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I – INTRODUÇÃO 
 
  O presente documento foi elaborado com o objetivo de demonstrar às 
autoridades competentes, conselheiros, políticos em geral e muito em particular 
à sociedade, o desempenho operacional da Suframa durante o transcorrer do 
ano de 1987. Uma exposição clara de todas as medidas e de todos os esforços 
desenvolvidos em conjunto com os governo dos Estados e Território da 
Amazônia Ocidental, buscando sempre o fortalecimento e a consolidação 
definitiva da Instituição como a mais importante e bem sucedida agência de 
desenvolvimento da região. Uma Instituição acima de tudo ágil, flexível, que por 
um lado coordene e defina as bases para o desenvolvimento das atividades 
dinâmicas que venham a induzir o crescimento econômico da região e, por 
outro lado, uma Instituição eficaz e eficiente na operacionalização de seus 
incentivos. 
  Inicialmente destacamos que em 1987 não foi um ano dos mais 
favoráveis para o comércio internacional, haja vista a ocorrência de alguns 
fenômenos que prejudicaram sensivelmente o andamento normal dos 
negócios. A economia mundial ainda hoje sente os reflexos da grande queda 
sofrida pela Bolsa de Valores de Nova York, que de forma arrasadora acabou 
arrastando consigo os índices das demais Bolsas de Valores espalhadas pelo 
mundo. Além disso, tivemos a decretação da moratória da dívida externa 
brasileira e uma preocupante e contínua desvalorização do dólar americano, 
que por pouco não colocou o comércio e a indústria da Zona Franca de 
Manaus em situação de colapso, não fosse a pronta intervenção da 
Superintendência junto ao Governo Federal, no sentido de sensibilizar as 
autoridades competentes quanto à necessidade inquestionável de ampliação 
da quota global de importação da Zona Franca de Manaus. 
  No plano nacional, estamos diante de uma constituição ainda em fase de 
elaboração, o que pela própria natureza do processo, gera uma série de 
incertezas e indefinições do plano econômico, fazendo com que muitos 
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investimentos fiquem na expectativa de um momento mais propício para 
concretização, não permitindo que o País alcance os índices de investimentos 
necessários para sua manutenção e desenvolvimento. 
  Esta atual conjuntura política e econômica brasileira afetou 
sobremaneira a Zona Franca de Manaus. De um lado trouxe uma queda real 
expressiva no poder de compra de sua cota global de importação e, por outro 
lado, fez com que a sua arrecadação fosse sensivelmente prejudicada. 
  Apesar da situação desfavorável, a Superintendência vem conduzindo 
sua administração de forma a atingir suas metas, maximizando o 
desenvolvimento de suas ações e aplicação de seus recursos, o que vem 
sendo feito da forma mais democrática e transparente possível. 
  As prioridades estabelecidas para investimento na Zona Franca de 
Manaus buscam a consolidação dos pólos industriais já existentes, através da 
verticalização intersetorial da produção, e a implantação de projetos na área de 
componentes que venham a suprir as necessidades das indústrias locais de 
bens finais. 
  A oferta de alternativas de investimentos no parque industrial visa 
particularmente a desconcentração setorial, procurando, sobretudo, incentivar o 
surgimento de segmentos que utilizem a disponibilidade regional de fatores 
produtivos e que o mercado consumidor local propicie o estabelecimento de 
unidades fabris de pequeno e médio portes, capazes de atrair e aglutinar as 
poupanças internas e desta forma elevar a taxa de acumulação do capital 
regional. 
  O estabelecimento de condições favoráveis para o setor de exportações, 
equacionando inclusive os problemas de frete, constitui-se sem dúvida alguma 
num desafio. Na realidade é o reconhecimento inquestionável da necessidade 
de ampliação e dinamização do conjunto instrumental hoje disponível. 
  O apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário regional tem sido 
também uma das grandes preocupações da atual administração da Suframa, 
que reconhece a necessidade imperiosa de se fortalecer, modernizar e 
estimular a produção, buscando a curto e médio prazos amenizar os sérios 
problemas existentes na área de abastecimento dos maiores centros urbanos 
da Amazônia Ocidental. Nesse sentido a Suframa vem incentivando a 
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formação de complexos agroindustriais geradores de excedentes e apoiando 
pesquisas e estudos de modelos de ocupação e/ou exploração fundiária, 
compatíveis com a realidade e com as peculiaridades da região. 
  Na área administrativa vale ressaltar que foi dada continuidade à 
implantação do projeto de informatização da suframa, projeto esse 
desenvolvido através da fucapi – Fundação Centro de análise, Pesquisa e 
Inovação Tecnológica. Foi adquirido um equipamento IBM-4381 e periféricos, 
ao qual já foram ligados 60 terminais para utilização on line por parte dos 
técnicos de diversos setores da Suframa, assim como foram instalados 33 
microcomputadores de 16 bits, em várias unidades administrativas, com o 
objetivo maior de agilizar e dinamizar os serviços da Autarquia. 
  Com o propósito de melhor adequar a estrutura física da suframa, às 
suas reais necessidades operacionais, foi aprovado novo layout para a sede, 
incluindo reformas nas Superintendências Adjuntas de Planejamento e 
Administração, assim como nas áreas de circulação. 
  Encerrando, esta Superintendência deseja manifestar de público que 
nenhuma das ações aqui relatadas poderiam ter sido concretizadas com 
sucesso, sem a participação e dedicação efetiva dos servidores da Autarquia e 
a eficaz política de desenvolvimento de recursos humanos, científicos e 
tecnológicos em nível de Amazônia Ocidental como um todo, pretendendo-se 
dessa maneira, promover a interiorização do modelo Zona Franca de Manaus 
e, conseqüentemente, uma diminuição da dívida social que as regiões mais 
desenvolvidas do País têm com aquelas de menor desenvolvimento. 
 

JADYR CARVALHEDO MAGALHÃES 
Superintendente 
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II – PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 
 

1. ÁREA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS 
1.1 – Análise de projetos e Cartas-Consultas 

1.1.1 Projetos 
Até 31.12.1987 foram aprovados 185 projetos, sendo 98 

relativos a novos empreendimentos, 82 de ampliação e/ou diversificação dos já 
existentes e 5 projetos sumários. Tais projetos, envolvendo investimentos da 
ordem de Cz$ 15,8 bilhões, deverão gerar 3.148 novos empregos, quanto 
totalmente implantados. 

 
 

PROJETOS APROVADOS EM 1987 NA AMAZÔNIA OCIDENTAL 
 

Discriminação Quantidade Investimento fixo em Cz$1,00 

Projetos Industriais 
 De implantação 
 De ampliação ou 

diversificação 
 Sumários 

 
98 

 
82 
5 

 
5.958.950.553

9.850.874.432
26.508.011

Total 185 15.836.332.996

Fonte: SAP/DEPI/DIPI 
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ZONA FRANCA DE MANAUS 
PROJETOS APROVADOS EM 1987 POR SETORES 

 
 

Setores 
Nº de 

Projetos 
Mão- 
de-

obra 

Investimentos 
fixos 

(Cz$1.000,00) 

Importações 
Insumos 

US$1,00 – FOB
Bens de 
capital 

De Implantação 98 11.464 5.958.950,6 11,840,521,0 10,818,829,0

Eletroeletrônico 10 1.528 506.321,5 4,476,832,0 3,695,125,0

Relojoeiro 2 446 292.933,8 686,870,0 771,921,0

Termoplástico 7 1.254 936.250,4 1,717,259,0 1,543,837,0

Bebidas 1 460 395.774,1 - -

Metalúrgico 7 952 452.853,8 - 1.789,000,0

Mecânico 3 179 25.332,9 3,159,740,0 94,763,0

Transporte 1 108 20.000,0 - -

Madeireiro 44 1.648 265.213,4 - -

Papel e papelão 1 98 16.810,1 - 650,000,0

Químico 2 113 26.368,6 165,420,0 -

Produtos alimentícios 6 811 230.550,0 - -

Editorial gráfico 2 271 73.825,8 - -

Mobiliário 4 153 10.096,7 - -

Benef.de borracha 1 1.315 2.183.715,4 619,243,0 -

Diversos 6 2.116 522.227,0 5.044,157,0 2,274,183,0

De ampl./atual./diversif. 82 27.596 9.850.874,4 91,073,716,0 71,630,566,0

Eletroeletrônico 41 17.321 5.893.050,9 62,295,134,0 34,288,960,0

Relojoeiro 5 2.087 162.953,8 16,221,171,0 2,797,848,0

Termoplástico 1 93 214.730,9 - 933,000,0

Bebidas 1 372 453.494,1 - -

Metalúrgico 5 421 91.018,2 124,773,0 2,277,005,0

Mecânico 3 191 664.922,9 1,836,653,0 11,461,674,0

Transporte 3 277 652.101,2 6,000,000,0 10,238,532,0

Madeireiro 2 274 165.497,3 - 903,065,0

Químico 1 41 31.124,1 - -

Produtos alimentícios 1 187 70.110,2 378,586,0 -

Editorial gráfico 1 31 16.084,4 - -

Têxtil 7 3.251 883.145,5 554,411,0 1,839,761,0

Ótico 1 738 75.977,4 725,000,0 2,448,660,0

Diversos 10 2.312 476.663,4 2,937,988,0 4,442,061,0

Sumários 5 88 26.508,0 - -

Eletroeletrônico 2 37 5.385,5 - -

Mecânico 1 10 11.749,1 - -

Editorial gráfico 1 29 775,2 - -

Diversos 1 12 8.627,2 - -

TOTAL 185 39.148 15.836.333,0 102,914,237,0 82,449,395,0

Fonte:SAP/DEPI 
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Notas: 
a) Do total das importações relativas a bens de capital, US$ 

17,492,774.00 são derivados de aportes do capital, sem cobertura cambial. 
b) O valor das importações de insumos refere-se ao 1º ano de 

funcionamento dos projetos. 
c) Dos 185 projetos aprovados, 50 se localizam no  interior da Amazônia 

Ocidental. 
 

1.1.2 – Sendo assim, existem atualmente, desde a implantação 
da Zona Franca de Manaus, 602 projetos aprovados, dos quais 508 encontram-
se já implantados, sendo 332 na cidade de Manaus e os restantes, no interior 
da Amazônia Ocidental. 

1.1.3 Cartas-Consultas 
Até 31.12.1987 foram aprovadas 129 cartas-consultas, 

distribuídas setorialmente, conforme quadro a seguir. 
 

CARTAS-CONSULTAS APROVADAS EM 1987 
 

Subsetor Nº de cartas-
consultas 

Mão-de-obra Investimento Fixo 
Em Cz$ 1.000,00 

Eletroeletrônico 56 9.429 2.729.915,3

Relojoeiro 05 1.377 111.299,1

Ótico 01 168 34.821,8

Termoplástico 08 870 803.387,2

Metalúrgico 08 585 208.195,5

Mecânico 07 583 339.015,1

Químico 01 89 7.000,0

Vestuário, calçados 03 415 234.331,0

Produtos alimentares 01 10 900,0

Têxtil 01 488 49.687,8

Mobiliário 01 69 6.630,4

Diversos 36 9.393 2.374.865,5

TOTAL 129 23.476 6.900.048,7

Fonte: SAP/DEPI/DIPI 
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 Também foram colocados em prática novos roteiros de elaboração e 
análise de cartas-consultas e de projetos, com novos critérios de análise nos 
aspectos tecnológicos, financeiros e de avaliação regional. 
 

1.2 - ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS 
1.2.1  Estudos efetuados: 
No setor industrial: 

a) Relatórios simplificados de acompanhamento; 
b) Pareceres técnicos; 
c) Relatórios plenos de acompanhamento; 
d) Visitas de inspeção; 
e) Pedidos de anuência ao CAS; 
f) Laudo de viabilidade operacional; 
g) Dossiês; 
h) Relatórios de acompanhamento de obras das 

empresas em implantação no Distrito Industrial; 
i) Reservas de áreas; 
j) Autorização para levantamento topográfico de áreas do 

Distrito Industrial; 
k) Listagem de componentes (break down). 

 
No setor agropecuário: 

a) Visitas efetuadas; 
b) Processo de retomada de áreas prometidas com projetos 

cancelados; 
c) Projetos agropecuários cancelados com alto grau de 

inadimplência; 
d) Pareceres técnicos; 
e) Processos  para outorga de Escritura de Compra e Venda 

definitiva; 
f) Proposições e resoluções; 
g) Processos para outorga de Escritura de Promessa de 

Compra e Venda; 
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h) Cessão de Direito Real de Uso Gratuito de um lote de 
terras no Distrito agropecuário para o Instituto de Tecnologia da Amazônia – 
Utam; 

i) Laudos de ocorrência; 
j) Outros pareceres técnicos. 

 
1.2.2 – Modificações no acompanhamento 

Foram introduzidas modificações no acompanhamento de 
projetos, através de: 

a) Implantação de grupos interdisciplinares e setoriais para 
estudos e fiscalizações; 

b) Avaliação e vistoria das empresas em implantação e em 
funcionamento no Distrito Industrial; 

c) Estabelecimento de um programa de visitas a empresas 
sediadas foram de Manaus, para melhor conhecimento dos processos de 
produção desenvolvidos e de insumos fornecidos à Zona Franca de Manaus. 

d) Sistema de controle de processos informatizados; 
e) Programação conjunta Suframa/SEI no que diz respeito a 

estudos sobre mercados de componentes para os bens de informática e 
industrialização dos mesmos na Zona Franca de Manaus. 

 
1.3 – Política de Promoção de Investimentos 

1.3.1 Prioridades 
Dar prioridade para análise de projetos que visem: 

a) Produção de alimentos; 
b) Produção de bens intermediários e componentes com alto 

conteúdo de nacionalização; 
c) Produção para exportação; 
d) Substituição de importações; 
e) Aproveitamento das potencialidades regionais; 
f) Produção de insumos para o setor industrial; 
g) Produção de bens finais que contribuam para o 

fortalecimento de concentração horizontal e vertical do parque industrial da 
região; 
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h) Alto nível de empregos e/ou especialização de mão-de-
obra, respeitadas as funções de produção inerentes a cada subsetor; 

i) Diminuição do êxodo rural, interiorizando o 
desenvolvimento; 

j) Promoção de pesquisas de produtos e processos; 
 

1.3.2 – Programa de nacionalização 
        Através do Grupo de Trabalho Suframa/CDI, com a 

realização de estudos setoriais, conforme quadro a seguir: 
 

GRUPO DE TRABALHO SUFRAMA/CDI 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ESTUDOS SETORIAIS PARA FIXAR ÍNDICES DE NACIONALIZAÇÃO 
 

Mês/ano Subsetor Estágio 

Abril/87 Pólo relojoeiro Port.018 

Abril/87 Fórmula para cálculo de índices e critérios de nacionalização Port.019 

Maio/87 Calculadoras Port.020 

Maio/87 Autenticadoras eletrônicas e seus teclados Port.020 

Maio/87 Bens de capital Port.021 

Maio/87 Copiadoras por sistema eletrostático e seus insumos de reposição e 
suprimentação 

Port.022 

Junho/87 Bens industrializados (prorroga prazo para índices de nacionalização) Port.023 

Julho/87 Aparelhos de vídeo e seus acessórios Port.024 

Julho/87 Relógios e seus componentes Port.025 

Julho/87 Aparelhos de áudio e seus acessórios Port.026 

Julho/87 Armações, lentes e óculos Port.027 

Novem./87 Filmes fotográficos Port.028 

Novem./87 Aparelhos de comunicação Port.029 

Novem./87 Aparelhos de áudio e seus acessórios Port.030 

Novem./87 Motociclos e motonetas Port.031 

Novem./87 Prorroga prazo para índices de nacionalização de bens industrializados Port.032 

 
Estão em estudos para fixação de índices de nacionalização: 

 componentes eletrônicos – desde julho de 1987; 
 reformular Portarias 001 e 019 – CDI/Suframa – desde setembro de 1987;  
 equipamentos de refrigeração industrial – desde outubro de 1987; 
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 Placas de circuito impresso – outubro de 1987; 
 Fitas (cartucho e rolo para máquina de escrever, impressoras e outros 

equipamentos eletroeletrônicos e de informática – desde novembro de 
1987); 

 Bens de capital – desde novembro de 1987; 
 Áudio e vídeo – desde dezembro de 1987. 

 
 

1.3.3 – Produtos de Informática 
A Suframa através da Portaria nº182/87, de 31/07/87, interpretou 

à luz da Lei de Informática e do Parecer do Consultor Geral da República, os 
produtos de informática que são produzidos na Zona Franca de Manaus 
somente poderão usufruir os benefícios fiscais a serem concedidos pela Lei de 
Informática.  
 

2. ÁREAS DE CONTROLE DE IMPORTAÇÃO E INTERNAMENTO DE 
MERCADORIAIS 

2.1. – Insumos e mercadorias estrangeiras. 
2.1.1. – Quota de importação. 
Em 1987 através do Decreto nº 94.025, de 13 de fevereiro de 1987, foi 

fixada a quota global de importação para a Zona Franca de Manaus, em US$ 
610 milhões - FOB. No mesmo ano, pelo Decreto nº 95.176, de 10 de 
dezembro de 1987, foi concedida uma quota adicional  de US$ 92,1 milhões, 
totalizando assim o montante de US$ 702,1 milhões, a quota global da Zona 
Franca de Manaus, no exercício de 1987.  

 
2.1.2. – Distribuição de quotas setoriais. 
A distribuição das quotas setoriais no exercício de 1987 encontra-se 

demonstrada no quadro a seguir: 
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DISTRIBUIÇÃO DAS QUOTAS SETORIAIS – 1987 
 

Valores em US$ 1.000,00 - FOB  

Setores Distribuição 
Quota global (1)

Adicional 
(2) 

Quota 
Total  

1. Comércio 85,770,0 25,245,4 111.015,4

2. Indústria 
 Indústria com projeto 

o Eletroeletrônico 
o Relojoeiro 
o Ciclomotores 
o Ótico 
o Diversos 

 Indústria sem projeto 

456,220,0
456,220,0
314,130,0
51,900,0
48,500,0

8,900,0
32,790,0

-

126,805,4 
126,805,4 
86,762,9 

6,990,0 
14,512,0 

3,375,7 
14,490,5 

674,3 

583,025,4
583,025,4
400,892,9
58,890,0
63,012,0
12,275,7
47,280,5

674,3

3. Fundo de mineração 4,000,0 (943,7) 3,056,3

4. Governo - 3,776,3 3,776,3

5. Agropecuária - 31,7 31,7

6. Entidades sem fins lucrativos - 18,0 18,0

7. Serviços 5,000,0 (1,264,3) 3,735,7

8. Reserva especial 148,110,0 (1,48,110,0) -

9. Fundo Decreto-Lei nº356 3,000,00 (2,714,0) 3,735,7

10. Fundo de comércio - - -

TOTAL 702,100,0 2,844,8 704,944,8

Fonte: SAO/DEIM 
 
NOTAS:  (1) US$ 610 milhões – quota inicial 
                    US$ 92,1 milhões – quota adicional 
        US$ 702,1 milhões – quota total 
   (2) Deste total o valor de US$ 2,844,800 refere-se à quota de importação adicional do 
setor industrial proveniente do Programa Especial de Exportação – Proex. 

 
2.1.3 – Processamento de solicitações. 
Foram processadas 24.287 solicitações de importações, sendo 

autorizadas 17.260 PGIs, com u`a média de 1.103 PGIs analisadas por 
funcionários, e internadas mercadorias importadas no valor de Cz$ 27,5 
bilhões, correspondentes a 12.016 solicitações, sendo 8.562 por via aérea e 
3.454 por via marítima. 
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Resultado das mudanças efetuadas no funcionamento da área de 
importação de mercadorias, objetivando agilidade e segurança: 

a) Importação de sistema informatizado de autorização de PGIs; 
b) Readequação e desenvolvimento dos recursos humanos disponíveis; 
c) Relacionamento formal através de grupos de trabalho (GT), com a 

CACEX, a Receita Federal e a Secretaria de Fazenda. 
 

2.2 – Mercadorias e insumos nacionais. 
2.2.1 – Movimento de Internações 
Até 31.12.1987 foram processados em Manaus e nos 10 postos de 

fiscalização e três Escritórios de Representação da Suframa na Amazônia 
Ocidental, 1.033.566 notas fiscais/processos de internação, no valor de Cz$ 
92,7 bilhões, sendo que por Manaus foram processados 574.444 pedidos. 

Os quadros seguintes mostram, por localidade, o movimento de 
internação de mercadorias: 
 

INTERNAMENTO DE MERCADORIAS NACIONAIS EM 1987 
 

Cidade/Estado Nº de internamentos Valor em Cz$ 1.000 

1. Manaus - AM 574.444 66.439.027,3

2. Boca do Acre - AM 951 17.968,6

3. Boa Vista - RR 33.569 4.457.116,9

4. Cruzeiro do Sul – AC  5.372 364.250,0

5.Guajará-Mirím - RO 14.193 525.495,7

6.Humaitá - AM 2.098 221.136,0

7. Ji-Paraná - RO 61.909 4.134.736,4

8. Itacoatiara - AM 5.011 137.793,1

9. Parintins - AM 3.495 97.865,6

10. Pimenta Bueno - RO 41.562 1.425.867,9

11. Porto Velho- RO 148.459 8.976.107,5

12. Rio Branco- AC 105.383 2.776.415,6

13. Vilhena - RO 37.120 2.087.802,3

TOTAL 1.033.566 91.661.582,8

Fonte: SAO/DEIM 
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INTERNAMENTO DE MERCADORIAS NACIONAIS EM 1987, POR ESTADO 
 

Estado Valor em Cz$1.000,00  %
1. São Paulo  62.841.753,3 68,6

2. Rio de Janeiro 5.315.133,3 5,8

3. Espírito Santo 250.021,7 0,3

4. Minas Gerais 2.956.183,4 3,2

5. Bahia 440.903,0 0,5

6. Sergipe 13.529,6 0,1

7. Pernambuco 2.276.961,7 2,5

8. Alagoas 232.123,8 0,3

9. Paraíba 183.927,5 0,2

10. Rio Grande do Norte 183.794,2 0,2

11. Ceará 817.253,6 0,9

12. Piauí 39.929,5 0,0

13. Maranhão 1.608.836,2 1,7

14. Pará 1.489.416,4 1,6

15. Distrito Federal 199.922,3 0,2

16. Goiás 848.693,8 0,9

17. Mato Grosso 925.282,7 1,0

18. Mato Grosso do Sul 179.404,6 0,2

19. Paraná 2.769.066,5 3,0

20. Santa Catarina 3.290.496,6 3,6

21. Rio Grande do Sul 4.798.949,1 5,2

TOTAL 91.661.582,8 100,0

Fonte: SAO/DEIM 

 
2.2.2. – Sistemática de Fiscalização e Controle 
Foram realizadas modificações na sistemática de fiscalização e controle, 

com apoio da informatização de procedimentos, incremento e reciclagem da 
equipe de trabalho. 

Com relação aos Postos de Fiscalização, forma aprovadas as plantas 
para a construção de novos prédios no interior da Amazônia Ocidental, que irão 
permitir o aprimoramento dos serviços prestados. 

Em Manaus , estão concentradas as fiscalizações de cargas terrestres. 
 
2.3. – Cadastro de empresas 
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2.3.1. – Empresas cadastradas/recadastradas. 
Foram cadastradas e/ou recadastradas  em Manaus 4.940 empresas, e 

6.344 empresas nos Escritórios de Representação e Postos de Fiscalização, 
totalizando assim 11.284 empresas na Amazônia Ocidental. A distribuição por 
setor/Estado e Território encontra-se no quadro abaixo. 
 

EMPRESAS CADASTRADAS/RECADASTRADAS EM 1987 
 

Estados e Territórios  
Setor Amazonas Rondônia Acre Roraima Total 

Comércio 
 Nacional 
 Estrangeiro 

2,485
839

3,330
18

800
18

 
300 

36 
6,915

911

Indústria 
 Com projeto 
 Sem projeto 
 Mineração 
 Com projeto sumário 

249
464

17
7

1
500

9
-

-
150

-
-

 
- 

150 
- 
- 

250
1,264

26
7

Serviço 691 634 100 150 1,575

Governo  104 36 27 20 187

Agropecuária 32 20 5 - 57

Indústria e comércio 6 6 - - 12

Entidades sem fins lucrativos 46 15 15 - 76

Cooperativas - 4 - - 4

TOTAL 4,940 4,573 1,115 656 11,284

Fonte: SAO/DEIM 
 

 2.3.2 – Credenciamento 
 Durante 1987 foram credenciados 98 despachantes, 30 contadores, dois 
corretores e 44 escritórios de projetos e/ou consultores especializados em 
projetos técnicos/econômicos, perfazendo um total de 171 entidades, sendo 81 
constituídas por pessoas físicas e 90, por pessoas jurídicas. 
 
 2.3.3. – Informatização 
 Foi concluída a informatização dos serviços de cadastro, assim como 
treinado o pessoal lotado nesta área. 
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 Também existem convênios com bancos oficiais no sentido do 
aprimoramento das informações cadastradas que são, também, 
compatibilizadas com a Receita Federal, Secretaria da Fazenda e a Cacex, 
 
3. ÁREA DE PLANEJAMENTO 

3.1 – Plano Operativo para o Exercício de 1987 
 Foi elaborado, executado e acompanhado de acordo com os objetivos e 
estratégias definidas pela administração superior da Suframa (vide anexo I). 
 
 3.2 – Apoio à infra-estrutura regional 
 A ação da Suframa em 1987 caracterizou-se pelo apoio ao 
desenvolvimento regional através do suporte financeiro aos governos dos 
Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Território Federal de Roraima, para  
execução de projetos nas áreas de: infra-estrutura, desenvolvimento de 
recursos humanos, agropecuária, pesquisa e cooperação técnica, assistência à 
pequena e média empresa, incremento ao turismo, saúde, defesa civil e outras. 
 Foi procedido o acompanhamento da execução física-financeira de 109 
convênios, sendo 41 novos, celebrados neste exercício e 68, termos aditivos 
de convênios celebrados em  exercícios anteriores. 
 Na área de contratos sob a administração da Suframa, as obras 
executadas, na sua totalidade, destinam-se à infra-estrutura da área de 
expansão do Distrito Industrial de Manaus, cujo objetivo é gerar oferta de lotes 
industriais, para atender às solicitações dos projetos aprovados pelo Conselho 
de Administração da Suframa. Os investimentos foram da ordem de Cz$ 331,6 
milhões. 
 
 3.3 – Programa Especial de Exportação 
 Foram analisados e aprovados pelo Departamento de Planejamento e 
Orçamento, 112 Programas Especiais de Exportação, perfazendo um total de 
US$ 21,518,641.93 – FOB para o ano de 1987. 
 
 3.4 – Plano Operativo para o ano de 1988 
 Foi elaborada e discutida a sistemática a ser utilizada na elaboração do 
plano. 
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 3.5 – Outras ações de Planejamento 
 Elaboração, em conjunto com a Secretaria de Indústria e Comércio 

do Estado do Amazonas, de um projeto de controle e acompanhamento 
conjuntural dos principais indicadores industriais da Zona Franca de Manaus. 

 Comparticipação na elaboração e negociação do Programa de 
Cooperação Técnica do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
– PNUD/NU, com Sudam e Basa. 

 Elaboração da Proposta de Regularização Fundiária e 
Dinamização do Distrito Agropecuário da Suframa, em apoio ao grupo de 
trabalho criado pela Portaria nº 090/87. 

 Participação no I Congresso de Zonas Francas da América Latina 
e Caribe e da fundação da Associação das Zonas Francas Latino-americanas e 
do Caribe; elaboração e/ou representação da Suframa em diversos 
congressos, seminários, palestras, etc. 

 Treinamento dos técnicos da área de Planejamento e 
Microcomputação especificamente em: DOS, Lótus 1-2-3, Dbase III, Wordstar e 
Profs (Main Frame). 

 Reciclagem de pessoal nas áreas de Comércio Exterior e Análise 
de Projetos. 

 Comparticipação com a Secretaria de Indústria e Comércio do 
Estado do  Amazonas-SIC/AM, na elaboração da proposta do Governo do 
Estado do Amazonas para implantação de uma Zona de Processamento de 
Exportações – ZPE, em Manaus. 

 Elaboração de documento solicitando ampliação da Quota de 
Importação para a Zona Franca de Manaus, referente ao ano de 1988. 

 Ação junto ao Governo Federal objetivando a obtenção de 
recursos para co-financiar: ampliação do Distrito Industrial, melhoramento da 
infra-estrutura do Distrito Agropecuário, implantação do Distrito de Alta 
Tecnologia, etc. 

 Elaboração de estudo e exposição de motivos para o aumento da 
quota de bagagem acompanhada. 
 

4. ÁREA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 4.1.1 – Manuais, métodos e normas. 
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 Elaboração de instrumentos reguladores de procedimentos, detalhados 
e racionalizados, das rotinas de trabalho referentes à elaboração, formalização 
e acompanhamento nas seguintes áreas: Treinamento, indicadores industriais, 
instruções para preenchimento da Declaração Cadastral, sistema de Pessoal, 
Administração e Controle de Formulários, solicitação de Serviços de 
Processamento de  Dados. 
 
 4.1.2 – Projetos de Reforma Física da Suframa 
 A elaboração do projeto de reforma física da Suframa compreende as 
etapas de: levantamento da situação atual quanto a mobiliário, equipamentos, 
rotinas de trabalho e espaço físico; análise e avaliação da situação levantada; 
definição de alternativas; elaboração do projeto (planta baixa); e, finalmente, 
apresentação da proposta ao Superintendente. 
 
 4.2 – Informática 
 O projeto de informatização da Suframa iniciado em dezembro/86 foi 
concebido na sua forma original com o objetivo de dotar a Superintendência de 
novos mecanismos de suporte gerencial. 
 
 A base material é técnica projetada incorporou novos processos 
automatizados ao conjunto institucional de organização, baseados em 
tecnologia de informática. 
 
 A estrutura da base projetada compreende quatro grandes etapas: 

a) Aquisição de equipamentos de informática; 
b) Informatização da Superintendência Adjunta de Operações; 
c) Informatização da Superintendência Adjunta de Planejamento; 
d) Informatização de processos administrativos. 

 
Transcorrido um ano após a aprovação pela superintendência, o 

progresso dos trabalhos correspondentes a cada etapa do projeto apresentou 
os seguintes resultados: 

a) Aquisição de equipamentos: 
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Foram adquiridos um computador de grande porte modelo (IBM/4381), 
microcomputadores, terminais e outros componentes IBM para compor a rede 
de teleprocessamento. 

b) Informatização da Superintendência Adjunta de Operações: 
Cadastro de empresas – em operação no equipamento IBM a partir de 

dezembro de 1987, com previsão de cadastramento de aproximadamente, 
10.000 empresas; 

Sistema de rastreamento de documentos – SRD – em fase de teste, com 
implantação prevista para o segundo semestre de 1988; 

Sistema de arrecadação da receita da Suframa – em fase de 
programação, com cronograma de execução previsto para o primeiro semestre 
de 1988; 

Automação do quadro de insumos (componentes) – em fase de 
estruturação do projeto físico, com cronograma de execução previsto para o 
primeiro semestre de 1989; 

Sistema de controle de quotas de importação – sistema concebido em 
1983 e em operação até apresente data, com uma segunda versão para 
equipamento IBM/4381 em fase de programação, com cronograma de 
execução previsto p ara o segundo semestre de 1988; 

Outros sistemas em operação no equipamento Cobra-540: ICM, quota 
de importação e sistemas administrativos, como por exemplo, a folha de 
pagamentos. 

c) Informatização da Superintendência Adjunta de Planejamento: 
Análise e concepção dos seguintes sistemas automatizados: 

- Carta-consulta industrial; 
- Modelo de projeto industrial; 
- Modelo de projeto agropecuário; 
- Indicadores conjunturais das empresas da Zona Franca de 

Manaus. 
d) Informatização de processos administrativos: 
Contratados serviços de consultoria de empresas de informática para 

área financeira projeto em fase de implantação na SAD/DEFI. 
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e) Treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos – através 
de cursos em microinformática para diversos usuários na Suframa e outras 
localidades fora do Estado, com um bom nível de aproveitamento. 
 

4.3 – Treinamento e especialização de recursos humanos. 
 
4.3.1 – Treinamento interno. 
A Suframa organizou e ministrou 17 cursos com um total de 179 

servidores treinados, abrangendo áreas de informática, comércio exterior, 
desenvolvimento organizacional, língua portuguesa e estatística. 

 
4.3.2 – Treinamento externo. 
A Suframa permitiu que 28 servidores fossem treinados em instituições 

fora da autarquia, no âmbito nacional, através de 21 cursos e/ou seminários, 
nas áreas mencionadas no item anterior. 

 
4.3.3 – Funcionários treinados. 
Durante o ano de 1987 o número total de servidores que receberam 

treinamento, seja dentro da Suframa, seja fora da Autarquia, alcançou o 
montante de 153 treinados. 
 
5. ÁREA INSTITUCIONAL 
 5.1 – Órgãos de apoio à Superintendência: 
 
 5.1.1 – Procuradoria 

a) No exercício de sua competência, a Procuradoria desenvolveu, no 
ano de 1987, as seguintes atividades: 

- Dentro de suas funções de modo preventivo e sistematizado, emitiu 
pareceres quanto a questões formuladas, elaborou convênios e contratos, 
dentro das normas estabelecidas em Manuais de Procedimentos; 

- Efetuou o acompanhamento de ações na Justiça Federal, Tribunal 
Federal de Recursos e Supremo Tribunal Federal; 
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- Promoveu a assinatura de escrituras referentes aos Distritos Industrial 
e Agropecuário (Promessa de Compra e Venda; definitivas, rerratificações e 
distratos); 

b) Conforme reorganização administrativa interna da Suframa foi a 
Procuradoria provida de recursos humanos e materiais, havendo 
ainda os Procuradores recebido treinamento em áreas específicas de 
sua atuação: contratos, gestão de contratos, reajustamento de 
preços e informática para advogados. 

 
5.1.2 – Auditoria. 
a) Com referência ao exercício de 1987 a Auditoria desenvolveu as 

seguintes atividades: 
- Acompanhou, ao proceder as auditagens, a execução orçamentária, 

financeira, contábil e patrimonial da Suframa; 
- Iniciou um processo de reestruturação administrativa com a seleção de 

novos técnicos; 
- Elaborou um Plano de Trabalho dando prioridade às auditagens nas 

unidades centralizadas e descentralizadas, sem desconsiderar o 
acompanhamento dos diversos convênios da Suframa com vários órgãos 
públicos e privados; 

b) No primeiro semestre de 1987 foi elaborado e cumprido o programa 
de auditagens nas unidades centralizadas e nas unidades subvencionadas da 
Suframa (Asframa, Amcazza, Fucada e Fucapi); 

c) O segundo semestre do exercício foi reservado para as auditagens 
nas unidades descentralizadas da Suframa, localizadas na Amazônia Ocidental 
(três escritórios de representação e sete postos de fiscalização). 

d) Foram também realizadas inúmeras sindicâncias, quando solicitadas 
formalmente. 

e) Além das atividades de rotina, atendendo determinação da 
Superintendência, foram oferecidos cursos de treinamento e aperfeiçoamento 
aos auditores. 

 
5.1.3 – Coordenadoria de Comunicação Social. 
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a) Durante o ano de 1987 foi realizado um intenso trabalho de 
divulgação da Zona Franca de Manaus, por ocasião das comemorações dos 20 
anos da implantação do Projeto. Além de um seminário realizado em Brasília, 
que contou com a participação de Ministros de Estado, políticos, técnicos, 
estudantes e de pessoas da comunidade em geral, foi realizada uma 
Exposição de Produtos Fabricados na ZFM, dando ensejo a que 
representantes de todos os Estados brasileiros e das diversas camadas sociais 
tivessem mostra convincente de que o Projeto Zona Franca de Manaus vem 
sendo levado a sério na região. Paralelamente, o Superintendente da Suframa 
percorreu diversas capitais do País, tais como: Brasília, São Paulo, Belo 
Horizonte e Recife, entre outras, proferindo palestras sobre os resultados de 20 
anos de Zona Franca de Manaus. 

b) Foi levada a efeito a proposta da suframa de tornar sua administração 
transparente aos olhos da sociedade, o que vem sendo feito por meio da 
publicação de todos os atos legais do órgão como: Resoluções; Portarias; 
distribuição de quotas de importação; Comunicados e Avisos de ordem técnica 
operacional e administrativa, além da emissão diária para os meios de 
comunicação locais de “press releases”, ou seja, matérias de cunho jornalístico 
para serem publicadas sem ônus para a autarquia. 

 
5.3 – Programação dos 21 anos da Suframa 

Dentre os inúmeros atos comemorativos programados pela maioridade 
do modelo de desenvolvimento regional coordenado pela Suframa, cabe 
destacar quatro atividades programadas para o ano de 1988: 

a) Feira da Zona Franca de Manaus, a ser realizada no mês de 
setembro deste ano, na cidade de São Paulo. 

b) II Congresso Internacional de Zonas Francas e Assembléia Geral da 
Associação de Zonas Francas Latino-americanas e do Caribe – AZOLCA, a ser 
realizado também, no último quadrimestre do presente ano, no mês de outubro, 
em Manaus. 

c) Realização de um Seminário de Jornalismo Econômico da Amazônia, 
em Manaus/AM. 
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d) Realização de um Seminário para atração de investidores à Zona 
Franca de Manaus, em conjunto com o jornal a Gazeta Mercantil, na cidade de 
São Paulo, no mês de setembro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS  
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III – ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

POLÍTICAS E DIRETRIZES DA SUFRAMA PARA 1987 
 

1 - POLÍTICAS GLOBAIS 
 Reorganizar o conjunto instrumental disponível, tornando-o 

compatível com os objetivos de um órgão de desenvolvimento 
regional e mantendo a unicidade na sua operacionalização; 

 Expandir e consolidar a ZFM através da verticalização intersetorial da 
produção, assegurando condições de desenvolvimento dinâmico à 
Economia Regional como um todo; 

 Apoiar a elaboração de projetos de pré-investimento, capazes de, a 
médio e longo prazo, gerar uma dotação de capital básico que 
viabilizem e acelerem a formação de estoque de capital regional; 

 Definir modelos de ocupação/exploração fundiária, compatibilizando 
os sistemas de produção com a estratificação dos produtores; 

 Apoiar o desenvolvimento agropecuário com ênfase na produção de 
alimentos, visando a elevação do nível da qualidade de vida da 
população rural e o abastecimento dos núcleos urbanos; 

 Interiorizar os benefícios sócio-econômicos da ZFM, visando o 
aumento gradativo das condições de vida da população regional, 
criando  maiores oportunidades de emprego e renda; 

 Implantar a modernização do aparelho institucional da ZFM, 
promovendo o desenvolvimento dos recursos humanos, científicos e 
tecnológicos; 

 Gerir a instituição de forma a atingir a eficiência esperada no 
desempenho de suas funções. 

 

2 -  DIRETRIZES GLOBAIS 
 Identificar as oportunidades de investimento elaborando “Perfis” dos 

setores industrial, agropecuário e de serviços, selecionando um 
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conjunto de atividades produtivas, compatíveis com a  potencialidade 
de uso dos recursos naturais, da tecnologia e das condições de 
mercado da região; 

 Criar mecanismos que permitam a exportação dos produtos 
fabricados na ZFM; 

 Identificar, quantificar e apoiar as necessidades de investimentos em 
infra-estrutura (estradas, pontos, armazenagem, eletrificação,) tendo 
em vista o acesso e escoamento da produção; 

 Inventariar os atrativos naturais, tradicionais e culturais, de forma a 
incentivar a criação de um Programa de Turismo que venha a gerar 
emprego e renda; 

 Direcionar o desenvolvimento de Recursos Humanos para a 
obtenção de adequado ambiente de trabalho, responsabilidade 
profissional, sensibilidade aos problemas da Instituição e espírito 
aberto à inovação; 

 Dar prioridade à implantação de um sistema de informação eficaz, 
suporte à gerência e modernização das atividades do órgão; 

 Incentivar o incremento dos índices de nacionalização para o parque 
industrial da ZFM, sem detrimento da competitividade; 

 Dar prioridade à instalação de indústria de componentes que supram 
as indústrias locais de bens finais. 

 

3 – PROGRAMA PARA GESTÃO REGIONAL 
A Suframa como agência de desenvolvimento, volta suas ações para o 

deferimento dos incentivos fiscais e locacionais dirigidos às atividades do setor 
privado nas áreas, agropecuária, industrial e de serviços, bem como para o 
desenvolvimento regional, onde atua complementando ações governamentais 
e/ou de entidades privadas sem fins lucrativos, dando apoio financeiro à 
realização de programas e projetos de interesse para o desenvolvimento da 
Amazônica Ocidental. 

 
Nesse sentido, a Suframa direcionará seus recursos para os programas 

e projetos que visem o fortalecimento dos setores econômicos e de infra-
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estrutura social, conforme os objetivos, estratégias e ações especificadas para 
o ano de 1987. 
 

4. PROGRAMA PARA GESTÃO INSTITUCIONAL 
 A Suframa, como agente indutor do progresso da Amazônia Ocidental, 
atuará articuladamente com instituições de âmbito regional, especialmente o 
governo dos Estados e Territórios, o Banco da Amazônia S/A – Basa e a 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – Sudam, desenvolvendo 
ações coordenadas e buscando o fortalecimento mútuo. 
  

Para isto, a Suframa adequará sua estrutura organizacional visando o 
desenvolvimento de ações técnicas e institucionais concomitantemente com 
políticas, diretrizes, objetivos, programas e projetos. 
  

Nesses programas, encontram-se os de âmbitos de apoio institucional, 
logístico, externo e administrativo. 
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ANEXO 2 
 

INDICADORES DA ZONA FRANCA DE MANAUS 
INFORMAÇÕES GERAIS 

 
1. Na composição dos custos de um produto em termos de valor FOB de 
componentes, para cada US$ 1,00 importado, são agregados mais de US$ 
3,10 nacionais. 
 
2. O índice médio de nacionalização já é superior a 75%. 
 
3. Importação x faturamento (setor industrial): 

3.1 – Para cada US$ 1,00 importado em 1987, em valor, foram 
agregados em valor nacional US$ 7,20. 

3.2  -  Para 1988 esta relação deverá apresentar um crescimento real e 
para cada US$ 1,00 importado será agregado mais de US$ 8,00 em 
componentes nacionais. 

Obs.: Valor agregado compreende: salários + componentes + lucros + 
depreciações  + outros insumos. 
 
4. Compras da Amazônia Ocidental em outras regiões do Brasil: 
 4.1 – Em 1987 foram adquiridos Cz$ 91,6 bilhões (US$ 2,2 bilhões 
sendo que destes a ZFM adquiriu Cz$ 66,4 bilhões), dos quais 70% somente 
de São Paulo. (US$ 1,6 bilhões). 
 4.2 – A tendência para o ano de 1988, com relação a ZFM, mesmo a 
despeito da crise econômica, é de que as compras atinjam aproximadamente 
US$ 2,0 bilhões, dos quais US$ 1,4 bilhões do Estado de São Paulo.  
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FATURAMENTO  DA ATIVIDADE INDUSTRIAL 
NÚCLEO CENTRAL 

ZONA FRANCA DE MANAUS 
 

Em US$ bilhões 

Ano Valor

1985 2,7

1986 4,3

1987 4,8

1988* 5,5

* Previsão 
 

CRESCIMENTO POPULACIONAL COMPARATIVO 
DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

 
 

UF 
Superfície 

(Km²) 
(A) 

Habitantes 
1967 
(B) 

Em 1.000 
1987 
(C) 

Crescimento 
População(%) 

D=C/B 

Hab/km² 
    

E=C/A 

Amazonas 1.564.445 875 1.833 109 1,17

Acre 152.589 198 374 91 2,45

Rondônia 243.044 107 818 664 3,37

Roraima 280.104 40 112 180 0,40

Amazônia 
Ocidental 

 
1.960.078 1.218 3.137

 
158 1,60

Maranhão 328.663 3.314 4.624 40 14,07

Minas Gerais 587.172 11.230 14.564 30 24,80

Pará 1.248.042 1.872 4.476 139 3,59

Rio de Janeiro 44.268 8.347 12.728 52 287,52

RG do Sul 282.184 6.397 8.467 32 30,01

São Paulo 247.898 16.081 29.588 84 119,36

 
 
 
 
 
 



 32

COMPARAÇÃO TERRITORIAL INTERNA DA AMAZÔNIA OCIDENTAL 
 

Território Superfície (Km²) Amazônia Ocidental (%) 

Brasil 8.511.965 25,73

Amazônia Brasileira 4.990.520 43,89

Região Norte 3.581,100 61,16

Amazônia Ocidental 2.190.182 100,00

Região Nordeste 1.548.672 141,42

Região Sudeste 924.935 236,79

Região Centro-Oeste 1.879.455 116,53

Região Sul 577.723 379,11

 
 

COMPARAÇÃO TERRITORIAL EXTERNA DA AMAZÔNIA OCIDENTAL 
 

Território Superfície (Km²) Amazônia Ocidental (%) 

Argentina 2.766.889 79,16

África do Sul 1.221.037 179,37

Bélgica 30.519 7.176,45

Bolívia 1.098.581 199,36

Chile 756.626 289,47

Colômbia 1.138.914 192,30

Espanha 504.782 433,89

França 547.026 400,38

Holanda 33.939 6.453,29

Peru 1.254.000 174,66
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OUTROS INDICADORES 
 

1. Principais setores com base no faturamento 

1.1. Eletroeletrônico 60,0%

1.2. Químico 10,0%

1.3. Veículos de duas rodas 7,7%

1.4. Relojoeiro 3,7%

2. Mão-de-obra empregada 

2.1. Distrito industrial 46.283

2.2. Outros pontos de Manaus 24.828

2.3. Demais localidades da Amazônia Ocidental  5.820

Total 76.931

3. Projetos aprovados em 1987                                                                       185

3.1. De implantação 98

3.2. De ampliação/diversificação 82

3.3. Sumários (1) 5

4. Cartas-consultas aprovadas em 1987                                                         129
(1) Projetos cujo faturamento é inferior a 20.000 OTNs 

 
RELAÇÃO DE PROJETOS INDUSTRIAIS APROVADOS E MÃO-DE-OBRA 

ZONA FRANCA DE MANAUS 
 

NÚCLEO CENTRAL 
 

Ano  Implantados Em implantação Total Mão-de-obra 

1975 47 12 59 17.372 

1979 184 46 230 37.226 

1983 218 48 266 51.115 

1987 332 94 426 98.004 
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ATIVIDADE INDUSTRIAL 
COMPARAÇÃO DO FATURAMENTO DOS 12 MESES DOS ANOS  

DE 1986 E 1987 
ZONA FRANCA DE MANAUS 

 

Faturamento em Cz$ milhões (3) 
Setores Nº de 

Empresas 
(1) 

Nº de 
Empregados

(2) 

 
1986 

 
1987 

 
Variação 

% 

Eletroeletrônico 66 31.677 182.171,8 279.076,0 53,20

Relojoeiro 13 2.270 17.737,3 11.362,6 35,94

Ótico 6 1.031 2.936,6 2.584,8 11,98

Veículos de duas rodas 5 2.741 27.601,9 22.736,4 17.63

Subtotal 90 37.719 230.447,6 315.759,8 37,00

Termoplástico 12 2.938 6.075,9 6.200,2 2,05

Bebidas 5 1.562 2.980,1 2.830,2 5,03

Metalúrgico 15 1.233 5.753,5 6.951,7 20,83

Mecânico 13 1.218 5.411,5 5.790,4 7,00

Transporte (4) 3 285 517,6 529,9 2,38

Madeireiro 19 3.277 2.887,5 2.670,5 7,52

Papel e papelão 5 436 1.360,3 1.442,7 6,06

Couro, peles e similares 2 174 262,7 142,5 45,76

Químico 7 667 30.485,0 28.734,8 5,54

Vestuário, calçados e 
tecidos 

6 166 162,9 176,8 8,53

Produtos alimentares 10 770 1.692,8 1.581,7 11,29

Editorial gráfico 4 405 712,8 885,8 24,27

Têxtil 5 3.136 7.290,1 8.183,4 12,25

Minerais não metálicos 2 678 1.210,9 2.580,5 113,11

Mobiliário 6 435 1.108,0 1.682,3 51,83

Cutelaria, escrita e 
acendedores 

5 1.340 7.726,0 8.184,2 5,93

Diversos 8 1.034 2.726,9 2.872,2 5,33

Total  217 57,473 308,812 397,119,6 28,60

Fonte: Suframa/SAP/DIPP 
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Notas: 
(1) Empresas que fornecem informações mensais; 
(2) Número de empregados no final de dezembro; 
(3) Este faturamento, referente a 217 empresas, significa aproximadamente, 

95% do faturamento total das 332 indústrias implantadas; 
(4) Excluído veículo de duas rodas. 

 

COMPRAS NO MERCADO NACIONAL PELAS EMPRESAS INSTALADAS NA 
AMAZÔNIA OCIDENTAL 

 
Valores em bilhões 

Origem Manaus (Cz$) US$ (%) 

São Paulo 62,3 1,50 68,01

Pernambuco  4,3 0,10 4,69

Rio de Janeiro 6,2 0,15 6,77

Rio Grande do Sul 3,3 0,08 3,60

Paraná 1,4 0,03 1,53

Santa Catarina 1,8 0,04 1,97

Maranhão 5,1 0,12 5,57

Outras 7,2 0,17 7,86

Total 91,6 2,21 100,00

 
DISTRIBUIÇÃO DA QUOTA PARA 1988 

 
Em US$ Milhões (FOB) 

Setores Valor

1. Indústria 500

2. Comércio 120

3. Fundo para bens de capital 60

4. Serviços 5

5. Mineração 4

6. Empresas p/Decreto-Lei nº 356/68 3

7. Reserva especial 108

TOTAL 800

 



 36

INDICADORES DA ZONA FRANCA DE MANAUS 
QUOTAS GLOBAIS DE IMPORTAÇÃO 

PERÍODO 1979/1988 
 

Em US$ Milhões (FOB) 

Anos Valor da quota Déficit (*)

1979 443,00 0,00

1980 445,00 57,83

1981 445,00 110,07

1982 500,00 76,76

1983 400,00 198,67

1984 440,00 182,63

1985 384,00 262,28

1986 610,00 55,66

1987 702,10 9,81

1988 800,00 83,10

(*) Em relação ao poder de compra de 1979 
 

ÍNDICES MÉDIOS DE NACIONALIZAÇÃO EM 1987 
 

PRODUTOS (%)
TV em cores 93

TV preto e branco 98

Motocicleta 125 CC 94

Motocicleta 450 CC 63

Videocassete 52

Forno de microondas 78

Aparelhos de som 3 em 1 85

Rádio portátil 93

Relógio de pulso 57

Barbeador 92

Máquina de escrever eletrônico 72

Fotocopiadora 35

Calculadora eletrônica 27
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PRINCIPAIS PRODUTOS FABRICADOS NA ZONA FRANCA DE 
MANAUS 

Quantidades em unidades 

Períodos Produtos 
Eletroeletrônicos 1985 1986 1987 
TV em cores 1.484.810 2.153.000 2.037.000

TV preto e branco 551.350 691.200 772.000

Videocassete 65.071 161.300 281.000

Videogame  656.505 665.900 484.000

Rádio portátil 1.411.450 1.609.957 1.268.000

Rádio-relógio 442.985 546.408 583.000

Aparelho de som 3 em 1 322.461 375.800 507.000

Auto-rádio c/s toca-fitas 567.152 846.600 769.000

Rádio-gravador 766-065 1.109.518 1.231.000

Receiver 153.189 256.000 228.000

Tape deck 145.966 202.396 168.000

Amplificador 33.054 33.800 61.000

Toca-discos 199.114 211.100 183.000

Gravador portátil 221.195 130.200 109.000

Calculadora portátil 1.310.318 1.809.300 1.463.000

Calculadora de mesa 489.768 536.700 441.000

Caixa registradora 12.684 36.600 15.000

Outros 

Telefone 374.152 409.300 774.000

Forno de microondas 27.370 70.300 90.000

Motocicleta e Motoneta 106.900 153.300 164.000

Ciclomotores 28.800 35.200 35.000

Bicicletas 70.000 89.700 79.000

Isqueiros descartáveis 83.017.350 74.567.300 86.008.000

Canetas descartáveis  190.169.040 193.327.200 204.424.000

Lâminas e cartuchos 254.324.952 289.104.000 487.897.000

Microcomputadores 40.200 32.900 22.000

Máquina de escrever eletrônica 14.387 31.500 28.000

Fita de audiocassete 2.766.182 5.873.000 6.828.000

Fita de videocassete 448.828 1.258.800 2.429.000

Relógio de pulso e bolso 8.235.000 7.779.000 5.129.000

Óculos 294.564 456.400 399.000

Lentes 2.946.576 4.386.850 5.310.000
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