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Omar e Arthur vão para Brasília defender a ZFM 
 

O prefeito Arthur Neto (PSDB) resolveu entrar na 

briga pela defesa da Zona Franca de Manaus (ZFM) no 

Congresso Nacional. 

O prefeito anunciou que irá a Brasília na próxima 

semana, acompanhado do governador Omar Aziz (PSD), 

visitar cada um dos senadores dos outros Estados para tentar 

sensibilizá-los sobre a necessidade de uma alíquota de 

Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) 

diferenciada para o Polo Industrial de Manaus (PIM). 

Arthur revelou que se reuniu com o governador e o 

secretário de Estado de Fazenda, Afonso Lobo, para discutir 

os efeitos da alíquota diferenciada de 12% para a ZFM. O 

prefeito disse que ficou muito tranquilo com as explicações 

dadas pelo secretário. 

Na próxima segunda-feira (6), Arthur Neto, Omar Aziz, 

Afonso Lobo e o superintende da Zona Franca de Manaus, 

Thomaz Nogueira, devem embarcar para Brasília. O prefeito 

disse que a comitiva percorrerá os gabinetes dos senadores, 

inclusive dos seus correligionários, com um documento 

elaborado pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) 

mostrando os benefícios que a ZFM traz à Região Norte e ao 

Brasil. 

“Será um documento curto e claro. Vamos de gabinete 

em gabinete para mostrarmos a necessidade de manter as 

vantagens comparativas”, disse o tucano. Arthur também 

afirmou que conversará com parlamentares que se posicionam 

contra a ZFM. 

Nesta data, serão analisados na Comissão de Assuntos 

Econômicos (CAE) do Senado 14 destaques apresentados 

pelos senadores ao projeto de resolução 1/2013 que unifica 

gradualmente as alíquotas do ICMS interestadual com o intuito 

de eliminar a guerra fiscal entre os Estados brasileiros. 

A atitude de Arthur é reflexo do gesto do governador 

Omar Aziz, que em abril trouxe ao Amazonas o presidente 

nacional do seu partido, Gilberto Kassab, para declarar 

apoio incondicional dos 48 deputados federais do partido na 

Câmara à ZFM. 

O PSDB, partido de Arthur, é a bancada com o maior 

número de opositores aos benefícios do modelo econômico 

praticado em Manaus, por essa razão, Arthur chegou a 

ameaçar deixar o partido, mas recuou semana passada. Ele 

justificou que não faz parte da sua conduta política trocar de 

partido ao menor descontentamento, mas garantiu não estar 

feliz com o posicionamento de seus correligionários. 

Essa não será a primeira vez que Omar irá a Brasília 

defender a ZFM. Em fevereiro, o governador participou de 

uma audiência pública da CAE em que enfrentou o 

governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), autor de 

uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin) contra a ZFM. 

O governador de São Paulo é um dos maiores opositores do 

modelo. 

No ano passado, Arthur chegou a romper relações com 

Alckmin por causa de seu posicionamento em relação à ZFM. 
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Arthur e Omar vão a Brasília fazer articulação em defesa da Zona Franca 
 

O prefeito de Manaus e o governador do Estado irão 

ao Senado na próxima segunda-feira 

Manaus - O governador do Estado, Omar Aziz (PSD), e 

o prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), irão na próxima 

segunda-feira a Brasília articular junto aos senadores a 

manutenção da alíquota de 12% de crédito do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para a Zona 

Franca de Manaus (ZFM). 

“Iremos ao gabinete de cada um dos senadores, 

independente de partido, apresentar um documento curto e 

explicativo do que representa essa alíquota para o 

Amazonas”, disse o prefeito. 

A viagem foi definida na manhã desta quinta-feira, 

após uma reunião entre o governador, o prefeito e o 

secretário de Estado da Fazenda, Afonso Lobo. 

A informação foi dada pelo prefeito de Manaus, 

Arthur Neto, na manhã desta quinta-feira, durante visita 

técnica às obras do Mercado Municipal Adolpho Lisboa. 

Segundo Arthur Neto, no domingo, ele e o governador 

se reunirão para formatar o documento que será apresentado 

aos senadores. 

No encontro também será discutido o consórcio entre a 

prefeitura e o governo e a licitação para operacionalização 

do Programa Águas para Manaus (Proama). 

Discurso único 

Na terça-feira, em Brasília, eles se reunirão com os 

parlamentares do Amazonas para defender um discurso 

único em benefício do Estado. 

“Tem de ser um documento claro e um discurso coerente 

em defesa do modelo. Não temos muita alternativa, agora é 

hora de impedir que os parlamentares de outras regiões 

tentem nos tirar os 12%”, esclareceu Arthur. 

O prefeito retorna a Manaus na noite de terça-feira 

para se reunir com o secretariado e na noite de quarta-feira 

embarcará para Brasília novamente. Na próxima quinta-feira, 

Arthur disse que se reunirá com a presidente da República, 

Dilma Rousseff, para apresentar projetos de infraestrutura 

para a cidade. O encontro estava marcado para esta quinta-

feira, mas foi remarcado. 

Arthur Neto disse que “a base aliada da presidente 

Dilma Rousseff no Congresso está fora de controle” por conta 

das discussões da alíquota do ICMS. 

O prefeito disse ainda que pedirá que a presidente se 

posicione, uma vez que durante a campanha eleitoral, Dilma 

Rousseff garantiu manter os benefícios fiscais da ZFM. 

“Vou agir com ela com a honestidade que falta a 

alguns aliados. Ela está com a base fora de controle, mas 

também entendo que é difícil ela pedir que os parlamentares 

votem contra suas regiões”, ponderou. 

Falta de apoio do PSDB e descontentamento 

Um mês depois de ameaçar sair do PSDB, caso os 

parlamentares da sigla votassem contra os interesses do 

Amazonas, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, disse que não 

deixará a legenda. 

Ele argumentou que o embate por conta da alíquota do 

ICMS é regional e não partidário e que, portanto, não há 

como cobrar um posicionamento do PSDB. 

“Meu problema com o PSDB não tem a ver com o ICMS, 

é uma questão simbólica. Nas últimas eleições, o ex-presidente 

Lula usou de todas as forças para me derrotar. O PSDB não 

fez tudo para me ajudar como líder e perdi a eleição com 

uma margem mínima de votos”, disse. 

Arthur Neto estava se referindo às eleições de 2010, 

quando ele disputou uma das vagas do Amazonas no Senado 

e perdeu para a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB). 

Em 2012, o prefeito disputou a Prefeitura de Manaus 

com a senadora e venceu o pleito no segundo turno.  

“Ele (Lula) queria me tirar do Senado e conseguiu, mas 

veio aqui em Manaus apoiar a candidata dele e ouviu a 

manifestação do povo de Manaus. Espero que ele tenha 

entendido que não pode mandar assim nas pessoas”, disse 

Arthur. 

O prefeito contou que “consegue conviver, mas não 

perdoar” a falta do apoio do PSDB e disse, com a voz 
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embargada, que “essas ações são simbólicas e machucam 

muito”. 

Ele disse que não pensa no futuro do partido para as 

próximas eleições, mas descartou a possibilidade de disputar 

eleição. 
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Guiana Inglesa quer viabilizar rota terrestre entre Manaus e Georgetown 
 

O Superintendente da Suframa, Thomaz Nogueira, 

recebeu a comitiva apresentando o modelo Zona Franca de 

Manaus e a importância do Polo Industrial de Manaus (PIM) 

como alternativa socioeconômica e ambiental 

Manaus - Uma comitiva do governo da Guiana Inglesa, 

liderada pelo diretor executivo do Comércio e Indústria 

nacional, Winston Brassington, esteve nesta quinta-feira (2), na 

sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus 

(SUFRAMA), para discutir alternativas logísticas para a 

integração dos países com vistas às relações comerciais a 

partir da rota Manaus-Georgetown. 

A reunião faz parte dos trabalhos do subgrupo de 

Infraestrutura Brasil/Guiana, firmado a partir de um acordo 

de intenções entre os presidentes de ambos países cujo 

propósito é levantar as possibilidades logísticas de integração 

entre Brasil e Guiana. Participaram ainda da reunião 

representantes do Itamaraty e do Ministério dos Transportes. 

Brassington informou que o governo da Guiana está 

com dois grandes projetos de integração com o Brasil. O 

primeiro permite a ligação terrestre entre Manaus e o porto 

de Georgetown. Para isso, é necessária a pavimentação de 

uma estrada de aproximadamente 450 quilômetros, que liga 

as cidades de Lethem, fronteira com o Brasil, a Linden. 

De acordo com o diretor, de Linden até o porto de 

Georgetown, a rodovia, de cerca de 100 quilômetros, já está 

pavimentada. O porto de Georgetown atualmente recebe 

embarcações com até 5 metros de calado, com um trafego de 

aproximadamente 60 mil contêineres por ano. “Assim como 

Manaus, importamos bastante. A maioria dos contêineres vem 

dos Estados Unidos e fica em tráfego na Jamaica”, explica 

Brassington. 

O segundo projeto é a construção de um porto de 

águas profundas em New Amsterdam, a 150 quilômetros de 

Georgetown. A previsão do governo da Guiana é de iniciar o 

projeto da rodovia em 2014, com uma previsão de término 

em dois anos. Iniciada a rodovia, seria dado início a 

efetivação do projeto do porto. 

O Superintendente da Suframa, Thomaz Nogueira, 

recebeu a comitiva apresentando o modelo Zona Franca de 

Manaus e a importância do Polo Industrial de Manaus (PIM) 

como alternativa socioeconômica e ambiental, ao gerar 

emprego, renda e ainda contribuir para a manutenção da 

vegetação nativa do Estado do Amazonas, ao oferecer uma 

alternativa econômica que não devasta a floresta. 

“O Amazonas é um exportador líquido de capital 

federal. O Estado recolhe 53% dos tributos federais, o 

equivalente a cerca de R$ 9 bilhões e fica apenas com R$ 2,5 

bilhões desse valor, portanto a ZFM é uma solução econômica 

para o Brasil”, afirma o Superintendente. 

Nogueira frisou, ainda, as questões logísticas que 

envolvem o PIM, tanto para a aquisição de insumos, quanto 

para o escoamento da produção. “Esse diálogo com a Guiana 

passa também por um interesse da ZFM alinhado ao Governo 

Federal. Um dos nossos desafios é melhorar o nosso 

desempenho logístico”, afirma. 

Nogueira informou que a Suframa está dialogando 

com os países da panAmazônia, especialmente Peru, 

Equador, Colômbia e Venezuela, para incrementar as trocas 

comerciais entre os países e para buscar otimizar a possível 

logística para a chegada de insumos ao PIM. “No ano 

passado tivemos várias reuniões, este ano já fomos ao Peru e 

devemos ir ao Equador no mês de maio, para trabalhar nesses 

dois objetivos”, observa. 

Segundo o Superintendente, as duas oportunidades são 

possíveis também com a Guiana. “A primeira oportunidade é 

incrementar o comércio com o que podemos comprar da 

Guiana. Temos que identificar uma pauta de produtos que 

podem ser comprados do país, e, de outro lado, também 

temos que verificar o que podemos vender ao país. 

Produzimos motocicletas, televisores, entre outros exemplos. 

Precisamos tratar os aspectos legais e alfandegários para 

tentar incrementar esse comércio. O segundo aspecto são as 

alternativas logísticas. A minha expectativa é que esse 

encontro seja o primeiro passo para que possamos incrementar 

essas relações binacionais”, apontou. 

Após a apresentação de Nogueira, a comitiva assistiu 

uma apresentação do grupo francês CMA/CGM, a terceira 

maior empresa de navegação do mundo, que mostrou a 

logística das principais rotas utilizadas pela empresa. Em 
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seguida, o diretor geral de Desenvolvimento Industrial da 

Moto Honda, João Mezari, fez uma breve apresentação das 

instalações da empresa no PIM e o funcionamento da 

escoação dos produtos. 

A comitiva realizou ainda duas visitas técnicas, uma a 

Recofarma e outra ao Porto Superterminais, ambas com o 

objetivo de conhecer as operações logísticas de importação e 

exportação de insumos. 

Bressington lembrou que atualmente muitos contêineres 

são transportados vazios a partir de Manaus, de acordo com 

a produção a ser escoada, e que essa também seria uma 

oportunidade para a Guiana fazer chegar seus produtos ao 

mercado brasileiro. O grupo segue na quarta-feira (03) para 

Boa Vista (RR) e até o mês de junho deve apresentar o 

resultado dos estudos aos presidentes de cada país, para 

assinatura de um acordo bilateral. 
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Mudança na alíquota pode aumentar carga tributária 
 

Por Flavia Lima | De São Paulo 

O projeto que unifica gradualmente para 4% a 

alíquota interestadual do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), parte de uma agenda 

federativa mais ampla que envolve ainda a criação de um 

fundo de compensação de receitas dos Estados, um fundo de 

desenvolvimento regional e a alteração no índice de 

correção das dívidas dos Estados com a União, pode provocar 

efeito contrário ao desejado: o aumento da carga tributária 

ou do endividamento público nos próximos dez anos. 

Os gastos adicionais da União podem atingir R$ 55,1 

bilhões ao ano nos próximos dez anos, ou cerca de 1% do 

Produto Interno Bruto (PIB), aponta estudo "Reforma do ICMS: 

muito custo por pouco benefício", conduzido pelos economistas 

Maílson da Nóbrega, Felipe Salto e Rafael Cortez, da 

consultoria Tendências. 

Os economistas avaliam que o governo agiu 

corretamente ao tentar simplificar ou minimizar os custos da 

chamada guerra fiscal, mas pecou ao ser incapaz de articular 

os interesses envolvidos para obter melhor resultado. "O 

governo não vai conseguir extinguir a alíquota como queria e 

não está descartada a preservação de alíquotas 

diferenciadas, como previsto para a Zona Franca de 

Manaus", diz Felipe Salto. "No fim, vão ser gerados mais 

custos e melhorias muito reduzidas no sistema tributário". 

Para chegar ao volume total de gastos para os 

próximos anos, os economistas consideraram o custo total, de 

acordo com expectativas iniciais da perda de arrecadação, 

de R$ 139 bilhões para um fundo de compensação com prazo 

de dez anos. E outros R$ 296 bilhões, a partir de dados do 

próprio governo, para um fundo de desenvolvimento 

regional a ser usado como instrumento de política industrial 

em substituição à chamada guerra fiscal. A duração seria de 

20 anos. Como os fundos têm prazos diferentes, de 10 e 20 

anos, os gastos mínimos estimados pelo estudo para os dois 

fundos seriam de R$ 28,7 bilhões ao ano nos 10 primeiros 

anos e de R$ 14,8 bilhões nos 10 anos seguintes. 

Os gastos, no entanto, não param por aí. O estudo leva 

ainda em conta os custos da troca de indexador da dívida de 

Estados e municípios com a União, parte da agenda 

federativa de reformas. "A demanda pela troca de indexador 

da dívida é legítima. As taxas de juros médias da economia 

caíram muito nos últimos 20 anos e o custo médio da dívida 

federal também caiu bastante", diz Salto. 

O problema, ressalta, é que esse era o principal ativo 

que a União tinha para negociar com Estados em troca de 

uma reforma do ICMS mais eficiente. Como o objetivo não foi 

atingido, resta ao governo arcar com os custos de arrecadar 

menos. "A receita com o indexador antigo é elevada e 

poderia ser usada como poder de barganha com Estados 

para conseguir mudança mais significativa no caso do ICMS". 

Nas contas da Tendências, corrigida pela inflação, a 

dívida de Estados e municípios com a União, fruto das 

renegociações feitas no fim da década de 90 e início de 

2000, seria hoje de R$ 457,5 bilhões. 

Usando a regra de correção antiga (IGP-DI mais 6% ou 

9%, a depender dos esforços de amortização feitos por 

Estados e municípios nos últimos anos) e considerando as 

premissas da Tendências para o índice até 2021, o fluxo 

médio de variação da dívida de Estados e municípios seria de 

cerca de R$ 85,9 bilhões ao ano nos próximos dez anos. 

No outro cenário, em que prevalece a correção pelo 

IPCA mais 4%, tendo a Selic como teto, a dívida teria uma 

expansão média bem menor, de R$ 59,5 bilhões ao ano. Ou 

seja, com a troca de indexador, o governo deixaria de 

arrecadar cerca de R$ 26,4 bilhões, em média, ao ano, nos 

próximos dez anos. O custo, pondera Salto, é aproximado já 

que os governos vão amortizando parte da dívida total ao 

longo do período. Logo, o valor sobre o qual incide a 

correção será um pouco menor ao longo dos anos. 

Os cerca de R$ 26,4 bilhões referentes à troca de 

indexador da dívida, somados aos custos de criação dos dois 

fundos totalizariam gastos de R$ 55,1 bilhões ao ano, em 

média, nos próximos dez anos. Nos dez anos seguintes, seriam 

outros R$ 41,2 bilhões ao ano, em média, de gastos. "E nada 

impede que novos aportes sejam feitos ao longo dos próximos 

anos porque, em tese, os Estados mais pobres devem chorar 

por mais recursos", lembra Salto. 

Esses R$ 55,1 bilhões equivalem hoje a algo pouco 

acima de 1% do PIB. Considerando um crescimento da 
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economia de 3% ao ano nos próximos anos, esses gastos 

adicionais do governo provocariam expansão da carga 

tributária - ou elevação do endividamento público - a um ritmo 

de 0,5 a 1 ponto percentual do PIB em dez anos. "O governo 

não precisava assumir um custo tão grande para atingir um 

resultado quase insignificante". 
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Indústria da defesa aguarda efeitos da nova lei 
 

Por Chico Santos e Francisco Góes | Do Rio 

O novo arcabouço regulatório da área de defesa, 

recentemente regulamentado, está movimentando as empresas 

do setor e renovou as expectativas de uma retomada da 

expansão dessa indústria, o que não ocorre desde os anos 

1980. No fim de março, o governo regulamentou, pelo 

Decreto 7.970, a Lei 12.598, de 2012, que estabelece 

normas especiais para compras de produtos e sistemas de 

defesa. Ao mesmo tempo, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está 

estruturando um programa de apoio ao setor que, segundo o 

Valor apurou, deverá estar pronto a partir do segundo 

semestre deste ano. 

Mas em meio à esperança, parte do setor mostra-se 

ressabiada. A expectativa já dura cerca de dois anos, desde 

a inclusão da área no Plano Brasil Maior, sem efeitos nas 

encomendas. E ainda há regulamentação pendente na área 

fiscal, uma das pernas mais importantes de nova política. "É 

positivo, estamos no caminho certo, mas as ferramentas ainda 

não estão prontas", disse Sami Hassuami, presidente da 

Avibras, uma das principais do setor, e da Associação 

Brasileira das Empresas de Materiais de Defesa e Segurança 

(Abimde). "O Decreto 7.970 não é suficiente", ressalta. E 

afirma que ainda falta, por exemplo, a regulamentação pelo 

Ministério da Fazenda do Regime Especial Tributário do Setor 

de Defesa (Redit), criado pela Lei 12.598 há mais de um ano. 

Do lado do BNDES, o Valor apurou que, mesmo ainda 

não tendo recebido a aval da diretoria da instituição, o novo 

programa caminha sem obstáculos. Ele deverá valer-se de 

mecanismos tradicionais de financiamento doBNDES, incluindo 

operações de crédito e a possibilidade de o banco comprar 

participações acionárias nas chamadas Empresas Estratégicas 

de Defesa (EEDs), figuras jurídicas de controle nacional, com 

base industrial no país e que invistam em inovação. Mesmo 

sem contar com uma ferramenta nova, o programa está sendo 

desenhado para oferecer condições mais favoráveis para os 

investimentos das EEDs. 

Essas condições podem passar até pela taxa de juros. 

Também haverá estímulo para as empresas investirem em 

tecnologia, com apoio à inovação. A exportação é outra área 

que deverá ser estimulada pelo BNDES. Até agora o banco 

vinha apoiando as indústrias de defesa sem um foco 

específico. Em 2012, desembolsou R$ 48 milhões no setor. No 

total, o banco tem hoje em carteira projetos da indústria de 

defesa que somam R$ 107 milhões em financiamentos. Os 

projetos encontram-se em diferentes fases de tramitação, 

desde a análise até a aprovação e contratação. 

A criação de um programa específico pelo BNDES para 

atender às necessidades da indústria de defesa se insere na 

atual política industrial do governo dentro do Plano Brasil 

Maior. O programa também é resultado da política de 

reaparelhamento das Forças Armadas prevista pela 

Estratégia Nacional de Defesa (END). Ainda não é possível 

dimensionar, porém, o efeito do programa de apoio do 

BNDES sobre os investimentos do setor, o que vai depender 

da demanda criada pelo próprio governo. Neste mês, o 

BNDES e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) deverão 

lançar edital para incentivar projetos de inovação tecnológica 

nas áreas aeroespecial e de defesa. 

O problema é que a longa espera por uma nova 

política para o setor está deixando os empresários e 

executivos tensos e céticos. Hassuami acha que o processo de 

gestação ainda vai levar de um a dois anos para ficar 

azeitado. A política promete, entre outras coisas, assegurar a 

compra pelas Forças Armadas de equipamentos nacionais 

mesmo que sejam até 25% mais caros do que os importados e 

vai também isentar de tributos federais componentes 

importados para esses equipamentos, por meio do Redit, além 

de prover financiamentos das agências oficiais. 

"A gente ainda não está acessando esse dinheiro", disse 

Hassuami. A Avibras, segundo ele, vai depender de 

financiamento do BNDES para completar investimentos de R$ 

90 milhões necessários ao atendimento dos pedidos em 

carteira, domésticos e externos. Esses pedidos, mesmo fora da 

nova política, deverão elevar o faturamento da empresa de 

R$ 180 milhões no ano passado para R$ 400 milhões neste 

ano e R$ 600 milhões em 2014. 

O diretor regional de São José dos Campos (cidade 

que concentra a maior parte do setor de defesa e 

aeroespacial do país) do Centro das Indústrias do Estado de 
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São Paulo (Ciesp), Almir Fernandes, é outro que se mostra na 

expectativa. "Pelo que a gente sente, para as empresas 

associadas não houve nenhum efeito prático até o momento." 

A maior parte das empresas citadas por Fernandes trabalha 

como fornecedora da Embraer e, segundo ele, está 

trabalhando a 60% ou, no máximo, 80% da capacidade, 

enfrentando dificuldades desde a crise internacional de 2008. 

"O Brasil ficou décadas parado e está há seis anos 

preparando o que agora, espero, começa a se efetivar", disse 

Agliberto Chagas, gerente-executivo do Centro para a 

Competitividade e Inovação do Cone Leste Paulista (Cecompi). 

Segundo ele, por ser "altamente intensivo em tecnologia" o 

setor aeroespacial e de defesa precisa de dos insumos 

fundamentais: pessoal com formação especializada, aspecto 

que o sistema de ensino da região de São José dos Campos 

vem suprindo a contento, e de capital que, ele espera, está 

agora sendo providenciado. "Acredito que o Brasil está 

colocando ordem na casa." 

Para o especialista em assuntos militares Expedito 

Bastos, professor da Universidade Federal de Juiz de fora 

(UFJF), apesar das perspectivas geradas pela nova legislação, 

o quadro atual dá a impressão que o Brasil está recomeçando 

do zero, como teria feito em três outras iniciativas para 

desenvolver sua indústria de defesa. Segundo ele, no momento 

o país está fazendo "compras de ocasião". Cita a compra, na 

Alemanha, de equipamentos para uso em eventos como a 

vinda do papa ao Brasil e a Copa das Confederações. Bastos 

disse que a Embraer, mais voltada para a área civil, e a 

Avibras são remanescentes das vitórias que o país tinha obtido 

nos anos 80 e desconfia de associações que estão sendo feitas 

por empresas brasileiras não especializadas (empreiteiras) 

com firmas estrangeiras altamente especializadas. "Essas 

empresas vão acabar apenas colocando suas tecnologias 

aqui", prevê. 
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Senador busca acordo para votação do projeto que unifica ICMS 
 

Pressionados pelos governos estaduais, que querem 

encontrar o melhor acordo para que seus respectivos 

estados não saiam perdendo na arrecadação do Imposto 

Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 

senadores não se entendem a respeito da unificação da 

alíquota desse tributo, que tem provocado a chamada 

guerra fiscal entre os estados, conforme prevê Projeto de 

Resolução que tramita na Comissão de Assuntos 

Econômicos do Senado. 

Para o senador Lindbergh Farias (PT-RJ), presidente da 

Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, disse acreditar 

que, por meio de entendimento político, será possível reduzir o 

número de destaques apresentados pelos senadores ao 

Projeto de Resolução (PRS) 1/2013, que unifica gradualmente 

as alíquotas do ICMS interestadual com o intuito de eliminar a 

guerra fiscal entre os estados brasileiros. Os 14 destaques 

devem ser analisados pelos parlamentares no próximo dia 7 

de maio. 

"Vamos ter reuniões com o relator [senador Delcídio do 

Amaral, do PT-MS] e com representantes do Ministério da 

Fazenda para ver se é possível incorporar algumas sugestões 

a fim de construirmos uma negociação que elimine alguns 

destes destaques. Mas 14 votações em separado também não 

são o fim do mundo. Acho que conseguimos votar com 

velocidade e sem problemas", afirmou Lindbergh Farias. 

O texto básico do PRS 1/2013 já foi aprovado pela 

CAE no dia 24 de abril. A reforma, proposta pelo governo, 

unificará em 4%, depois de um período de transição, a 

alíquota interestadual de mais de 90% das transações 

comerciais do país. A busca da unificação gradual prevê a 

redução de um ponto percentual por ano nas alíquotas, 

começando em 2014. 

Compensações 

A reforma do ICMS prevista no PRS 1/2013 depende 

da aprovação de uma compensação financeira aos estados. 

Para isso, estão em tramitação a Medida Provisória 

599/2012 e um projeto de lei complementar (PLS 106/2013) 

proposto pelo senador Paulo Bauer (PSDB-SC). Ambos criam 

fundos de compensações a estados que perderem receitas com 

a unificação. 

A forma como se dará o mecanismo de compensação 

ainda está em aberto, segundo o presidente da CAE. " Há os 

que defendem que a tramitação venha pela medida 

provisória e há quem defenda que seja por projeto de lei 

complementar, o que daria mais segurança aos fundos. Aí tem 

que haver uma decisão política, do colégio de líderes sobre 

qual a melhor forma. Faremos uma série de reuniões sobre o 

assunto", explicou Lindbergh Farias.  A próxima reunião da 

Comissão de Assuntos Econômicos está marcada para a 

próxima terça-feira (7). 
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Após reunião com a presidenta Dilma Rousseff e o 

ministro da Fazenda, Guido Mantega, o governador de São 

Paulo, Geraldo Alckmin, criticou hoje o texto-base do 

projeto de resolução que unifica as alíquotas do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em 

operações interestaduais para produtos industrializados, 

aprovado no último dia 25 pela Comissão de Assuntos 

Econômicos (CAE) do Senado. 

Alckmin disse que a reforma no ICMS deveria corrigir 

%u201Calíquotas altas e assimétricas%u201D e que a 

proposta original do governo de unificar o percentual em 4% 

era correta, mas acabou desvirtuada com a manutenção de 

outras duas alíquotas no texto: 7% para produtos 

industrializados, beneficiados e agropecuários originados nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e no Espírito Santo; e 

12% para operações interestaduais e internacionais com gás 

natural. 

"A alíquota hoje é 12% e 7%, alíquotas altas e 

assimétricas, o que permite a guerra fiscal. O governo, 

corretamente, fez a proposta de que tivéssemos uma alíquota 

só, mais baixa, de 4%, e simétrica para o país inteiro. Mas o 

que estamos verificando é que estamos saindo de duas não 

para uma, mas para três alíquotas, o que é um 

absurdo%u201D, disse Alckmin após reunião, que durou cerca 

de uma hora e meia. 

Segundo o governador, o texto foi piorado durante a 

votação na CAE, com a extensão da alíquota de 12% para 

sete áreas de livre comércio: Macapá, Boa Vista, Guajará, 

Cruzeiro do Sul, Basiléia, Tabatinga e Epitaciolância, todas em 

estados da Região Norte. %u201CEssa diferença tão grande 

de alíquota interestadual pode levar a uma 

desindustrialização ainda maior, inclusive aumentando 

importações%u201D, prevê. A CAE voltará a analisar a 

reforma do ICMS na próxima terça-feira (7), com a votação 

dos destaques ao projeto. 

Além da assimetria, Alckmin apontou o custo que a 

reforma trará ao país, devido à criação de dois fundos de 

compensação para as perdas de alguns estados, que, juntos, 

chegarão a R$ 400 bilhões em 20 anos. 

Dilma e Alckmin também conversaram sobre a 

exigência de unanimidade nas decisões do Conselho Nacional 

de Política Fazendária (Confaz) para concessão de incentivos 

fiscais, da qual o estado de São Paulo é defensor. %u201CA 

unanimidade do Confaz é um princípio federativo de defesa 

dos estados e é muito importante esse equilíbrio federativo, 

deve-se mudar a [exigência de] unanimidade apenas para 

guerra fiscal já feita no passado, apenas referente ao 

ocorrido, aos contratos já celebrados%u201D, disse. 

Na conversa, o governador também defendeu a 

posição de São Paulo sobre as mudanças na tributação de 

comércio eletrônico e disse que o governo deve criar 

compensações para os estados que perderão arrecadação se 

a tributação deixar de ser feita apenas no estado de origem 

dos produtos e passar a ser partilhada com os estados de 

destino. 
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Produção da indústria aumenta 0,7% em março 
 

Rio de Janeiro - A produção da indústria brasileira 

aumentou 0,7% em março deste ano, em relação a fevereiro 

(-2,4%). No primeiro trimestre, entretanto, o setor registrou 

queda de 0,5% na comparação com o mesmo período de 

2012. Os dados foram divulgados hoje (3) pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A indústria apresentou recuo de 2% na taxa que 

verifica a atividade nos últimos 12 meses e não apresentou 

recuperação diante das taxas de -2% de janeiro e de -1,9% 

de fevereiro.  Já na comparação entre março de 2013 e o 

mesmo mês de 2012, a produção caiu 3,3%. 
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Amazonas articula defesa de alíquota de ICMS diferenciada para ZFM 
 

Suframa e Sefaz definem nota técnica para 

apresentar ao Congresso Nacional no dia de votação da 

matéria sobre unificação do ICMS. 

MANAUS - A ameaça de unificação da alíquota 

estadual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) está movimentando os líderes empresariais e 

do governo local que buscam garantir alíquota diferenciada, 

de 12% para a Zona Franca de Manaus (ZFM). A Secretaria 

de Estado da Fazenda (Sefaz) em conjunto com a 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) 

reúnem-se, desde quarta-feira (1), para a definição de uma 

nota técnica que será apresentada ao Congresso Nacional na 

próxima terça-feira (7), dia da votação da matéria. 

A ideia é que o documento apresente dados que 

confirmem a viabilidade do modelo ZFM, além de demonstrar 

que a alíquota diferenciada trará vantagem não só para o 

Amazonas, como para os demais estados da União. O 

assunto esteve em discussão na reunião do Conselho 

Administrativo da Superintendência da Zona Franca de 

Manaus (Suframa) que aconteceu na terça-feira. Nele o 

Secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio (Mdic), Alessandro Teixeira, se colocou a 

favor do modelo e garantiu o apoio da presidente Dilma. O 

ministro ainda criticou aqueles que atacam o modelo. 

“De um lado vejo esse ataque pelo desconhecimento e 

do outro lado houve má fé, como já atacam o polo e atacam o 

modelo de desenvolvimento da ZFM. Mas em nome do 

overno federal trago uma mensagem de mais do que 

solidariedade, de comprometimento do governo da presidente 

Dilma com a preservação do modelo” concluiu. 

Uma das grandes críticas dos políticos paulistas é que a 

nova distribuição do ICMS, que definiu a alíquota em 4% 

para os Estados do Sul e Sudeste e manteve os 12% para a 

Zona Franca de Manaus, acabou aumentando as vantagens 

econômicas do Amazonas, quando o intuito era justamente a 

unificação. As alíquotas do Sul e Sudeste anteriormente eram 

de 7%, dando uma diferença de 5% para as do Amazonas, 

agora essa diferença seria de 8%. 

O Superintendente da Suframa, Thomaz Nogueira, 

também reforçou durante a semana, as críticas aos opositores 

do ICMS diferenciado para o Amazonas. Segundo ele os 

dados apresentados pelos políticos contrários a ZFM 

apresentam falhas. “Entendo que aquele trabalho que foi 

apresentado tem três defeitos. Tem erros factuais. O favor 

fiscal do ICMS não existe mais, tem omissões, dados sobre o 

impacto da renúncia fiscal. E sobretudo interpretações 

indevidas sobre o modelo ZFM”. 

Thomaz ressaltou que o processo legislativo que será 

executado no plenário é uma oportunidade de mostrar a 

realidade da Zona Franca para todo país. “O nosso trabalho 

é esclarecer todos, a ZFM é uma solução para o Brasil, temos 

que ter a competência de, em qualquer fórum demonstrar 

isso”, concluiu. 
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Indústria da defesa aguarda efeitos da nova lei 
 

O novo arcabouço regulatório da área de defesa, 

recentemente regulamentado, está movimentando as 

empresas do setor e renovou as expectativas de uma 

retomada da expansão dessa indústria, o que não ocorre 

desde os anos 1980. No fim de março, o governo 

regulamentou, pelo Decreto 7.970, a Lei 12.598, de 2012, 

que estabelece normas especiais para compras de produtos 

e sistemas de defesa. Ao mesmo tempo, o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está 

estruturando um programa de apoio ao setor que, segundo 

o Valor apurou, deverá estar pronto a partir do segundo 

semestre deste ano. 

Mas em meio à esperança, parte do setor mostra-se 

ressabiada. A expectativa já dura cerca de dois anos, desde 

a inclusão da área no Plano Brasil Maior, sem efeitos nas 

encomendas. E ainda há regulamentação pendente na área 

fiscal, uma das pernas mais importantes de nova política. "É 

positivo, estamos no caminho certo, mas as ferramentas ainda 

não estão prontas", disse Sami Hassuami, presidente da 

Avibras, uma das principais do setor, e da Associação 

Brasileira das Empresas de Materiais de Defesa e Segurança 

(Abimde). "O Decreto 7.970 não é suficiente", ressalta. E 

afirma que ainda falta, por exemplo, a regulamentação pelo 

Ministério da Fazenda do Regime Especial Tributário do Setor 

de Defesa (Redit), criado pela Lei 12.598 há mais de um ano. 

Do lado do BNDES, o Valor apurou que, mesmo ainda 

não tendo recebido a aval da diretoria da instituição, o novo 

programa caminha sem obstáculos. Ele deverá valer-se de 

mecanismos tradicionais de financiamento doBNDES, incluindo 

operações de crédito e a possibilidade de o banco comprar 

participações acionárias nas chamadas Empresas Estratégicas 

de Defesa (EEDs), figuras jurídicas de controle nacional, com 

base industrial no país e que invistam em inovação. Mesmo 

sem contar com uma ferramenta nova, o programa está sendo 

desenhado para oferecer condições mais favoráveis para os 

investimentos das EEDs. 

Essas condições podem passar até pela taxa de juros. 

Também haverá estímulo para as empresas investirem em 

tecnologia, com apoio à inovação. A exportação é outra área 

que deverá ser estimulada pelo BNDES. Até agora o banco 

vinha apoiando as indústrias de defesa sem um foco 

específico. Em 2012, desembolsou R$ 48 milhões no setor. No 

total, o banco tem hoje em carteira projetos da indústria de 

defesa que somam R$ 107 milhões em financiamentos. Os 

projetos encontram-se em diferentes fases de tramitação, 

desde a análise até a aprovação e contratação. 

A criação de um programa específico pelo BNDES para 

atender às necessidades da indústria de defesa se insere na 

atual política industrial do governo dentro do Plano Brasil 

Maior. O programa também é resultado da política de 

reaparelhamento das Forças Armadas prevista pela 

Estratégia Nacional de Defesa (END). Ainda não é possível 

dimensionar, porém, o efeito do programa de apoio do 

BNDES sobre os investimentos do setor, o que vai depender 

da demanda criada pelo próprio governo. Neste mês, o 

BNDES e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) deverão 

lançar edital para incentivar projetos de inovação tecnológica 

nas áreas aeroespecial e de defesa. 

O problema é que a longa espera por uma nova 

política para o setor está deixando os empresários e 

executivos tensos e céticos. Hassuami acha que o processo de 

gestação ainda vai levar de um a dois anos para ficar 

azeitado. A política promete, entre outras coisas, assegurar a 

compra pelas Forças Armadas de equipamentos nacionais 

mesmo que sejam até 25% mais caros do que os importados e 

vai também isentar de tributos federais componentes 

importados para esses equipamentos, por meio do Redit, além 

de prover financiamentos das agências oficiais. 

"A gente ainda não está acessando esse dinheiro", disse 

Hassuami. A Avibras, segundo ele, vai depender de 

financiamento do BNDES para completar investimentos de R$ 

90 milhões necessários ao atendimento dos pedidos em 

carteira, domésticos e externos. Esses pedidos, mesmo fora da 

nova política, deverão elevar o faturamento da empresa de 

R$ 180 milhões no ano passado para R$ 400 milhões neste 

ano e R$ 600 milhões em 2014. 

O diretor regional de São José dos Campos (cidade 

que concentra a maior parte do setor de defesa e 

aeroespacial do país) do Centro das Indústrias do Estado de 

São Paulo (Ciesp), Almir Fernandes, é outro que se mostra na 
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expectativa. "Pelo que a gente sente, para as empresas 

associadas não houve nenhum efeito prático até o momento." 

A maior parte das empresas citadas por Fernandes trabalha 

como fornecedora da Embraer e, segundo ele, está 

trabalhando a 60% ou, no máximo, 80% da capacidade, 

enfrentando dificuldades desde a crise internacional de 2008. 

"O Brasil ficou décadas parado e está há seis anos 

preparando o que agora, espero, começa a se efetivar", disse 

Agliberto Chagas, gerente-executivo do Centro para a 

Competitividade e Inovação do Cone Leste Paulista (Cecompi). 

Segundo ele, por ser "altamente intensivo em tecnologia" o 

setor aeroespacial e de defesa precisa de dos insumos 

fundamentais: pessoal com formação especializada, aspecto 

que o sistema de ensino da região de São José dos Campos 

vem suprindo a contento, e de capital que, ele espera, está 

agora sendo providenciado. "Acredito que o Brasil está 

colocando ordem na casa." 

Para o especialista em assuntos militares Expedito 

Bastos, professor da Universidade Federal de Juiz de fora 

(UFJF), apesar das perspectivas geradas pela nova legislação, 

o quadro atual dá a impressão que o Brasil está recomeçando 

do zero, como teria feito em três outras iniciativas para 

desenvolver sua indústria de defesa. Segundo ele, no momento 

o país está fazendo "compras de ocasião". Cita a compra, na 

Alemanha, de equipamentos para uso em eventos como a 

vinda do papa ao Brasil e a Copa das Confederações. Bastos 

disse que a Embraer, mais voltada para a área civil, e a 

Avibras são remanescentes das vitórias que o país tinha obtido 

nos anos 80 e desconfia de associações que estão sendo feitas 

por empresas brasileiras não especializadas (empreiteiras) 

com firmas estrangeiras altamente especializadas. "Essas 

empresas vão acabar apenas colocando suas tecnologias 

aqui", prevê. 
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Uma liminar concedida pela Justiça Federal de 

Osasco, na Grande São Paulo, excluiu o ISS e o ICMS 

da base de cálculo da contribuição previdenciária 

patronal sobre a receita bruta de uma empresa de 

tecnologia. 

Desde dezembro de 2011, o setor participa do 

Plano Brasil Maior, instituído pelo governo, pela Lei nº 

12.546, cujo o objetivo é desonerar a folha de 

pagamentos de alguns setores. A partir da norma, o 

setor passou a recolher a contribuição previdenciária de 

2% sobre a receita bruta. Anteriormente, o tributo 

incidia em 20% sobre a folha de salários. Porém, de 

acordo com o Fisco, depois da edição da lei, o setor 

estaria submetido a um novo cálculo, que prevê a 

incidência do ISS ou ICMS na base de cálculo da 

contribuição. Com isso, empresas entraram na Justiça 

para contestar a mudança. 

O advogado Leonardo Mazzillo, do WFaria 

Advocacia, que defende a companhia beneficiada pela 

liminar, alega que a União teria dado uma 

interpretação inconstitucional à nova lei ao considerar 

que o conceito de receita bruta abrangeria o valor do 

ISS e do ICMS nos casos de serviços prestados que não 

se enquadram no regime substitutivo. Isso porque esses 

impostos não seriam abrangidos pelo conceito de receita 

bruta, razão pela qual deveriam ser excluídos da base 

de cálculo. 

Na decisão, o juiz da 2ª Vara Federal de Osasco 

destacou que há julgamento pendente no Supremo 

Tribunal Federal (STF) sobre a constitucionalidade da 

inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, 

"cujos fundamentos são aplicáveis também ao ISS, pois 

são tributos de mesma natureza sob a competência de 

entes diversos". 

Apesar da ação analisada tratar da incidência de 

contribuições previdenciárias sobre a receita bruta, o 

magistrado entendeu ser "perfeitamente cabível" a 

aplicação dos conceitos desenvolvidos na ação que 

tramita no STF. Como no recurso extraordinário 

analisado pelo Supremo, a maioria dos ministros já 

decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo do 

PIS e da Cofins, ele foi favorável à exclusão dos 

impostos sobre a contribuição previdenciária. 

Além disso, acrescenta que o STF, ao julgar a ação 

direta de constitucionalidade nº 1-1, do Distrito Federal, 

fez referência ao conceito de faturamento, para fins de 

incidência da contribuição social. E na definição 

adotada, o conceito de faturamento ou receita bruta 

não implica "totalidade das receitas auferidas pela 

pessoa jurídica". Assim, segundo o magistrado, " o fato 

de o ICMS estar agregado ao preço da mercadoria não 

lhe retira o caráter de tributo. E se é tributo, não é 

faturamento ou receita. O mesmo entendimento, segundo 

o juiz, "pode ser aplicado ao ISS". Por isso, deferiu a 

liminar para suspender a cobrança da diferença entre o 

valor exigido pelo Fisco e o valor recolhido pela 

empresa. 

Para o advogado do Sindicato das Empresas de 

Processamentos de Dados de São Paulo (Seprosp), 

Alexander de França, do Godoi & Aprigliano 

Advogados Associados, a liminar é a primeira que se 

tem notícia sobre essa tese e pode servir de precedente 

para outras empresas do setor. A decisão, no entanto, 

vincula o seu desfecho ao julgamento do Supremo. Ele 

ressalta que, além do recurso extraordinário citado pelo 

juiz na decisão, há também a ação declaratória de 

constitucionalidade (ADC) nº 18, interposta pela União 

com a intenção de reverter esse posicionamento a favor 

dos contribuintes. Por isso, há ainda um risco da ação 

não prosperar. 

O Seprosp, que reúne 45 mil associados, porém, 

tem uma ação diferente que tenta derrubar por inteiro o 

novo cálculo instituído no Programa Brasil Maior. A 



CGCOM / Suframa  17 / 22 

entidade alega na Justiça que, com a mudança 

promovida pela lei que instituiu o programa, as 

pequenas e médias empresas com baixo número de 

empregados e alto faturamento passaram a pagar o 

dobro de imposto. Assim pedem para recolher o tributo 

pela antiga forma, em 20% sobre a folha de salários. O 

caso, porém, teve sentença a favor do Fisco e ainda está 

pendente de recurso em segunda instância. 

Procurada pelo Valor, a Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN) não deu retorno até o 

fechamento da edição. 
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Guiana Inglesa quer viabilizar rota terrestre entre Manaus e Georgetown 
 

Uma comitiva do governo da Guiana Inglesa, 

liderada pelo diretor executivo do Comércio e Indústria 

nacional, Winston Brassington, esteve nesta quinta-feira (2), 

na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus 

(SUFRAMA), para discutir alternativas logísticas para a 

integração dos países com vistas às relações comerciais a 

partir da rota Manaus-Georgetown. 

A reunião faz parte dos trabalhos do subgrupo de 

Infraestrutura Brasil/Guiana, firmado a partir de um acordo 

de intenções entre os presidentes de ambos países cujo 

propósito é levantar as possibilidades logísticas de integração 

entre Brasil e Guiana. Participaram ainda da reunião 

representantes do Itamaraty e do Ministério dos Transportes. 

Brassington informou que o governo da Guiana está 

com dois grandes projetos de integração com o Brasil. O 

primeiro permite a ligação terrestre entre Manaus e o porto 

de Georgetown. Para isso, é necessária a pavimentação de 

uma estrada de aproximadamente 450 quilômetros, que liga 

as cidades de Lethem, fronteira com o Brasil, a Linden. De 

acordo com o diretor, de Linden até o porto de Georgetown, 

a rodovia, de cerca de 100 quilômetros, já está pavimentada. 

O porto de Georgetown atualmente recebe embarcações com 

até 5 metros de calado, com um trafego de aproximadamente 

60 mil contêineres por ano. “Assim como Manaus, importamos 

bastante. A maioria dos contêineres vem dos Estados Unidos e 

fica em tráfego na Jamaica”, explica Brassington. O segundo 

projeto é a construção de um porto de águas profundas em 

New Amsterdam, a 150 quilômetros de Georgetown. A 

previsão do governo da Guiana é de iniciar o projeto da 

rodovia em 2014, com uma previsão de término em dois anos. 

Iniciada a rodovia, seria dado início a efetivação do projeto 

do porto. 

O Superintendente da SUFRAMA, Thomaz Nogueira, 

recebeu a comitiva apresentando o modelo Zona Franca de 

Manaus e a importância do Polo Industrial de Manaus (PIM) 

como alternativa socioeconômica e ambiental, ao gerar 

emprego, renda e ainda contribuir para a manutenção da 

vegetação nativa do Estado do Amazonas, ao oferecer uma 

alternativa econômica que não devasta a floresta. “O 

Amazonas é um exportador líquido de capital federal. O 

Estado recolhe 53% dos tributos federais, o equivalente a 

cerca de R$ 9 bilhões e fica apenas com R$ 2,5 bilhões desse 

valor, portanto a ZFM é uma solução econômica para o 

Brasil”, afirma o Superintendente. 

Nogueira frisou, ainda, as questões logísticas que 

envolvem o PIM, tanto para a aquisição de insumos, quanto 

para o escoamento da produção. “Esse diálogo com a Guiana 

passa também por um interesse da ZFM alinhado ao Governo 

Federal. Um dos nossos desafios é melhorar o nosso 

desempenho logístico”, afirma. 

Nogueira informou que a SUFRAMA está dialogando 

com os países da panAmazônia, especialmente Peru, 

Equador, Colômbia e Venezuela, para incrementar as trocas 

comerciais entre os países e para buscar otimizar a possível 

logística para a chegada de insumos ao PIM. “No ano 

passado tivemos várias reuniões, este ano já fomos ao Peru e 

devemos ir ao Equador no mês de maio, para trabalhar nesses 

dois objetivos”, observa. 

Segundo o Superintendente, as duas oportunidades são 

possíveis também com a Guiana. “A primeira oportunidade é 

incrementar o comércio com o que podemos comprar da 

Guiana. Temos que identificar uma pauta de produtos que 

podem ser comprados do país, e, de outro lado, também 

temos que verificar o que podemos vender ao país. 

Produzimos motocicletas, televisores, entre outros exemplos. 

Precisamos tratar os aspectos legais e alfandegários para 

tentar incrementar esse comércio. O segundo aspecto são as 

alternativas logísticas. A minha expectativa é que esse 

encontro seja o primeiro passo para que possamos incrementar 

essas relações binacionais”, apontou. 

Após a apresentação de Nogueira, a comitiva assistiu 

uma apresentação do grupo francês CMA/CGM, a terceira 

maior empresa de navegação do mundo, que mostrou a 

logística das principais rotas utilizadas pela empresa. Em 

seguida, o diretor geral de Desenvolvimento Industrial da 

Moto Honda, João Mezari, fez uma breve apresentação das 

instalações da empresa no PIM e o funcionamento da 

escoação dos produtos. 

A comitiva realizou ainda duas visitas técnicas, uma a 

Recofarma e outra ao Porto Superterminais, ambas com o 
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objetivo de conhecer as operações logísticas de importação e 

exportação de insumos. 

Bressington lembrou que atualmente muitos contêineres 

são transportados vazios a partir de Manaus, de acordo com 

a produção a ser escoada, e que essa também seria uma 

oportunidade para a Guiana fazer chegar seus produtos ao 

mercado brasileiro. O grupo segue na quarta-feira (03) para 

Boa Vista (RR) e até o mês de junho deve apresentar o 

resultado dos estudos aos presidentes de cada país, para 

assinatura de um acordo bilateral. 
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Fieam anuncia premiados em Industrial do Ano de 2013 
 

O presidente da Recofarma Indústria do Amazonas e 

da Coca-Cola Brasil, Xiemar Zarazúa, será o principal 

homenageado na solenidade “Industrial do Ano”, que 

tradicionalmente é realizada pela Federação das Indústrias 

do Estado do Amazonas (FIEAM) em maio, o mês da 

indústria. A solenidade será no próximo dia 24, no Salão de 

Eventos do Clube do Trabalhador do Amazonas. 

A Microindustrial do Ano é a empresária da Cupuama – 

Cupuaçu do Amazonas Indústria, Comércio e Exportação 

Ltda, Francisca Fátima Sales. A Cupuama é especializada na 

produção e venda de ingredientes e matérias-primas para a 

indústria alimentícia (polpa de frutas congeladas) e indústria 

cosmética (óleos e gorduras). 

A Recofarma Indústria do Amazonas novamente 

conquistou o título de Exportadora do Ano. A empresa atua na 

produção de concentrados e bases de bebidas dos produtos 

Coca-Cola. 

Durante o evento também será outorgada a Medalha 

da Ordem do Mérito Industrial ao general de Exército e 

comandante militar da Amazônia, Eduardo Dias da Costa 

Villas Boas e ao presidente da Federação do Comércio do 

Amazonas (Fecomércio), José Roberto Tadros. 
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“O atual modelo da ZFM é um enclave de viés concentrador de renda”, diz estudo do Senado 
 

Um dos principais obstáculos para a aprovação da 

reforma do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) é a reivindicação do Estado do Amazonas 

de manter a alíquota interestadual de 12% para os 

produtos da Zona Franca de Manaus (ZFM). 

No auge dessa disputa, a consultoria legislativa do 

Senado divulgou um estudo que informa que 32,5% dos 

benefícios tributários concedidos à ZFM não são custeados 

pelo Governo Federal, mas pelos próprios Estados e 

municípios. 

Isto ocorre porque a maior parte (56%) dos benefícios 

fiscais da ZFM é baseada no Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI). Da receita do IPI, 58% são destinados 

aos fundos de participação de Estados e municípios e aos 

fundos constitucionais. 

Assim, a concessão de benefício tributário com base 

nesse tributo impacta a receita dos governos estaduais e 

prefeituras, principalmente das regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste, segundo o estudo, de autoria do consultor 

Ricardo Nunes de Miranda. 

Com base na atual distribuição dos recursos dos fundos 

de participação de Estados e de municípios e dos fundos 

constitucionais (FNO, FNE e FCO), Miranda estima que a 

isenção de IPI na ZFM em 2010, projetada em R$ 8,8 bilhões, 

retirou cerca de R$ 2,6 bilhões do orçamento dos 20 Estados e 

dos 2.288 municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste e dos três fundos constitucionais de financiamento e os 

destinou às 432 empresas instaladas na ZFM. 

Estudo diz que ZFM é custeada pelos Estados e 

municípios 

Mesmo na região Norte, o estudo diz que também é 

expressiva a concentração de benefícios fiscais na ZFM. Em 

relação ao exercício de 2008, o Tribunal de Contas da União 

(TCU) constatou que 54% dos incentivos fiscais destinados ao 

desenvolvimento regional sob responsabilidade da Sudam 

foram aplicados em Manaus. 

O custo total dos benefícios tributários federais para o 

Polo Industrial de Manaus, em 2011, foi estimado em R$ 17,8 

bilhões, segundo demonstrativo produzido pelo governo e 

utilizado no estudo. Miranda destaca que o montante 

destinado à ZFM é maior do que o total dos benefícios 

tributários concedidos aos nove Estados do Nordeste no mesmo 

ano, que ficou em R$ 14,1 bilhões. 

Além dos gastos tributários federais, o autor considerou 

as despesas com a redução do ICMS devido pelas empresas 

sediadas na ZFM e a isenção, por dez anos, concedida pelo 

município em relação ao valor devido do IPTU e das taxas de 

licença para funcionamento e de serviços de limpeza e 

conservação pública. 

Em 2010, o governo amazonense devolveu às empresas 

ICMS no montante de R$ 3,2 bilhões, segundo o documento 

“Suframa: Indicadores de Desempenho do Polo Industrial de 

Manaus”, citado pelo consultor. Mais R$ 1,4 bilhão 

decorreriam de incentivos fiscais de natureza regional para a 

ZFM. 

“Somadas as três parcelas (R$ 17,8 bilhões, R$ 1,4 

bilhão e R$ 3,2 bilhões), o custo total estimado para o Polo 

Industrial de Manaus, em 2011, seria de R$ 22,4 bilhões”, diz 

o trabalho. 

A região Norte apresenta situação exclusiva e 

privilegiada, segundo o estudo: é a única onde a renúncia 

fiscal, constituída da soma das isenções e benefícios fiscais 

concedidos, é superior à arrecadação federal. Nesta região, o 

Tesouro Nacional tinha previsão de arrecadar R$ 14,3 bilhões 

em 2011, mas iria devolver como gasto tributário o montante 

de R$ 22,7 bilhões. 

Observa-se também, diz o autor, que os benefícios 

fiscais não se traduziram em elevada massa salarial, que não 

atingiu – incluindo salários, encargos e benefícios sociais – R$ 

4,5 bilhões em 2011, ante um faturamento das empresas lá 

instaladas de quase R$ 70 bilhões. 

Entre 2006 e 2011, a massa salarial não chegou a 

alcançar, em média, 6% do faturamento. O consultor diz que 

“não somente a massa salarial é baixa, os salários também o 

são”. 

Para avaliar esta questão, ele comparou os dados do 

IBGE sobre os salários do setor serviços e obras de construção 

em todo o Amazonas em 2008. 
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As 382 empresas com mais de cinco empregados 

naquele setor de atividade pagaram o salário médio mensal 

de R$ 1.480,00. Já as empresas da ZFM, no mesmo ano, 

pagaram o salário médio de R$ 1.308,12. 

“A combinação de subsídios ao capital com baixos 

salários em setores de produtividade relativamente alta 

implica que o atual modelo da ZFM tem um viés concentrador 

de renda”, diz o estudo. 

Outra comparação utilizada pelo estudo foi a massa 

salarial paga no setor de construção no Amazonas como 

parcela relativa do valor das incorporações, obras e serviços 

da construção. Segundo o IBGE, em 2008, a massa salarial 

dos trabalhadores no setor de construção naquele Estado 

representava 17,3% do valor das incorporações, obras e 

serviços da construção. 

“É uma participação mais alta do que os 5,7% de 

participação da massa salarial no faturamento da ZFM”, 

informa Ricardo Miranda. 

“Em síntese, constata-se que, no setor de construção civil, 

considerado empregador de trabalhadores menos 

qualificados, a parcela do faturamento destinada à massa 

salarial é três vezes maior do que as empresas sediadas na 

ZFM destinam de seu faturamento ao pagamento de seus 

trabalhadores”, observa. 

O estudo, intitulado “Zona Franca de Manaus: 

Desafios e Vulnerabilidades”, questiona também a ZFM como 

polo industrial. Segundo Miranda, ela tem falhado no quesito 

de competitividade, pois exportou, em 2010, o equivalente a 

apenas 2,95% de seu faturamento. 

A integração com o restante da economia brasileira 

também se mostrou frágil, diz o consultor, pois as empresas da 

ZFM importaram US$ 10,2 bilhões do exterior, enquanto 

importaram do restante do país apenas US$ 7,2 bilhões. 

Esses dados, segundo o estudo, caracterizam a ZFM 

como “um enclave sem forte ligação com as empresas das 

demais regiões brasileiras, pois não haveria integração das 

cadeias produtivas”. 

Para o autor, a vulnerabilidade da ZFM tem como 

ponto crítico sua continuada dependência à concessão de 

incentivos fiscais. 

No seu entendimento, a concessão de favores fiscais 

somente faz sentido e atende ao interesse público se houver a 

viabilidade, no prazo de 10 a 15 anos, de superação das 

restrições iniciais e de as atividades produtivas se tornarem 

independentes dos cofres públicos. 

“É necessário repensar a ZFM, de forma a estimular as 

empresas que ali se instalam a se tornarem independentes das 

benesses fiscais. A questão é ser eficiente na produção”, 

conclui. 

 


