
AEI – competitividade por meio de agrupamentos 
empresarias inovadores 

Nome Programa de Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras 

Objetivo 
Promover o aumento da competitividade das pequenas e médias 
empresas, por meio da criação e desenvolvimento de clusters inovadores. 

Público-alvo Pequenas, médias e grandes empresas. 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Logística e Transporte, energia, meio-ambiente, TIC, turismo, saúde, 
agronegócios, madeira e móveis, etc. 

Justificativa 

Observando a dinâmica empresarial de forma global, percebe-se que as 
empresas estão buscando novas formas de organizarem-se e, com isso, 

surgem maneiras distintas de enfrentarem seus problemas. Hoje as 
empresas podem servir-se dos recursos disponíveis em seu entorno para 

adquirir massa crítica e competências diferenciadas. É dessa forma que 

os clusters adquirem importância capital neste novo contexto: exercendo 
papel de protagonista para a competitividade empresarial e para levar as 

economias na liderança do progresso. São portanto, ferramentas 
potentes neste novo modelo competitivo e globalizado. A globalização 

aumentou a velocidade de todo o processo acelerando a busca pela 

inovação através de valorização pelos competidores, tamanho e 
sofisticação dos mercados, como pela velocidade das mudanças técnicas 

graças a eliminação de fronteiras tradicionais à informação e ao 
conhecimento. Grande é a lista de análises e estudos que tem contribuído 

com a criação dos clusters e os benefícios para os seus integrantes, 
desde ganhos em escala até o mero intercâmbio de informação, 

passando pelos efeitos “tratores” ou um maior estímulo para inovar. 

Contexto geográfico Espanha 

Ano de 

implementação 
2007-2012 

Descrição das 

atividades e serviços 
realizados 

 Elaboração de Planejamento Estratégico dos AEI; 

 Desenvolvimento de estruturas de coordenação e gestão da AEI; 

 Realização de atividades orientadas para a preparação de projetos que 

podem beneficiar-se de outros programas comunitários, estatais, 

autônomos e municipais, assim como da utilização de infraestruturas 

científicas, tecnológicas, de serviços e apoio à inovação; 

 Realização de projetos em cooperação destinados a promover ações 

conjuntas entre diferentes AEI, espanholas ou destas com outras 

agrupações ou clusters em outros países. 

Resultados e 

evidências 

O Programa AEI financiou mais de 9 milhões de euros. No período de 

2008-2011 envolveu os membros das AEI em projetos para seu 



disponíveis desenvolvimento e consolidação: 

 Subsídio de 23,5 milhões de euros 

 Orçamento de mais de 40 milhões de euros 

Do total de planejamentos estratégicos aprovados entre 2007 e 2009 

mais as incorporações posteriores até 2011, atualmente existem 165 AEI 
incluídas no Registro Especial do Ministério, divididas de forma 

heterogênea por todo o país. 

Os 165 agrupamentos contam com um total de: 

 3.934 empresas, de atividades distintas: turismo, TIC, energia e meio 

ambiente, agroalimentícias, automação, maquinário e metal, 
aeronáutica, biotecnologia, saúde, madeireiras e móveis; 

 529 entidades vinculadas por categoria de atividade. 

Estas empresas são responsáveis por 750 mil empregos diretos, ou seja, 

4,3% dos ocupados no mercado de trabalho em 2011. 

As pequenas e médias empresas (de 0 a 50 empregados) representam 

99% das empresas da Espanha. Estas empresas movem a 
economia espanhola e representam 65% do PIB 75%  do emprego 

privado. 

Instituição Executora 

Nome Ministério de Industria, Energía y Turismo de Espanha 

País Espanha 

Setor 

O Ministério atua orientado a facilitar um entorno favorável ao 
desenvolvimento da malha industrial de maneira a melhorar as condições 

de desenvolvimento da atividade industrial na Espanha, contribuindo para 
que a indústria cresça, seja competitiva e aumente seu peso em conjunto 

com o PIB Nacional 

Clientes Empresas Privadas e Administração Pública 

Tamanho 

Órgão governamental de dimensão ministerial, encarregado de executar 

políticas em temas relacionados a energia, desenvolvimento industrial, 
turismo, telecomunicações e da tecnologia da informação. 

Instituições Parceiras 

Nome 
Grandes empresas, Centros de Desenvolvimento Tecnológicos e 
Universidades 

Setor Multissetorial 



Papel 

Estimular o processo de lançamento e consolidação de clusters 

inovadores, de política de cluster em comunidades autônomas que não 

contem com este tipo de instrumento e reforçar a atuação onde o 
processo já foi iniciado. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

Formado por uma concentração de empresas e instituições que se ligam 
por possuírem características semelhantes e coabitarem no mesmo local, 

colaborando entre si e, assim, tornando-se mais eficientes, os clusters 
são um fenômeno de funcionamento econômico, e permitem a geração 

de benefícios às empresas participantes, contribuindo indiretamente para 

o desenvolvimento econômico de uma região. Em uma primeira análise, a 
cooperação crescente entre clusters de diferentes regiões pode marcar 

uma estratégia interessante para configurar polos competitivos em nível 
internacional com uma massa crítica suficiente. Esta realidade, 

identificada através da análise de relações entre clusters da mesma 
atividade, ainda é mais interessante quando se leva em conta as relações 

que se observam entre clusters de diferentes atividades econômicas. As 

AEI apresentam dinâmicas relacionais em nível transregional que poderão 
ser exploradas por parte de outras comunidades interessadas no 

mecanismo do trabalho “intercluster” e até mesmo com outros polos a 
nível internacional. Em termos de replicação os AEI poderiam ser 

estudados com maior profundidade para aplicação e ampliação da Política 

Nacional de Arranjos Produtivos Locais (APL) Inovadores. Guardando a 
devidas diferenças conceituais entre arranjos e clusters, pode-se 

aproveitar a prática como insumo para a inserção da inovação como 
fonte de transformação e desenvolvimento. 

Conclusão 

Considerando-se a tendência de evolução do modelo econômico 
internacional, os clusters são ferramentas potentes para atender aos 

desafios marcados pelo novo modelo competitivo de globalização. Assim, 

devem ser uma prioridade da Administração Pública e da economia como 
um todo. No exemplo do cluster espanhol, o programa contribuiu para 

instrumentalizar a dinâmica em muitas regiões e setores que tinham 
potencial não formalizado. As empresas se beneficiaram através de uma 

maior visibilidade e de inter-relações com outros agentes para conseguir 

melhorias competitivas. É necessário um maior nível de consolidação por 
parte das AEI para empreender este tipo de relações, que são dirigidas a 

colaborações “mais complexas” que implicam modelos de negócio 
distintos e em alguns casos a integração de partes de cadeias de valor 

diferentes. São, é claro, outro tipo de relacionamento onde se pode 

explorar a diversidade relacionada a nível transregional. Relações através 
das quais, ao colocar em comum experiências diferentes, podem surgir 

com maior facilidade “inovações radicais” e modelos de negócios ou 
novos mercados. A progressiva extensão das políticas de cluster e a 

proliferação das iniciativas a nível internacional é indicativo dos aparentes 
benefícios que oferecem a seus integrantes, assim como ao conjunto da 

economia onde estão inseridos. É fato a relação direta e positiva entre o 

grau de aglomeração-especialização que apresentam o nível de 
desenvolvimento econômico dos entornos onde estão situados. De fato, 

as AEI podem ser um mecanismo para explorar a diversidade 
relacionada, um mecanismo para a inovação radical através da 

cooperação na fronteira de diferentes atividades econômicas. 



 


