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O texto a seguir é a íntegra do discurso do superintendente da 

Suframa, Appio da Silva Tolentino, por ocasião da 286ª Reunião do 

Conselho de Administração da Suframa – CAS, realizada na sede da 

Superintendência da Zona Franca de Manaus, no dia 14 de 

dezembro de 2018. 
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Senhoras e Senhores, bom dia! 

1. Saúdo a todos com a satisfação de 

encerrarmos o ano com boas expectativas para 

a Zona Franca de Manaus e toda sua área de 

abrangência. 

2. Neste quinto e último encontro do CAS neste 

ano, incluindo as duas reuniões itinerantes 

realizadas em Rio Branco, Acre, e em Porto 

Velho, Rondônia, o Conselho encerra 2018 

com um total de 146 projetos industriais e de 

serviços aprovados, os quais representam 

investimentos globais de cerca de US$ 1 

bilhão e 100 mil dólares, e geração de mais 

de 4.700 empregos diretos ao longo dos 

próximos três anos. 

3. Somente na reunião de hoje tivemos em análise 

um total de 27 projetos industriais de 

implantação, ampliação, atualização e 

diversificação, que somam 105.9 milhões de 
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dólares em investimentos totais, 20.8 

milhões em exportações e potencial para 

gerar cerca de 1.300 novos empregos. 

4. Sem dúvida, neste último ano enfrentamos e 

superamos muitos desafios e envidamos 

esforços no sentido de executar algumas ações 

que certamente vêm contribuindo efetivamente 

para o fortalecimento do modelo e para o 

desenvolvimento da nossa região.  

5. Destacamos, assim, algumas ações realizadas 

por esta gestão, nesse período à frente da 

Suframa, que consideramos relevantes:  

6. A aprovação e alteração de 46 Processos 

Produtivos Básicos (PPB’s) no período de 

julho de 2017 a dezembro de 2018, em que 

atuamos junto ao Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI), no sentido de sensibilizar o Grupo de 

Trabalho GTPPB para dar maior celeridade aos 

processos. 
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7. A construção de novos Sistemas de 

Controle de Mercadoria Nacional e 

Estrangeira, bem como a implantação do 

novo Sistema de Cadastro, o Cadsuf, foram 

outras iniciativas no sentido de contribuir para a 

melhoria dos serviços prestados pela Suframa 

às empresas incentivadas. 

8. Com o objetivo de agilizar e modernizar a 

gestão, instituímos, através da Portaria n.º 219, 

de julho de 2017, o Sistema de 

Acompanhamento, Gestão e Análise 

Tecnológica (SAGAT), voltado para o 

gerenciamento dos recursos de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) das empresas 

fabricantes de bens de informática e automação 

no Polo Industrial de Manaus, cujos resultados 

positivos puderam ser verificados ao longo do 

último ano. 

9. Também foi um grande passo a aprovação e 

publicação da nova de Lei de Informática (Lei 

13.674/2018), que propiciou às empresas 

reinvestirem as glosas de Pesquisa e 
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Desenvolvimento (P&D), e consequentemente, 

ampliarem o fluxo financeiro para novos 

investimentos. 

10. A Publicação da Carta de Serviços da 

Suframa foi outra ação importante, dando 

prosseguimento à implementação da Política 

de Atendimento, garantindo transparência a 34 

serviços ofertados à sociedade, como parte do 

trabalho de sistematização e ampliação dos 

canais de atendimento ao cidadão, a quem 

devemos oferecer o melhor serviço público. 

11. A construção da personalidade jurídica do 

Centro de Biotecnologia da Amazônia 

(CBA), em parceria com o Inmetro, em 

implementação, foi outra conquista relevante, 

para que o CBA venha a funcionar de acordo 

com os objetivos para os quais foi criado. 

12. Em 2018 também trabalhamos para ter maior 

aproximação com os municípios do 

Amazonas e de toda a área de abrangência 

da Suframa, com a realização das reuniões 
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itinerantes do CAS e dos projetos Suframa 

Itinerante e Suframa nos Municípios. 

13. Ainda na primeira semana de dezembro, 

assinamos com a Prefeitura de Itacoatiara, 

Acordo de Cooperação Técnica com o 

propósito de ampliar a oferta de negócios para 

empreendimentos regionais, nacionais e 

internacionais naquele município. 

14. Outra ação que merece destaque é o avanço 

do projeto Revitalização das vias Distrito 

Industrial, que está a cargo da Prefeitura 

Municipal de Manaus e hoje se encontra em 

estágio de licitação. 

15. Também a viabilização do Anel Viário da 

Cidade de Manaus, através da Resolução 80, 

de 28 de setembro de 2018, que autoriza a 

SUFRAMA a doar ao Estado do Amazonas uma 

área de aproximadamente 407 mil e 600 metros 

quadrados, composta de 62 sub-áreas 

localizadas na Área de Expansão do Distrito 

Industrial, com o objetivo de proporcionar a 
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melhoria na mobilidade urbana e na logística 

viária da capital amazonense.  

16. No que se refere à gestão administrativa 

propriamente dita, é importante citar algumas 

medidas implementadas em 2017 e 2018 – 

período em que estou à frente da Suframa –, 

que nos permitiram alcançar resultados 

bastante positivos, tais como:  

a) Adesão ao PROFIP – Programa de Fomento à 

Integridade Pública, da Controladoria Geral da 

União, em julho de 2017, o que vem garantindo 

mais transparência na atual gestão. 

b) Implementação da Política de Gestão de 

Riscos, cumprindo a etapa de capacitação, 

com a realização de oficinas de treinamento, 

como projeto piloto, para elaboração do Mapa 

de Risco, do processo específico de convênios 

afeto à área de atuação da Coordenação-Geral 

de Desenvolvimento Regional. 

c) Implantação do SEI – Sistema Eletrônico de 

Informações, com a digitalização de todos os 
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processos na Autarquia, garantindo maior 

controle e economia de recursos. 

d) Implementação da TCIF – Taxa de Controle 

de Incentivos Fiscais e TS – Taxa de 

Serviços, em 2017, com reflexos  em 2018 em 

termos de segurança jurídica, manutenção da 

arrecadação e, portanto, da máquina 

administrativa. 

e) Também avançamos no processo de 

implementação da Política de Atendimento ao 

Cidadão, o que certamente vai beneficiar o 

nosso público alvo, de forma a agilizar os 

serviços e garantir maior qualidade dos 

serviços prestados pela Suframa. 

f) Aprovação da Portaria nº 482, de 2018, que 

regulamenta os critérios de aplicação das 

transferências voluntárias no âmbito da 

SUFRAMA, um marco para esta instituição. 

13. Além disso, também procuramos nos aprimorar 

no acompanhamento e elaboração de 

políticas públicas, visando o 
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desenvolvimento regional, em especial na 

área de atuação da Suframa. 

14. Em relação ao Controle de Mercadorias 

Nacionais avançamos no processo de 

desburocratização no aperfeiçoamento dos 

processos de controle e fiscalização na área de 

atuação da Suframa, e apresentamos ao 

Grupo de Trabalho 54, do Conselho 

Nacional de Política Fazendária (Confaz), 

sugestão para mudanças referentes ao 

convênio ICMS 23/08, o que representa um 

grande avanço, por exemplo, no combate a 

empresas fantasmas e a eventuais tentativas 

de simulações de ingresso de mercadoria na 

área beneficiada. 

15. Na área de Turismo, participamos 

ativamente do Conselho Nacional de 

Turismo, participando da elaboração do 

Plano Nacional de Turismo 2018-2022, com 

propostas de valorização do Turismo Regional 

e de elaboração de um Plano Integrado de 

Infraestrutura Logística para o Turismo.  
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16. Contribuímos, ainda, com a indicação da 

Professora Selma Batista, da Universidade do 

Estado do Amazonas, vencedora do Prêmio 

Nacional de Turismo, categoria Academia, pelo 

trabalho de inclusão de pessoas com 

deficiência auditiva na visitação a pontos 

turísticos através do aplicativo Giulia Mãos que 

Falam, desenvolvido pela empresa Map 

Innovation, e ainda pela coordenação do 

Observatório de Turismo do Amazonas e 

militância em projetos ambientais voltados para 

a recuperação de igarapés. 

17.  Também propusemos a realização de uma 

versão regional para o Prêmio Nacional de 

Turismo, de forma a dar mais visibilidade a 

iniciativas locais de desenvolvimento do turismo 

regional. 

18. Quanto às parcerias institucionais apoiamos a 

realização, em Manaus, no mês de novembro, 

do 5º Encontro Brasileiro de Cidades 

Históricas, Turísticas e Patrimônio 

Histórico, evento promovido pela 
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Confederação Nacionais dos Municípios e 

captado pela Amazonastur. 

19. Em conjunto com o IBGE realizamos nas 

dependências da Suframa o Encontro de 

Contas Regionais dos Estados da Região 

Norte, com o objetivo de debater "O futuro das 

estatísticas oficiais e os registros 

administrativos", temática relacionada aos 

novos desafios inerentes ao Projeto de 

Elaboração das Contas Regionais do Brasil. 

20.  Na área de Comércio Exterior, estamos 

trabalhando na elaboração de um Plano de 

Atração de Investimentos, que está sendo 

construído pela autarquia em conjunto com as 

diretrizes da Agência Brasileira de Promoção 

de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), 

em fase de elaboração para ser apresentado ao 

Governo Federal. 

21.  O foco dessa ação ultrapassa as fronteiras da 

Amazônia Brasileira, abrangendo toda a 

Panamazônia, por isso estamos nos articulando 
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com os Estados de abrangência da Suframa e 

também com os países vizinhos para estreitar 

nossas relações comerciais, econômicas e 

culturais. 

22.  Nesse sentido, acabamos de firmar um 

Memorando de Entendimento com a Zona 

Franca Comercial e Industrial de Cobija 

(Zofracobija) e buscamos aproximação com o 

Fórum Permanente de Desenvolvimento do 

Acre, como ponte para discussões de 

estratégias para essa maior integração 

comercial. 

23.  Quanto ao Polo Industrial de Manaus, 

obtivemos um faturamento de R$ 67,8 bilhões 

até o terceiro trimestre de 2018, o que 

representa um crescimento de 15,32% em 

relação ao mesmo período do ano passado. 

Em dólar o faturamento acumulado de 

janeiro a setembro foi de US$ 18.8 bilhões – 

um incremento de 1,24% na comparação 

com o mesmo período de 2017.  
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24.  Também foi registrado um aumento de 

19,45% nas exportações de produtos do PIM 

em moeda nacional e de 3,93% em dólar, na 

comparação do acumulado até setembro do 

ano passado. 

25.  Podemos então verificar que há uma tendência 

à recuperação do ciclo de atividade econômica 

que vinha sofrendo com a crise dos últimos três 

anos.  

26.  Fica demonstrada, mais uma vez, a resiliência 

do modelo Zona Franca de Manaus e sua 

capacidade de superar profundas crises 

como a que enfrentamos desde 2015. 

27.  Essa força e o potencial do Polo Industrial de 

Manaus e do modelo ZFM mereceram mais 

uma vez reconhecimento internacional, 

durante a 22ª Conferência de Zonas Francas 

das Américas, realizada em outubro na cidade 

de Antígua, na Guatemala, quando a Suframa 

recebeu premiação concedida pela Revista 

FDI, do grupo Financial Times, que elencou 
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a Zona Franca de Manaus como “Altamente 

Recomendável para Grandes 

Empreendimentos das Américas”. 

28.  Assim, estamos confiantes de que 2019 será 

um ano com resultados ainda melhores para o 

Polo Industrial de Manaus com reflexo para 

toda a área de abrangência da Suframa. 

  Encerro desejando boas festas e um ótimo 

2019 a todos!! 


