
NOTAS
ZPEs: UM PROJETO POLÊMICO	-

No dia 30 de outubro, foi, finalmente, divulgado o decreto de
criação das zonas de processamento de Exportação (ZPEs), um dos
projetos mais polêmicos da Nova República.

Eis os pontos mais importantes do decreto elaborado pelo Minis-
tério da Indústria e do Comércio: a) Só serão criadas ZPEs no Norte e
Nordeste do País; b) as empresas que se implantarem nas ZPEs terão
isenção de Imposto de Renda sobre o lucro por 10 anos e não recolhe-
rão impostos sobre a remessa de royalties e dividendos; c) dentro das
zonas, o câmbio será livre; d) as zonas são definidas como áreas de li-
vre comércio, voltadas para a produção de bens destinados à exporta-
ção, para fortalecer o balanço de pagamentos, reduzir os desequilí-
brios regionais e promover o desenvolvimento tecnológico, econômico
e social do país; e) ao ser implantada numa ZPE, a empresa terá que
integralizar seu capital somente em moeda de livre conversibilidade,
em valor mínimo a ser estipulado na regulamentação do Decreto-Lei; f)
as importações realizadas pelas empresas em funcionamento na ZPEs
estarão isentadas dos procedimentos usuais hoje exigidos nas compras
do exterior, o que valerá inclusive para o exame de similaridade na
aquisição de máquinas e equipamentos e exigências administrativas
por parte dos órgãos que acompanham e administram o comércio exte-
rior; g) não serão permitidas a produção de armas e explosivos, a im-
portação de petróleo e a exportação desses produtos.

Segundo o Ministro José Hugo Castelo Branco, o projeto das
ZPEs tem, como uma de suas metas básicas, restabelecer o fluxo de
capital estrangeiro, que se encontra bloqueado no país desde 1984.
Com as Zonas de Processamento de Exportação, o fluxo de capital se
tornará possível, devido à eliminação do risco cambial nestas regiões
específicas. Isto fará com esta haja uma maior flexibilização cambial,
com as empresas localizadas nas ZPEs tendo livre disponibilidade de
divisas geradas por suas exportações.

Para o Ministro, até hoje a tendência era de as populações de re-
giões menos favorecidas, notadamente no Norte e Nordeste do País,
descerem e incharem os grandes centros, na esperança de emprego em
alguma boa indústria. Com as ZPEs, estaria sendo criado, na opinião
do titular do MIC, um mecanismo que viria diminuir os desequilíbrios
econômicos e sociais que fazem o sul tão atraente para os nortistas e
nordestinos: estes seriam alcançados pelas empresas, em vez de desce-
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rem, em busca de emprego A curto prazo, a implantação das ZPEs.
criaria novos empregos em regiões mais carentes, geraria divisas e
possibilitaria a difusão de tecnologia

Vimos, portanto, que a implantação das ZPEs nas regiões norte e
nordeste está relacionada com a preocupação de diminuir as desigua-
dades regionais existentes no país. Porém, alguns especialistas e polí-
ticos não consideram essa alternativa válida para estimular o desen-
volvimento dessas áreas.

A Secretária de Planejamento de Pernambuco, Tânia Bacelar,
acredita que "o Nordeste não deve ser encarado apenas como uma op-
ção de investimentos, aumentando as inversões na região e reduzindo
as desigualdades interregionais. Essa visão predominou nas últimas
décadas e a partir dela se deu ênfase a medidas de incentivos aos in-
vestimentos privados ria região. Basta ver que os recursos do Fundo
de Investimentos do Nordeste (FINOR) representam pouco mais de
10% dos incentivos à exportação"

Tânia Bacelar defende o fortalecimento do mercado interno do
Nordeste e exorciza, de maneira categórica, e atual ênfase que se dá às
exportações - "uma fonte de gerar divisas significativas na balança
comercial, de um lado, mas penalizando, drasticamente, o mercado in-
terno, do Outro. A infra-estrutura em larga escala de que depende o
Pólo de exportação contribui para isolar e aumentar as desigualdades,
no sentido de que todo o esforço busca criar condições ideais para o
Nordeste produzir sempre mais (para fora), enquanto a riqueza gerada
não provoca repercussão interna, do ponto de vista social. (1)

O Governador de Pernambuco, Miguel Arraes, acha que as ZPEs
não resolverão o problema do Norte e Nordeste. Para ele, "as ZPEs
seriam meros enclaves industriais que não teriam nada a ver com as
áreas onde fossem instaladas. Na melhor das hipóteses, depois de 10
anos, as ZPEs estariam empregando entre 50 a 100 mil pessoas atingi-
das pela seca, sem qualquer perspectiva econômica. Seria um descom-
passo com a realidade" Segundo o Governador, "as ZPEs não levam
em conta a realidade regional. Elas estão erradas na sua concepção".
(2).

Wílson Suzigan, professor da UNICAMP, também não acredita
que as ZPEs solucionem o problema de mão-de-obra no Norte e Nor-
deste. Para ele, as ZPEs "estão fora de tempo e de lugar. A instalação
das chamadas Plataformas de Exportação na Coréia do Sul e Formosa
na década de 60 ocorreu num período de expansão em taxas elevadas

(1) Jornal do Brasil 23/10/87 - p. 16
(2) idem
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da economia mundial e quando os países capitalistas avançados ti-
nham interesse em investir nesta política. Até então estas economias
precisavam de mão-de-obra barata para a montagem de seus kits tec-
nológicos, o que se verificou nos países asiáticos".

"Hoje - pondera Suzigan - mudou o padrão tecnológico e os pró-
prios países avançados têm sua linha de produção automatizada, o que
provoca um movimento inverso na questão do custo de mão-de-obra.
Com a automatização, ela está mais cara, porque é mais especializada"
(3).

Outro problema decorrente da implantação de ZPEs seria a perda
da arrecadação de impostos. A professora Margarida Afonso Costa
Baptista, da UNICAMP, em sua tese "A indústria eletrônica no Brasil e
a Zona Franca de Manaus" afirma que "apenas a Zona Franca de Ma-
naus representou para o Estado, durante o ano de 1986, perda de arre-
cadação na ordem de US 1,5 bilhão - computados todos os impostos,
do 1CM até o ISS, que a União, Estado e Município deixaram de arre-
cadar em 1986, por conta dos incentivos concedidos às empresas ins-
taladas no Amazonas.

Multiplicando-se essas plataformas por outros estados do Nor-
deste, é possível se ter idéia dos prejuízes que a iniciativa causaria, em
termos globais" (4).

Outros aspectos das ZPEs preocupam também os empresários, O
Presidente da Comissão de Comércio Exterior da Associação Comer-
cial, o empresário Afonso Henrique de Paiva Paulino está preocupado
com " a redução das chances de competitividade no mercado interna-
cional das empresas já instaladas no território nacional, de vez que os
empreendimentos nas ZPEs gozarão de privilégio de importação de
máquinas e equipamentos industriais sem o exame de similaridade.
Poderão, assim, ter acesso à última versão de equipamentos fabricados
no mundo, o que resultará em alta produtividade e qualidade para os
seus produtos.

Advertiu que tal situação poderá ocorrer em todos os segmentos,
assinalando que não há área em que bens industriais brasileiros não
sejam fabricados e exportados." (5).

Reforçando este ponto de vista, o empresário Einar Kok, Diretor
das indústrias Romi, numa mesa redonda promovida pela Folha de São
Paulo, declarou: " o aspecto que me preocupa e que está ligado à des-
vinculação com uma política industrial brasileira, é que a ZPE trará

(3) idem
(4) Relatório Reservado - n o 1085 - p. 7
(5) Estado de Minas - 7111187 - p. 9
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gravíssimos prejuízos à indústria de bens de capital, que foi implanta-
da na década passada e que hoje está vivendo momentos de grande
capacidade ociosa. Temos visto que a intenção da ZPE é a inteira per-
missão de importação de bens de capital, sejam novos, sejam usados,
para as indústrias que forem ali estabelecidas. Em primeiro lugar, a
isenção de impostos dará ao produto estrangeiro uma imediata vanta-
gem e o alijamento da produção nacional do processo. Enquanto isso,
as empresas que querem se desenvolver no Brasil, que estão hoje den-
tro do processo normal de industrialização brasileira têm que recorrer
a discussões, a uma participação da industria nacional, que lhes é im-
posta. Elas têm que se submeter a uma série de exigências que são
normais porquanto se vê a indústria, o panorama da política industrial,
não como um detalhamento isolado, visando a exportação, mas uma
peça do sistema econômico brasileiro Portanto, não é possível se
atingir um setor e beneficiar outro sem a procura de uma solução que
harmonize estas duas partes. Essa questão das extremas vantagens
que são dadas num processo de importação preocupa enormemente."
6).

Enquanto políticos, empresários e técnicos discutem os efeitos
das ZPEs, em todos os níveis, para o país, o Conselho Nacional de
Comércio Exterior (CONCEX) está prestes a aprovar o projeto de Re-
forma da Política Aduadeira elaborado pelo Ministério da Fazenda.

O choque entre os dois projetos é claro: enquanto o da Reforma
prevê a redução dos incentivos fiscais à importação de produtos como
o petróleo, o trigo e os que são beneficiados pela Befiex - Comissão
para Concessão de Incentivos Fiscais a Programas Especiais de Expor-
tação - e determina a unificação das taxas alfandegárias para todos os
produtos, o projeto da ZPEs estabelece o contrário, como a isenção
tributária. Trata-se de mais um indício de que ainda não se configurou,
nos círculos empresariais, um projeto consensual para a saída da crise
econômica que afeta o capitalismo no Brasil.

A operacionalização imediata das ZPEs contradiz a sensação ge-
neralizada de que ainda há muito a debater. Nota-se uma resistência
efetiva daqueles que, em nome, do "capitalismo nacional", vêem nas
ZPEs um entrave ao desenvolvimento do mercado interno e uma espé-
cie de corpos estranhos destinados a gerar no futuro custos elevados
para toda a sociedade.

(6) Folha de São Paulo - 31111/87 - A - p. 24
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