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A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi criada pela Lei no. 3.173, de 6 de junho de 1957,
mas só começou a ser implantada efetivamente em 1968, após o estabelecimento do órgão
responsável por sua administração, a Superintendência da Zona Franca de Manaus
(SUFRAMA). Nas décadas seguintes, o marco institucional da ZFM passou por sucessivas
alterações que, entretanto, preservaram as duas características fundamentais do projeto
original: a concessão de isenções tributárias e o foco na substituição de importações.
Atualmente, o governo oferece os seguintes incentivos que, em princípio, estarão em vigor até
2073:
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.

Redução de até 88% do imposto de importação sobre insumos destinados à
industrialização;
Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
Redução de 75% do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica;
Isenção da contribuição para os programas de integração social e de formação do
patrimônio do servidor público (PIS/PASEP) e para o financiamento da seguridade
social (COFINS) nas operações internas da ZFM;
Restituição parcial ou total, variando de 55% a 100%, dependendo do projeto, do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS);
Pagamento a preço simbólico do terreno ocupado pela firma no polo industrial de
Manaus (PIM), além da disponibilidade de infraestrutura de captação e tratamento de
água, rede de telecomunicações, rede de esgoto sanitário e drenagem pluvial.

Desde 1991, os requisitos de conteúdo local na ZFM passaram a ser aferidos através do
conceito de Processo Produtivo Básico (PPB), que foi definido pela Lei no. 8.387 nos seguintes
termos: “O conjunto mínimo de operações, no estabelecimento fabril, que caracteriza a efetiva
industrialização de determinado produto”. Até 2018, cada PPB era estabelecido através de
portarias conjuntas dos antigos Ministérios de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), e servia de contrapartida aos
benefícios fiscais acima descritos. Entre 1993 e 2012, foram publicadas cerca de 1.300
portarias relativas a mais de 600 produtos, cuja maioria se concentrava nas indústrias de bens
de informática, equipamentos e material elétrico.1
Nos últimos 22 anos, os quatro primeiros itens da lista de incentivos, que correspondem
a tributos federais, absorveram, em média, cerca de 15% dos gastos tributários federais.
Embora a trajetória de longo prazo desta parcela tenha sido declinante, o valor previsto no
orçamento de 2019 é de R$ 25 bilhões, quando terá registrado o menor nível da série histórica
(8%), como mostra o Gráfico 1.
__________________________________________________________________________
1

Tavares de Araujo Jr., José. “PPB como Instrumento de Política Industrial: Uma Avaliação Preliminar”, Breves
Cindes 83, Rio de Janeiro, 2014 (www.cindesbrasil.org).

A decadência da Zona Franca de Manaus

2

www.cindesbrasil.org

Gráfico 1
Peso dos Incentivos Fiscais da ZFM nos Gastos Tributários Federais
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Fonte: Receita Federal: Demonstrativos dos Gastos Tributários.

Entre 1995 e 2017, a evolução da ZFM teve três fases distintas (Gráfico 2). A primeira,
encerrada em 2002, foi marcada pela estagnação do faturamento do PIM num patamar próximo
de U$ 10 bilhões, apesar dos níveis elevados dos incentivos concedidos naquela época, que
chegaram a absorver 20% dos gastos tributários federais em 1998 (Gráfico 1). A segunda fase,
entre 2003 e 2011, destacou-se pela expansão acelerada das atividades industriais, quando o
faturamento do PIM saltou de U$ 11 bilhões para U$ 41 bilhões, não obstante a breve
interrupção provocada pela crise financeira internacional de 2009. Outra característica notável
desta fase foi o contraste entre os fundamentos econômicos da ZFM e aqueles que vigoravam,
naquele momento, nas principais economias do mundo. Enquanto as operações do PIM
estavam organizadas segundo os critérios definidos nas portarias de PPB, no resto mundo, o
processo de fragmentação dos sistemas produtivos – iniciado na década de 1980 – atingia sua
maturidade, com a difusão das chamadas cadeias globais de valor. Como veremos a seguir,
neste contraste reside a hipótese mais plausível para justificar a súbita decadência de ZFM
ocorrida a partir de 2011. Nesta terceira fase, o faturamento em dólares do PIM encolheu 50%,
tendo caído de U$ 41 bilhões para U$ 22 bilhões entre 2011 e 2016, enquanto que o volume
de emprego sofria uma contração de 30% entre 2014 e 2016 (Gráfico 3).
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Gráfico 2
Faturamento do Polo Industrial de Manaus
(U$ Bilhões)
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Fonte: SUFRAMA.

Gráfico 3
Mão de Obra Empregada no Polo Industrial de Manaus
(Unidade: Mil)
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Fonte: SUFRAMA.

Uma das explicações possíveis para a evolução recente do PIM seria a profunda
recessão da economia brasileira no período 2014–2017, quando foram registradas quedas da
ordem de 3,5% do PIB durante dois anos consecutivos (2015 e 2016). Mas, essa interpretação
é insuficiente, como indica a comparação entre as séries a preços constantes do faturamento do
PIM (Gráfico 4A) e da indústria de transformação do país (Gráfico 4B) entre 2010 e 2017. No
período anterior à crise (2010–2013), o comportamento das duas séries foi similar. Mas, nos
três anos seguintes, a redução do faturamento do PIM (27%) foi bem maior do que a da
indústria de transformação (20%).
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Gráfico 4A
Faturamento do Polo Industrial de Manaus a Preços Constantes
(2010=100)
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Fonte: SUFRAMA.

Gráfico 4B
Brasil: Faturamento da Indústria de Transformação a Preços Constantes
(2010=100)
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Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Portanto, a razão mais convincente para o precário desempenho da produção industrial
em Manaus resulta de fatores endógenos ao modelo da ZFM, explícitos no Gráfico 5, que
compara os perfis do PIM em 2013 e 2017. O aspecto mais notável é o declínio generalizado
– sem exceções – das inúmeras indústrias ali estabelecidas. Outra peculiaridade vital diz
respeito aos setores de eletroeletrônica e bens de informática, que representaram cerca de 50%
do PIM durante este período, e cujo progresso técnico neste século vem tornando rotineiro um
fenômeno anteriormente raro. Na história das atividades industriais, as inovações tecnológicas
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costumavam ser divididas entre novos produtos e novos métodos de produção. Com a
revolução nas tecnologias de informação, após a introdução de um novo produto (por exemplo:
telefone celular na década de 1990), as safras tecnológicas seguintes daquele produto não
apenas iriam elevar sua qualidade e reduzir os custos de produção de seus componentes, mas
iriam acrescentar novas funções ao produto original, tornando-o substituto próximo de outros
bens (celular x tablete x computador x televisão x cartão de crédito). Este estilo de progresso
técnico é incompatível com a noção de PPB.

Gráfico 5
Perfil do Polo Industrial de Manaus
(U$ Bilhões)
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Fonte: SUFRAMA.

As portarias de PPB constituem uma variante extrema da política de substituição de
importações que foi usada no Brasil durante a segunda metade do século passado, cujo exemplo
mais notório foi o da indústria automobilística, que continua em vigor até hoje, após um longo
aprimoramento dos expedientes adotados. Neste caso, os índices de conteúdo local da produção
doméstica são amparados por tarifas aduaneiras exorbitantes e incentivos fiscais generosos. A
aparência externa e o conforto interno dos veículos aqui fabricados por firmas multinacionais
são similares aos congêneres ofertados nos países sedes daquelas corporações, não obstante a
eventual defasagem de preços, que pode ser mitigada em épocas de câmbio desvalorizado. Sob
a ótica do bem-estar, o defeito mais relevante desta política é o persistente atraso tecnológico
dos modelos brasileiros quanto aos temas de consumo de combustíveis, segurança do veículo
e impacto ambiental.
Entretanto, a proteção à indústria automobilística tem sido mais racional do que as
portarias de PPB em dois aspectos cruciais, ambos relativos à produção de componentes. Em
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primeiro lugar, ao contrário do que ocorre com os produtos da ZFM, os veículos brasileiros são
montados conforme os padrões contemporâneos de fragmentação da produção, e o tamanho do
mercado nacional de autopeças é compatível com escalas eficientes de produção. Em segundo
lugar, quando uma nova geração de veículos é lançada, as montadoras já renovaram
previamente seus vínculos com a indústria de autopeças. Este é um processo minucioso e longo,
que inclui a discussão sobre os novos requisitos de desempenho dos componentes, a
renegociação dos contratos de parceria, das cláusulas de confidencialidade, testes e certificação
de protótipos, etc. Assim, os custos do lançamento do novo veículo são compartilhados entre
a montadora e sua rede de fornecedores.
Na ZFM, especialmente nos setores de eletroeletrônica e bens de informática, novas
safras tecnológicas costumam impor decisões árduas às firmas que ali operam. Uma solução
conformista é manter as rotinas produtivas vigentes, e continuar ofertando os bens da safra
anterior em nichos de mercado que tenderão a desaparecer no médio prazo. Outra saída é
propor um novo projeto de PPB ao governo, visando atualizar o processo de produção e
preservar a integração vertical da firma. No período 2005–2012, esta opção foi a mais
frequente, segundo a base de dados da SUFRAMA sobre as portarias de PPB. 2 Contudo, em
ambos os casos, os efeitos têm sido desastrosos. Como mostra o Gráfico 6, durante este século,
o déficit comercial crônico do estado do Amazonas só deixou de crescer nos anos de crise na
ZFM.
Gráfico 6
Comércio Exterior do Estado do Amazonas
(U$ Bilhões)
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Fonte: COMEX STAT.

__________________________________________________________________________
2

Tavares, op. cit., p. 6.
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