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O objetivo do Desenvolvimento Regional é criar círc ulos virtuosos 
que levem a um crescimento socioeconômico despropor cional ao 
observado em nível nacional



Estes círculos virtuosos são gerados quando setores  
econômicos obtém competitividade extraordinária, se ja de 
maneira natural ou induzida
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A maior parte dos sucessos regionais recentes tem s e dado de maneira 
acelerada e induzida
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"Clusters" de 1ª geração:
• Lancaster - fiação
• Genebra - relógios
• Cleveland - aço

"Clusters" de 2ª 
geração:
• Silicon valley -

informática
• Hollywood - mídia
• Califórnia - vinho

"Clusters" de 3ª geração:
• Bangalore - informática
• Graz - automóveis
• Tel Aviv - informática
• Silicon Alley -

informática
• Chile - vinho e frutas

Tempo

• Os clusters nascem de vocações regionais e são essenciais para o 
crescimento econômico da região em que se encontram

• A dinâmica de surgimento de clusters tem se acelerado 
recentemente e muitos dos clusters mais recentes tiveram 
crescimento induzido (ex: Vinhos/ Chile, Bangalore/ Informática)



Os processos mais efetivos de indução combinam o 
macro planejamento estratégico e o estímulo 
cooperação empresarial em cada setor

Macro Planejamento Estratégico
Identificação de vantagens comparativas,

seleção de indústrias chave, ambiente
regulatório/ tributário, desenvolvimento de

talentos e infraestrutura

Nível Setorial:  
Cooperação Empresarial
Iniciativas de ação, lideranças 
empresariais e compromissos
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Macro Planejamento Setorial: Montreal se focou em 
desenvolver o conhecimento como arma competitiva

• Isenção de Impostos 
para Centros de R&D:
– Corporate Tax Income.
– Capital Tax
– Contribuições à 

Seguridade Social
• Forte legislação de 

proteção de patentes

• Modernização de 
hospitais de 
referência

• Uma das redes do 
Telecomunicações 
mais modernas e 
de mais baixo 
custo no mundo

? Foco das ações nos 
setores Aeronáutico, 
Farmacêutico, IT

Forte Infra-
estrutura de 

suporte

Público Privado

Montreal 
Internationa

l Board

Situação
• Perda de população e 

força econômica.
• Existência de bairros 

muito degradados
• Perda de competitividade 

em relação a outras áreas 
da América do Norte 
(comum a resto Canadá).

• Autonomia administrativa e 
financeira (“Contrat de Ville” 
com governo do Quebec). 

• Cidade multicultural e 
multilinguistica (mais de 80 
línguas faladas e mais de 
20% da população fala mais 
de uma).

• Excelente nível educacional  
(1 em cada 4 trabalhadores 
com grau universitário)

• Tradição em R&D
• Um dos mais baixos custos 

de vida da América do Norte

Dezenas de centros, incluindo:
• Agência Espacial 

Canadiana
• Centro de Produção de 

Tecnologia Aeroespacial
• Centre de Reserche 

Informatique de Montreal

Objetivo: Capital tecnológica do Canadá

Centros de Pesquisas 
Públicos em R&D

Vantagens Comparativas
Selectividade

Setorial

Estrutura legislativa/ 
tributária



Montreal: Estratégias enfocadas levam a resultados 
impactantes • Mais de 1.7 mil empresas e 61 mil trabalhadores

• 4ª cidade da América do Norte em PIB per capita em TI
• Mais de 50 Centros de Pesquisa com mais de 1.9 mil especialistas 

em campos como microelectrónica, Inteligência artificial e robótica
• Mais de 20 Centros de Pesquisa em Engenharia de Software, 

Engenharia de protocolos de telecomunicações, celular e 
comunicações espaciais

• Mais de 200 empresas e 14 mil trabalhadores
• 2/3 de todas as novas empresas de biotecnologia Canadianas
• Concentração de mais de 50% de toda a actividade nacional no sector
• 1º lugar na América do Norte em Centros de Pesquisa no Sector

Tecnologia da 
Informação

Sector 
Farmacêutico

• Mais de 200 companhias e 40 mil trabalhadores
• 2ª cidade do mundo em número de trabalhadores no sector, depois 

de Seattle
• Mais de 4 mil especialistas em aeronáutica se graduam a cada ano

Sector 
Aeronáutico

“The concept of industrial clusters, which was a cor e industrial 
strategy in 1980s and early 1990s, has re-emerged, this time with a 
marked difference: the focus is no longer on the na tional policies 
but rather on the policies of innovative cities and  regions”

Montreal International Board
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Dubai mostra que um Planejamento Estratégico efetiv o deve 
evoluir com o tempo, incorporando novas aspirações

Horizonte 3
Aspiração de liderança global

PIB & outros 
indicadores 
de 
crescimento 
sustentável

Industrias 
selecionadas

Iniciativas 
chave

Principais 
resultados

Horizonte 1
Fortalecimento do Petróleo

Horizonte 2
Evitar risco de indústria única

Antes de1990 1990-2000 A partir de 2000 Tempo
• Petróleo

• Jebel Ali: maior porto 
artificial

• Comércio internacional 
focado em Petróleo na Free
Zone

• Petróleo se torna a única 
industria pilar, estimula 
desenvolvimento urbano e 
atrai capital

• Petróleo
• Manufatura
• Serviços 
• Logística

• Melhoria da infrastrutura facilita 
logística e comunicações, ex., 
Aeroporto de Dubai (USD 550 MM)

• Incentivo tributário para as 
industrias de serviços e logística

• Relaxamento imigratório para atrair 
talentos e grandes gastadores

• Desenvolvimento rápido em 
logística, serviços, manufatura, 
enquanto o peso do petróleo declina

• Hub de trânsito Nº 3 no mundo
• Atrai mais de 2.800 empresas de 

100 países

• Turismo, varejo, comércio
• Logística 
• Engenharia, telecomunicações
• Manufatura

• Encorajar o desenvolvimento da 
indústria  terciária pelo lançamento 
de campanhas como “Dubai 
Shopping Festival”, “Summer 
Surprise”

• Dubai Park”
• Parque de alta tecnologia

• Peso do Petróleo no PIB declina para 
8,5% enquanto turismo (15%), comércio 
e exibição se tornam industrias pilar

• Dubai se torna um grande centro de 
conferências e exibições 
internacionalmente

EXEMPLO DE DUBAI
Dubai se transformou de uma 

economia dependente no Petróleo 
em uma metrópole focada em 
turismo, comércio e finanças



Em nível setorial, existem uma multiplicidade de at ores 
atuando independentemente 

Ilustração: Mapa de atores do Cluster Turístico de Mendoza



O aumento da competitividade setorial depende de um  
aumento da colaboração/ vinculação entre os atores 

Provedores de Bens 
e Serviços

Produtores & 
“Exportadores”

Mercados/ Produtos

REGIÃO

Colaboração Competição

Vinculação

Provedores de Infraestrutura
Econômica

Recursos
Humanos

Tecnologia
Recursos

Financeiros

Infraestrutura
Física Clima de 

Negócios

Info.
Mercado

Fonte: Economic Transformations Group, Inc.



Caracte-
rísticas 
chave

Valor 
adicionado

Tempo

• Uma/ poucas 
empresas baseadas 
na região

• Tendências de 
crescimento em:

– Número de firmas/ 
empregos

– Volume/ valor de 
produção

– Concentração de 
atividade 
econômica

Horizonte 1

“Cluster 
Emergente”

• Poucas/ muitas 
empresas baseadas na 
região

• Significante crescimento 
em produção/ emprego

• Conjunto de instituições 
associadas *

• Colaboração entre 
atores

• Disponibilidade de 
talento

Horizonte 2

“Cluster em 
Expansão”

• Muitas empresas na região, 
atraindo atores de fora da 
região

• Região é grande fonte de 
talento, idéias e inovação

• Instituições associadas* com 
forte compromisso empresarial

• Confiança mútua e cooperação, 
visão compartilhada

• Crescimento sustentado, 
evolução das vantagens 
competitivas

Horizonte 3

“Cluster Maduro”

*  Universidades, grupos de pesquisa, associações comerciais

A clusterização é um processo vivo de contínua multi plicação do 
número de empresas, sua relevância econômica e seus  vínculos

Resultados no 
Silicon Valley 
(empregos em 
alta tecnologia)

Cresc. 
Anual: 
+8 %

1995

240.000

1960

17.000



Princípios para um processo sustentável de clusteri zação

1. Foco na base 
econômica 
existente

• Evolução econômica é dependente da trajetória passada. Crescimento regional vem 
geralmente da extensão, refinamento ou recombinação de fortalezas existentes

• Para criação de novos clusters, focar esforços nas condições de negócio (ex. instituições 
de conhecimento, acesso a capital, barreiras para criação de novos negócios)

2. Processo 
Interativa

• Fragmentação, falta de coordenação, confiança e vontade das firmas em participar são 
usualmente os desafios chave na maioria dos processos

• É necessário um processo interativo e “bottom-up”, fazendo líderes trabalharem juntos em 
ações concretas

3. Liderança do 
setor privado

• Setor público não tem conhecimento setorial específico ou habilidade para se adaptar a 
ambientes em transformação

• Intervenções mais fortes do setor público freqüentemente alienam empresários do processo
• Setor privado deve liderar o desenho de ações estratégicas, com apoio, orientação e 

financiamento parcial pelo setor público 

4. Orientação à 
Ação

• Gasto de recursos excessivos na seleção de clusters ou análises econômicas é usual
• Tempo excessivo entre atividades reduz a motivação dos participantes
• Limitar seleção de clusters e análises, focando em estratégia/ ações concretas

5. Portfólio de 
Iniciativas

• Risco excessivo na escolha de um setor (vulnerabilidade, exposição à desaceleração 
econômica) ou poucas ações (capacidade de implementação, falta de impacto, liderança)

• Manutenção de um portfólio de clusters e iniciativas em cada um permite um sucesso 
global mesmo com falhas parciais

6. Mantendo o 
momentum 

• Falta de resultados visíveis ou descontinuidade pode reduzir motivação dos participantes
• Identificar “conquistas rápidas” e implementar com urgência
• Construir governança independente e liderada pelo setor privado

Fonte: Joseph Cortright; “Making sense of clusters: Regional Competitiveness and Economic 
Development, análise e experiência da equipe



Iniciativas de Ação: O objetivo é um portfólio sóli do de iniciativa que permita 
redução de risco, participação de ampla base de líd eres, conquistas rápidas e 
manutenção do dinamismo do processo

A: PROPUESTAS EN 
PROCESO 

PARTICIPATIVO

B: DERIVADAS DE 
LA

ESTRATEGIA C: EN PROCESO DE 
FORMULACION

D: FORMULADAS 
EN PROCESO DE 
FINANCIAMIENTO

E:IMPLEMENTACION
G: MADURA

H: DETENIDAS

I; DESECHADAS

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE APOYOS  

FONDO CLUSTERS DE MENDOZA 
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• UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO  

FACULTAD DE  C IE NCIAS AGRARIAS  
• CAMARA DE COME RCIO EXTERIOR DE CUYO 

COM ITE OLIVICOL A DE MENDOZA 
• EMP RES ARIOS Y PRODUCTORES 
   

EVOLUCION DE INICIATIVAS DE 
ACCION
Economic Tranformations Group, ETG, 2007

F: IMPLEMENTADA



Um processo pragmático e estruturado permite início  da 
execução em até 6 meses…

2ª rodada:

•Definição 
Estratégica

•Geração novas 
iniciativas

•Priorização de 
iniciativas 
existentes

Estratégia do Cluster, 
PMC v 1.0

Inputs técnicos 
de especialistas 

setoriais

Reuniões de 
Progresso 

Análise 
Setorial & 
Benchmark

1ª Rodada:

•Envolvimento dos 
líderes

•Discussão de gaps 
de performance

•Geração de 1ª 
rodada de 
iniciativas

1ª versão das 
Iniciativas de Ação

Orientação de 
especialistas em 

clusterização

Contatos 
com firmas

Diagnóstico
inicial do

setor 

Im
plem

entação

Reuniões de 
Progresso 

3ª Rodada:

•Ajustes 
finais

•Governança

•Aprovação 
Formal

PMC v 2.0

Orientação de 
especialistas em 

clusterização

Mês
0

Mês
2

Mês
4

Mês
6

PMC: Plano de Melhora de Competitividade



Conselho Estratégico
Acadêmico Comunidade

Agência 
Regional de 
Desenvolvimento
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Setor
Privado

Governo
Regional

Unidade 
Coordenadora

Cluster 4

PM
C-4

Cluster 5

PM
C-5

Cluster 3

PM
C-3

Cluster 1

PM
C-1

Cluster 2

PM
C-2

Co-lideres de clusters Co-lideres de clusters

Grupo Gestores de Clusters

Coordenador 
e Gerente 1

Assistente

Gerente 
2

Gerente 
3

Cluster 6

PM
C-6

Co-lideres de clusters

… que deve ser coordenada por uma estrutura que 
mantenha a colaboração/ cooperação entre os líderes


