
Saiba mais: Cone e a atividade de Clustering

Um cluster, no mundo da indústria, é uma concentração de empresas que se comunicam por

possuírem características semelhantes e coabitarem no mesmo local. Elas colaboram entre si e,

assim, tornam-se mais eficientes.

No mundo existem diversos clusters industriais ligados a setores como o automóvel as

tecnologias da informação, turismo, indústria audiovisual, transporte, logística, agricultura ou pesca

entre outros.

Exemplos de clusters são: Vale do Silício, na área da Califórnia (Estados Unidos) onde se

concentram um grande número de empresas de tecnologia (microelectrônica, tecnologias da

informação e biotecnologia) ou o Kista na Suécia.

Clusters de logística incluem prestadores de serviços terceirizados e despachantes; operações de

logística de empresas industriais, distribuição de varejo e manufatura; sendo o setor logístico

responsável por grande parte dos custos das operações.

Os clusters de logística bem sucedidos exigem certos atributos geográficos, tais como uma

localização central e investimentos governamentais significativos em infraestrutura física.

Muitas localidades estão olhando para desenvolver polos de logística por quatro razões

principais:

▪ Nas economias desenvolvidas, o setor de logística pode substituir os empregos da

indústria, como aconteceu no sul da Califórnia, no final do século XX e na primeira

década do século XXI.

▪ O setor de logística é menos suscetível a "off-shore" por causa da tecnologia e da

economia de transporte e distribuição.

▪ Um cluster logístico pode servir como "infraestrutura" para outras indústrias que exigem

capacidades logísticas específicas. Esse fenômeno parece ser o caso da China, onde um

número significativo de grandes aglomerados de logística tem se desenvolvido no início

do século XXI e os novos estão em desenvolvimento em apoio à base fabril e aos

crescentes mercados internos da China.

▪ A logística não depende de um único setor industrial; clusters de logística servem vários

setores e, portanto, são menos vulneráveis às instabilidades de algum setor em

particular.

O primeiro e segundo fatores significam que os clusters de logística podem aliviar as pressões

de desemprego, especialmente para trabalhos operacionais, ao mesmo tempo, baseando-se, em



desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação de ponta.

As motivações das empresas em participar do Cluster são:
▪ Necessidade de entrada em novos mercados

▪ Acesso a canais de distribuição estabelecidos

▪ Difusão e transferência de tecnologia

▪ Complementaridade tecnológica

▪ Partilha de riscos

▪ Redução de custos de produção e desenvolvimento

▪ Aceleração de introdução de novos produtos

▪ Ultrapassagem de barreiras legais

▪ Envolvimento de diferentes experiências e estilos

▪ Desenvolvimento econômico e social da região

A aglomeração de pessoas e de negócios gera a oportunidade para desenvolver os vários níveis

de infraestrutura necessária para o desempenho econômico, incluindo a camada física (estradas e

pontes, água e redes de esgotos, etc.); o sistema de energia (geração e transmissão); e a miríade de

serviços, básicos e avançados, que as áreas urbanas oferecem (emergência, saúde, mobilidade,

entretenimento, cultural, educacional, etc.).

O conceito de Condomínio de Negócios têm criado vantagens para seus usuários, tais como a

confiança entre os habitantes de cluster, troca de conhecimento tácito, um ambiente de

colaboração, o apoio à investigação e instituições de ensino, bem como a disponibilidade de uma

base de fornecimento.

O estabelecimento de Clusters Logísticos de forma bem sucedida cria 5 dimensões de

ganhos: ▪ Geração de empregos qualificados para trabalhadores

▪ Atendimento a necessidade básica de todos os envolvidos

▪ Crescimento robusto para municípios e regiões que suportam os Clusters ▪

Lucratividade para todas as empresas participantes

▪ Sustentabilidade.

A importância de projetos como os desenvolvidos pelo Cone se exemplifica na teoria dos níveis

de desenvolvimento de uma região próxima a um porto. O primeiro nível das atividades está

relacionado às empresas ligadas ao porto em si, como serviços portuários, carga, descarga e



estocagem. O segundo nível de atividade se refere à indústrias contíguas ao porto, ou seja, grandes

indústrias que necessitam de facilidades e grandes movimentações de cargas. Finalmente, no

terceiro nível aparecem as pequenas e médias empresas dando apoio ao porto e às indústrias que

estão no primeiro e segundo nível, além do mercado consumidor gerado por estas indústrias.

1 nivel – 10%; 2 nível: 30%; 2 nível:60%

Portanto, o desenvolvimento adequado de plataformas logísticas industriais multimodais, como

o Cone são fundamentais para a economia das regiões que se beneficiarão dos investimentos em

infraestrutura, implementação de tecnologias globais e geração de empregos.

Infraestruturas desenvolvidas adequadamente são importantes geradores de atratividade para

implantação de novas empresas e expansão das existentes.


