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Data: 28/04/2021 

Local: videoconferência transmitida pelo canal do Youtube da Suframa 

(https://www.youtube.com/watch?v=eJHll3Q0TEs) 

 

Gostaria de saudar uma vez mais a todos que estão participando ou 

acompanhando este evento. 

 

A despeito da pandemia, temos tido resultados importantes no Polo Industrial 

de Manaus, como o crescimento de 13,71 % do faturamento nominal no ano de 2020, 

ao mesmo tempo em que vemos a geração de emprego em uma tendência positiva 

de crescimento. Também vemos o otimismo dos empresários para o futuro, marcado 

pelos 146 projetos aprovados no ano passado e nos 60 aprovados nas duas reuniões 

do CAS deste ano. Temos que reconhecer que isso tem sido possível por diversos 

fatores, dentre os quais destaco as medidas de enfrentamento ao COVID do Governo 

Federal, em particular, do Ministério da Economia, que permitiram a economia ser 

mantida aquecida; o entendimento do Governo do Amazonas sobre a importância da 

manutenção do PIM em funcionamento, nesses períodos de restrições, buscando 

sempre minimizar os impactos às nossas indústrias; a mudança de hábitos da 

população, que gerou novas demandas por produtos; e a resiliência das nossas 

indústrias, que rapidamente se adequaram às novas condições para garantir a 

continuidade da produção mas, também, a segurança tão necessária aos seus 

colaboradores. Mesmo assim, acompanhamos atentamente a evolução da pandemia 

no País, assim como as dificuldades logísticas de nível nacional e internacional que 

podem impactar na produção e na geração de emprego e renda. 

 

https://mail-inspector.serpro.gov.br/mailinspector/tap/WarningUrlPage.php?HSCTYPE=0&HSCRULE=4&HSCID=QUVCREY5QUREMTYuQUZEQTY=&HSCMLICHECKID0005=b70b7db3446fb5c45272034c5174fcaa&URLCHECKHSCMLI09132012warnning=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1lSkhsbDNRMFRFcw==
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Entendendo a importância do Polo Industrial de Manaus mas, também, que 

devemos espraiar a riqueza e o desenvolvimento sustentável para outros rincões da 

Amazônia Ocidental e Santana e Macapá no Amapá, temos buscado avançar na 

melhoria do ambiente de negócios, em uma maior integração com os diversos atores, 

na diversificação das indústrias, na bioeconomia, e na pesquisa, desenvolvimento e 

inovação. Dentre as inúmeras iniciativas, destaco: 

 

- As mudanças em marcos regulatórios já realizadas ou em estudos;  

 

- As tratativas para a melhoria da sistemática dos PPB; 

 

- A busca por uma solução que permita ao CBA fazer as entregas que tanto 

almejamos; 

 

- O apoio para a implantação da indústria 4.0 no PIM, por meio da jornada 

Amazônia 4.0 que está sendo implantada pela ABDI em parceria com a Suframa;  

 

- Os cursos para gestores municipais, para divulgar as ferramentas disponíveis 

para a melhoria da gestão e para a atração de investimentos; 

 

- O Amazônia Innovation Week, onde buscamos interagir os nossos 

ecossistemas de PD&I com os dos estados do Paraná e Santa Catarina; 

 

- A participação efetiva no balcão digital do governo federal, onde já temos 37 

serviços disponibilizados para a sociedade, além de outros quatro serviços exclusivos 

da Suframa; 

 

- A revitalização do Distrito Industrial que, em que pese ter avançado muito no 

ano passado, ainda tem um longo caminho pela frente, mas que estamos trabalhando 
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para achar as melhores soluções. Destaco aqui a iniciativa da Prefeitura em instalar 

um Distrito de Limpeza Pública exclusivo para o DI e a possibilidade de avançarmos 

também para um Distrito de Obras, o que tem potencial para deixar o PIM na forma 

como merece estar, por todo seu potencial e pelo que representa; 

 

- E nesta semana a Amacro Trilhas de PD&I, que visa difundirmos as 

possibilidades de PD&I e das cadeias produtivas da bioeconomia naquela região, e 

que é mais um dos vários eventos que estamos tendo com o objetivo de lançar o 

projeto Amacro, que é um cordão de proteção da floresta, concebido por meio de uma 

Zona de Desenvolvimento Sustentável na região sul do Amazonas, noroeste de 

Rondônia e leste do Acre. Esse projeto foi uma iniciativa dos três estados, que foi 

recepcionado pela Suframa e encorpado pela parceria da Sudam e do Basa, estando 

atualmente no escopo de ações do Ministério da Economia, do Ministério do 

Desenvolvimento Regional e do próprio Conselho Nacional da Amazônia, entre outros 

atores diversos, todos muito importantes para a consecução dos nossos objetivos. 

Este evento Amacro Trilhas de PD&I, que está ocorrendo de forma virtual possui mais 

de mil inscritos e pode ser acompanhado pelos canais do Youtube da Suframa, da 

Sudam, da Embrapa/RO e da APDM.  

 

Sabemos dos inúmeros desafios que temos pela frente, como, por exemplo: 

 

- A criação de cinco novos sistemas de TI para aperfeiçoarmos procedimentos 

com grande potencial para melhorar o ambiente de negócios; 

 

- Avançar na regularização fundiária do DAS e em empreendimentos de 

desenvolvimento sustentável naquela região; 

 

- Melhorar a sistemática de PD&I visando otimizar as entregas para todo o 

ecossistema; 
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- Avançar em diversos projetos de desenvolvimento para toda a nossa região.  

 

Muitos desses projetos já estão em fase avançada de planejamento e serão 

apresentados nas próximas reuniões do CAS, à medida que estejam mais maduros. 

 

Ressalto que no final de maio teremos o evento Amazônia Investment & 

Innovation, que visa a colocar em contato o mundo das startups e seus projetos com 

os potenciais investidores, abrindo a possibilidade de novos negócios e de incentivar 

o empreendedorismo na região. 

 

Já finalizando, gostaria de enfatizar que nada disso seria possível se não 

estivéssemos contando com o apoio e a compreensão de inúmeros atores dos níveis 

governamentais e da iniciativa privada, além do profissionalismo e da dedicação dos 

valorosos servidores e colaboradores da Suframa. Pela quantidade de atores 

envolvidos, prefiro me furtar de nomeá-los, limitando-me a agradecer o apoio do 

governo federal, em nome do Secretário Carlos da Costa e de sua equipe, que tem 

apresentado demonstrações inequívocas de apoio aos interesses do Brasil e da nossa 

Zona Franca de Manaus. 

 

Selva!!! 

 

ALGACIR ANTONIO POLSIN 

SUPERINTENDENTE  


