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Estudo elaborado pela área de Produtos & Negócios da Fundação Vanzolini, da Poli/USP, para a Federação
das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), traçou uma radiografia dos problemas que comprometem a
competitividade das indústrias instaladas em 14 distritos industriais baianos.
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Batizado de Projeto Distritos Industriais da Bahia, o estudo apontou os seguintes pontos a serem
melhorados: segurança, disponibilidade de terrenos e de infraestrutura como, por exemplo, em
pavimentação, sinalização, calçamento, iluminação e drenagem. O coordenador do estudo foi o professor Dr.
João Amato Neto, responsável pelos projetos de consultoria e pesquisador de temas ligados a arranjos
produtivos e distritos industriais, da Fundação Vanzolini.
O escopo do projeto contou com duas frentes de trabalho. Uma física, com vistoria aos distritos, levando em
conta a iluminação, calçamento, segurança, entre outros pontos que precisam de investimentos. “Em
seguida realizamos reuniões com cerca de 50 empresas entrevistadas que nos relataram os maiores
gargalos competitivos na infraestrutura física para estes 14 distritos”, diz Felipe Bussinger Lopes, consultor
da Fundação Vanzolini e um dos idealizadores do projeto. “Com as informações em mãos foi redigido um
documento com 454 páginas indicando onde é necessário o investimento e por quê”, completa o consultor.
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Segundo o professor João Amato, “durante o desenvolvimento do projeto foi possível conhecer o perfil
socioeconômico das diferentes regiões do estado da Bahia e identificar oportunidades de investimentos
diretos e de adensamento das diversas cadeias produtivas presentes nas regiões”.
Elaborado entre janeiro e julho deste ano, o raio-X dos gargalos de infraestrutura foi solicitado pela FIEB a
Fundação Vanzolini após uma série de solicitações de empresários da região que pedem melhorias na
infraestrutura do Estado. Contribuíram também para o estudo os consultores Luís Bertazi, João Pedro
Pereira, Fernando Berssaneti e Renato Garcia.
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A Fundação Vanzolini é uma instituição privada, sem fins lucrativos, criada, mantida e gerida pelos
professores do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo. Tem como objetivo desenvolver e disseminar conhecimentos científicos e tecnológicos inerentes à
Engenharia de Produção, à Administração Industrial, à Gestão de Operações e às demais atividades
correlatas que realiza, com total caráter inovador.
A instituição também prioriza seus projetos e atividades de Educação Continuada por relevância econômica
e social e, por esse motivo, pauta sua atuação por critérios de excelência acadêmicos, profissionais e
éticos. A Fundação Vanzolini é centro de referência internacional em temas de destaque para as empresas
privadas e para os órgãos e entidades do setor público que buscam alcançar e manter padrões elevados de
desempenho.
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