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RESUMO

A globalização e a internacionalização das economias fizeram com que as organizações
optassem pela mudança de localização de suas plantas produtivas para regiões que
ofereçam menores custos de produção, oferta de mão de obra qualificada, estrutura
logística adequada, disponibilidade de recursos naturais e incentivos fiscais suficientes
para torná-las mais competitivas no mercado global. Alguns países, visando seu
desenvolvimento, têm proposto políticas econômicas, industriais e comerciais voltadas à
criação de aglomerações industriais planejadas, denominadas Zonas de Processamento de
Exportação (ZPE). As ZPEs são estruturadas visando atrair investimentos estrangeiros
diretos e desenvolver regiões específicas por meio da geração de divisas, especialização da
indústria e aumento das exportações. Experiências bem sucedidas de países que optaram
pela criação de ZPEs, casos de China e México, motivaram diversos países a formularem
propostas para implantação desse tipo de aglomeração, todavia, em condições e com
características distintas das já implementadas. No Brasil as primeiras ZPEs foram criadas
no final da década de 80 por meio de Decreto Federal e até 2014 foram propostas ZPEs em
24 áreas, em diversas regiões do país, com o objetivo de promover o desenvolvimento
econômico e industrial de tais regiões. Dessas áreas, somente em 2014, uma das unidades,
em Pecém-CE, deu início as suas atividades. Este trabalho tem por objetivo caracterizar os
objetivos propostos, as dificuldades e os obstáculos enfrentados no processo de
implantação de ZPE em Fernandópolis-SP, um dos casos de ZPE no Brasil. Foi utilizada
bibliografia referente à ZPEs e demais formas de aglomeração industrial e abordadas
experiências internacionais e nacionais de ZPE. A caracterização da ZPE de Fernandópolis
foi realizada por meio de um estudo de caso. Pôde-se concluir que para a efetividade de
uma ZPE, que tem como propósito o desenvolvimento local/regional, é necessária a
presença de planejamento estratégico, desenvolvido por meio de estudos que permitam
identificar as características locais/regionais e suas limitações, sobretudo no que se refere
à disponibilidade de recursos. Fazem-se também necessárias políticas públicas
implementadas pelas diversas esferas de governo, para dar suporte ao empreendimento e
gerar mecanismos de gestão ágeis e objetivos para tornar o projeto atrativo do ponto de
vista empresarial.
Palavras-chave: Zona de Processamento de Exportação (ZPE). Aglomerados Industriais.
Desenvolvimento Regional. Estratégia Organizacional.

