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o CoNCeito 
de Cluster de 
NegóCio

na literatura econômica e de negócios, 
não raro se encontram autores com 
textos sobre o tema “como escolher 
o melhor local para instalar uma 
unidade produtiva”. Esses trabalhos 

baseiam-se, em sua maioria, ou têm 
como objetivo, a maximização do 
lucro das empresas e, considerando 
essa perspectiva, diversas soluções 
foram propostas. praticamente, a 
totalidade dessas recomendações 
prega a necessidade de manter-se 
relativamente afastado dos concor-
rentes. Essa preocupação, a princí-

pio, faz sentido, pois um competidor 
próximo, ao conquistar uma parte do 
mercado e tendo acesso às mesmas 
condições de negócio (disponibili-
dade de mão-de-obra, qualificação 
de recursos humanos, distância a 
fontes de matéria-prima, condições 
de escoamento etc.), reduz o poten-
cial de geração de receita da região. 
ocorre que, já há algum tempo, per-
cebeu-se que determinadas regiões 
apresentam uma concentração 
peculiar de empresas, explorando 
um determinado ramo ou segmento 
de negócios. isso acontece em todo 
o mundo e qualquer pessoa é capaz 
de lembrar rapidamente de alguns 
exemplos dessa condição: a rua 
santa ifigênia, em são paulo, com 
sua enorme quantidade de varejistas 
de produtos eletrônicos e de in-
formática; a indústria manufatureira 
de sapatos em Franca ou as con-
fecções de roupas de lã, em monte 
sião, no sul de minas gerais. Esses 
três casos poderiam ser vistos apenas 
como contra-exemplos do que au-
tores e pesquisadores recomendam 
ou então, serem desconsiderados 
por não possuírem uma signifi-
cação mais destacada. Entretanto, 
existem exemplos como esses, com 
expressão global e que não devem 
ser desprezados:

FO Vale do Silício, que com-
preende várias cidades no 
estado da Califórnia, ao sul 
de São Francisco, é um pólo 
tecnológico, com fatura-
mento de bilhões de dólares, 
tendo sido capaz de gerar 
empresas, que hoje estão 
entre as maiores do mundo, 
como a Apple, a AMD, a HP, 
a Intel, o Google, o Yahoo! e 
mesmo a Microsoft (atual-
mente em Redmond, perto 
de Seatle). 
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FNa Inglaterra, verifica-
se uma concentração 
de empresas ligadas às 
competições automobilís-
ticas na região do vale do 
Rio Tâmisa, a oeste de 
Londres, que, na década 
de 90, empregava mais de 
50.000 pessoas, sendo a 
maioria delas altamente 
qualificada, projetando e 
fabricando três quartos 
de todos os monopostos 
de competição usados no 
mundo.

Catherine Evans 
Whitener iniciou uma 
produção artesanal 
de colchas para camas, 
que prosperou a ponto 
de ocupar a maior 
parte da força de 
trabalho local.

F

outro caso de agrupamento em-
presarial de sucesso é o da cidade 
de dalton, no estado da geórgia, 
no sul dos Eua, que se tornou 
conhecido a partir dos estudos do 
economista paul Krugman. Em 1895, 
uma moradora próxima de dalton, 
chamada catherine Evans Whitener, 
iniciou uma produção artesanal de 

colchas para camas, que prosperou 
a ponto de ocupar a maior parte 
da força de trabalho local, além de 
ter contribuído decisivamente para 
a população enfrentar a grande 
depressão da década de 30, dando 
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origem a diversas indústrias. as 
colchas de dalton foram, durante 
muitos anos, o padrão para esse 
tipo de produto, ficando conhecidas 
e sendo consumidas em todos os 
Estados unidos.

Fenômenos dessa natureza não 
são novos e, em alguns locais 
da Europa, é possível encontrar 

aglomerações de empresas com 
séculos de existência. Entretanto, 
embora já há algum tempo, os 
pesquisadores e estudiosos tenham 
percebido que o fenômeno da 
concentração geográfica ocorre, 
apenas mais recentemente notaram 
que dessa concentração decorre 
algum tipo de benefício para seus 
integrantes.

apesar do domínio de investigação 
do livro ser as nações, o trabalho 
de porter teve o mérito de deixar 
claro que a concentração de negó-
cios afins em uma região, cidade 
ou conjunto de cidades próximas 
é capaz de aumentar a capacidade 
de competição de seus participantes 
como um todo.

o desdobramento dessa compreen-
são, admitida sua consistência a 
partir dos fatos apresentados, se 
constituiu na multiplicação pro-
gressiva de interessados no assunto 
clusters. Empresários, administra-
dores, investidores, pesquisadores, 
assim como governos e lideranças, 

O desdobramento dessa compreensão, admitida sua consistên-
cia a partir dos fatos apresentados, se constituiu na multipli-
cação progressiva de interessados no assunto clusters.

F

A vantagem que o 
agrupamento traz 
para as empresas que 
o integram – e para 
a região em que ele 
se situa – tornou-se 
reconhecida após a 
publicação do livro 
Vantagem Competitiva 
das Nações, de Michael 
Porter, sendo proposto, 
para esse tipo de ar-
ranjo, o termo cluster 
e apresentados diver-
sos exemplos deles.

F
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objetivando a promoção de desen-
volvimento regional, enxergaram 
nos clusters uma alternativa de fo-
mento e fortalecimento de atividades 
produtivas dotadas de competitivi-
dade e capacidade de expansão.

Entretanto, mesmo reconhecendo-se 
que os clusters são capazes de trazer 
benefícios para uma região, uma per-
gunta permanecia sem resposta: por 
que o raciocínio clássico usado para a 
escolha da localização industrial e/ou 
comercial, que prega o afastamento 
dos concorrentes, não prevê ou ex-
plica o surgimento desses conglomera-
dos? teriam todos os pesquisadores, 
que se dedicaram a esse assunto, se 
enganado? a resposta para o aparente 
paradoxo é relativamente simples: a 
análise racional desenvolvida por esses 
estudiosos, considerando os interesses 
das empresas, obviamente não está 
errada, porém é preciso reconhecer 
a existência de uma outra lógica, 
ligada ao pensamento estrategista, 
que justifica o agrupamento espacial 
das empresas. Essa abordagem tem 
como base e pode ser empreendida a 
partir dos interesses dos clientes, que 
– por seu turno – também possuem 
uma lógica para a escolha e decisão 
do local em que farão suas compras. 
Embora não seja a única razão, esse é 
um dos principais fatores para o en-
tendimento da concentração geográ-
fica de ofertantes, que compreendem 
ou percebem que os compradores 
– pessoas ou empresas – buscam 
maximizar sua utilidade e o fazem 
selecionando um ponto (região ou 
localidade), dotado da maior oferta 
possível de produtos, preços, opções 
de pagamento, ou seja, com a maior 
disponibilidade de alternativas de 
compra, envolvendo variedade e 
sortimento de produtos e serviços.

gêNese e 
evolução do 
Cluster de 
NegóCio

desse modo, a definição do local, 
onde os negócios irão ocorrer, fica 
sujeita ou é o resultado de duas 
forças opostas: uma associada aos 
interesses dos compradores e que 
age no sentido de aproximar as em-
presas, potencializando a formação 
de clusters, e outra, vinculada aos 
interesses das empresas, agindo no 
sentido contrário. o mapeamento e 
a compreensão dessas duas tendên-
cias antagônicas fornece a base para 
a identificação da vertente que, 
potencialmente, prevalecerá como 
movimento preferencial.

se, de forma geral, em um determi-
nado segmento, houver excesso de 
demanda, prevalecerá o interesse das 
empresas, que poderão manter-se 

distanciadas umas das outras; se, por 
outro lado, verificar-se oferta superior 
à demanda – o que, aliás, parece ser 
a regra nos dias atuais – prevalecerá a 
posição dos compradores e as empre-
sas vendedoras tenderão a se submeter 
à vontade de seus clientes, agrupando-
se. a evolução desse processo fornece 
bases para a compreensão de como 
um pequeno agrupamento inicial 
de empresas ou negócios apresenta 
uma tendência ao crescimento e ao 
fortalecimento de sua capacidade 
de competição. trata-se, nesse sen-
tido, de um “círculo virtuoso”, pois, 
se o conjunto inicial de empresas é 
capaz de exercer atração sobre mais 
clientes do que se essas empresas 
estivessem isoladas, irá também atrair 
mais empresas, que, à medida que 
forem sendo agregadas ao cluster, 
contribuirão para a elevação de sua 
capacidade de atração sobre clientes 
e assim, progressivamente (conforme 
esquematizado na figura 1).

ProCesso de formação 
do Cluster ComerCial

O desenvolvimento do cluster.

ATRAçãO DE 
MAIS LOjAS

ATRATIVIDADE 
DE CLIENTES

VENDAS POR 
LOjAS CRESCEM

MAIOR 
VARIEDADE DE 

PRODuTOS 
VENDIDOS NO 

AGRuPAMENTO

PEquENO 
AGRuPAMENTO 

INICIAL

CRESCE NO 
DE LOjAS NO 

AGRuPAMENTO

Fonte: Edição dos autores sobre material pessoal do Prof. Sérgio Baptista Zaccarelli. Figura 1 
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no caso de um cluster de manufatu-
ras, ainda há um aspecto adicional 
e potencializador para esse arranjo. 
a concentração geográfica estimula 
os fornecedores a considerarem 
localizações mais próximas para o 
abastecimento, favorecendo maior 
qualidade, confiabilidade de en-
trega e acesso superior aos insumos, 
além de tendência importante de 
redução de custos para os clientes, 
devido a efeitos de escala, de logís-
tica e relacionamento.

um ciclo como o descrito tende 
a manter sua vitalidade no longo 
prazo, embora ainda não se pos-
sua um modelo definitivo sobre a 
sua evolução. a rigor, a interrupção 
desse desenvolvimento estaria con-
dicionada a mudanças de ambiente 
econômico associadas às variáveis 
exógenas ao modelo, como, por 
exemplo, uma mudança cultural 
que fizesse com que os clientes 
deixassem de se interessar pelos 
produtos do cluster. aliás, embora 
ainda que não conclusivas, verifi-
cam-se indicações dessa situação 
com o cluster de dalton: o tipo 
de colcha que lá é produzido está 
caindo em desuso e a sua demanda, 
em função disso, vem se reduzindo. 
caso essa tendência persista, ocor-
rerá um outro fenômeno, o da morte 
do cluster (ou declustering), com 
conseqüências potencialmente de-
sastrosas para a região.

Finalmente, restam duas per-
guntas fundamentais a serem 
respondidas:

 há um número mínimo de em- 
 presas, ou negócios, a partir do 
qual uma aglomeração possa ser 
considerada um cluster? 

 quais são as decisões que po- 
 dem e devem ser tomadas após 
o reconhecimento da existência dos 
clusters e suas vantagens? 

a resposta para a primeira pergunta 
vem diretamente da abordagem 
estratégica que deve ser em-
pregada para compreender os 
clusters: não há uma quantidade 
mínima de empresas para formar 

um cluster, mas há uma situação 
a partir da qual o processo de 
desenvolvimento do cluster tem 
início. Essa situação é aquela em 
que o cluster, como um todo, 
passa a ser mais competitivo do 
que as empresas que estão fora 
dele. com o início do processo 
de auto-organização baseado 
no desenvolvimento do “círculo 
virtuoso” , como apresentado na 

A concentração geográfica de empresas em uma região 
produzindo um determinado produto propicia vantagem 
competitiva para essa região.

F

1)

2)
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figura 1, cabe aos administradores 
das empresas que concorrem 
com as do cluster decidirem sua 
inclusão ou não no cluster. caso 
optem por ficar fora do cluster, 
provavelmente também estejam 
optando pela própria extinção, 
pois – ao longo do tempo – não 
terão condições de enfrentar o 
cluster, a não ser que tenham 
decidido se incorporar a um outro 
cluster tão ou mais competitivo 
(que, nesse último caso, tenderia a 
vencer a disputa pelo mercado).

ComPetitividade 
iNterNaCioNal

o aspecto típico e, de certa 
forma, natural dos clusters é a 
alta e progressivamente crescente 
competitividade a eles associada. 
Em função dos seus produtos, 
ou categoria de produtos, e de 
sua adequação às demandas de 
diferentes mercados regionais ou 
globais, a capacidade de oferta de 
proposições de valor superiores 
à concorrência para os clientes 
torna-se característica distintiva 
desse arranjo empresarial. os 
principais itens de exportação 
brasileira, aeronaves e sapatos, 
por exemplo, são resultados de 
clusters de negócio.

o “poder competitivo do clus-
ter”, como o denomina o prof. 
Zaccarelli – o maior pesquisador 
brasileiro desse tema –, foi perce-
bido por michael porter no início 
da década de 90, mesmo reconhe-
cendo que, na ocasião, ainda não 
havia efetiva e consensualmente 
uma definição clara para o signifi-
cado de competitividade, apesar de 

que a preocupação e o interesse 
por teorias sobre esse assunto, 
naquele mento histórico, fossem 
um anseio de amplitude mundial.  
nesse contexto, porter recebeu 
patrocínio para uma pesquisa 
que se propunha a investigar as 
razões, condições, fatores e fontes 
da “vantagem competitiva para 
as nações”. Esse estudou durou 

três anos, abarcou dez países e 
gerou o texto do livro Vantagem 
Competitiva das Nações, de 1990, 
e apresenta como uma das prin-
cipais conclusões o fato de que: 
a concentração geográfica de em-
presas em uma região produzindo 
um determinado produto propicia 
vantagem competitiva para essa 
região, comprovadamente verifi-

Os principais itens de exportação brasileira, aeronaves e 
sapatos, por exemplo, são resultados de clusters de negócio.F
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cada pela sua posição destacada 
e, em geral, de liderança na com-
petição mundial. 

no estudo conduzido por porter, a 
abundância de dados e a qualidade 
da sua coleta, praticamente sem 
limites orçamentários, eliminavam 
eventuais questões sobre a fidedig-
nidade do resultado. Entretanto, 
se era possível o reconhecimento 
da competitividade das concen-
trações regionais de negócios e, 
nesse sentido, de sua importância 
econômica, política e social, não 
havia estruturas de referência 
(frames of reference) consistentes 
para a compreensão de sua for-
mação, evolução e operação, entre 
outras questões, que permaneceram 
sem respostas aparentes. porter 
ofereceu um modelo, denominado 
“diamond”, que não continha as 
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bases definitivas para a demanda de 
entendimento sobre essa entidade, 
denominada cluster de negócios. 
Entretanto, mais importante que 
uma teorização integradora e 
consistente sobre esse arranjo de 
empresas, foi a possibilidade da 
consideração da competitividade 
regional e global de clusters como 
um dado. Embora, atualmente 
esse domínio teórico apresente 
fronteiras ainda não totalmente 
demarcadas – e, portanto, seja um 
elevado espaço para investigação 
– , os clusters são uma alternativa 
para o desenvolvimento regional, 
com potencial competitivo inter-
nacional, e se constituem, sem 
dúvida, em uma estrutura de 
oferta econômica, social e politi-
camente viável a ser considerada 
por governos, pesquisadores e 
empresários. 
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No estudo conduzido por 
Porter, a abundância de 
dados e a qualidade da 
sua coleta, praticamente 
sem limites orçamentá
rios, eliminavam even-
tuais questões sobre a 
fidedignidade do 
resultado. 


