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A empresa

Cluster Consulting é uma empresa especializada 
em apoiar governos e instituições 

no desenvolvimento econômico das regiões
melhorando a competitividade 

através do trabalho com clusters, cadeias 
produtivas, setores e sistemas de inovação

* Para os objetivos desta apresentação vamos assumir a equivalência dos termos cluster 
como Arranjo Produtivo Local (APL) 



Territórios de atuação



Clientes da Cluster Consulting



Experiência por setores

Moda (7)
Calçado NS, Confecção moda casual Divinópolis, 

Confecção moda íntima Juruaia, Confecção 
Cianorte e Maringá, Moda praia Salvador,  

Calçado Jau, Confecção lar Ibitinga

TIC (5)
Caxias do Sul, Santa 

Maria, Belo Horizonte,
Uberlândia, 

Curitiba, Salvador, 
Barcelona

Ciências da Vida (3)
Biotec Saúde Humana, 

Diagnósticos e tratamentos 
descentralizados, Biotec

agroindústria
Lar (2) Móveis Ubá, Móveis Arapongas

Alimentação (14)
Hortaliças, Queijo artesanal, Sorvetes, Soluções agrícolas, Café Processado MG, 
Panificação BH, 4 Food Clusters MG (fruta fresca norte MG com banana/manga/ 

mamão/limão , café Cerrado, Tecnologia Alimentos Viçosa, Distribuição e 
processamento alimentos RMBH) , Setor lácteos MG, Fruta Fresca MG (manga), 

Fruta fresca RN (maçã e pera), Café verde MG

Turismo e 
desenvolvimento 

urbano (4)
Serra Cipó, Monte  Verde, 
Circuito Águas, Bariloche

Cidades
inteligentes (2)

Mobilidade urbana 
BH, Gestão Resíduos 

urbanos MG



Fonte: site da Cluster Consulting

Visão global

http://www.cluster-consulting.com/pt/empresa-pt/global-vision-2
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Conceito cooperação entre clusters (1)

Cooperação entre 
clusters da 
mesma área

Vários clusters de 
fotônica da Europa

Inovação 
Novas Plataformas www.lightjumps.eu



Conceito cooperação entre clusters (2)

Cooperação entre 
clusters oferta e 
demanda

Cluster de fotônica e 
de packaging

Negócios
Soluções inovadoras
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Europa

Strategic partnerships

ESCP-S3 in brief
The European Strategic Cluster Partnerships for 
smart specialisation investments (ESCP-S3) aim to 
boost industrial competitiveness and investment 
within the EU. These partnerships shall facilitate 
cluster cooperation in thematic areas related to 
regional smart specialisation strategies and to 
increase the involvement of the industry in the 
context of the Smart Specialisation Platform for 
Industrial Modernisation.
Expected to start operation by the end of 2018.
Encourage the partnering process in relation to the 
key drivers of industrial modernisation, such as

• Key Enabling Technologies
• digital transformation (ICT)
• service innovation and creativity
• resource efficiency.

MATCHMAKING EVENTS

ECCP organizes inter-European 
matchmaking events, as well as 
opportunities for you to meet your peers 
from other countries – either in EU or 
abroad. 



Catalunha



Cooperação da Catalunha na Europa

2018, IV International Intercluster
Meeting: Lombardy meets Catalonia

The International Intercluster meeting has the ultimate goal of generating strategic 
alliances, business opportunities, knowledge transfer and promoting international 
collaboration and cooperation projects

2013 Norwegian and Catalan clusters. 2016 Auvergne-Rhône-Alpes

2014 Denmark 



Cooperação dos clusters da Catalunha 
com a Colômbia
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Potencial cooperação

Corredor grande produtor de alimentos e tecnologías



Potencial cooperação
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Potencial cooperação

10/28 Cluster 
Alimentos

3/28 Cluster 
soluções agrícolasCluster soluções 

agrícolas



Potencial cooperação

Cluster 
agroexportador

10/28 Cluster 
Alimentos

3/28 Cluster 
soluções agrícolasCluster soluções 

agrícolas



Potencial cooperação



Potencial cooperação



APL Metal Centro – Soluções integradas



Ação Interclusters

Objetivo: Estabelecer uma rede de colaboração entre clusters para
transferência de tecnologia e estabelecimento de parcerias.

Opção 1:  Espanha Opção 2:  Itália Opção 3:  Argentina

Mínimo de 5 empresas a 
serem visitadas por 

missão
Duração de 1 semana

Mínimo de 5 empresas a 
serem visitadas por 

missão
Duração de 1 semana

Mínimo de 20 empresas a 
serem visitadas por 

missão
Duração de 1 semana



Ação Interclusters

Identificação Contato
Meeting 

intercluster
Transferência 

Tecnologia

Identificar clusters 
para futuras 
parcerias ou troca 
de tecnologia, 
definindo suas 
potencialidades.

Articulação com o 
cluster selecionado 
para  identificar 
sinergias e negociar 
parcerias e futuras 
transferências 
tecnológicas;
Planejamento de 
viagem

Visita ao cluster 
e suas empresas; 
negociação da 
transferência;
Estabelecimento 
da parceria/ joint
venture

Transferências e 
adaptação de 
tecnologia;
Contato continuo 
com os clusters
Lições aprendidas

Etapas de uma missão nacional/internacional padrão



Ação Intercluster
Opção Espanha - FEMAC

Convidar o gestor do Cluster FEMAC 3 meses antes da missão 
internacional para: 

2 – Palestrar 
sobre 

tendências do 
setor

3 – Capacitar o 
gestor do APL 
Metal Centro

1 –Planejar a 
Missão 

Internacional

Evento de planejamento: 
• Enric apresenta tecnologias presentes 

nas empresas da Catalunha.
• As empresas apresentam suas 

tecnologias ou produtos de interesse.

Vantagens: 
•Ter um gestor para apoiar o 
processo de preparação da 
viagem
•Existência de um cluster 
formalizado



O norte da Itália é 
uma região 
fortemente 

industrializada

Cadeia forte em 
produto final

Especialização em 
componentes 

agrícolas de alto 
valor agregado

O conhecimento e a interação obtidos durante a 
missão internacional para a Itália ajudará no 
contato e interação com algumas empresas.

Ação Intercluster
Opção Itália

Vantagens



Ação Intercluster
Opção Argentina

 A proximidade geográfica facilita a interação entre empresas brasileiras 
e argentinas.

 Em Córdoba existem 475 empresas fabricantes de máquinas e 
implementos, das quais 49% se dedicam a produção de maquinas 
agrícolas e 51% para implementos;

 A produção em Córdoba incluem todos os segmentos: semeadoras, 
tratores, colheitadeiras, máquinas fertilizadoras, misturadores , 
equipamento agrícola, agro-metal e peças eletrônicas, entre outros 
itens

 Em Córdoba, a Associação dos Fabricantes de Máquinas Agrícolas e 
Agrocomponentes de Córdoba contribui para explorar o potencial do 
sector e estimular as empresas a oferecerem produtos cada vez mais 
inovadores e competitivos

Vantagens



Exemplo Trino Polo – Caxias, RS



Ação Intercluster

Objetivo: Estabelecer uma rede de colaboração com clusters de
setores prioritários para criação de oportunidades de negócio

1º

2º



Ação Intercluster

• Rodadas de Negócio
• Participação em feiras com rodadas de negócio

2º momento: abordar APLs
de outros Estados

Um profissional visita APLs locais e nacionais, buscando encontrar 
sinergias e organizar atividades em conjunto

1º momento: contato 
com APLs locais

Atividades:



Feira Internacional de Movimentação de Materiais e Logística.
Contém uma área de exposição de sistemas e softwares para
movimentação de cargas e logística. Possui espaço gratuito
para rodadas de negocio de expositores. Local: São Paulo

A AUTOCOM é o principal evento de automação para o
comércio da América Latina. Reúne fabricantes de hardware,
software houses e canais de distribuição. Local: São Paulo

5 a 7 abril 2016

A Plastech é a mais importante feira de plástico organizada
por um sindicato (Simplás). Realizada a cada 2 anos, a 6ª
edição será em 2017. Local: Caxias do Sul

Exemplos de feiras de outros setores que faz sentido participar

A Mercopar é a maior feira de subcontratação e inovação
industrial da América Latina. Local: Caxias do Sul

Ação Intercluster
Feiras



Maior 
conectividade

Mais negócios
Melhor 

conhecimento
Maior 

colaboração

Conclusões
1) A integração entre as regiões leva à cooperação

2) A cooperação leva à melhora da competitividade

3) Uma forma de cooperação pode ser através dos APLs / clusters

Novos negócios 
entre clusters

Cooperação para a 
inovação

4) A cooperação no corredor é uma oportunidade / necessidade!




