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Distancias

Wallonia na Europa

✓ 60 % do mercado 

europeu é atingido em 8h 

de caminhão por rodovia

✓ Perto de grandes 

mercados como a França 

e Alemanha 



Wallonia – Terra da Logística

É a melhor localização para centros de distribuição na 

Europa… 



Os principais parques logísticos multimodais

Wallonia – Enfase na multimodalidade



Dunkerque : 0,3 Mi. TEU

Zeebrugge : 1,5 Mi. TEU

Rotterdam : 13,7 Mi. TEU

Antwerp : 10 Mi. TEU

TEU’s in 2017

TEU- twenty foot equivalente unit



Links com Rotterdam 

ROTTERDAM



Links com Rotterdam : Maasvlakte 2



Links com Antwerp

Antwerp



Wallonia uma região multimodal



Atratividade

Market
proximity Labour Costs Distribution

Infrastructure Warehouses
Regulation

Competences



PRINCIPAIS INVESTIDORES

http://www.hm.com/


INDICE DE PERFORMANCE 
LOGISTICO



Criado em 
2005 v.1.0

PROBLEMAS NA ECONOMIA:

* PIB per capita e crescimento 
econômico baixo

* Falta de inovação das atividades 
produtivas e baixo nível empreendedor

* Economia parcialmente fechada

* Alto nível de desemprego

* P&D fragmentados

FATORES POSITIVOS:

* Atratividade para investidores 
(posição central U.E, qualidade de 

infraestrutura e disponibilidade de terras)

* Alto nível de produtividade e grau de 
instrução dos trabalhadores

* Bom nível de investimento em P&D

* Renomados centros de pesquisa

Plano 
Marshall



5 EIXOS PRIORITÁRIOS:

* Criar polos competitivos 
(€ 280 mi)

* Estimular novas atividades 
(€ 872 mi)

* Reduzir ou isentar impostos às 
empresas locais 

(€ 147,3 mi)

* Promover pesquisa e inovação, 
em estreita ligação com as 

necessidades das empresas 
(€ 150,0 mi)

* Treinamento da mão-de-obra 
(€ 160,0 mi)

OBJETIVOS:

* Criar + empresas

* Aumentar a atratividade e a 
competitividade

* Valor agregado dos produtos 
(desenvolvimento de competências e 

inovação)

* Rede de atores
(sinergia)

* Priorização de recursos e ações 
aos setores prioritários 

(detentores de inovação e valor 
agregado)

Plano Marshall (v.1.0)

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

(2005-2009):

11 mil empresas beneficiadas

27 mil postos de trabalhos 
diretos criados

115 mil treinamentos

1.250 novos pesquisadores

Sinergia entre os instrumentos 
de política econômica e os 

objetivos comuns

Atendimento das necessidades 
das empresas

Fonte: Service Public de Wallonie (SPW, 2016).



Eficiência na aplicação 
dos recursos, inovação 

ecológica

Empreendedorismo : 
apoio aos PMEs

Intermediação 
cientifica e 
tecnológica

Comercialização, 
acesso ao mercado 

(spin-off, prototipagem)

Internacionalização, 
atração de 

investimentos 
estrangeiros diretos, 

participação em redes 
internacionaisApoio ao desenvolvimento 

de habilidades e recursos 
humanos, educação

Suporte à inovação não 
tecnológica

Implantação de tecnologias
da informação e 

comunicação 
(infraestrutura)

Apoio à P&D: empresas, 
universidades, centros de 

pesquisa 
(pesquisa colaborativa)

Apoio ao investimento 
e financiamento

Polos de 
Competitividade 

e Clusters*

Universidades 
e Centros de 

Pesquisas

Incubadoras
Infraestruturas

Agentes 
Financeiros

Centros de 
Treinamento

Empresas

Governo da 
Walônia

(€ 316,0 mi)

Fonte: Service Public de Wallonie (SPW, 2016).



Clusters
Composição

SETOR DE  
SERVIÇO 

INDÚSTRIA PRODUTIVA

NÚCLEO DE P&D

PRESTADORES DE SERVIÇO

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

CAPACITAÇÃO

PESQUISA

INDÚSTRIA DE INSUMO

INDÚSTRIA PRODUTIVA

INDÚSTRIA DE 

EMPACOTAMENTO

TRANSPORTE E LOGÍSTICA

TRADING

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsnY-B5ZHOAhVBFpAKHa5gD7UQjRwIBw&url=http://www.laboratoriodovalle.com.br/site/empresa/desenvolvimento&bvm=bv.128153897,d.Y2I&psig=AFQjCNF1dYz62N0-vbKYIm4XiDZiE-aNLg&ust=1469645161623298
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix5aSx5pHOAhUIl5AKHU9AC5EQjRwIBw&url=http://ilderton.ca/huron/index.htm&bvm=bv.128153897,d.Y2I&psig=AFQjCNHzPZzu3qRrtBoqb1O3XKlymC8CHg&ust=1469645519115784
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ2sLX6ZHOAhXMl5AKHb1LDvUQjRwIBw&url=http://wmerk.com/multimodal_services.html&psig=AFQjCNGjmB8FiPxl-aw24kVWNh1PnuaZsA&ust=1469646395855802


Walônia
Clusters: vantagens

Fonte: Service Public de Wallonie (SPW, 2016).

Produ-
tividade

Facilidade 
no 

Mercado

Economia 
de Escala

Eficiência Inovação
Conhe-

cimento
Clusters

Ganhos de 
produtividade: 

sinergia, 
redução de 

custos e fatores 
de produção 

compartilhados

Confiança Complemen-
tariedade
entre as 

empresas

Fatores de 
produção + 
eficientes 

(MOB, eqpts)

Interação entre 
clientes e 

fornecedores = 
inovação 
orientada 

pelo/para o 
mercado 

Proximidade = 
melhor acesso 

às fontes de 
conhecimento 
das empresas 
e centros de 

pesquisa



Walônia
Clusters

Logística e 
transporte

250 membros:
Empresas de 
transporte e 

logística 
(TNT)

Indústrias 
(Johnson & 
Johnson)

Gestores da
Infraestrutura 

(portos, aeroportos)

Fornecedores e 
fabricantes de 
componentes 

(Alstom)

Centros de 
formação 

profissional e 
pesquisa 

Fonte: Service Public de Wallonie (SPW, 2016).

Reciclagem de 
materiais e 

resíduos 
sólidos

60 membros:
53 empresas 

7 universidades

Volume de 
negócios: 

€ 2,0 bi
10 mil (diretos) 

empregos 

Energia 
sustentável

+100 membros:
80 empresas

Indústria da 
construção 

(eficiência 
energética)

151 membros:
135 empresas

11 centros 
profissionais
3 centros de 

pesquisas
2 centros de 

formação 
profissional 

Volume de 
negócios: 

€ 7,5 bi
20 mil 

empregos

Polo
Aeronáutica e 

Indústria 
espacial

121 membros:
75 PMEs

21 grandes 
empresas

19 centros de 
pesquisa

3 centros de 
formação

3 agências ou 
associações

Volume de 
negócios: 

€ 1,0 bi
6,4 mil 

empregos

6º Polo
Química e 

construção 
sustentável e 

tecnologia 
ambiental 

125 membros:
90 empresas
15 centros de 

pesquisas
6 centros de 

formação 
profissional

Escolas
Universidades 

Indústria da 
construção 

(eco, verde)

186 membros:
Arquitetos

Empreiteiros 
Escritórios de 

design
Escolas

Universidades 

Transporte e Mobilidade Desenvolvimento Sustentável e Meio-Ambiente

Cluster de competitividade



Walônia
Clusters

Saúde, 
biotecnologia e 

tecnologia 
médica

+500 membros:
116 empresas

400 centros de 
pesquisa

5 universidades

Tecnologia da 
comunicação e 

informação

186 membros:
141 PMEs

22 grandes
empresas 

12 
universidades e 

centros de 
formação

7 centros de 
pesquisas

4 parceiros 
públicos

Volume de 
negócios: 
€ 1,38 bi

50 empregos

Engenharia 
mecânica 

(máquinas, eqptos, 
processos)

213 membros:
121 empresas

60 laboratórios 
acadêmicos

15 centros de 
pesquisas

3 centros de 
formação

5 escolas de 
ensino médio

Fonte: Service Public de Wallonie (SPW, 2016).

Componentes 
da luz 

(fótons, laser, LED)

+55 membros:
40 empresas
13 centros de 

pesquisa 
públicos e 
privados

2 centros de 
formação

Indústria de 
plásticos

60 membros:
PMEs e 
grandes 

empresas
Centros de P&D

Centros de 
treinamento

Volume de 
negócios: 

€ 11,8 bi
33 mil 

empregos

Cinema e  
mídia digital

100 membros:
80 PMEs

5 canais de TV
profissionais

5 universidades 
e centros de 

pesquisa

Volume de 
negócios: 

€ 1,0 bi
5 mil (diretos) e 
2 mil (indiretos) 

empregos   

Agroindústria 
(nutrição, gestão 

industrial, 
embalagem, 

sustentabilidade)

258 membros:
100 empresas 

(70% PMEs)
145 centros de 

pesquisas
8 centros de 
treinamento

Volume de 
negócios: 

€ 6,5 bi

Alimentos e Saúde Tecnologias Transversais

Cluster de competitividade



CRIAÇÃO DE CLUSTERS



Walônia
Porto de Liége

Principal vantagem do 
Porto de Liége  é a 

localização geográfica:
acesso aos principais 

portos da EUROPA  
(mar do Norte)



Liege Airport

• 1º aeroporto de carga na Bélgica 

• 717.000 toneladas movimentadas 

em 2017

• Principais produtos: perecíveis, 

produtos farmacêuticos;

• Hub pecuário para FedEx (TNT), 

Ethiopian e Qatar Airways

http://europe.wallonie.be/sites/default/files/p016%20liege%20airport.JPG


Port of Liège -
Trilogiport

• 120ha de plataforma multimodal à 
jusante de Liege

• Conectado diretamente com 
Antwerpia e  Rotterdam

• Concessões a  grandes players

• Inaugurado em 11/2015

• Primeira obra inaugurada em
setembro de 2016





Maio de  2018



Hangzhou

Kuala-Lumpur

Dubai

Moscou
Liège

Maio de 2018



Outubro de  2018



Outubro de  
2018



Logistics in 
Wallonia

• Organização sem fins lucrativos;

• Criado em 2007;

• Equipe de cerca de 15 pessoas;

• Financiado pelo governo
regional (e AWEX) e pelas taxas
de associação



Ações de Logistics 
in Wallonia

• Visão : 

• Ser a referência da Valônia em logística e 
na inovação para a mobilidade ao serviço
de todos os atores

• Missão : Para fortalecer e manter a
atratividade de“Logística na Walônia”

• Mobilizar os atores nos processos de 
inovação; 

• Antecipar desenvolvimentos tecnológicos, 
não tecnológicos e ambientais; 

• Ativar os recursos necessários para a 
criação de valor e atividade econômica





• Incentivar a inovação nas 
empresas;

• Estimular a colaboração entre 
empresas e organizações de 
pesquisa;

• Financiamento de projetos de 
pesquisa;

• Grupos de trabalho criativos
Inovação



Inovação

• 29 projetos foram financiados (24 
projetos de pesquisa e 5 de 
treinamento);

• Orçamento total dos projetos: 93,7 
Mi €;

• Financiamento público total dos 
projetos: 67,7 Mi €;

• Mais de 85 organizações diferentes
envolvidas em projetos Resultados





Associados

• Associados:  350    (170 em
2007);

• Organização de eventos:  20  
com 1200 participantes

• Ações de lobby;

• 13 empresas com a etiqueta
Lean and Green 





Capital 
Humano
• Estreita colaboração com 

organizações de treinamento
para adaptar programas de 
treinamento;

• Mais de 10.800 ofertas de 
emprego desde janeiro de 
2012;

• Programas de treinamento
inovadores





Internacionalização

• Programas europeus
(FP7, Interreg, 
H2020);

• Redes europeias
(ALICE, ERCI, 
OpenENLoCC…);

• Colaboração em
alguns mercados
(China, Índia, Polônia, 
Turquia, EUA);

• Feiras (Munique, 
Paris, Shenzhen) - IDE



Internacionalização

• Logística é o 1º setor em criação de empregos no 
Investimento estrangeiro direto;

• 4.700 empregos criados

http://www.hm.com/
http://index.html/




Marketing e 
comunicação

• Site e newsletters;

• Documentos de promoção;

• Redes sociais ;

• 2616 membros no Linkedin

• 1307 seguidores no Twitter;

• 552 membros no Facebook



Get connected
www.logisticsinwallonia.be 


