquela 

indústria e nas especializações da comunidade científica regional ou 

nacional.  

Todos eles apoiam pequenos negócios por meio do fomento a redes 

sinérgicas de colaboração entre pequenas e grandes empresas, 
pesquisadores universitários, organizações econômicas regionais e 

investidores, enquanto promovem matchmaking, capacitação empresarial, 
tutoria e outros serviços relevantes ao desenvolvimento do segmento. 

A execução do programa consistiu em aportes anuais de US$ 6 milhões 

para o desenvolvimento das 10 economias regionais, por meio da 
promoção de conexões entre os pequenos negócios em cadeias de valor 

importantes à economia nacional. A Agência Norte-Americana para 
Pequenos Negócios (SBA) efetivou contratos com as entidades de 

administração dos respectivos aglomerados industriais com duração de um 

ano, extensíveis por mais um ano e possibilidades de financiamento futuro 
com vistas aos aglomerados industriais proverem treinamentos, 

consultorias, serviços de comercialização e transferência tecnológica entre 
outras ações de apoio ao desenvolvimento dos pequenos negócios que lhe 

compõem. 

A avaliação do programa foi realizada por entidade contratada pela SBA, 
de forma a examinar detalhadamente os 10 aglomerados industriais 

participantes do programa, entre aspectos relacionados à estrutura, à 
forma de organização e aos serviços prestados, com foco especial nos 

pequenos negócios. Dois relatórios de avaliação foram elaborados, um ao 
final de cada ano de atividade, que indicam o impacto da iniciativa na 

geração de empregos, no faturamento, na folha salarial, mas também na 



capacidade dos pequenos negócios em inovar e obter financiamento. Os 

relatórios também analisam o impacto econômico regional da participação 

do segmento dentro dos aglomerados industriais. 

Resultados e 
evidências 

disponíveis 

O programa aumentou a participação dos pequenos negócios nos 10 
aglomerados industriais participantes: 

 A participação total de pequenos negócios cresceu de 179 empresas no 

início do programa para 859 ao fim do segundo ano. 

 Pequenos negócios relataram participação frequente e alta satisfação 
com os eventos e atividades dos aglomerados industriais – 80% 

indicaram que participam ao menos ocasionalmente em eventos 
patrocinados pelo seu respectivo aglomerado e 74% estão satisfeitas ou 

muito satisfeitas com os serviços e atividades realizados. 

Todos os aglomerados industriais proveram serviços diretamente para os 
pequenos negócios que lhe integram. A maioria utilizou recursos de 

parceiros da Agência Norte-Americana para Pequenos Negócios (SBA) e 
expertise de terceiros. 

Na média, cada aglomerado proveu 22 horas de consultoria individual para 

cada um dos pequenos negócios durante o segundo ano do programa.  

489 pequenos negócios receberam apoio individual em tópicos 

relacionados a compras públicas, parcerias, desenvolvimento empresarial, 
marketing e acesso a programas federais de tecnologia. 

Os 10 aglomerados industriais participantes realizaram total de 265 
eventos coletivos, incluindo 86 ações de networking, 80 capacitações e 

workshops e 52 eventos de exposição. 

Apenas 13% dos pequenos negócios entrevistados relataram que os 
serviços e atividades realizados pelo aglomerado poderiam ser obtidos em 

demais locais. 

Maior número de aglomerados industriais maduros alocou mais fundos na 
provisão de serviços do que na administração do aglomerado e os 

aglomerados industriais emergentes estão seguindo o exemplo: 

 Aglomerados industriais de quatro anos ou mais investiram, em média, 

84% dos recursos que receberam da SBA na provisão de serviços para 

seus membros, ao invés de utilizá-los para sua administração; 

 Aglomerados industriais mais novos aumentaram a utilização de 
recursos da SBA na provisão de serviços em 67%; 

A participação de aglomerados industriais está associada com maior 
crescimento de empregos, faturamento e folha de pagamento nos 

pequenos negócios: 

 O emprego total em pequenos negócios participantes nos aglomerados 

industriais cresceu, em média, 18% em dois anos. Este dado inclui um 
crescimento de 13% de empregos em tempo integral 

 9 de 10 aglomerados industriais apresentaram aumento do faturamento 

médio por parte dos pequenos negócios – a média alcançou 23% em 



dois anos; 

 A folha salarial nos pequenos negócios cresceu, em média, 18% em 

dois anos; 

 Em dois anos, 18 novos negócios foram estabelecidos, dos quais 72% 

deles reportaram que a participação do aglomerado foi ao menos 
levemente relevante para sua tomada de decisão; 

A participação nos aglomerados industriais estimulou a inovação nos 
pequenos negócios: 

 Aproximadamente dois terços (60%) dos pequenos negócios que 

buscaram serviços do aglomerado durante o segundo ano do programa 
reportaram que desenvolveram novos produtos ou serviços e 42% 

afirmaram que comercializaram novas tecnologias; 

 Pequenos negócios relataram que preencheram 111 solicitações de 

patentes durante o segundo ano do programa (em média, uma patente 
por pequenos negócios respondentes da pesquisa) e que receberam 76 

aprovações durante o mesmo período; 

A participação nos aglomerados industriais estimulou a integração de 
cadeias de fornecimento e o comércio intra-aglomerado: 

 38% dos pequenos negócios informaram que compraram produtos e 

serviços de um ou mais aglomerados industriais participantes durante o 
segundo ano do programa. Pequenos negócios também afirmaram que 

venderam produtos e serviços para, em média, 1,4 pequenas e 0,82 
grandes empresas dentro do aglomerado de que faz parte 

 46% dos pequenos negócios respondentes reportaram que sua 

presença no aglomerado resultou em maior participação na cadeia de 

fornecedores de seu setor; 

Aglomerados industriais auxiliaram pequenos negócios a aumentar a sua 

capacidade de crescimento: 

 Acesso a capital influenciado pela participação no aglomerado – Mais de 
US$ 66 milhões em dois anos por meio de fontes de financiamento 

privado e mais de US$ 14 milhões em investimentos para estágio 
empresarial inicial via recursos federais de programas como Small 
Business Innovation Research (SBIR) e Small Business Technology 
Transfer (STTR); 

 Acesso a mercados influenciado pela participação no aglomerado – Mais 
de US$ 807 milhões em contratos ou subcontratos em dois anos 

recebidos por pequenos negócios; 

Instituição Executora 

Nome Agência Norte-Americana para Pequenos Negócios (SBA) 

País Estados Unidos 



Setor Governo 

Clientes Pequenos Negócios 

Tamanho 

Em 2012, o orçamento total da SBA alcançou US$ 14,4 bilhões, sendo 

US$5 bilhões sendo para custeio de despesas administrativas e 
operacionais e US$ 9,4 bilhões para financiamentos e empréstimos. A 

agência apresentou, ainda, quadro de funcionários composto por 

aproximadamente 2.200 pessoas. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

Programas de incentivo a aglomerados industriais regionais incorporam 
estratégias nacionais de desenvolvimento em diversos países.  

No Brasil, o desenvolvimento de iniciativa com aglomerados industriais 
econômicos regionais de conceituação similar, conhecidos como Arranjos 

Produtivos Locais (APL), incorpora estratégia do governo, por meio do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e o 
respectivo Grupo de Trabalho Permanente para APL (GTP APL).  

O Sebrae também já realizou diversas ações junto a APL, no âmbito de 
articulação e fortalecimento de rede de parceiros estratégicos.  

Cabe ressaltar que a efetividade de programas de financiamento está 

ancorada em mecanismos de continuidade, de forma a avaliar o impacto 
das ações desenvolvidas no público-alvo selecionado.  

Estruturas de coordenação dos respectivos aglomerados industriais, 
articuladas e coerentemente administradas, também se configuram como 

elementos necessários à replicação de práticas similares.  

No mais, a disposição de instrumento jurídico e entidade com jurisdição e 
recursos disponíveis à aplicação em ações de desenvolvimento são 

necessárias.  

No Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o 
Sebrae se configuram como potenciais parceiros à execução de ação 

semelhante. 

Conclusão 

A implementação de programa de incentivo aos pequenos negócios 
integrantes de aglomerações produtivas estratégicas e condizentes com as 

prioridades de governo e as especificidades e forças de determinadas 

regiões consiste em interessante mecanismo de aumento de 
competitividade de indústrias nacionais.  

Ao alavancar recursos para provisão de serviços de fortalecimento do setor 
empresarial, o programa permite a criação de encadeamentos produtivos e 

a disseminação de tecnologias potencialmente comercializáveis no 

mercado.  



O aperfeiçoamento empresarial, a inovação e a cooperação 

interempresarial surgem como resultados evidentes, que permitem o 
aumento do faturamento, do emprego e consequentemente do 

desenvolvimento econômico regional.  

O programa é aplicável em diversos contextos regionais que englobem 
aglomerados industriais estruturados e aptos a prover serviços de 

qualidade aos pequenos negócios que lhe integram.  

Seu caráter piloto e sua recente aplicação dificultam, no entanto, a análise 
de seu impacto no longo-prazo e sua eventual necessidade de 
permanência enquanto iniciativa de fomento empresarial.  

A criação de outros programas de intervenção positiva em aglomerados 

industriais nos Estados Unidos indica, porém, sua relevância enquanto 
mecanismo de fomento à inovação e aperfeiçoamento da indústria 

nacional. 

 


