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Prezados integrantes desta mesa, excelentíssimos senhores 

Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – Marcos 

Jorge de Lima; vice-governadora do Estado do Acre – 

Nazareth Araújo; Secretário de Estado da Fazenda do 

Amazonas – Alfredo Paes; Procurador-Geral do Município – 

Rafael Albuquerque, representando o senhor prefeito de 

Manaus, Arthur Virgílio Neto; Deputado federal do Estado da 

bancada do Maranhão, Cleber Verde; Deputados federais 

Pauderney Avelino e Silas Câmara, da bancada do 

Amazonas, prezados membros deste Conselho de 

Administração da SUFRAMA, senhoras e senhores: 

 

1. É com imensa satisfação que comemoramos, nesta data, os 

51 anos da SUFRAMA e da Zona Franca de Manaus como 

modelo de desenvolvimento regional, a partir do Decreto-Lei 

n.º 288, de 28 de fevereiro de 1967. 

2. No período de oito meses que me encontro à frente desta 

Autarquia, tive a oportunidade de conhecer mais de perto e 

com maior profundidade a importância do trabalho desta 

instituição para o fortalecimento do modelo Zona Franca de 

Manaus, bem como para o desenvolvimento econômico de 

toda a nossa região. 
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3. Importante destacar o empenho dos dirigentes e de todo o 

corpo técnico desta Autarquia, que muito têm feito em defesa 

da Zona Franca de Manaus, para o fortalecimento do Polo 

Industrial de Manaus e para a irradiação da riqueza gerada – 

por conta da concessão dos incentivos fiscais – para toda a 

área de abrangência da SUFRAMA: Acre, Amazonas, 

Roraima, Rondônia e Amapá. 

4. A história da Zona Franca de Manaus e da SUFRAMA é 

marcada por episódios de conquistas, desafios, glória e 

superação, e após longa caminhada, chegamos a 2018 com 

resultados que refletem os efeitos positivos desse modelo de 

desenvolvimento. 

5. Ressaltamos que os resultados alcançados até agora são 

fruto do empenho conjunto entre agentes públicos, classe 

política e empresarial de toda a nossa região, os quais 

merecem todo o reconhecimento.  

6. Certamente são muitos aqueles que se destacaram na luta em 

defesa da Zona Franca de Manaus: parlamentares, 

governantes, empresários, entidades representantes das 

classes trabalhadoras e patronais, conselheiros, servidores, 

servidoras, colaboradores e colaboradoras do serviço público 

e privado. 

7. Sem citar nomes, para não incorrer em omissões, 

homenageamos a todos relembrando a iniciativa pioneira do 
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deputado federal Francisco Pereira da Silva, o “Pereirinha”, 

que em 1957 apresentou Projeto de Lei à Câmara Federal, 

dando início ao projeto de um porto alfandegado que resultou, 

com sua reformulação pelo Decreto-Lei n.º 288, no principal e 

exitoso modelo de desenvolvimento socioeconômico da 

Amazônia Ocidental. 

8. Mesmo sob efeito do momento crítico de conjuntura que 

impactou e ainda tem seus efeitos sobre a economia 

brasileira, o Polo Industrial de Manaus, conta hoje com 

aproximadamente 500 empresas instaladas, alcançou no 

último ano faturamento nominal de 81,74 bilhões de reais, um 

crescimento de 9,41% em relação ao ano anterior, e 

asseguraram a manutenção de mais de 86 mil empregos 

diretos. Resultados que refletem uma superação gradativa do 

cenário recessivo que vem se desdobrando desde o final  

de 2014. 

9. Para os próximos três anos, temos a perspectiva de 

implantação de 142 novos projetos industriais aprovados em 

2017, com investimentos globais de mais de 2 bilhões de 

dólares e previsão de faturamento de aproximadamente 16 

bilhões de dólares, com possibilidade de geração de quase 4 

mil novos postos de trabalho. 

10. E iniciamos 2018 com a perspectiva de viabilização de mais 

30 projetos industriais que somam investimentos globais da 
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ordem de 107 milhões de dólares e mais de 19 milhões de 

dólares em investimentos fixos, que deverão gerar 572 novos 

empregos diretos ao longo de três anos de implementação. 

11. Também destacamos o empenho da SUFRAMA em estimular 

a atividade comercial e industrial nos Estados da Amazônia 

Ocidental e Amapá, citando como exemplo empreendimentos 

como a Bigsal em Ji-Paraná, Nutrizon em Rolim de Moura, 

em Rondônia, Dom Porquito e Acreaves em Brasileia, Acre, 

Sorveteria Macapá e Verçosa Indústria e Comércio de 

Alimentos no Amapá. Todas essas empresas são resultados 

concretos dos incentivos administrados pela SUFRAMA, e da 

mudança de paradigma de industrialização na região a partir 

do uso de matéria-prima regional.  

12. A SUFRAMA tem papel fundamental na condução do modelo 

Zona Franca de Manaus, e de seus reflexos para toda a 

região, e muito nos honra fazer parte desta instituição, 

contribuindo com o cumprimento de sua missão institucional, 

que é a de “promover o desenvolvimento econômico regional, 

mediante geração, atração e consolidação de investimentos, 

apoiado em educação, ciência, tecnologia e inovação, visando 

à integração nacional e à inserção internacional competitiva”. 

13. Assim, para atender a missão institucional da SUFRAMA, 

temos percorrido os demais estados de atuação da Autarquia, 

no sentido de cumprir o seu objetivo fundamental:  
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desenvolver a região, mediante a concessão de incentivos 

fiscais e o estímulo ao encadeamento comercial e industrial 

regional. 

14. O maior exemplo desse encadeamento entre Comércio e 

Indústria é o fato de que nos últimos cinco anos foram mais de 

140 bilhões de reais em compras nacionais para a região. 

Sendo 24 bilhões destinados ao estado de Rondônia; 7 

bilhões para o estado do Acre; 12 bilhões para o Amapá; 8 

bilhões para Roraima e 88 bilhões para o Amazonas. 

15. Numa abordagem mais ampla, estamos trabalhando com foco 

em três pontos estratégicos: desenvolvimento regional, 

fortalecimento do Polo Industrial de Manaus e 

aprimoramento da gestão e governança. 

16. Destacamos a seguir algumas ações institucionais desta 

gestão voltadas para o desenvolvimento regional:  

17. SUFRAMA nos Municípios – com o objetivo de ampliar a 

capilaridade dos incentivos da Suframa no interior do Estado 

do Amazonas, organizamos um cronograma para realização 

de palestras para esclarecimento sobre os Incentivos Fiscais 

que podem beneficiar micro e pequenas empresas e 

microempreendedores individuais. 

18. SUFRAMA Itinerante – ação cujo objetivo é buscar maior 

proximidade com o Estados da área de abrangência da 
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SUFRAMA, com o objetivo de prospectar e estimular 

empresas a apresentar projetos técnico-econômicos, com 

atividades realizadas nas Áreas de Livre Comércio, por meio 

de palestras referentes ao pacote de incentivos fiscais para 

produção com matéria-prima preponderantemente regional, 

bem como esclarecer acerca dos incentivos para consumo, 

utilização e industrialização decorrentes da legislação que 

beneficia todos os municípios da Amazônia Ocidental. 

19. Plano Diretor do Distrito Agropecuário -  nosso objetivo é 

construir um plano de direcionamento das cadeias produtivas 

com potencial de mercado, que contemple ações para o 

fortalecimento do Distrito Agropecuário da SUFRAMA, com 

foco inicial em produtos regionais como: banana, abacaxi, 

cítricos e pescado. O objetivo é replicar o projeto piloto nos 

Estados da área de atuação da SUFRAMA. 

20. Para o fortalecimento do Polo Industrial de Manaus, temos 

trabalhado para atrair novos investimentos, reforçar as 

cadeias produtivas e diversificar a produção.  

21. Quanto à Atração de investimentos – atuamos no sentido de 

prospectar novos investimentos e novos segmentos para o 

PIM, através do estímulo à criação de novos elos da cadeia 

produtiva, nas áreas de fármacos e cosméticos, fertilizantes, 

equipamentos médicos e hospitalares, energia solar, entre 

outras. 
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22. Também estamos empenhados na articulação para fixação de 

novos Processos Produtivos Básicos (PPBs) e ajustes de 

antigos PPBs para atração de novos empreendimentos, como 

por exemplo cosméticos, cafeteiras elétricas e painéis 

fotovoltaicos. 

23. Uma ação inovadora foi a criação de comitê interno (grupo de 

trabalho) para dinamizar a atração de novos investimentos 

para o Polo Industrial de Manaus. Esse grupo também 

contribuirá na análise da pauta de importação brasileira, a fim 

de identificar componentes adquiridos do exterior com o intuito 

de atrair seus fabricantes para o PIM, e propor maior 

articulação multi-institucional com órgãos como SEPLAN, 

SEFAZ, BASA, SUDAM e SEBRAE, para agilizar o 

atendimento, destravar e desburocratizar processos e 

melhorar o ambiente de negócios no PIM.  

24. A Promoção Comercial tem sido realizada com foco nos 

mercados, internacional, nacional e regional, incluindo 

missões empresariais e rodadas de negócios, que possibilitem 

negociações bilaterais para abertura de novos mercados, 

novas possibilidades de integração logística, organização de 

missões empresariais para divulgação de oportunidades de 

negócios, como foi feito recentemente no Peru, e com 

previsão de missões para Colômbia, El Salvador e Namíbia, 

além de produção e divulgação de vídeos promocionais com 

destaque para a produção regional. 
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25. Também o estímulo ao desenvolvimento do Turismo tem 

merecido atenção especial, com participação efetiva no 

Conselho Nacional, câmaras temáticas e fóruns estaduais e 

municipais, com destaque para a atuação na elaboração do 

novo Plano Nacional de Turismo, em fase de elaboração, 

buscando contribuir com a definição de políticas públicas que 

levem em consideração as peculiaridades da atividade 

turística na Região Amazônica. 

26. Outra ação de destaque é a parceria com a Prefeitura 

Municipal de Manaus para Revitalização das vias do Distrito 

Industrial, visando garantia da qualidade da obra e 

atendimento aos prazos, com o intuito de proporcionar 

estrutura viária mais adequada às empresas e à sociedade em 

geral. 

27. No que se refere a Gestão e Governança, estamos atuando 

no sentido de adotar as melhores práticas do serviço público, 

de modo a otimizar recursos e obter melhores resultados, com 

foco, principalmente, na desburocratização e melhoria nos 

serviços de atendimento ao cidadão.  

28. Entre as principais ações destacam-se: 

 Sistema de Acompanhamento de Gestão e Análise 

Tecnológica (SAGAT) – desenvolvido com a finalidade 

de aprimorar a gestão dos recursos públicos da Lei de 
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Informática destinados a Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D), possibilitando às empresas beneficiárias 

encaminharem à SUFRAMA seus Relatórios 

Demonstrativos (RDs) por meio digital. Esta inovação 

garante maior eficiência do sistema e mais segurança e 

transparência nos dados encaminhados, além de uma 

redução substancial da quantidade de papel utilizado no 

processo.  

 

 Plano de Ação para resolver questões de orçamento 

e capital humano – realizado em conjunto com o 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

(MDIC), em atendimento ao Acórdão TCU n.º 2388 do 

ano de 2017, no intuito de prover a Autarquia de 

recursos necessários para cumprir a finalidade para a 

qual foi criada, o que inclui solicitação para convocação 

de aprovados do concurso de 2014 e a realização de 

novo certame para  o preenchimento de vagas; e ainda 

garantir recursos orçamentário-financeiros no limite da 

arrecadação da SUFRAMA, de maneira a viabilizar, por 

exemplo, a retomada dos investimentos nos Estados. 

 

 Participação no Comitê de Gestão Estratégica do 

MDIC – perante o qual a SUFRAMA comprometeu-se 

em implementar, em 2018, entre outras ações:  
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 Programa piloto de gestão de risco; 

 Aprimoramento da gestão da Ética; 

 Implementação do Programa de Integridade 

(visando promover a integridade e a prevenção à 

corrupção de forma a preservar a credibilidade da 

instituição em suas decisões, garantindo maior 

segurança aos investidores e à sociedade de modo 

geral);  

 Fomento à cooperação técnica com instituições de 

países estrangeiros, com vistas a incrementar e 

facilitar o comércio exterior. 

 

  Desburocratização e Simplificação Administrativas – 

ações que visam à implementação da Política de 

Atendimento ao Cidadão, com a utilização de várias 

tecnologias que servirão para aprimorar e agilizar os 

serviços prestados à sociedade pela SUFRAMA, bem como 

a modernização dos sistemas para registro e controle da 

entrada e saída de mercadorias nacionais e estrangeiras. 

 

29. Destacamos aqui o apoio e o comprometimento do Ministério 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), na pessoa 

do ministro Marcos Jorge de Lima, sempre presente no 

acompanhamento das ações desenvolvidas por esta Autarquia 

e no atendimento das reivindicações em favor da região. 
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30. Por fim, deixamos claro o nosso compromisso de dar 

prosseguimento às ações em andamento, de forma a 

contribuir efetivamente para tornar a SUFRAMA uma 

instituição cada vez mais atuante em favor do 

desenvolvimento regional, em bases sustentáveis. 

31. Compromisso assumido por mim e por todos os 

superintendentes adjuntos, coordenadores e todo o quadro 

técnico desta Autarquia. 

32. Aproveitamos ainda a oportunidade para parabenizar os 

servidores e colaboradores que hoje se encontram a serviço 

dessa instituição, sem os quais não seria possível prosseguir.  

33. Para finalizar, destacamos o reconhecimento da Zona Franca 

de Manaus feito recentemente pela revista americana 

Financial Times, como:  

 Melhor Zona Franca das Américas 

 Melhor Zona Franca para Sustentabilidade 

 Melhor Zona Franca para Expansão 

 Melhor Zona Franca para novos investimentos. 

34. Encerramos, então, agradecendo mais uma vez a presença de 

todos, em especial da vice-governadora Nazareth Araújo, do 

Acre, onde será realizada a próxima reunião deste Conselho. 
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Appio da Silva Tolentino 
Superintendente da SUFRAMA 

 

 

Manaus, 1º de março de 2018 


