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RESUMO 

Este trabalho mostra que o fomento de clusters na área de produtos regIOnaIS -

particularmente compostos por empresas de micro, pequeno e médio porte - representa uma 

estratégia alternativa econômica futura para a Zona Franca de Manaus - ZFM e o resto da 

Amazônia Ocidental. Além dos fundamentos teóricos relacionados aos clusters e pólos de 

desenvolvimento, o estudo baseou-se também nas evidências empíricas de quatro empresas 

de Manaus que operam com produtos regionais amazônicos. A pesquisa detecta a formação 

inicial de um cluster na área de produtos regionais que necessita de uma interação maior entre 

todos os agentes locais, a fim de ser operacionalizado. Conclui que estratégias econômicas 

para exploração das potencialidades regionais podem levar ao desenvolvimento de clusters de 

indústrias baseada na biodiversidade da região que usará matéria-prima local e conhecimento. 

Desta maneira, as estratégias de desenvolvimento sustentado podem trazer de volta muitos 

beneficios à região Amazônica e contribuir para a diversificação da atual base industrial da 

ZFM. 
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ABSTRACT 

This work shows that the promotion of clusters in the area of regional products based 

on the Amazonian biodiversity- particularly for companies of micro, small and medi um size 

- represents a future economic altemative strategy for the Manaus Free Trade Zone and the 

rest of Westem Amazon. Beyond the theoretical beddings related to clusters and poles of 

development, the study was also based on the empirical evidences of the four companies from 

Manaus who operate with Amazonian regional products. The research detects the initial 

formation of cluster in the area of regional products that needs a bigger interaction between 

all the local agents in order to be developed. It concludes that some economic strategies for 

exploitation of the regional potentialities can lead to the development of clusters of industries 

based on biodiversity of the region. This will use local raw material and knowledge. Thus 

those strategies for supporting development can bring much of the benefits back to the 

Amazon region and to contribute for the diversification of the current industrial base of the 

ZFM. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação 

A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi criada em 1957, baseada no modelo 

convencional de "zona franca" (free trade zone), muito usado em várias partes do mundo, 

como forma de promover o desenvolvimento de regiões economicamente retraídas e isoladas 

geograficamente dos grandes mercados nacionais e mundiais, caso da região amazônica. Na 

sua forma original, esse projeto não conseguiu atender às expectativas esperadas, em razão da 

precariedade de uma plataforma industrial, quase inexistente em Manaus, do grande 

distanciamento dos principais mercados consumidores e da insuficiente infra-estrutura 

logística local. 

Somente com a edição do Decreto-lei n.O 288/67 que adicionou um elenco de 

incentivos fiscais voltados para a implantação de um centro comercial, um centro industrial e 

outro agropecuário na região, com vigência inicial de trinta anos, é que foi possível a 

viabilização do projeto ZFM. 

Com a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e a redução do 

Imposto de Importação - lI, incentivos fiscais federais concedidos, a ZFM nos seus primeiros 

anos de existência, cresceu rapidamente, uma vez que houve uma resposta imediata dos 

investidores do setor comercial. Isto transformou a cidade de Manaus de um vazio econômico 

em um importante centro de compras de produtos importados. O turismo doméstico 

movimentou o comércio, uma das atividades econômicas que precisava ser alavancada. 

Com a inauguração do Distrito Industrial - DI efetivamente se iniciou a instalação do 

Pólo Industrial de Manaus - PIM com a implantação dos primeiros projetos industriais 

aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA - CASo O DI está localizado em 

uma área de terra reservada de propriedade da União, destinada para receber os 

empreendimentos industriais incentivados. Esta área, dividida em lotes, constituiu-se em mais 

um benefício oferecido às indústrias, porque poderiam adquiri-los da Superintendência da 
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Zona Franca de Manaus - SUFRAMA1
, a preços subsidiados (atualmente R$l,OO/metro 

quadrado) e pagáveis em até 12( doze) prestações. 

A componente industrial da ZFM, de meados dos anos setenta até o início da década 

de noventa, apresentou um crescente e pujante desenvolvimento, apesar de determinadas 

restrições impostas a este modelo, como por exemplo, o contingenciamento de quotas de 

importações e a fixação de índices mínimos de nacionalização. 

Hoje, o parque industrial da ZFM conta com empresas de diversas áreas tecnológicas e 

está segmentado em sub-setores industriais basicamente compostos por empresas de fora da 

região (nacionais/internacionais). Por conta disso, não está consolidado em uma base 

estruturalmente sólida, porque os investimentos estão aqui presentes apenas por causa dos 

benefícios fiscais oferecidos pelo Governo. Assim, surge a seguinte pergunta: - O que será do 

projeto ZFM quando ocorrer a retirada dos subsídios governamentais? 

Por funcionar com importações diretas, a ZFM é um projeto que vem sendo 

constantemente afetado pela conjuntura econômica do País, mas tem resistido às intempéries 

econômicas e incertezas políticas, e frente às variáveis macroeconômicas vem se mantendo 

como um modelo de desenvolvimento regional que cumpre com seu papel. Ocorre que devido 

a sua vulnerabilidade e decretação final dos incentivos fiscais federais (IPI e 11) estabelecida 

para 20132
, corre-se o risco de haver uma emigração de empresas industriais para outras 

regiões, o que acarretará certamente problemas, tanto de ordem econômica quanto social para 

o Estado do Amazonas e para a região como um todo. 

Nesta interface de gozo ainda dos incentivos fiscais, para que o projeto ZFM tenha 

condições de permanência e dê prosseguimento com os êxitos até hoje alcançados, é 

fundamental que a sua atual base industrial possibilite o aparecimento de novos pólos ou 

distritos industriais, em especial constituídos de indústrias que possam se desenvolver com o 

aproveitamento da matéria-prima regional de forma sustentável. 

1 A SUFRAMA é um órgão da Administração Pública Federal, atualmente vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, criado pelo Decreto-Lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967 como uma entidade autárquica, 
com personalidade juridica e patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na Cidade de 
Manaus, capital do Estado do Amazonas, e inicialmente instituída como responsável pela administração da área de atuação, 
das instalações e prestação dos serviços referentes a ZFM, área fisica também instituída por essa legislação. 
2 Encontra-se incorporado no projeto de Reforma Tributária em vias de aprovação no Congresso Nacional, a prorrogação 
desse modelo industrial por mais dez anos, ou seja até 2023. 
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Promover o desenvolvimento da Amazônia sem destruir tão valioso patrimônio 

natural é um desafio e um compromisso que se deve ter diante desse instigante e misterioso 

ecossistema. É uma oportunidade para a capacidade humana expressar seu talento e 

criatividade, e é com essa conduta que a SUFRAMA, desde 1967, busca realizar nesta parte 

ocidental da Amazônia Brasileira, administrando e fomentando estratégias de 

desenvolvimento na região. 

As oportunidades são muitas e exigem boa vontade, determinação e coragem dos 

dirigentes para que se transformem em realizações concretas, de modo que proporcionem o 

necessário crescimento econômico e social da região, oferecendo condições à iniciativa 

privada local, nacional e internacional, de participar com novos empreendimentos industriais, 

comerciais, agropecuários, de serviços e turismo. 

É óbvio que os incentivos fiscais disponíveis ainda constituem-se como um dos pontos 

fortes de atração dos investimentos e estão garantidos na Constituição Federal, porém são 

instáveis. Por isso, a peleja dessa Instituição para os próximos anos consistirá em atrair 

investimentos focados na viabilidade econômica das potencialidades regionais, naturais da 

Amazônia Ocidental, e não mais na oferta de incentivos fiscais. Isto implica dizer que o 

modelo atual deverá se adequar para que se tome um pólo de desenvolvimento auto

sustentável, usando a riqueza local/regional. 

Desta forma, pressupõe-se que o aproveitamento das potencialidades regionais, onde 

destaca-se a biodiversidade amazônica, por indústrias especializadas nesta área, seja essencial 

para que o Amazonas, de maneira sistemática, use bem essa riqueza econômica disponível. 

Desse potencial econômico, o Brasil é o detentor de uma das maiores biodiversidades 

do mundo, e a região amazônica detém uma fatia considerável desse patrimônio. Portanto, o 

seu aproveitamento econômico pode, fundamentado em pesquisas específicas que visem a sua 

exploração de forma ordenada e sustentável, tomar viável a implantação e o desenvolvimento 

de clusters ou arranjos produtivos locais (APLs) de micro, pequenas e médias empresas -

MPMEs na região, constituído basicamente de bioindústrias. 

Os elementos da biodiversidade amazônica, matéria-prima das bioindústrias, de certa 

forma, por serem únicos, possuem vantagens comparativas, que fornecem perspectivas e 
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oportunidades de negócios e investimentos na região, e podem ser um fator preponderante de 

um novo ciclo econômico regional, gerador de emprego e renda. 

1.2 Questões da Dissertação 

A ZFM como modelo de desenvolvimento econômico e social concebido para 

fomentar as atividades econômicas na região, em função das novas tendências impostas pela 

economia brasileira, aliada a nova realidade internacional, vem passando por um processo de 

revisão, cujo objetivo é ajustá-la e adequá-la a essas novas condições. 

Com essa visão, busca-se o aprimoramento deste projeto que, apesar dos entraves, 

vem cumprindo com o seu objetivo, mas que necessita ser revisto e ajustado para continuar 

dando ao país a condição de se manter em níveis de sustentabilidade econômica e ambiental 

nesta imensa região. Neste momento, o aparecimento de caminhos alternativos que conduzam 

para a sua auto-sustentabilidade, tomam-se imprescindíveis, e é com este propósito que esta 

dissertação foi estruturada para responder as seguintes questões: 

1. Até que ponto o fomento de "clusters" ou agrupamento de micro, pequenas e 

médias empresas - MPMEs, em particular, atuantes na área de produtos regionais, e 

especialmente voltadas para a exploração da biodiversidade amazônica, no campo 

principalmente de fitomedicamentos e fitocosméticos, pode contribuir como uma 

estratégia alternativa de desenvolvimento industrial sustentado na Zona Franca de 

Manaus? 

2. Como esta forma de industrialização baseada em "clusters" poderá fortalecer 

a ZFM futura e auxiliar no desenvolvimento e fixação do pólo de bioindústrias que se 

pretende instalar na região? 

1.3 Objetivos da Dissertação 

Com a atenção voltada para as potencialidades econômicas regionais esta dissertação 

busca destacar e por em evidência que essa forma de organização industrial baseada em 

cluster ou APLs de empresas afins, operando na área de produtos regionais, contribuirá para a 

formulação de uma estratégia alternativa de desenvolvimento industrial sustentado na ZFM. 

Ademais, isto poderá se constituir em um pólo alternativo de atração de investimentos que 
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possibilitará a criação de um ciclo econômico virtuoso e gerador de riquezas na região, além 

de dar, inclusive, uma visão de como e do que poderá vir a ser o Pólo de Biotecnologia que já 

se define nas linhas diretrizes dos órgãos de desenvolvimento regional. 

Assim, este estudo será desenvolvido com as seguintes premissas: 

I) Identificar potencialidades econômicas regionais existentes; 

2) Identificar empresas de Manaus que atualmente operam com produtos regionais; 

3) Identificar o cluster regional de produtos naturais do Amazonas; e 

4) Identificar instrumentos fiscais e financeiros de apoio ao cluster. 

1.4 Justificativas da Dissertação 

Os novos ambientes econômicos mundiais, caracterizados pela globalização da 

economia e da produção, expõem as empresas a uma maior concorrência internacional e 

impõe novos desafios e oportunidades. Neste cenário opera em Manaus, o modelo ZFM que 

necessita se ajustar às novas condições impostas, não só pela economia internacional como 

também, pela conjuntura econômica brasileira. 

Do ponto de vista teórico, este trabalho se justifica, pois contribuirá com a ciência do 

desenvolvimento econômico regional, e possibilitará uma reflexão melhor sobre alternativas 

que venham contribuir para o engrandecimento do setor industrial na ZFM, tomando-o uma 

atividade consistente e permanente, além de permitir a continuidade de trabalhos acadêmicos 

especialmente direcionados a área em estudo. Enriquecer e agregar mais valor ao 

conhecimento existente sobre o assunto, principalmente nas questões do desenvolvimento 

regional é proposta do presente estudo. 

A ZFM é um projeto que tomou-se ao longo de sua existência parte imprescindível da 

sociedade amazônica como um todo, porque seus resultados são distribuídos a todos os 

Estados da Amazônia Ocidentae. Por esses motivos, necessita de novos mecanismos que 

possam além de assegurar a continuidade das atividades industriais existentes, atrair novos 

investimentos, diversificar a sua plataforma industrial e incentivar o aparecimento de outras 

3 A Amazônia Ocidental tal como ela é conhecida, abrange os Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, 
e foi definida através do Decreto-lei n. o 291, de 28 de fevereiro de 1967, englobando uma área que corresponde a 
um quarto do território brasileiro. 
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atividades que a tomem um modelo de desenvolvimento perene na região. Neste ponto, o 

desenvolvimento de atividades peculiares e intrínsecas da região, ainda não consideradas com 

o devido respeito que merecem, toma-se um fator preponderante. 

Em termos práticos, este trabalho justifica-se porque visa mostrar, a exemplo do que 

existe em outras regiões do país e do mundo, que um ou mais agrupamentos de MPMEs locais 

com operações similares e interligadas e atuando com matéria-prima regional, pode ser uma 

alternativa de desenvolvimento sustentado que contribuirá para o crescimento da ZFM. 

Esse modelo vem passando atualmente por um processo de reflexão, tanto em seus 

aspectos conjunturais quanto estruturais, sendo forçado a proceder mudanças urgentes sob 

pena de amargar problemas futuros. Aliado às mudanças e transformações preconizadas, esta 

dissertação procura focar vias alternativas futuras para a ZFM, até então não implementadas, e 

que podem contribuir com o crescimento e desenvolvimento econômico da região como um 

todo. 

1.5 Metodologia da Dissertação 

Para responder às questões apresentadas nesta dissertação, este estudo 

fundamenta-se em evidências empíricas primárias coletadas pessoalmente pela pesquisa, sob a 

forma de visitas técnicas e entrevistas realizadas diretamente nas empresas e entidades 

públicas e privadas. 

Os dados foram levantados a fim de obter informações, principalmente, da experiência 

de vida dos empresários do setor que ainda não estão registradas em documentos ou livros, de 

modo a ser procedida uma descrição e análise com um adequado nível de detalhes sobre suas 

empresas, principalmente quanto a origem, organização, produtos, processos de produção e 

atuação no mercado. 

Este estudo leva em consideração as instituições de pesquisas e de desenvolvimento 

regional e suas relações com as MPMEs do setor de produtos naturais de Manaus. O critério 

de seleção da amostra de empresas utilizado foi de uma amostragem proposital que tem a sua 

lógica e a sua eficácia na seleção de casos dos quais se podem extrair dados referentes a 

aspectos de grande importância para os objetivos da pesquisa (Pation, 1990). 
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Assim, a escolha das MPMEs consideradas neste estudo deve-se à sua ongem, 

tamanho, tempo de existência, posição no mercado, e por serem regionais e pioneiras na 

produção de produtos naturais em Manaus. 

Utilizou-se também, de trabalhos, estudos e documentos de órgãos públicos e privados 

dirigidos à área de produtos naturais com o objetivo de verificar o que vem sendo feito e que 

tratamento, até então, tem sido dado às questões que dizem respeito ao desenvolvimento 

dessa região. Assim, procedeu-se a levantamento de dados em material existente nos 

seguintes órgãos: 

- SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus 

- SEFAZ/AM - Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas 

- SEDEC/AM - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

- SEBRAE/ AM - Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa do Amazonas 

- FIEAM - Federação das Indústrias do Estado do Amazonas 

- CIEAM - Centro das Indústrias do Estado do Amazonas 

- ADA( ex - SUDAM) - Agência de Desenvolvimento da Amazônia 

- IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada 

- IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- ISAE-AMIFGV - Instituto Superior de Administração e Economia do Estado do Amazonas 

da Fundação Getúlio Vargas 

- Biblioteca da FGV-RJ 

- INPA - Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia 

- BASA - Banco da Amazônia S.A 

- EMBRAP A - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

- UF AM - Universidade Federal do Estado do Amazonas 

E, por fim, para fundamentação e sustentação teórico-metodológica deste trabalho 

foi realizado uma pesquisa bibliográfica sobre assuntos pertinentes à área em estudo, se 

valendo, portanto de material acessível ao público em geral, conforme descritos na 

bibliografia, tais como: livros, revistas, jornais, publicações especializadas, redes eletrônicas. 

A pesquisa, via Internet, foi um dos recursos mais utilizados, uma vez que dados estatísticos e 

indicadores, estão mais atualizados nos registros da Web. 
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1.5 Estrutura da Dissertação 

A estrutura desta dissertação está assim constituída. 

1. Introdução ao estudo. 

2. C1usters industriais 

Parte inerente ao referencial teórico desta dissertação; apresenta a revisão da literatura 

sobre clusters focalizando os conceitos e origens, fatores que explicam suas 

existências e mostra exemplos representativos desta forma de organização industrial 

no Brasil e no mundo. 

3. Projeto ZFM - modelo atual 

Mostra aspectos da Zona Franca de Manaus, do Pólo Industrial de Manaus e seus 

principais indicadores de desempenho. Apresenta uma crítica ao modelo atual que 

ainda prioriza formas de industrialização exógenas na região. 

4. Potencialidades Regionais 

Aqui é apresentados alguns estudos realizados sobre as potencialidades econômicas 

regionais, de maneira a situar o leitor sobre o setor de produtos naturais do Amazonas, 

área onde se situará e se desenvolverá o cluster regional. 

5. As MPMEs do Setor de Produtos Naturais - origens e desenvolvimento 

É apresentado um relato sucinto sobre as empresas existentes, suas ongens, 

desenvolvimento, administração, forma dos negócios e interações. Apresenta também 

considerações sobre as empresas historiadas e sobre os aspectos gerais do ambiente de 

atuação das mesmas. 

6. Proposta do cluster de MPMEs na ZFM 

É apresentada neste capítulo a proposta do cluster regional identificado e caracterizado 

neste estudo. 

7. Considerações finais e recomendações 
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2 CLUSTERS INDUSTRIAIS 

2.1 Introdução 

Do ponto de vista pragmático, na busca do incremento dos seus níveis de renda, apesar 

do setor de serviços, atualmente, compor uma parcela significativa do PIB da maioria dos 

países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, a industrialização não deixa de ser ainda 

uma saída para a melhoria da qualidade de vida de um povo e, vem ainda ocupando um papel 

que não é deixado de lado nos programas de desenvolvimento econômico em quase todos os 

países, regiões e/ou cidades. 

Falar, portanto, em industrialização, implica necessariamente dizer que "a meta 

central da política do governo para com a economia é dispor os recursos nacionais (trabalho 

e capital) deforma a obter altos e crescentes níveis de produtividade" (Porter, 1993). Neste 

contexto, a economia deve atuar de forma harmonizada e em constante processo de 

aperfeiçoamento, pois só desta maneira podem-se alcançar melhores índices de produtividade. 

Para que a produtividade mantenha-se crescente, "isso exige incessante melhoria e 

inovação das indústrias existentes e capacidade de competir com êxito em indústrias novas" 

(Porter, 1993). Portanto, indústrias novas advindas de pesquisas científicas em campos ainda 

não explorados e de base tecnológica, possibilitarão uma demanda de novos negócios 

geradores de novos empregos e renda. Neste contexto, o aproveitamento da biodiversidade 

amazônica e de produtos naturais, campos ainda carentes de exploração na região, devem ser 

considerados. 

Diante dos cenários futuros, com a difusão da globalização, uma importante questão 

que vem sendo muito aflorada em todos os países para empresas e governos é a 

competitividade, tanto externa quanto interna, a qual exige uma compreensão compartilhada 

em todos os sentidos, principalmente da interna, para que todos possam almejar ganhos com a 

externa. 

Pode-se dizer que a competitividade não está em subsídio governamental, mão-de

obra barata, taxa de câmbio favorável, balança comercial positiva e baixa taxa de inflação, 

mas sim, na produtividade com a qual os recursos humanos, capitais e ativos fisicos são 
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desenvolvidos e utilizados, porque não são as nações que competem entre si, mas sim, os 

setores da indústria e suas empresas (Porter,1998). Portanto, a responsabilidade pela 

construção da platafonna de competitividade tem de ser compartilhada entre o setor público e 

o setor privado. 

Esta fonnatação desenhada pela teoria, aplicada no desenvolvimento econômico, 

induz a necessidade cada vez mais presente da busca de novos caminhos de geração de 

riquezas das nações ou regiões. Pelas experiências de sucesso no mundo, o fomento de 

clusters (aglomerações) industriais de MPMEs voltados especialmente para a exploração das 

potencialidades das regiões onde se situam, constituem-se em uma alternativa de 

desenvolvimento econômico regional que vem sendo apontada e levada em consideração 

pelos governos e pesquisadores, porque estão proporcionando a geração de riquezas e fixando 

bases industriais pennanentes e consolidadas com o uso dos recursos naturais existentes em 

um contexto de auto-sustentabilidade. 

Nos dias de hoje, um dos papéis a ser desempenhado nas três esferas de governo, 

coerente com o que se espera do Estado nestes tempos de globalização, é uma ação 

coordenada que vise a criação e manutenção de condições favoráveis ao desenvolvimento de 

pólos de produção com eficiência coletiva, produtividade e acesso a mercados. Por isso, a 

promoção de clusters de MPMEs como estratégia de desenvolvimento econômico devem 

levar em conta as histórias que explicam o dinamismo de alguns clusters em países em 

desenvolvimento. 

Assim, neste capítulo procura-se enfatizar aspectos básicos conceituais e essenciais 

sobre a teoria de clusters, bem como, destacar casos existentes no Brasil e no mundo. 

2.2 Abordagem inicial- origens e conceitos 

o conceito de cluster trás de volta a idéia do economista Alfred Marshall (1920), que 

em sua obra Princípios de Economia, expõe como as empresas tendem a fonnar "distritos 

industriais" em diferentes áreas geográficas, com cada cidade tomando-se especializada na 

produção de conjuntos de bens e intimamente relacionados. Sua idéia aplicava-se a um 

conjunto de empresas trabalhando em um mesmo segmento industrial, desenvolvendo a 

divisão do trabalho industrial entre si. 

B\BLlOTECA ['~1;,RiO HENRIQUE SIMONseN 
• FUNDAÇÃO GE1UUO VARGAS-
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Marshall(1920) afirmava que economIas externas podiam ser obtidas pela 

concentração de diversas pequenas empresas de atividades similares em determinadas 

localidades, entretanto, segundo outros autores, elas não são suficientes para explicar o 

desenvolvimento de clusters, é o que mostra pesquisas realizadas em clusters industriais de 

países avançados e em desenvolvimento (Brusco, 1990; Cooke & Morgan, 1998; Humphrey 

& Schmitz, 1998; Rabellotti, 1997; Tendler & Amorim, 1996). 

Amaral(2002) destaca que "distrito industrial" é o sistema que representa os principais 

rivais dos modelos tradicionais baseados no modo de organização fordista, porque supõe um 

aglomerado de pequenas e médias empresas funcionando de maneira flexível e estreitamente 

integrado entre elas e ao ambiente social e cultural, alimentando-se de intensas "economias 

externas" formais e informais (ver Piore & Sabel, 1984)4. 

Conforme Pyke, Becattini & Sengenberger(1990) um "distrito industrial" é um 

sistema produtivo local caracterizado em grande parte por um grande número de firmas, em 

geral de pequeno ou muito pequeno porte, que são envolvidas nos diversos estágios do 

processo de produção em uma indústria particular. 

As primeiras observações sobre os clusters de pequenas e médias empresas voltam-se 

para o nordeste da Itália, região de Emilia-Romagna, com o desenvolvimento dos "distritos 

industriais marshallianos", e posteriormente, para a Alemanha (Baden-Wurttenberg), 

Dinamarca(Jutland), Inglaterra(Cambridge), Espanha(Barcelona), Estados Unidos (Vale do 

Silício e Los Angeles), e também para outros países como: Japão, Brasil, Índia, Paquistão, 

etc. 

Dessa fonte inicial, as idéias de cluster e clustering foram surgindo e estão se tomando 

a cada dia, mais conhecidas no mundo e se fazem presentes no estudo e na agenda do 

desenvolvimento econômico local/regional. No Brasil, elas têm sido difundidas e, já 

fundamentam iniciativas de desenvolvimento, como as operadas no âmbito da Iniciativa pelo 

Nordeste; pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e nas novas versões para o 

4 Piore & Sabel(l984), economistas do MIT, foram pioneiros na apresentação da tese da especialização flexível, nova forma 
produtiva, onde há um significativo desenvolvimento tecnológico e uma descentralização produtiva para médias e pequenas 
empresas. Eles diziam que o elemento que causa a crise capitalista são os excessos do fordismo e a produção em massa, que 
suprimem a dimensão criativa do trabalhador. 
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Nordeste, lideradas pela ADENE (ex-SUDENE)5/Ministério da Integração Nacional. O 

programa do Presidente Fernando Henrique Cardoso, apresentado por ocasião de sua 

candidatura à reeleição em 19986
, agrega o conceito que também se encontra no document07 

de recomendações de políticas públicas que devem dar diretrizes à nova etapa do governo 

Lula - a de alavancar o desenvolvimento econômico. 

A crescente aceitação sobre a idéia de clusters de pequenas e médias não se limita 

apenas ao meio acadêmico, porém se estende a muitos governos e organismos internacionais 

(Banco Mundial, OIT, OCDE, UNIDO, UNCTAD, ... )8. Adotados, a princípio, pelos países 

desenvolvidos, gradativamente, estão sendo aceitos e propagados nos países em vias de 

desenvolvimento, nos diversos setores econômicos - particularmente no setor industrial -

como uma forma de atender e acompanhar as novas e crescentes exigências dos mercados 

globais. 

A literatura em economia industrial, geografia econômica e economia da inovação, 

apresenta uma diversidade de conceitos e abordagens denominando esse termo cluster, o qual 

precisa ser visualizado pela sua própria configuração prática e resultados obtidos tanto nos 

países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Podemos dividir a literatura de clusters em 

duas escolas ou abordagens básicas. Uma primeira abordagem vê os clusters como 

instrumentos eficazes de promoção de desenvolvimento local e regional baseado na 

cooperação entre as empresas envolvidas e outras organizações públicas e quase-públicas com 

forte conteúdo local, e vem sendo longamente apresentados na literatura (Piore & Sabel, 

1984; Pyke et aI, 1990; Pyke & Sengenberger, 1992; Brusco, 1990; Becattini, 1990; Schmitz 

& Musick, 1994; Tendler & Amorim, 1996; Saxenian, 1994; Amorim, 1998). É uma 

abordagem muito considerada e utilizada nos estudos de países em desenvolvimento. 

A partir da concentração setorial e geográfica de empresas, pressupostos básicos do 

sistema de clusters, as empresas podem ser beneficiadas pelas economias externas de 

5 Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE criada em substituição a Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste - SUDENE. 
6 Ver Cardoso (1998). 
7 Documento coordenado pela Escola Brasileira de Administração Pública e Empresarial da Fundação Getulio Vargas 
(EBAPE/FGV) com o título provisório de "Desenvolvimento e Construção Nacional: Estratégia para o Crescimento 
Econômico e Inclusão Social no Brasil" que aponta para a área de produção, a idéia dos clusters como política a ser 
indicada, informação coletada do Jornal Valor - pág. A4 - CAD./COL. BRASIL - DATA: 7/7/2003. 
8 OIT - Organização Internacional do Trabalho; OCDE - Organisation for Economic Co-operation and Development; 
UNIDO - United Nations Industrial Development Organization; UNCTAD - Conferência das Nações Unidas sobre o 
Comércio e o Desenvolvimento. 
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aglomeração e pelo desenvolvimento de ações conjuntas entre os produtores e agentes 

relacionados à cadeia produtiva (Krugman, 1995; Schmitz, 1995; Nadvi, 1996). O conceito de 

cluster traz a idéia da existência de vantagens de aglomeração (OECD, 1999) e de 

proximidade espacial. 

Schmitz (1992) considera a questão espacial relevante e define como sendo uma 

aglomeração setorial e geográfica de empresas. Buitelaar (2000) formula o seu conceito como 

sendo um conjunto de empresas que compartilham (e constróem) vantagens competitivas 

coletivas. Segundo ele as vantagens competitivas comuns se dão graças à infra-estrutura local 

especializada; às instituições de apoio (educação, tecnologia); à estrutura produtiva e às 

políticas regionais e setoriais. Depreende-se que um cluster é ativado quando as companhias 

operam juntas como uma organização formal, e compartilham mercados comuns, produtos, 

fornecedores, associações comerciais e instituições educacionais. 

O fenômeno dos clusters é visto por Igliori (2000) da seguinte forma: 

"Pode-se entender os clusters como concentrações espaciais de negócios 

independentes que se comunicam, dialogam e transacionam para partilhar 

coletivamente tanto oportunidades quanto ameaças, gerando conhecimento, 

concorrência inovadora e chances de cooperação. Quando chegam a consolidarem-se, 

esses clusters também podem dar origem a um complexo de instituições, costumes e 

relações de confiança que tendem a estimular uma outra trindade fundamental para o 

dinamismo econômico: a combinação de concorrência com cooperação, à combinação 

de conflito com participação, e a combinação do conhecimento local e prático com 

conhecimento cientifico ". 

Veiga (2000) menciona que os clusters podem ser "pólos" difusores de crescimento ou 

virtuosos "distritos industriais" com menor efeito irradiador, mas sempre são concentrações 

espaciais de atividades nas quais o aumento da produtividade de uma firma decorre muito do 

fato de estar próxima de outras firmas do mesmo ramo. Isso traz vantagens com fornecedores 

atraídos para o entorno, fortalece o mercado de trabalho especializado e facilita a crucial 

circulação de informações. 
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Amorim(1998) vê como sendo um conjunto numeroso de empresas, em geral 

pequenas e médias, operando em regime de intensa cooperação, onde cada uma das firmas 

executa um estágio do processo de produção. Nesse sentido, as empresas participam de um 

mesmo negócio - produção de calçados e confecções - apesar de cada uma ser uma unidade 

autônoma. Afirma ainda que, em um cluster de calçados, por exemplo, podemos ter algumas 

firmas produzindo o couro, outras as palmilhas, as formas, os moldes, os saltos; e ainda outras 

operando com linhas especificas, especializando-se em calçados femininos, masculinos, 

infantis, etc. 

Outro aspecto, é que as empresas interagem interna e externamente com outras 

empresas e instituições (Amorim, 1998). É através dessas interações que o processo de 

aprendizagem é estimulado e se desenvolve. A aprendizagem por interação gera 

externalidades dinâmicas. As interações em um sistema de valor são fontes de inovação e 

vantagens competitivas, porém, são difíceis de mensurar. A proximidade geográfica tende a 

facilitar as interações entre as empresas e instituições, estimulando o processo de 

aprendizagem. Por outro lado, o conhecimento e a informação disponível podem ser 

compartilhados com os outros, e quando se faz isso, e põe-se em prática, se o resultado for 

produtivo, as vantagens serão mútuas. Assim, há retornos crescentes de escala à medida que 

se compartilha conhecimento, e este é um conceito importante para clusters industriais. 

Bell e Albu (1999) explicam que "os fluxos de conhecimento, os estoques de 

conhecimentos e os sistemas organizacionais envolvidos em gerar e administrar mudanças nos 

produtos, nos processos e na organização da produção" é que levam ao desenvolvimento 

tecnológico e crescimento de um cluster, pois contribuem na acumulação de competências 

tecnológicas, e não o seu sistema produtivo que nada revela sobre a evolução das empresas. 

Os autores destacam a importância do processo de aprendizagem no clustering, por isso é 

necessário primeiramente voltar-se aos sistemas de acumulação de conhecimento. Comentam 

também que estas questões estão diretamente relacionadas ao dinamismo e à competitividade 

no longo prazo dos clusters. 

Uma segunda abordagem representada por Porter(1998), focada e muito aplicada nos 

países desenvolvidos, define os clusters como concentrações geográficas de empresas 

interconectadas e organizações, atuando na mesma área ou segmento industrial, e englobam 
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uma série de indústrias vinculadas e outras entidades importantes para a competição, que em 

sua interação geram capacidade de inovação e conhecimento especializado. 

Porter (1989) descreve o fenômeno de clusters de indústrias utilizando-se do que ele 

chama de "Diamante da Vantagem", diagrama representativo do ambiente de competitividade 

no qual uma empresa compete (ver figura 1). Esse modelo indica que há quatro forças 

determinantes que fazem com que as empresas mantenham e aumentem suas vantagens 

competitivas: i) fatores produtivos; ii) condições da demanda; iii) estratégia, estrutura e 

concorrência; e iv) indústrias correlatas e de apoio (cluster) e duas forças adicionais e 

influenciadoras: i) governo; e ii) acaso. 

Essa questão da competitividade é destaque na atual literatura econômica e vem 

atribuindo importância significativa à consolidação de clusters industriais, relacionados a uma 

concentração geográfica e setorial de empresas, da qual são geradas externalidades produtivas 

e tecnológicas (Porter, 1998; OCDE, 1999; UNCTAD, 1998). 

A indústria pode por esse modelo compreender as dinâmicas resultantes da interação 

dos quatro determinantes influenciados pelo governo e pelo acaso. A auto-sustentabilidade 

provém da inovação e melhoria desse sistema, de modo que, todo o sistema pode melhorar 

apenas com a melhoria de um determinante. 

Os clusters, afirma Porter (1998), podem afetar a competição de três modos: i) 

incrementando a produtividade das empresas; ii) direcionando e promovendo a inovação; e 

iii) estimulando a formação de novos negócios. Além disso, o autor ainda explica que as 

empresas da rede (conglomerado) podem obter melhorias de produtividade devido a fatores 

como: i) um melhor acesso a empregados e fornecedores (redução dos custos de transação); 

ii) acesso à informação especializada, complementaridade dos seus membros (os resultados 

do grupo são melhores que a soma das partes individuais); iii) acesso a instituições e órgãos 

públicos; e iv) melhoria da motivação e medição da eficiência (facilidade de comparação 

entre as empresas). 

A capacidade de inovação auxilia de forma direta na competitividade das empresas, e 

o cluster estimula a inovação e dá suporte ao êxito competitivo do conjunto de empresas que 

o constitui. Porter (1998) também sustenta que, em um cluster, as oportunidades para a 
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inovação são maIS visíveis, cUJa implementação ocorre de forma mais rápida, porque a 

proximidade com os fornecedores e parceiros auxilia a garantir essa praticidade, além do que, 

a competitividade das empresas também está atrelada a sua própria capacidade de inovação. 

Figura 1 - O Diamante de Porter 

Fonte: Porter, 1989 
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Com relação à inovação podem-se supor dois determinantes fundamentais: i) a 

ameaça, que seria função da existência de competidores, entrantes potenciais e produtos 

substitutos; e ii) a capacidade de absorver mudanças, que seria função do grau de 

desenvolvimento dos recursos humanos e da qualidade da interação. Assim, a inovação se 

processa de duas formas: através da redução de custos e/ou da diferenciação dos produtos. 

Com esse enfoque, presume-se que a diferenciação toma a competitividade mais sustentável. 

Nesse ambiente, segundo Porter (1998), a formação de novos negócios é estimulada 

pelos clusters, pois os novos empreendedores contam com um baixo risco, devido já existir 
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uma base concentrada de clientes. Do mesmo modo, há uma maior facilidade de percepção de 

oportunidades de negócios pelos indivíduos envolvidos, por conhecerem e observarem os 

espaços que podem ser preenchidas por novos empreendimentos. De mais a mais, os novos 

negócios também contam com toda estrutura já existente na rede, bem como uma maIOr 

facilidade em se obter outras externalidades positivas como financiamentos. 

Observa-se que o conceito de cluster aplica-se a todas as organizações, em especial, às 

empresas que são as responsáveis por impulsioná-los, e examinando as duas abordagens 

utilizadas para estudá-los, a da cooperação e a da competição, verifica-se que há certas 

características presentes comuns que devem ser devidamente consideradas quando se trata de 

pequenas empresas reunidas sob essa forma de organização. Assim, considerando as duas 

abordagens para que a organização em forma de cluster adquira maior atividade e intensidade 

temos algumas características comuns listadas abaixo. 

(1) a presença de empresas concorrentes, complementares ou interdependentes, concentradas 

em uma determinada área geográfica - preferencialmente na sua maioria de pequeno e 

médio porte, incluindo ocasionalmente uma ou algumas poucas grandes empresas - todas 

operando em um determinado negócio; 

(2) o desenvolvimento da atividade principal do cluster deve ser compartilhado pelo 

maior número de empresas, onde cada uma ou um conjunto delas se empenha em 

executar serviços específicos do negócio. Os serviços podem estar relacionados a 

necessidades comuns tanto à produção, como também à comercialização, fornecimento 

de insumos, pesquisa, tecnologia, infra-estrutura, desenvolvimento de novos produtos 

(inovação) e novos mercados; 

(3) o relacionamento das empresas deve ser dinâmico e de maneira intensa e contínua - em 

evolução, na medida em que mudam as próprias indústrias ou as condições externas não 

permanecem iguais, mudando com as modificações do ambiente. Essas relações 

possibilitam combinar, de modo concomitante, aspectos de cooperação e competição, 

pontos essenciais que bem articulados resultam no sucesso do cluster. Os concorrentes 

cooperam entre si na busca de soluções de apoio ao seu negócio (infra-estrutura, 

formação de recursos humanos, participação em feiras, atração de investidores, entre 

outros), e também são solidários nas questões relacionadas aos problemas de logística, 
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lobby para derrubar barreiras aos seus produtos, feitos que somente unidos podem ter 

escala ou capacidade financeira para superar. 

(4) as relações de confiança e solidariedade entre os empresários integrantes do cluster são 

importantes e devem ser estimuladas, porque possibilitam às empresas encontrarem 

soluções coletivas que dificilmente consegumam sozinhas, enfim, ganham 

competitividade e as relações comerciais se desenvolvem com harmonia; 

(5) as empresas de um cluster, freqüentemente estão rodeadas por uma rede de 

entidades públicas e privadas que atuam como elementos incentivadores e catalisadores 

do processo de entrosamento e harmonização e atuação coletiva das firmas. Essas 

entidades exercem um papel relevante, visto que a elas competem fomentar e dar 

suporte às interações entre as empresas, intermediar conflitos inesperados entre as 

mesmas ou entre elas e outras entidades, podendo, inclusive, algumas pertencerem ao 

Terceiro Setor, como do tipo Organizações Não-Governamentais (ONG's); 

(6) as próprias empresas integrantes do cluster e não o governo, é que devem constituir a 

força motriz impulsionadora das suas atividades e interações. 

Segundo Amorim (1998), resumindo temos como cluster de empresas, um conjunto 

harmonioso de empresas, que em suas operações, cada uma (ou algumas) encontram-se 

envolvidas em fases distintas da produção de um dado produto ou serviço, implicando dessa 

forma, em distribuição do trabalho entre as empresas de tal forma que as práticas cooperativas 

sejam encorajadas e predomine a maturidade das instituições que lhe dão suporte. 

A segUIr, adaptadas de Amorim (1998), encontram-se figuras demonstrativas do 

funcionamento de um cluster(2) e de sua formação(3). 



Figura 2 - Funcionamento de um Cluster 
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Figura 3 - Etapas na formação de um Cluster 
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2.3 Clusters - fatores que explicam a existência 

Dentro dos aspectos práticos, vê-se que onde os clusters são fonnados, há sempre uma 

destacada contribuição no desenvolvimento econômico regional, e como já dito, traz uma 

conotação de união, junção integração, agregação, de força conjunta. Em tennos econômicos, 

podem ser explicados, de fonna resumida, como aglomerados de atividades econômicas afins 

ou núcleos integrados de competitividade. 

A principal explicação oferecida pela literatura com relação a existência de clusters, 

tradicionalmente, é a de economias de aglomeração. Para Krugman(1992), o principal fator 

que explica a concentração espacial de empresas, constitui-se no desenvolvimento da mão-de

obra, fornecedores, infra-estrutura e instituições especializadas, ficando os spillovers 

tecnológicos como fator secundário. 

Alguns autores como P. Krugman (1998) e Porter (1998) tratam as aglomerações 

industriais (clusters) como oriundas do processo natural das forças de mercado e, portanto, o 

fomento delas somente se daria em função do mercado e de medidas gerais de políticas. Suas 

análIses acreditam nas forças de mercado, e sugerem o uso apenas de medidas gerais, de 

natureza horizontal nas áreas de infra-estrutura, de educação e defesa da concorrência. Outros, 

como é o caso de H. Schmitz (1997; 1999), salientam que o apoio do setor público por meio 

de medidas específicas de política e a cooperação entre empresas são essenciais ao seu 

aparecimento. 

De acordo com Pikman et a!. (1998), a implantação de empresas em detenninadas 

regi,ões, deve-se basicamente, aos recursos naturais existentes, aos equipamentos, à infra

estrutura e à demanda, além de outros fatores que proporcionam o desenvolvimento de um 

detenninado setor em uma região, favorecendo o aparecimento de clusters. Contudo, a sua 

simples existência por si só não garante o dinamismo tecnológico das finnas nele situadas 

(Bell e Albu 1998), e nem sempre garante o estabelecimento de laços de cooperação visando 

um aumento de competitividade. 

Suzigan (2001) expõe que, em princípio, os clusters ou aglomerações não podem ser 

criados, porque nonnalmente surgem de fonna espontânea em virtude da presença de 

economias externas e outras condições locais favoráveis, não sendo sua criação, portanto, 

objeto de políticas. Amaral (2002) afinna que as redes e agrupamentos localizados de 
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MPME's com produção especializada são, antes de tudo, manifestações espontâneas, auto

organizadas, surgidas em tomo de um ponto onde se forma um núcleo produtivo; e as razões 

para tal são muitas e incluem: i) fonte de matéria-prima; ii) presença de fornecedores; iii) 

disponibilidade de recursos naturais específicos ou de boa qualidade; iv) proximidade de 

mercados; v) presença de universidades e centros de pesquisa; vi) produção artesanal; etc. 

Na identificação de um cluster, Suzigan (2001) chama a atenção para algumas 

caracteristicas importantes que costumam estar normalmente presente nos agrupamentos: i) as 

empresas locais usualmente interagem por meio de linkages de produção, comércio e 

distribuição; ii) elas também cooperam em marketing, promoção de exportações, suprimento 

'de insumos essenciais, atividades de P & D e outras; iii) as empresas locais geralmente se 

beneficiam do apoio de instituições locais; e iv) lideranças locais usualmente coordenam 

ações privadas e públicas. 

o aparecimento, desenvolvimento, consolidação, amadurecimento (e eventualmente 

decadência) de clusters de industrias, conforme a maioria das experiências existentes, 

geralmente tem ocorrido de forma espontânea, ou seja, sem nenhuma ação indutora 

governamental. Sobre como promover sua origem através de políticas públicas há 

relativamente pouca ou quase nenhuma referência na literatura. 

Assim, no processo de formação de clusters de indústrias tem-se que: 

• há uma tendência natural a sua formação pelas próprias forças de mercado, com vistas a 

se aproveitar de alguns rendimentos de escala, externalidades, efeitos aglomeração e 

queda nos custos de comunicação e transporte, além do maior fluxo de informações que 

eles produzem. 

• geralmente eles nascem associados a alguns recursos locais, sejam eles fisicos ou 

humanos. 

• há aqueles que são produzidos artificialmente por empresas ou políticas públicas. 

• eles não são particularidades de economias desenvolvidas ou subdesenvolvidas. 

Mesmo com as práticas existentes há muita discussão entre os estudiosos do assunto a 

respeito de haver ou não intenção prévia à constituição de um cluster. Na opinião de Veiga 

(2000), não deve ser razão de maior preocupação, e abordando este aspecto ele diz que: 
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"O fato de os clusters não resultarem de planos especialmente concebidos para 

construí-los não significa que sua existência deva ser atribuída ao acaso. Pelo 

contrário, uma vez identificados, embriões de clusters podem ser "alavancados" por 

ações dos poderes públicos que consolidam o ambiente institucional necessário ao 

aprofundamento e à expansão das mencionadas trindades do dinamismo econômico ". 

Amaral(2002) infere "que as experiências internacionais têm mostrado que os 

principais promotores públicos de estratégias de desenvolvimento de grupos de MPME's têm 

sido as coletividades regionais e locais, geralmente com vistas voltadas para o 

desenvolvimento locallregional". Ela destaca ainda que o primeiro passo prático no sentido de 

fomentar e organizar as redes e arranjos produtivos de MPME's é iniciar um trabalho 

descentralizado de identificação e mapeamento de núcleos e arranjos produtivos locais. É 

essencial neste estudo a participação integrada dos governos municipais, estaduais e dos 

órgãos federais ligados ao desenvolvimento local/regional porque devem ser os promotores 

naturais deste processo. 

No Brasil, acrescenta ainda Amaral (2002), não há conhecimento satisfatório sobre a 

localização e o estado de organização dos agrupamentos de MPME's, salvo para aqueles 

casos ícones como as concentrações de produtores de calçadosdo Vale dos Sinos e de Franca, 

os produtores de vinho da Serra Gaúcha, entre outros. Urge, portanto, a necessidade de se 

conhecer com mais profundidade a variedade de núcleos e arranjos produtivos espalhados 

sobre o território nacional. Aqui, de modo especial, incluem-se os Estados da Amazônia 

Ocidental que oferecem vários agrupamentos, não bem consolidados e muito poucos 

estudados e fomentados, e necessitam de uma atenção diferenciada em razão das 

peculiaridades que a região como um todo possui. Este trabalho se conecta com essa visão, 

porque sente a carência de políticas locais/regionais direcionadas neste sentido. 

Por exemplo, uma forma de interveniência do poder público para induzir sua formação 

e desenvolvimento é por meio de compras governamentais, que podem ser oferecidas a um 

conjunto de empresas. A implantação de centros de serviços e de capacitação da força de 

trabalho pode ser realizada com o apoio do poder público, e representará um forte estimulo a 
. . _ 8 

sua constItUlçao . 

8 ver Tendler & Amorim, 1996 e Amorim, 1998 - caso do c/uster dos moveleiros de São João do Amam, no Ceará. 
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Os diversos enfoques teóricos que tratam sobre a formação de c1usters possuem em 

comum a noção de que a competitividade da empresa individual é potencializada pela 

competitividade do conjunto das empresas e atividades afins que configuram o agrupamento. 

A competitividade, por sua vez, vem da presença de economias externas locais relacionadas a 

tamanho de mercado, concentração de mão-de-obra especializada, "spillovers" tecnológicos e 

outros que favorecem a especialização local, além de inovações que surgem da forte interação 

entre as empresas e atividades que compreendem o complexo como um todo. Há forte 

concorrência em preço, qualidade e variedade, que dá lugar a novos negócios (spin ofJs) e 

fortalece a competição entre as empresas e auxilia na manutenção da diversidade. 

Neste contexto, os parâmetros aplicados na formação dos clusters se baseia na 

identificação dos potenciais participantes e líderes dos agrupamentos, na elaboração 

diagnóstica de suas atividades, nas interações e sinergias entre as empresas e instituições, e na 

preparação e implementação de um plano estratégico de ação para seu desenvolvimento 

sistêmico. 

Isto pressupõe a análise de todos os segmentos e processos que interagem nas cadeias 

produtivas (aquisição e fornecimento de Insumos, produção, industrialização, 

comercialização, mercado, mão-de-obra, serviços, infra-estrutura, entre outros) e que 

integram e viabilizam competitivamente uma determinada atividade econômica significativa. 

Os clusters definidos como concentrações geográficas de grupos de empresas e 

instituições relacionadas constituem um sistema de valor. A qualidade e a sofisticação das 

vantagens competitivas que neles são geradas através da interação e sinergia, decorrentes da 

atuação articulada entre empresas e instituições é que o delimitam. 

Na prática, é dificil delimitar um cluster tanto em termos geográficos como em termos 

das empresas e indústrias que o compõem, já que a identificação dos agentes e suas funções 

no sistema de valor dependem do objetivo central da análise e das políticas que se pretende 

propor. 

Dessa maneira, em termos objetivos, parte-se de uma região objeto da análise e da 

identificação de um grupo de empresas raízes do sistema de valor. Através de entrevistas 

diretas com as empresas líderes, mapeia-se o sistema de valor. A análise do mercado, 
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incluindo a das posições dessas empresas nele, é o ponto de partida para delimitar o cluster e 

formular políticas públicas capazes de promover sua capacidade c~mpetitiva. 

A caracterização das empresas que constituirão o cluster indicará peculiaridades da 

área, em especial seus problemas, que ajudarão na adequação e configuração do complexo de 

industrias. Os enfoques estratégicos, em especial os voltados às empresas do cluster, 

oferecerão instrumentos que ajudarão na sua formação, implementação e desenvolvimento. 

O levantamento de processos de transformações inseridos na tecnologia do ambiente 

de negócios do cluster (no caso desse estudo: biodiversidade, produtos naturais e 

biotecnologia), permitirá confrontar as demandas às necessidades da área. Dessa forma, o 

agrupamento que formará a estrutura do cluster poderá se definir convenientemente por 

similaridade entre empresas, do seu produto, do seu processo tecnológico, e até por empresas 

que estão mais no encadeamento das atividades, seja local/regional, nacional ou internacional. 

Considerando que os clusters devem ser constituídos de indústrias e entidades com 

ligações particularmente fortes entre si, tanto horizontais quanto verticais, o sistema de valor 

compreende um intenso processo de planejamento participativo (coordenação, organização, 

mobilização e articulação) e de negociações entre os diversos agentes que influem no 

desenvolvimento econômico: governo federal, governos estaduais e locais, empresários, 

instituições de financiamento, associações empresariais, entidades de classes, instituições de 

pesquisas, órgãos de fomento, entre outros. 

2.4 Exemplos representativos de clusters no Brasil e no mundo 

Conforme mencionado na literatura internacional sobre este modelo de organização 

industrial, as experiências bem sucedidas de clusters de pequenas e médias empresas, foram 

observadas inicialmente na região conhecida como Terceira Itália, que compreende as áreas 

localizadas no Centro-Norte e no Nordeste daquele país, especialmente nas províncias de 

Emília Romagna, cuja capital é Bologna, da Toscana, onde se localiza Florença, e de Veneto, 

onde se situam Veneza, Verona e Vicenza (ver Piore & Sabel, 1984) 

Os clusters desenvolvidos na Itália proporcionaram contribuições significativas 

elevando o grau de desenvolvimento econômico da região onde foram implantados. Para 
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exemplificar, podemos citar o caso do cluster do setor têxtil que se formou na região noroeste 

da Itália, conforme cita Ferreira et aI. (1998). Os resultados positivos advindos para a região 

demonstram efetivamente a sua importância, e entre os alcançados destacamos: i) um dos 

mais altos níveis de renda per capita da Itália; ii) baixo índice de desemprego em relação ao 

resto do país; iii) aumento do número de empresas e empregados; e iv) desenvolvimento de 

outras atividades além do setor têxtil. Tudo isso foi creditado ao dinamismo das pequenas e 

médias empresas, atuando de maneira flex~vel e articuladas entre si e com o ambiente sócio

econômico e institucional local (ver Piore & Sabel, 1984). 

Em função desse arranjo produtivo local com base nas empresas de pequeno porte, em 

Modena, centro industrial da região de Emilia-Romagna, a renda per capita evoluiu do 

décimo sétimo lugar em 1970 para o segundo lugar em 1979 na Itália, crescimento esse 

atribuído à expansão das empresas de menor porte. Isto demonstra o papel que as pequenas e 

médias empresas exercem nesse processo, tanto em termos de industrialização como em 

termos sociais, dada a maior capacidade que têm de gerar emprego e distribuir renda. Os 

clusters italianos empregam mais de 2 milhões de trabalhadores em suas quase 90.000 

empresas, responsáveis por cerca de 43% das exportações do país. 

Inúmeros exemplos de clusters de pequenas empresas tornaram-se casos bem 

sucedidos, conforme destaca a literatura, em diversos países como: Baden-Wurttenberg, na 

Alemanha; West Jutland, na Dinamarca; Fuenlabrada, Catellón, Mondragón e o Vallés 

Oriental, na Espanha; Cambridge, na Inglaterra; partes da Pensilvânia, nos Estados Unidos; 

Centre-Maurice, Montreal e Bois-Francs, em Quebec, no Canadá; Silicon Valley, Route 128 e 

partes da Grande Los Angeles, nos Estados Unidos; Cholet, Vale do Rio Arve, Oyonnax e 

Thiers, na França; Smaland, na Suécia; Sakaki, no Japão; além de diversos outros nos Estados 

Unidos e Portugal, entre outros países. 

Em todos os exemplos internacionais de clusters mostrados a seguir, as produções são 

espacialmente concentradas, com várias firmas operando no mesmo local e com vários 

fornecedores de insumos e infra-estrutura econômica comuns, mesmo estando a demanda 

espalhada no mundo inteiro. 

• Champagne na França 

• Perfume na França 
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• Vinho na França, Portugal e Alemanha 

• Jóias em Vicenza (Itália) 

• Moda e design em Milão (Itália) 

• Mármore e granito (Itália) 

• Bolas de futebol e instrumentos cirúrgicos no Paquistão 

• Uvas no Chile 

• Informática no Vale do Silício e Austin, Texas (USA) 

Destaque também pode ser dado as recentes experiências de clusters de frutas no 

Chile, de informática em Bangalore na Índia e de flores na Holanda. O cluster de frutas do 

Chile desenvolveu-se nas últimas décadas, a partir de esforços conjuntos do governo chileno, 

que promoveu a reforma agrária e do governo americano, que apoiou a estruturação da 

Fundação Chile, que firmou convênio com a Universidade da Califórnia para transferência de 

tecnologia. Mais adiante, com a atração de grandes empresas distribuidoras internacionais, o 

Chile pode consolidar sua participação nos atrativos e exigentes mercados do Hemisfério 

Norte. No momento, exporta aproximadamente US$ 1,5 bilhão por ano em frutas frescas 

produzidas em uma área de 160 mil hectares. 

Em Bangalore na Índia, o cluster de informática teve suas origens na década de 80, e 

representa 70% das exportações anuais de software daquele país, totalizando US$ 1,7 bilhão. 

As atividades de produção de software em larga escala para grandes empresas internacionais 

baseiam-se no farto capital humano de alta qualidade técnica e baixo custo que fluem da 

universidade local, coordenado por uma agência de recursos humanos eficiente. 

A indústria holandesa de flores, organizada em cluster, responde por 65% das 

exportações mundiais de flores cortadas, demonstrando como o conhecimento tecnológico 

pode suplantar as adversidades topográficas e climáticas. Os floricultores holandeses têm 

inovado em todos os níveis da cadeia de valor, criando tecnologia e insumos altamente 

especializados, que alavancam a produtividade dos recursos, contrabalançando suas 

desvantagens naturais. Isto resulta, em menor impacto ambiental, conquista de menores custos 

de produção, melhor qualidade dos produtos e fortalecimento da produtividade. A logística, 

nesses clusters, é fundamental, porque opera com a entrega de produtos altamente perecíveis 

para todo o mundo com grande agilidade. 



37 

Um ponto comum aos clusters é sempre apresentar um desempenho econômico 

superior à média nacional. É comum também se desenvolverem atividades de maior valor 

agregado, a partir de atividades de exploração da base de recursos naturais que estiveram na 

origem do agrupamento, como no caso da comercialização de flores na Holanda e de papéis 

sofisticados na Finlândia. Com relação aos cultivos de flores na Holanda, a atividade que 

esteve na origem do agrupamento, foi "repassada" para outras nações, permanecendo no país 

setores que prosperaram a partir daquela atividade inicial e alcançaram elevado grau de 

especialização, como a comercialização e o desenvolvimento tecnológico. 

É importante frisar que cada caso poSSUI suas próprias características e ongens 

específicas, não são necessariamente produtos de uma política ou ação governamental 

determinada, porém, segundo H. Schmitz (1997; 1999) esse apoio é fundamental. O elemento 

comum entre eles, além da presença da pequena e média empresa, é a existência de um forte 

grau de interação e sinergia entre si e destas com a rotina da vida local, criando externalidades 

positivas que compensam significativamente a falta de escala das empresas, se consideradas 

isoladamente. 

Visto essa estratégia de desenvolvimento econômico regional, sob a forma de clusters, 

estar internacionalmente difundida, esse tema no Brasil, tem despertado interesse dos agentes 

governamentais e entidades privadas, e com essa perspectiva já estão dando os primeiros 

passos na reordenação de seus programas e linhas de atuação. Isto é saudável para o País e a 

Amazônia Ocidental, por isso medidas efetivas e consistentes são necessárias no fomento 

dessa forma de organização industrial. 

Os exemplos de clusters no Brasil melhor documentados na literatura são formados 

pelos produtores de calçados do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul (Schimitz, 1995), e os 

moveleiros de São João do Aruaru, no Ceará (Tendler&Amorim, 1996 e Amorim, 1998). 

No caso do complexo calçadista do Vale dos Sinos, devido ao dinamismo industrial 

implementado naquela região pelo cluster, de 1970 a 1990, o Brasil aumentou sua 

participação nas exportações mundiais de 0,5% para 12,3%, tomando-se o terceiro 

exportador, depois da Itália e Coréia do Sul. Esse agrupamento proporcionou, nesses vinte 

anos, um crescimento anual das exportações de calçados de 24,1%, e para que se tenha uma 

idéia, em 1991, 80% das exportações brasileiras de calçados cabiam ao Estado do Rio Grande 
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do Sul, que chegou a exportar 100 milhões de pares de calçados, gerando divisas da ordem de 

US$ 900 milhões. 

Outra experiência típica de cluster desenvolvido no país é o caso de São João do 

Aruaru, no Ceará, que ilustra bem as possibilidades e o alcance da ação do poder público 

estadual, nesse caso, em promover a industrialização local. Do desenvolvimento de um 

projeto organizado pela Secretaria de Indústria e Comércio do Estado e pelo SEBRAE, a 

partir de uma sistemática de compras governamentais de móveis escolares junto às 

marcenarias daquela comunidade, praticamente, deu-se início a formação do agrupamento dos 

pequenos produtores. 

Aqui se destaca o importante papel da associação dos moveleiros que ficou 

responsável pelos compromissos de fornecimento, qualidade do produto e outras garantias, 

dispostas nos contratos de fornecimentos que foram firmados. A formação do agrupamento 

dos pequenos produtores permitiu a redução dos custos de contratação e de assistência 

técnica, bem como, facilitou a difusão de tecnologia. Devido a esse processo, em cinco anos, 

o número de marcenarias/serrarias na localidade de São João do Aruaru aumentou de 4 para 

42 empresas, passando de 12 para 350 o total de empregados. Em uma cidade de 9.000 

habitantes, 1.000 são direta ou indiretamente empregados na indústria moveleira/serraria. 

Na continuidade, as empresas do agrupamento diversificaram o mercado consumidor, 

especializando-se na produção de outros produtos, tais como móveis rústicos para casas de 

praia, hotéis, pousadas e restaurantes, além de artigos de movelaria popular, ficando a 

demanda do setor público reduzido para apenas 30% da produção, em função do governo do 

Estado ter pulverizado as compras de carteiras escolares nos vários municípios do Ceará. 

No Brasil, vários clusters potenciais estão sendo identificados, como por exemplo, em 

Minas Gerais, São Paulo (Franca), Goiás (Rio Verde), entre outros Estados. Faz-se, portanto 

necessário que o conceito seja mais bem compreendido para que se possa criar um ambiente 

de solidariedade entre todos os atores envolvidos de modo que o sucesso da região aconteça e 

prosperidade e qualidade de vida chegue à população. 

Pelas experiências relatadas e em função de suas características intrínsecas, observa-se 

que os clusters sempre apresentam alguns benefícios potenciais significativos como: i) 

aumento do dinamismo empresarial; ii) redução de "lead time"; iii) redução de custos; iv) 
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maior atração de capital; v) redução de riscos; vi) incremento de qualidade nos produtos; vii) 

maior qualidade e flexibilidade de mão-de-obra; (viii) aumento da qualidade de vida da 

região; ix) aumento do fluxo de conhecimento. 

2.5 Conclusão 

Sem adentrar por considerações mais profundas, neste capítulo procurou-se introduzir 

algumas idéias básicas sobre clusters, pontos importantes e essenciais, conforme consta na 

literatura e que servem de bases conceituais ao presente estudo, bem como também, citar 

aspectos a respeito de suas origens, apresentando alguns fundamentos e posições teóricas e 

práticas já consagradas sobre o tema, além de parâmetros ligados sobre a formação e 

experiências bem sucedidas tanto no mundo como no Brasil. 

Isto teve como objetivo destacar que essa forma de organização industrial pode ser 

considerada como uma estratégia alternativa de desenvolvimento econômico local/regional 

possível e viável para a região amazônica como um todo, e que a sua implantação em 

determinada área geográfica da região vem reforçar a dinâmica de crescimento econômico e 

industrial hoje existente e formar novos pólos produtivos. Sendo realizado de forma planejada 

e bem orientada, este tipo de industrialização pode se transformar em opções concretas de 

desenvolvimento regional e investimento. As experiências bem sucedidas relatadas mostram o 

dinamismo tecnológico e competitivo que as aglomerações industriais localizadas em regiões 

específicas adquirem, além de forte poder de inovação, seja tecnológica ou mesmo 

organizacional. 

Cabe aqui, destacar o interesse recente do Banco Mundial e da UNIDO para a 

promoção de experiências de clusters no Terceiro Mundo, como foram os casos do Nordeste 

brasileiro e da Guatemala. Experiências concretas e de sucesso no Terceiro Mundo, como os 

exemplos de Chihuahua, no México, e da Malásia, também deram origem à idéia de que esse 

tipo de política pode ser bem sucedido nas regiões mais atrasadas e isoladas do planeta, caso 

inclusive da região amazônica, que ainda não foi atendida, e em função de suas características 

peculiares necessita de uma atenção melhor por parte do setor público. 

As experiências a nível mundial têm mostrado que os clusters podem ser importantes 

aliados da competitividade, da inovação tecnológica e do desenvolvimento local/regional. Os 

resultados alcançados deixam clara a importância do tema na formulação de novas políticas 



40 

industriais para o país. Neste ponto, como área a ser observada, sem dúvida, a região 

amazônica merece uma atenção melhor por parte das autoridades, especialmente a ZFM que 

precisa de mecanismos que fortaleçam a sua atual base industrial e possibilite a criação de 

novos núcleos produtivos endógenos e específicos da região. 

É óbvio que uma série de dificuldades existem no Brasil que atrapalham a 

disseminação por todo o País dessa estratégia de desenvolvimento econômico baseada em 

clusters, e uma delas é a cultura empresarial brasileira que é marcada pela falta de identidade 

com a sua comunidade e visão individualista na sua condução econômica. Entretanto, os 

exemplos apresentados demonstram que empresas brasileiras estão descobrindo que é 

possível concorrer e ao mesmo tempo cooperar. Trabalhos deverão ser conduzidos e 

realizados nesse sentido na região. 

Essas abordagens que a literatura disponível apresenta sobre as origens e conceitos dos 

clusters, além dos resultados alcançados, e observando as etapas envolvidas na sua formação, 

vê-se que é necessário que este modelo de organização industrial seja visto com bons olhos 

para essa região que precisa de estudos que possibilitem sua adaptação a realidade amazônica. 

Isto se toma relevante porque existe um parque industrial na ZFM que vem impulsionando a 

economia local, e apesar de ser um modelo de enclave, já vem criando externalidades 

positivas, pois tímidas aglomerações industriais estão se formando, o que denota-se que 

"embriões" clusters ou pré- clusters já se fazem perceber, mas precisam de estímulos para 

promoção e consolidação. 

Por ser a Amazônia uma área de grande potencial e de estar na vista do mundo, 

espera-se que com o fomento dos clusters aconteça um processo novo de industrialização na 

região que respeite padrões ambientais, laborais e de saúde e segurança(S&S), de modo que 

se consiga colocar produtos competitivos no mercado nacional e internacional. 

Assim, vislumbra-se que os clusters amazônicos de produtos naturais e da 

biodiversidade possam VIr a ser componentes participantes de um processo perene de 

industrialização na ZFM, nunca para substituir o modelo industrial existente, mas para somar 

e agregar mais riqueza, renda e qualidade de vida. Os beneficios que poderão advir são 

inúmeros e acredita-se que pesquisas bem sucedidas poderão contribuir de forma consistente 
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para que essa forma estratégica possa ser um futuro para toda a região amazônica, e assim, 

possibilitar o aparecimento de uma base industrial constituída de bioindústrias locais. 
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3 PROJETO ZFM - MODELO ATUAL 

3.1 Introdução 

o objetivo deste capítulo é fazer considerações sobre o Projeto ZFM, que constitui

se no único modelo industrial efetivo em vigor no âmbito da Região Amazônica, o qual está 

localizado em Manaus e estabelecido com base em incentivos fiscais e extrafiscais, e 

apresentar alguns indicadores que mostram o processo de crescimento e desenvolvimento 

industrial conferido ao Estado do Amazonas, e em especial à cidade de Manaus. 

Em síntese, o objetivo maIor é dar ao leitor deste trabalho uma visão sobre a 

importância que tem hoje este único modelo de desenvolvimento local/regional e, que apesar 

da sua significativa contribuição para a melhoria da qualidade de vida do povo amazônico e 

brasileiro, mostra-se como um modelo vulnerável sem raízes profundas fixas na região e, que 

por isso necessita de mecanismos novos e adicionais que fortaleçam a base industrial 

atualmente existente, como esse de clusters (aglomerações industriais) de produtos naturais e 

da biodiversidade amazônica. 

3.2 A Zona Franca de Manaus (ZFM) 

A ZFM foi criada pela Lei 3.173, de 6 de junho de 1957, sendo originalmente 

concebida pelo Deputado Federal Francisco Pereira da Silva, autor do projeto de lei, como 

Porto Franco, mas, em função de emendas recebidas, foi aprovada pelo Congresso Nacional 

como "zona franca" (free trade zone), modelo convencional bastante popular em várias partes 

do mundo. 

Após dez anos, visto não ter causado o impacto esperado na economia da região, o 

Governo Federal, através do Decreto-Lei 288, de 28 de fevereiro de 1967, alterou as 

disposições da legislação existente e em bases mais consistentes, ampliou e reformulou a 

ZFM, estabelecendo incentivos fiscais por 30 anos para implantação de um centro industrial, 

comercial e agropecuário no interior da Amazônia, instituindo, assim, o atual modelo de 

desenvolvimento. 
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A ZFM é uma área delimitada com superfície mínima de 10 mil km2
, tendo como 

centro a cidade de Manaus (que antes tinha sido excluída do modelo estabelecido pela Lei 

3.173/57). Com vigência inicial até 1997, teve seu prazo prorrogado por mais vinte cinco 

anos, até 20139
, conforme artigo 40, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição Federal de 1988, contados da data de sua promulgação, sendo adicionados mais 

dezesseis anos ao prazo anterior. 

Do início até os dias atuais, a ZFM pode ser representada em três fases bem distintas 

que mostram seu desempenho e evolução. 

1. Primeira fase 

Essa fase, de 1967 a 1976, teve um crescimento acentuado, motivado principalmente 

por um fluxo turístico doméstico intenso constituído por consumidores de maior poder 

aquisitivo que queriam ter acesso às novidades produzidas no exterior e a produtos de elevada 

sofisticação. Coincidiu com a crise do petróleo e foi beneficiada por restrições impostas pelo 

Poder Executivo como a proibição da saída de brasileiros para o exterior. 

Foi à época da plena liberdade de importações, e tudo era vendido livremente no 

comércio da cidade. Não havia limite de importação de produtos pelas empresas comerciais 

importadoras, com exceção apenas de armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas, 

automóveis de passageiro e perfumes, que tinham restrições estabelecidas no DL 288/67. 

Predominava e sobressaía-se o comércio, um dos vetores do projeto que precisava ser 

alavancado, transformando Manaus em um grande "Shopping Center" para todos os 

brasileiros, registrando-se em aumento na oferta de empregos à região. Entretanto, no final da 

década de 70, o Governo Federal liberou as viagens ao exterior permitindo a entrada no País, 

de bagagem acompanhada, em até US$IOO, diminuindo com isso a demanda de compras de 

importados da ZFM, afetando diretamente o comércio. 

Durante essa fase, com o lançamento da pedra fundamental do Distrito Industrial -

DI(30/9/68)IO e a aprovação dos primeiros projetos industriais, a componente industrial da 

9 ver nota de rodapé 2, capítulo I. 
10 O Distrito Industrial foi inaugurado em 1972, ano considerado como marco inicial do setor industrial. 
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ZFM deu início de fonna semelhante a outras regiões, com o produto acabado sendo 

importado em partes e peças desagregadas para montagem final nas plantas fabris de Manaus 

e realizada por mão-de-obra local, com a produção destinada a atender ao mercado nacional. 

Em 1975 e 1976, respectivamente, começou a exigência da prática dos índices 

mínimos de nacionalização para a ZFM e introduziu-se o limite máximo anual de importação, 

a ser dividido entre o comércio e a indústria, sendo inicialmente fixado o valor de US$300 

milhões. 

2. Segunda Fase 

Essa fase iniciou-se com as modificações citadas aCIma, que de certa fonna, 

constituíram-se em restrições impostas como medida de proteção à indústria nacional 

instalada em outras regiões do País, e estendeu-se até o final de 1990. O comércio e a 

embrionária indústria da ZFM foram sensivelmente atingidos. A indústria teria que substituir 

componentes e insumos importados por similares produzidos no Brasil, além do que só bens 

não produzidos em outras regiões poderiam ser fabricados em Manaus. O atendimento de 

índices mínimos de nacionalização!! para produtos fabricados na ZFM e o contingenciamento 

de cotas de importação, caracterizam bem essa fase. 

Apesar das limitações impostas, registrou-se um elevado crescimento do setor 

industrial que atingiu seu melhor desempenho em 1990, quando alcançou um faturamento da 

ordem de US$8,4 bilhões e geração de 80.000 empregos diretos. Durante essa fase a produção 

de motocicletas concentrou-se toda em Manaus, com a transferência dos principais e maiores 

fabricantes do País (Yamaha e Honda). 

Essa fase registra um bom desempenho do setor industrial, motivado pelos seguintes 

fatores: 

11 Os índices mínimos de nacionalização foram percentuais estabelecidos conjuntamente pelo Conselho de Administração da 
SUFRAMA e pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI aplicados aos produtos industrializados na ZFM para 
efeito da redução do Imposto de Importação. Para adequar-se à nova ordem a indústria local ainda nascente teria que 
substituir alguns componentes e insumos importados por similares produzidos no Brasil e a Zona Franca de Manaus, sob o 
pretexto de harmonização com o parque industrial brasileiro, só poderiam produzir bens que não fossem produzidos em 
outras regiões. Os índices mínimos de nacionalização eram progressivos, o que possibilitou o surgimento de uma indústria 
nacional de componentes e insumos em várias regiões, sobretudo no Estado de São Paulo, de forma que nos últimos anos, 
para cada dólar gasto com importações, a ZFM comprava o equivalente a quatro dólares no mercado nacional. Alguns 
produtos, como televisores em cores, alcançaram índices de 93% de nacionalização, outros 100%, como as motocicletas de 
125cc. 
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• substituição de importações - uma vez que, na oportunidade, cerca de 2 mil produtos 

estavam proibidos de ingressar no país. 

• contribuição para o desenvolvimento de uma indústria nacional de componentes e outros 

insumos, localizada no Centro-Sul do País, especialmente em São Paulo. 

• acesso a modernas tecnologias. 

• instalação em Manaus de indústrias de componentes em função da política de índices 

mínimos de nacionalização estabelecida unicamente para a ZFM. 

3. Terceira Fase 

Com a Nova Política Industrial e de Comércio Exterior que promoveu a abertura do 

mercado brasileiro às importações e estabeleceu uma nova ordem econômica no País, 

incluindo a redução do 11 que, a partir de 1994, para alguns produtos, praticamente deixaria de 

existir, deu-se inicio em novembro de 1991 a terceira fase da ZFM. 

o modelo ZFM exposto a essa nova ordem, especialmente por conta de produtos 

estrangeiros que passaram a entrar no mercado nacional livremente, de componentes a bens 

finais, e a forte recessão que atingiu a economia brasileira, foi visivelmente afetado, 

amargando o fechamento de quase todas as indústrias de componentes, assim como também 

de algumas de bens finais. 

o Poder Executivo visando à salvaguarda do modelo existente efetuou profundas 

modificações na legislação vigente, estabelecendo entre outras medidas: 

substituição do critério dos índices mínimos de nacionalização pela prática de processo; 

produtivo básico - PPB 12; 

eliminação dos limites máximos globais anuais de importação l3
; 

desregulamentação de procedimentos; 

criação do EIZOF. 

12 A Lei n. ° 8.387/91 considera como processo produtivo básico o conjunto mínimo de operações, no estabelecimento fabril, 
que caracteriza a efetiva industrialização de determinado produto. A regulamentação se efetivou com a fixação dos primeiros 
PPB'S através dos anexos I a XVIII do Decreto n° 783/93. 
13 O Decreto n.o 205, de 05/09/91, suspendeu a fixação de limites máximos globais anuais de importações na ZFM, a partir de 
1992. 
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o início da recuperação da ZFM, só se deu a partir de 1993, constatado pela 

progressiva reestruturação e adequação do seu setor industrial às novas condições de mercado, 

caracterizada por significativa redução de custos e aumento de produtividade que propiciaram 

maior competitividade aos produtos, aliada a elevação dos padrões de qualidade com a adoção 

das Normas Técnicas da Série ISO 9000, de cumprimento obrigatório pelas empresas. 

O setor industrial aumentou rapidamente o seu faturamento (US$8,4 bilhões-1990 

contra US$11, 7 bilhões-1995), com as empresas do pólo eletroeletrônico dobrando a 

produção em relação ao pico de produção dos anos anteriores. Em 1996, o ritmo de 

crescimento foi mantido e superado, em alguns segmentos como, por exemplo, o de 

televisores em cores, cujo volume de produção de 8,7 milhões de aparelhos, colocou o Brasil 

na posição de terceiro maior produtor mundial. De acordo com a série histórica de 

desempenho, o resultado mais expressivo decorrente da modernização efetivada traduziu-se 

com as empresas do setor industrial fechando 1996 com faturamento da ordem de US$13,2 

bilhões. 

A tabela 1 apresenta a série de faturamento dos últimos cinco anos e mostra que em 

2000, as principais empresas14 do PIM faturaram US$10,39 bilhões, indicando um 

acréscimo de 44% em relação a 1999, chegando a mais da metade (60%) do montante de 

US$13 ,2 bilhões de 1996, considerado o ano recordista de produção da ZFM. 

Atualmente, o setor industrial apesar de estável e em expansão, conforme se reflete 

positivamente através de seus indicadores, o comércio de importados da ZFM está em forte 

retração, com fechamento de inúmeras importadoras, acarretando um baixo nível de 

empregos, cerca de 30 mil contra o nível máximo já alcançado de 80 mil empregos diretos, 

em 1990, e com um valor importado em 2001 de US$124 milhões (1990-US$300 milhões). 

Ao longo dessas três décadas e meia de vigência (36 anos), nota-se que essa forma de 

industrialização via concessão de incentivos da ZFM, tem sofrido alterações e acarretados 

problemas inclusive de ordem social, mostrando-se que não são resistentes às conjunturas 

econômicas. Buscando, portanto, tomá-la mais atrativa, a SUFRAMA, além dos beneficios 

fiscais oferece incentivos extra fiscais como áreas a preço simbólico no Distrito Industrial e o 

14 Conjunto de empresas informantes do Sistema de Indicadores Industriais, que têm projetos técnico-econômicos aprovados 
pelo Conselho de Administração da SUFRAMA e são acompanhadas regularmente pela Autarquia. 
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Programa Especial Exportação da Amazônia Ocidental - PEXP AM, bem como, redução das 

taxas de serviços administrativas. 

Tabela 1 - Faturamento Mensal do Pólo Industrial de Manaus 

MESES ANOS 

1998 1999 2000 

JANEIRO 705.651.348 458.876.024 606.993.549 

FEVEREIRO 700.283.794 341.547.68r 723.367.233 

MARÇO 922.239.729 487.900.451 783.122.984 

ABRIL 883.223.300 540.274.33C 813.237.591 

MAIO 860.199.576 552.121.554 816.568.151 

JUNHO 901.007.033 569.085.19E 815.998.543 

JULHO 684.807.498 614.224.801 848.090.884 

AGOSTO 778.752.513 647.520.77~ 1.035.218.829 

SETEMBRO 869.493.744 686.268.38E 983.537.565 

OUTUBRO 1.000.181.888 809.749.90C 1.017.432.365 

NOVEMBRO 917.666.119 845.117.19E 1.105.579.135 

DEZEMBRO 715.084.450 664.086.42!; 843.460.051 

TOTAL 9.938.590.992 7.216.772.72!1 1 0.392.606.88~ 

CRESCIMENTO OGA ·270/. 440/. 
. 

(*) Informantes no mes de Julho/2003 = 305 empresas - DADOS PARCIAIS 
Fonte: SUFRAMNSAP 

2001 

736.998.558 

715.967.147 

945.955.811: 

780.373.322 

813.368.30S 

644.955.26S 

704.789.331: 

720.135.81S 

653.031.724 

813.949.054 

895.476.927 

705.862.24~ 

9.130.863.5201 

·120/. 

(Valores em US$ I 00) 

2002 2003 (*) 

655.172.591 622.167.970 

653.389.937 634.784.500 

849.336.791 694.946.106 

892.174.201 820.287.320 

862.141.465 833.953.144 

681.984.828 801.708.208 

728.541.632 900.048.106 

740.448.878 

742.886.314 

793.580.661 

891.917.511 

613.889.13E 

9.1 05.463.94~ 5.307.895.354 

00/. -42% 
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3.3 O Pólo Industrial de Manaus (PIM) e seus principais indicadores de desempenho 

o parque industrial da ZFM, hoje vem sendo conhecido com o nome de "Pólo 

Industrial de Manaus - PIM", em substituição ao termo "Zona Franca de Manaus". Esta 

mudança se deu porque se constatou não a presença de uma Zona Franca, com isenções de 

impostos, mas sim de um pólo industrial, que mesmo com beneficios fiscais, tem contribuído 

para aumentar a arrecadação de outros impostos e taxas em todos os níveis de governo, tais 

como: COFINS, PIS/PASEP, ICMS, ISS, entre outros. 

Para efeito de divulgação 15
, a expressão "PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE 

MANAUS", é inserida com destaque pelas empresas, em qualquer peça de propaganda, 

promoção de vendas e merchandising de seus produtos, bem como, consignada nos próprios 

produtos de sua fabricação. Antes era usado "PRODUZIDO NA ZONA FRANCA DE 

MANAUS". 

Esse parque fabril, conforme o Perfil Industrial da SUFRAMA (2002), reúne hoje 

cerca de 400 empresas com elevados índices de inovação tecnológica, competitividade e 

produtividade, e está definitivamente inserido no processo de globalização. Apresenta um 

faturamento médio superior a US$ 9,00 bilhões por ano e somente na cidade de Manaus 

contribui com a geração de mais de 50 mil empregos diretos e 350 mil indiretos, e outros 20 

mil nos demais estados da região. 

De modo geral, as indústrias que se instalam em Manaus vêm por causa dos incentivos 

fiscais 16
, que apenas são concedidos, em nível de Brasil, para essa região. Para se ter uma 

idéia, entre os maiores investidores estrangeiros estão os japoneses (44,29%), os norte

americanos (27,22%) e os coreanos (13,87%). No contexto dos investimentos estrangeiros, 

com menores participações somam-se ainda empresas com capitais alemães, holandeses, 

franceses, chineses, malasiano, finlandês. 

15 ver exigência expressa na Resolução/CAS n° 20 I, de 31 de agosto de 2001, que dispõe sobre a sistemática de apresentação, 
análise e acompanhamentos de projetos industriais. 
16 Como estimulo a implantação, ampliação, diversificação ou modernização de atividades produtivas na região, as 
legislações federais, estaduais e municipais oferecem isenções tributárias a projetos industriais, como forma de compensar as 
desvantagens estruturais da região (fatores locais, isolamento e a grande distància dos centros consumidores), e dar-lhes 
condição melhor de funcionamento, de modo a tomá-los competitivos. Os beneficios fiscais como incentivos à produção no 
PIM podem ser consultados no endereço http://www.suframa.gov.br/incentivos.cfm 
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Conforme tabela 2, verifica-se que as atividades industriais que mais se sobressaem, 

pertencem ao setor eletroeletrônico e de bens de informática, que em média, respondem por 

aproximadamente 55% do faturamento total. Neste setor se destacam empresas tais como: 

Nokia, LG Eletronics, Samsung, Philips, Panasonic, Sony, Semp Toshiba, Siemens, 

Gradiente, Itautec-Philco, CCE, entre outras. 

Os números indicam que a produção industrial do PIM é altamente concentrada, o que 

pode ser constatado pelo fato de que, em 1999, apenas três setores responderam por quase 

70% do seu faturamento: o eletroeletrônico (39,4%), o de bens de informática (15,5%) e o de 

duas rodas (14,9%). 

Esses três setores, ao longo de toda a década de 90, sempre mantiveram, em conjunto, 

aproximadamente a mesma participação, indicando uma certa estabilidade da estrutura 

industrial da ZFM. Nos últimos anos, em virtude da entrada em operação de indústrias 

fabricantes de xarope concentrado para elaboração de bebidas não-alcoólicas, o setor químico 

passou a exibir percentuais significativos de participação. 

Em termos de faturamento, outros segmentos têm conseguido bons resultados, caso de 

Duas Rodas, onde se destacam a Moto Ronda e a Yamaha. Igualmente modernos e 

competitivos são os subsetores relojoeiro, ótico (lentes e armações oftálmicas), químico, de 

aparelhos e produtos descartáveis, brinquedos, termoplástico e metalúrgico, os quais vêm 

contribuindo para o aperfeiçoamento tecnológico do país. 

A tabela 3 mostra a gama de produtos que são fabricados no PIM, com a mais alta 

tecnologia mundial, como é o caso de telefones celulares, microcomputadores, televisores 

convencionais e a plasma, motocicletas, mini-system, monitores de vídeo, rádio gravador 

tape-deck, aparelho de ar-condicionado, videocassete, receptor decodificador de sinal 

digitalizado, relógio de pulso e bolso, compact disc, bicicleta, entre outros. 

Observa-se por esta lista que praticamente predomina nas atividades produtivas do 

PIM, produtos que não tem nenhum vínculo com atividades intrínsecas da região, ou seja, são 

oriundos de capital e tecnologias exógenas de empresas multinacionais. 



Tabela 2 - Faturamento do Pólo Industrial de Manaus por sub-setores de atividades 

SUB-5ETORES TOTAL 

1998 (%) 

ELETROELETRÓNICO 4.742.110.856 47,71 

BENS DE INFORMÁTICA (**) 700.542.485 7,05 

RELOJOEIRO 281.385.779 2,83 

DUAS RODAS 1.662.009.229 16,72 

TERMOPLÀSTICO 230.916.336 2,32 

BEBIDAS 157.324.982 1,58 

METALÚRGICO 183.211.190 1,84 

MECÂNICO 82.660.856 0,83 

MADEIREIRO 41.310.806 0,42 

PAPEL E PAPELÃO 49.229.278 0,50 

QUíMICO (***) 802.368.823 8,07 

MINERAL NÃO METÁLICO 52.288.696 0,53 

ÓTICO 310.461.347 3,12 

BRINQUEDOS 41.595.984 0,42 

ISQS., CANETAS E BARBEADORES 336.899.773 3,39 
DESCARTÁVEIS 

OUTROS 264.274.572 2,66 

TOTAL 9.938.590.992 100 
.. 

(*) Até julho - Dados ParCiaIS 
(**) Incluído TELEFONE CELULAR a partir de 1998 
(*.*) Inclusive Concentrados para Elaboração de Bebidas não Alcoólicas 
Fonte: SUFRAMAlSAP 

TOTAL TOTAL 

1999 (%) 2000 (%) 

2.836.509.729 39,30 4.094.270.678: 39,40 

I 1.111.510.120 15,40 1.850.230.752 17,80 

185.382.900 2,57 186.049.647 1,79 

1.070.979.051 14,84 1.579.445.963 15,20 

158.442.031 2,20 241.014.674 2,32 

92.750.533 1,29 94.002.843 0,90 

193.647.939 2,68 299.663.868 2,88 

: 28.875.586 0,40 44.785.258 0,43 

32.847.872 0,46 27.423.880 0,26 

36.793.321 0,51 57.215.551 0,55 

628.668.857 8,71 976.966.498 9,40 

36.966.466 0,51 50.560.362 0,49 

292.026.763 4,05 352.240.386 3,39 

18.791.490 0,26 27.693.796 0,27 

295.827.867 4,10 315.718.238 3,04 

196.752.204 2,73 195.324.486 1,88 

7.216.772.729 100 10.392.606.880 100 

. _ ...... _ ................ ~,~-
TOTAL TOTAL TOTAL 

2001 (%) 2002 (%) 2003 (*) (%) 

3.337.085.961 36,55 2.866.047.458 31,48 1.493.360.131 28,13 

1.589.721.130 17,41 1.992.525.752 21,88 1.295.621.464 24,41 

148.954.678 1,63 139.763.412 1,53 68.095.129 1,28 

1.554.779.557 17,03 1.325.839.716 14,56 1.041.580.254 19,62 

272.136.817 2,98 739.411.957 8,12 289.728.583 5,46 

93.739.477 1,03 120.017.207 1,32 36.207.629 0,68 

302.163.327 3,31 233.243.034 2,56 142.168.997 2,68 

30.346.458 0,33 150.198.245 1,65 120.402.481 2,27 

18.257.565 0,20 15.291.786 0,17 7.199.793 0,14 

48.545.894 0,53 41.151.414 0,45 27.606.544 0,52 

871.066.008 9,54 977.099.402 10,73 507.295.019 9,56 

71.960.907 0,79 44.836.973 0,49 14.975.973 0,28 

318.795.482 3,49 48.214.539 0,53 28.846.108 0,54 

35.257.872 0,39 48.616.298 0,53 24.752.892 0,47 

270.104.089 2,96 242.128.719 2,66 147.708.140 2,78 

167.948.302 1,84 121.078.033 1,33 62.346.217 1,17 

9.130.863.524 100 9.105.463.945 100 5.307.895.354 100 



Tabela 3 - Produção dos Princi ais Produtos do Pólo Industrial de Manaus 

PRODUTOS 

TV EM CORES 

ViDEO CASSETE 

ViDEO GAME 

APARELHO 3 EM 1 

TOCA DISCO 

RÁDIO RELÓGIO 

RÁDIO GRAV. TAPE DECKlGRAV. PORTÁTIL 

AUTO RÁDIO COM OU SEM TOCA FITA 

CALCULADORA DE MESA 

CAIXA REGISTRADORA 

TELEFONE CELULAR 

FORNO MICROONDAS 

FOTOCOPIADORA 

CÂMERA DE FILMAGEM 

OUTROS TELEFONES 

MÁQUINA E APARELHO FOTOGRÁFICO 

APARELHO DE AR CONDICIONADO 

IMPRESSORA DE IMPACTO 

MONITORES DE ViDEO 

DIGITAL VíDEO DISC - OVO PLAYER 

1998 

6.241.43 

1.770.17 

379.03 

1.626.21 

RECEPTOR-DECODIFICADOR INTEGR.SINAIS DIG. 177.21 

P C I MONTADA (USO EM INFORMÁTICA) 

DISCO MAGNÉTICO (DISQUETE) 

COMPACT DISC 

FITA CASSETE P/ÁUDIO (VIRGEM) 

FITA CASSETE P/ÁUDIO (GRAVADA) 

FITA MAGNÉTICA P/ ViDEO (VIRGEM) 

FITA MAGNÉTICA P/ ViDEO (GRAVADA) 

BRINQUEDOS 

MOTOCICLETA (MOTONETA, INCL. CICLOMOT.) 

BICICLETAS 

ISQUEIROS 

CANETAS E LAPISEIRAS 

APARELHOS DE BARBEAR 

LÂMINAS E CARTUCHOS 

MICRO COMPUTADOR 

MÁQUINA DE ESCREVER 

RELÓGIO DE PULSO E BOLSO 

Fonte: SUFRAMAlSAP 
(*) Até julho - Dados Parciais 

32.804.71 

164.882.01 

98.433.311 

17.698.41 

184.949.42 

QUANTIDADE PRODUZIDA 

1999 2000 2001 2002 2003(*) 

2.681.401 

290.497 

129.403 

1.092.017 

69.965 

o 
629.475 

612.038 

23.333 

1.600 

9.351.175 

455.214 

13.364 

39.561 

1.317.219 

22.115 

540.999 

5.705 

1.522.293 

761.921 

720.309 

2.394.543 

15.475.845 

81.701.691 

17.583.404 

220.015 

3.390.481 

3.014.908 

1.113.022 

566.598 

454.673 

59.952.000 

230.672.496 

666.892.000 

401.916.708 

27.169 

1.335 

2.967.558 

É evidente que o bom desempenho do PIM, advém em sua maior parte das empresas 

integrantes dos sub setores eletroeletrônico e de bens de informática e de duas rodas, que de 

maneira significativa têm contribuído para o estabelecer em Manaus um centro industrial 
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estável e de suma importância para o Brasil, dada a sua localização geográfica e relevância 

estratégica. 

Sua contribuição efetiva à região e ao País se faz mostrar pelos seus indicadores como 

faturamento, produção, exportação e nível de emprego, e também pelo número de empresas 

certificadas com as normas de qualidade e gestão ambiental, e aos níveis internacionais de 

qualidade e preço de produtos. Sua inserção no processo de globalização da economia é uma 

realidade, por isso, sua base tecnológica deve ser fortalecida e diversificada, assegurando o 

aumento da competitividade de suas indústrias, e viabilizando-o como um destacado centro 

exportador do país, além de estimular a interiorização do desenvolvimento em toda a região. 

o crescimento e a importância desse modelo de desenvolvimento regional também se 

faz sentir pela melhoria da qualidade de vida dos habitantes de Manaus, pelo aumento da 

arrecadação estadual e recolhimento da contribuição tributária que repassa à União. 

Pelos números da tabela 4, percebe-se que as empresas acima fecharam o ano de 2002, 

com uma média mensal de empregos da ordem de 57,7 mil trabalhadores, índice que 

representa mais da metade (75,2%) do contingente empregado em 1990(76,8 mil), que foi o 

ano de maior pico de empregos até então alcançado (o nível mais baixo se verificou em 1993-

37,7 mil). Os últimos dados disponíveis relativos a julho de 2003, apontam uma evolução 

positiva do nível de emprego do PIM: 61,2 mil empregados. 

Observa-se também que os subsetores eletroeletrônico e de bens de informática, até 

julho de 2003, segundo a tabela 5, respondiam por 47,5% da mão-de-obra total. O segmento 

de duas rodas detinha cerca de 14,3%. Isto demonstra que a estabilidade da participação 

desses três subsetores na produção total do PIM também se mantêm presente no tocante ao 

emprego(61,8%). 



T b I 4 E a e a - ~ d vo uçao ~ d b f f t t .. d a mao- e-o ra e e Iva, emporana e ercelnza a 

MESES 
ANOS 

1998 1999 2000 2001 2002 2003(*) 

JANEIRO 46.833 45.018 42.902 54.732 54.356 59.138 

FEVEREIRO 48.878 43.728 43.967 54.304 54.283 60.319 

MARÇO 49.579 40.874 45.510 53.852 54.618 60.839 

ABRIL 49.991 39.873 46.941 54.525 55.229 62.274 

MAIO 49.708 39.962 48.146 56.121 56.809 61.832 

JUNHO 51.587 40.536 49.133 55.326 56.951 62.863 

JULHO 51.634 42.806 50.407 54.248 57.820 61.681 

AGOSTO 51.611 42.638 51.213 53.869 58.661 

SETEMBRO 50.699 43.871 51.418 53.698 60.307 

OUTUBRO 49.328 45.036 53.188 54.993 61.866 

NOVEMBRO 48.555 48.635 51.169 56.150 62.245 

DEZEMBRO 46.150 44.159 52.555 54.761 60.041 

MÉDIA DE MÃO-DE-OBRA 49.575 43.095 48.879 54.715 57.765 61.278 

MÉDIA DE EMPRESAS (**) 313 304 302 327 343 331 
(*) Em Julho 305 Empresas 
(**) Corresponde a média mensal de Empresas informantes do Sistema de Indicadores Industriais, com Projetos Plenos aprovados pelo 
Conselho de Administração da SUFRAMA. OBS.: Refere-se a acompanhamento conjuntural junto as empresas incentivadas 
Fonte: SUFRAMNSAP 

T b I 5 E a e a - ~ d vo uçao ~ d b a mao- e-o b ra por su -setores d . 'd d e atlvl a 
SUB-SETORES 1998 1999 CRESC. 2000 CRESC. 2001 ("lo) ("lo) 

ELETROELETR6NICO r*) 26.831 21.902 -18,37 25.870 18,12 28.100 

RELOJOEIRO 1.615 1.526 -5,51 1.407 -7,80 1.456 

DUAS RODAS 5.147 4.943 -3,96 5.709 15,50 6.566 

TERMOPLÀSTICO 2.680 2.572 -4,03 2.933 14,04 3.609 

BEBIDAS 1.482 1.151 -22,33 928 -19,37 1.105 

METALÚRGICO 1.258 1.102 -12,40 1.400 27,04 1.531 

MECÂNICO 404 274 -32,18 435 58,76 505 

MADEIREIRO 2.971 2.571 -13,46 2.391 -7,00 2.182 

PAPEL E PAPELÃO 615 660 7,32 874 32,42 1.113 

QUíMICO 392 472 20,41 526 11,44 679 

TEXTIL 86 82 -4,65 64 -21,95 470 

MINERAL NÃO METÁLICO 536 526 -1,87 650 23,57 554 

ÓTICO 863 850 -1,51 1.049 23,41 1.121 

BRINQUEDOS 351 204 -41,88 175 -14,22 464 

ISQS .. CAN. E BARBS. DESCART. 1.700 1.587 -6,65 1.577 -0,63 1.734 

OUTROS 2.644 2.673 1,10 2.891 8,16 3.526 

TOTAL 49.575 43.095 -13,07 48.879 13,42 54.715 
.. . . 

OBS .. Dados medlOs mensaIs de mão-de-obra efetIva + temporana + tercemzada 
(*) Até julho - Dados Parciais 
(**) Inclusive Bens de Informática 
Fonte: SUFRAMNSAP 

es 
CRESC. 2002 CRESC. 2003 (*) 

("lo) ("lo) 

8,62 27.911 -0,67 29.127 

3,48 1.469 0,89 1.447 

15,01 7.490 14,07 8.773 

23,05 4.779 32,42 4.787 

19,07 1.166 5,52 838 

9,36 1.861 21,55 2.373 

16,09 2.066 309,11 2.709 

-8,74 1.956 -10,36 1.685 

27,35 1.167 4,85 1.262 

29,09 1.397 105,74 1.530 

634,38 484 2,98 552 

-14,77 556 0,36 491 

6,86 393 -64,94 403 

165,14 322 -30,60 220 

9,96 1.475 -14,94 1.662 

21,96 3.273 -7,18 3.419 

11,94 57.765 5,57 61.278 

As empresas do PIM para gerarem vendas no valor de US$10,4 bilhões em 2000, 

conforme tabela 6, adquiriram US$5,4 bilhões em insumos, sendo 55,05% no exterior, 

22,22% no mercado nacional e 22,73% no mercado regional. Por sua vez, 75,54% das vendas 

foram voltadas para o mercado interno, 17,33% para o mercado regional e 7,14% para o 

CRESC. 
("lo) 

4,36 

-1,50 

17,13 

0,17 

-28,13 

27,51 

31,12 

-13,85 

8,14 

9,52 

14,05 

-11,69 

2,54 

-31,68 

12,68 

4,46 

6,08 
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exterior. Os percentuais relativos às exportações VIS o histórico de baixos percentuais 

registrados ao longo da década (em tomo de 1%), já mostra uma tendência do PIM, que é 

aumentar essa participação, transformando-se em pólo exportador. 

Tabela 6 - Aquisição de Insumos e Faturamento do PIM 

AQUISIÇÃO DE INSUMOS 

AQUISiÇÃO DE INSUMOS TOTAL 

REGIONAL NACIONAL EXTERIOR (US$1,00) REGIONAL 

1.248.088.843 1.377.790.442 2.303.390.897 4.929.270.182 25,32% 

811.776.410 938.259.323 2.141.135.408 3.891.171.141 20,86% 

1.249.443.778 1.221.227.132 3.025.4 73.682 5.496.144.592 22,73% 

1.215.979.484 1.041.397.354 2.701.677.764 4.959.054.602 24,52% 

1.372.014.009 990.191.249 2.583.732.246 4.945.937.504 27,74% 

Valores (US$ 1 00) , 
PARTICIPAÇÃO (0/0) 

NACIONAL EXTERIOR 

27,95% 46,73% 

24,11% 55,03% 

22,22% 55,05% 

21,00% 54,48% 

20,02% 52,24% 

2003 (*) 919.981.875 570.459.827 1.770.339.475 3.260.781.177 28,21% 17,49% 54,29% 

FATURAMENTO 

ANOS 
FATURAMENTO TOTAL PARTICIPAÇÃO (0/0) 

REGIONAL NACIONAL EXTERIOR (US$1,00) REGIONAL NACIONAL EXTERIOR 

1998 1.597.253.188 8.113.751.513 227.586.291 9.938.590.992 16,07% 81,64% 2,29% 

1999 1.111.196.001 5.729.923.569 375.653.159 7.216.772.729 15,40% 79,40% 5,21% 

2000 1.800.889.236 7.850.092.065 741.625.579 10.392.606.880 17,33% 75,54% 7,14% 

2001 1.682.527.764 6.619.293.664 829.042.096 9.130.863.524 18,43% 72,49% 9,08% 

2002 1.609.026.359 6.4 70.638.370 1.025.799.216 9.105.463.945 17,67% 71,06% 11,27% 

2003 (*) 1.005.417.755 3.639.637.119 662.840.480 5.307.895.354 18,94% 68,57% 12,49% 
. . .. 

C*) Ate Julho - Dados Parciais 
Fonte: SUFRAMNSAP 

Vê-se que o mercado nacional ainda é o principal consumidor dos produtos do PIM 

respondendo em média por mais de 70% de suas vendas, e que as importações de insumos 

ainda situa-se em um nível representativo atingindo cerca de 54%, conforme tabela 6. 

A balança comercial do PIM, segundo a tabela 7, apresenta melhoria significativa, 

pois o déficit de US$2,28 bilhões em 2000, vem reduzindo-se gradativamente, chegando a 

US$1,55 bilhões em 2002. Os dados relativos aos sete primeiros meses de 2003 apresentam 

um resultado ainda mais satisfatório: um déficit de US$l, 1 bilhões. Os resultados positivos 

obtidos evidenciam que as empresas participantes do pólo estão ampliando a participação no 

mercado internacional. 

Isto indica que, a partir da fixação de meta da SUFRAMA e diante das barreiras 

surgidas com a desvalorização do real, que toma as importações mais onerosas, as indústrias 

locais reagiram e estão buscando novos mercados vislumbrando a exportação como uma saída 

TOTAL 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

TOTAL 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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alternativa, e esperam com isso ganhar novos incentivos do governo estadual. O crescimento 

das exportações chama a atenção do resto do país para a eficiência e a competitividade do 

PIM e sua completa adequação à nova ordem econômica mundial. 

Tabela 7 - Balança Comercial do Pólo Industrial de Manaus 
(Valores em US$ 1,000.00) 

MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO SALDO 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO FINAL 

A B C=A-B D E F=D-E G=C+F 

227.586,3 2.303.390,9 - 2.075.805 9.710.383,3 2.625.784,6 7.084.598,7 5.008.794,1 

375.653,2 2.141.135,4 - 1.765.482 6.838.585,6 1.749.807,0 5.088.778,6 3.323.296,4 

741.625,6 3.025.473,7 - 2.283.848 9.646.219,3 2.469.992,2 7.176.227,1 4.892.379,0 

829.042,1 2.701.677,8 - 1.872.636 8.301.821,4 2.257.376,8 6.044.444,6 4.171.808,9 

1.025.799,2 2.583.732,2 - 1.557.933 8.079.665,0 2.362.205,3 5.717.459,7 4.159.526,7 

2003 (*) 662.840,5 1.770.339,5 - 1.107.499 4.645.055,0 1.490.441,7 3.154.613,3 2.047.114,3 
, . .. 

(*) Ate Julho - Dados ParcIaIs 
Fonte: SUFRAMA/SAP 

Em 2002, as exportações totalizaram US$1.026 milhões, e para o ano de 2003, 

segundo estimativas da SUFRAMA, a expectativa é da ordem de US$1 ,5 bilhão, apesar das 

conjunturas mercadológicas existenciais. 

As tabelas 3 e 8 mostram que o foco da produção do PIM tem mudado nos últimos 

anos. De um pólo significativamente importador vem se deslocando para um pólo exportador 

de alta tecnologia competindo em vários mercados ditos de primeiro mundo, como é o caso 

dos Estados Unidos e outros (ver anexo 1). 

Em termos de valores, os produtos que encabeçam a pauta das exportações do PIM, 

situam-se respectivamente nos setores eletroeletrônico e de bens de informática, químico 

(basicamente o concentrado de bebida), duas rodas e o de máquinas e aparelhos mecânicos. 

Esses setores respondem por mais de 70% das exportações do Amazonas (dados estatísticos 

de 2002 e 2003)17 

17 ver indicadores e estatística em www.mdic.gov.br/indicadoreslEstados2003/AMAZONAS200308.zip 



Tabela 8 - Principais Produtos Exportados por ordem descrescente 
Exercício: Janeiro a Agosto de 2003 
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Valor em US$ I,OO-FOB 

ORDEM PAíSES EXPORTAÇÃO 

1 TELEFONE CELULAR 

2 MOTOCICLETAS 

3 UNIDADE DE SArDA POR VrDEO 

4 APARELHO DE TELEVISÃO - CORES 

5 PREPARAÇOES P/ELABORAÇÃO DE BEBIDAS 

6 APARELHOS DE BARBEAR, NÃO ELÉTRICOS 

7 CINESCÓPIOS 

8 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 

9 PARTES E ACESSÓRIOS P/FOTOCÓPIADORAS 

10 LÂMINAS DE BARBEAR, DE SEGURANÇA 

OUTROS 

TOTAL 
Fonte: MIDC/SECEX-Slstema ALICE 

Elaborado por: SAP/DEPIN/CODEX 

400.980.832 

86.101.056 

48.363.448 

47.702.980 

46.942.119 

22.691.579 

20.437.307 

15.945.570 

11.459.126 

11.289.444 

113.825.706 

825.739.167 

Pelas tabelas 9 e 10, verifica-se que as exportações do Estado do Amazonas, 

impulsionadas em grande parte pelos produtos industrializados no PIM, nos últimos anos, 

estão dando um salto significativo, considerando-se que o modelo ZFM foi concebido há 

décadas, como importador, para atender às necessidades de consumo do mercado interno em 

tempos de economia fechada. 

T b I 9 E a e a - t - dEtddA xpor açoes o s a o o mazonas - P , d J erIO o: anelro a A t 2003/2002 .gos 0-

MÊS 
EXPORTAÇAo-uSS1,00 (FOB) VARIAçAO(%) 
2003 2002 2003/2002 

JAN. 59.785.165 47.838.965 24,97 

FEV. 90.66l.l87 71.805.236 26,26 

MAR. 86.319.216 101.936.593 -15,32 

ABR. 113.899.134 88.098.747 29,29 

MAL 109.974.510 90.508.732 21,51 

JUN. 113.842.669 78.797.126 44,48 

JUL. 129.407.576 106.058.649 22,02 

AGO. 121.849.710 10 1.43l.l70 20,13 

JAN.aAGO. 825.739.167 
.. 

686.475.218 20,29 
Fonte: MDlC/SECEX - Sistema Ahceweb (Dados coletados em 18.09.2003) Elaboração: SUFRAMAlSAOICGIEXlCOEXP. 
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Tabela 10 - Exportações do Estado do Amazonas - Período: 1995 A 2002 
Valores em US$-FOB 

ANOS EXPORTAÇÕES INDICE (%}1995=100 
1995 138.349.636 100 
1996 143.954.396 104 
1997 193.489.106 140 
1998 266.130.693 192 
1999 429.450.530 310 
2000 772.678.132 558 
2001 851.220.427 615 
2002 1.064.503.175 769 

Fonte: MDlC/SECEXIDECEX - SIstema ALICE -Elaboraçao: SUFRAMNSAOICGIEXlCOEXP. 

Hoje, o PIM dispõe de capacidade instalada para dobrar e triplicar sua produção, com 

qualidade e preços compatíveis com os seus similares no mercado externo. Aqui estão 

instaladas as maiores marcas mundiais de eletroeletrônica, informática, veículos de duas 

rodas, produtos oftálmicos, químicos, metalúrgicos, e outros. Por isso, é necessária uma 

política agressiva que possibilite aumentar as exportações do PIM, pois o excesso de 

impostos, taxas e encargos sociais que envolvem os sistemas produtivos, além da burocracia, 

constitui-se ainda em dificuldades para quem deseja mudar para um perfil exportador. Os 

números indicam que apesar do nível de emprego ter diminuído, proporcionalmente, o 

faturamento tem crescido em função da implementação de novas tecnologias. 

Os números de projetos aprovados pelo CAS, nos últimos três anos, indicam que 

novos empreendimentos deverão estabelecer-se em Manaus trazendo novas oportunidades de 

emprego e novas tecnologias, proporcionando aumento na arrecadação de taxas e tributos aos 

cofres públicos regionais. 

Outro dado interessante que demonstra também a efetiva contribuição desse modelo é 

que mais de 90% da receita total da SUFRAMA advém das taxas de serviços administrativos 

que as empresas cadastradas pagam à Autarquia, as quais retomam à comunidade sob a forma 

de convênios que são celebrados pelo órgão com instituições de pesquisas, governos 

estaduais e municipais e outras entidades. 

3.4 Crítica ao modelo atual 

As páginas deste capítulo foram escritas com a finalidade de dar ao leitor uma 

compreensão maior e mais ampla sobre o tema em estudo nesta dissertação direcionado como 

uma alternativa estratégica de desenvolvimento industrial para a ZFM. Através de seus 
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indicadores de desempenho, buscou-se apresentar o Projeto ZFM, único modelo industrial 

amazônico, que apesar dos resultados até hoje alcançados, encontra-se sob pressão e ameaça 

constante 18
, e portanto, vulnerável, ou seja, pode se esvair rapidamente, da forma como 

encontra-se hoje confinada a sua base industrial, que está assim configurada: 

a) constituída por grandes empresas multinacionais atraídas pelos incentivos fiscais(será que 

permaneceriam em Manaus sem os incentivos?); 

b) produção altamente concentrada composta somente por quatro a cinco produtos exógenos 

que também são produzidos em outras partes do mundo; 

c) dependente direta de capitais e tecnologias externas; 

d) os principais produtos exportados não são típicos da região; 

Conforme visto pelos indicadores de desempenho apresentados, praticamente ao longo 

da existência do modelo, pouca ou quase nenhuma ação foi direcionada visando o fomento de 

empresas regionais com produção local, porque não existe nenhuma referência em seus 

indicadores industriais sobre produtos regionais. Também, constata-se que não há nenhuma 

área específica da SUFRAMA que esteja voltada para tratar e cuidar do desenvolvimento e 

acompanhamento de atividades industriais ligadas a produtos regionais, e em especial, de 

MPMEs. 

Isto revela uma deficiência do atual modelo, que paralelamente ao que está em 

andamento, já deveria estar atuando na sua diversificação com outras plataformas industriais, 

inclusive com essa de produtos naturais da biodiversidade amazônica. Em síntese, fica claro 

que até então, ainda não foi dado a importância adequada e necessária ao que representa esta 

área industrial para a ZFM e o Amazonas. 

Além disso, vale salientar que a cada mudança conjuntural, a ZFM é obrigada a passar 

por penosos e prolongados processos de ajustamentos às novas condições sejam elas impostas 

por contingências governamentais ou por fatores da própria conjuntura econômica brasileira 

ou mundial, como a que estamos vivenciando nesta época dos balanços da globalização. Isto 

para os lados da ZFM, nunca foi e nem será diferente, devido aos beneficios fiscais que 

inclusive impactam com outras regiões do País, que alegam tratamentos semelhantes do 

18 Ver as reportagens "Zona Franca em hora de decisão" - Edição do Jornal do Brasil, de 10/03/2003, Caderno Economia & 
Negócios, pág A 7 e "Isenção de IPI é nova ameaça para a ZFM" - Edição do Jornal A Crítica, de 8/10/2003, pág. a3. 
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governo federal, e colocam a região muitas vezes sob suspeitas de que aqui não se faz nada 

(as indústrias são maquiladoras) e que se tem é um contrabando oficializado. 

3.5 Conclusão 

Face às considerações mencionadas, busca-se indicar que seja inserido no contexto 

atual do modelo ZFM, o fomento de clusters regionais, em áreas ainda não exploradas e 

potenciais da região, e que já estão em atividades, como o caso dos produtos naturais da 

biodiversidade amazônica. Os desafios são muitos e consistem na capacidade de 

aproveitamento da dinâmica que esse modelo conseguiu imprimir, visando buscar elementos 

que possibilitem a sua auto-sustentabilidade. É com essa visão que se procura mostrar neste 

trabalho que os clusters regionais voltados para o aproveitamento das potencialidades locais 

constituem-se uma real alternativa econômica para a ZFM e a região. 

É importante esta direção adotada, porque apesar da grande concentração da produção 

do PIM, embora haja uma diversidade de produtos industrializados, já se vislumbra em 

Manaus, o surgimento de um novo pólo industrial, constituído basicamente de bioindústrias 

(futuro Pólo de Biotecnologia Amazônico), que terá, além de um dos maiores centros de 

biotecnologia do Brasil, o maior laboratório natural do mundo à sua disposição: a floresta 

amazônica. A implantação deste pólo, em médio prazo, poderá gerar um faturamento anual 

igualou superior ao atualmente gerado pelo PIM (média de US$lO bilhões/ano). 

Dessa maneua, o modelo ZFM deve segUIr passos que o levem a se consolidar 

definitivamente como uma base industrial permanente na região, e isso não é fácil, porém, 

nota-se que há uma preocupação constante com o desenvolvimento futuro do PIM, quanto à 

absorção de novas tecnologias, capacitando-o para enfrentar as mutações ambientais. 

O resultado disso é o comprometimento da SUFRAMA para com a região, que nesses 

últimos anos em consonância com a sua missão vem direcionando suas ações baseadas em 

premIssas que visam fortalecer o seu papel nas ações Governamentais mediante a 

implementação de programas de interiorização que se consolide através de projetos 

economicamente viáveis, e que contemplem o aproveitamento das matérias-primas regionais e 

da biodiversidade existente. 
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Assim de imediato, acredita-se que seja possível envidar esforços na construção de 

uma base industrial alternativa e adicional à existente, como essa de produtos regionais, que 

use a forma de organização industrial baseada em clusters, com essa expectativa: 

a) constituído de MPMEs locais com empreendedores da região (maior oferta de empregos); 

b) operando com produtos da Amazônia; 

c) empregando bases tecnológicas próprias desenvolvidas em organizações públicas e 

privadas da região, como INPA, UF AM, EMBRAPA, CBA, MUSEU EMILIO GOELDI, 

ONGs nacionais e internacionais que possuem especialização de excelência no 

Brasil/Mundo sobre a Amazônia; 

d) utilizando-se de parte da cadeia produtiva que já existe, e incluindo fomento para outros 

estudos; 

e) focalizando o Desenvolvimento Sustentável com a absorção da cultura local VIa 

conhecimento, por exemplo, que o povo amazônico (índios e caboclos) tem sobre as 

plantas e remédios naturais da região. 
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4 Potencialidades Regionais 

4.1 Introdução 

Com a visão estratégica focada nos cenários futuros que se desenham para a 

Amazônia, observando principalmente as questões relacionadas ao desenvolvimento 

sustentado, é importante se pensar na diversificação do modelo de desenvolvimento industrial 

que atualmente predomina no âmbito da ZFM. Atividades econômicas que até então não 

estiveram devidamente apoiadas nas linhas de ações dos órgãos de desenvolvimento regional 

e que se encontram à margem do perfil de projetos industriais instalados no PIM, precisam ser 

levadas em consideração. 

Como exemplo, atividades econômicas que dizem respeito ao aproveitamento das 

potencialidades das regiões da Amazônia, e que estão despertando interesses a nível regional, 

nacional e internacional, tais como: ervas e plantas medicinais, óleos e essências, castanha-do

brasil, sementes, plantas ornamentais, guaraná, copaíba, camu-camu, peixes, produtos 

florestais não-madeireiros, artesanato, etc. Como visto no capítulo 3, os indicadores do PIM, 

não destacam nenhum segmento ou sub-setor industrial que trate especificamente sobre 

produtos regionais. 

A idéia inicial é identificar e caracterizar para fomentar e implantar clusters regionais 

de MPMEs competitivamente viáveis em Manaus, aproveitando-se dos beneficios fiscais que 

ainda encontram-se disponíveis à produção no PIM. Esses clusters usarão matéria-prima 

regional, basicamente da biodiversidade amazônica, em setores que estão em gradual 

crescimento no mundo, tais como: alimentício e nutracêuticos (uso de frutas regionais); 

fitoterápicos, fármacos e cosméticos (uso de ervas, plantas medicinais, óleos e essências) e 

terão como pressupostos a presença dos seguintes objetivos: 

1. geração de emprego local com aumento do valor adicionado à região, transformando a 

riqueza existente na Amazônia em beneficios para os seus habitantes; 

11. contribuir para o aumento das exportações, uma vez que produtos naturais da Amazônia 

estão ocupando gradativamente espaços no mercado internacional, possibilitando com 

isso melhoria na balança comercial do Amazonas e do País; 

iii. tomar exeqüível o crescimento econômico da região com a implantação e fixação de 

sub-setores que aproveitem os produtos naturais potenciais do Amazonas; 
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IV. aproveitar a demanda crescente por produtos ecologicamente corretos; 

v. atender aos mercados consumidores cada vez mais ávidos e exigentes de produtos 

naturais; 

VI. identificar fornecedores e compradores potenciais de produtos sustentáveis; 

Vll. desenvolver uma base industrial na ZFM que se utilize essencialmente de matéria-prima 

abundante e única da região; 

V111. formação de parcerias com Organizações do Terceiro Setor nacionais e internacionais; 

IX. aproveitar e intensificar o uso do vocábulo "Amazônia"(considerada a 38 palavra mais 

falada no mundo) nos produtos regionais como forma de divulgação no mercado 

nacional e internacional; e 

x. criação de um selo amazônico regional de originalidade, pureza e qualidade com um 

rótulo internacional "amazonia' s original", em consonância com certificação ecológica 

e selos verdes, como o FSC 19 Brasil. 

Este capítulo tem por finalidade apresentar estudos realizados e informações que 

sinalizam e identificam potencialidades econômicas existentes na região que j á estão 

possibilitando a geração de emprego e renda e, se bem aproveitadas e trabalhadas com essa 

organização de clusters podem gerar uma base industrial alternativa, promissora e perene 

local. 

4.2 Potencialidades Econômicas Regionais 

A identificação de oportunidades de investimentos e a atração de investidores privados 

para a região, fizeram com que a SUFRAMA iniciasse ações visando detectar atividades 

econômicas industriais ainda não implementadas no PIM. Procederam-se assim, estudos no 

19 o FSC - Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal) é o resultado de uma iniciativa para a conservação 
ambiental e desenvolvimento sustentável das florestas das mais significativas em termos mundiais surgida na década de 1990 
e envolvendo ambientalistas, pesquisadores, engenheiros florestais, empresários da indústria e comércio de produtos de 
origem florestal, trabalhadores, comunidades indígenas e outros povos da floresta, e instituições certificadoras de 34 países. 
O objetivo do FSC é difundir o bom manejo florestal conforme Princípios e Critérios que conciliam as salvaguardas 
ecológicas com os beneficios sociais e a viabilidade econômica, e são os mesmos para o mundo inteiro. O selo FSC é uma 
garantia da origem. Ele atesta que a madeira (ou outro insumo florestal) utilizada num produto é oriunda de uma floresta 
manejada de forma ecologicamente adequada, socialmente justa e economicamente viável, e no cumprimento de todas as leis 
vigentes. O selo serve para orientar o consumidor consciente a optar por um produto que não degrada o meio ambiente e 
contribui para o desenvolvimento social e econômico. Assegura a manutenção da floresta, bem como o emprego e a atividade 
lucrativa que a mesma proporciona. O selo também orienta o comprador atacadista ou varejista a escolher um produto 
diferenciado e com valor agregado, capaz de conquistar um público mais exigente e, assim, abrir novos mercados. Em 
setembro de 2001 foi fundado em Brasília o Conselho Brasileiro de Manejo Florestal ~ FSC Brasil, que tem o aval do FSC 
Internacional. 
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sentido de que fosse realizado um levantamento detalhado das pnnClpalS atividades 

economicamente viáveis para região, a partir do perfil de potencialidades regionais existentes 

nas diferentes áreas geográficas da Amazônia Ocidental e Macapá/Santana. 

A geração do perfil de potencialidades regionais das diferentes áreas geográficas da 

Amazônia Ocidental foi um dos objetivos específicos do projeto "Estudos técnicos de 

projetos integrados visando promover investimentos" do Plano Anual de Trabalho - P A T20 

da SUFRAMA de 1997. A execução do projeto sobre as potencialidades regionais 

preconizado pela SUFRAMA, ficou a cargo do ISAEIFGV que realizou todos os estudos 

técnicos necessários. 

Esse perfil apresenta infonnações sobre os recursos naturais, produtos, setores, ramos 

ou atividades econômicas disponíveis das regiões estudadas, que poderão se transfonnar em 

Planos e Oportunidades de Negócios, e visa servir de base para estimular a tomada de decisão 

empresarial de investir na região. 

Esse estudo técnico foi desenvolvido nas áreas geográficas de atuação da 

SUFRAMA2
!, e no caso específico do Estado do Amazonas, apresenta os produtos potenciais, 

agrupados por sub-região, constituídas pelos municípios mais próximos. Na sub-região 1422
, 

composta de 15 municípios, da qual faz parte a cidade de Manaus, foco deste trabalho, 

identificou-se os produtos potenciais que estão listados na Tabela 11. 

20 Plano Anual de Trabalho - PAT é um subsistema de planejamento de curto prazo através do qual a SUFRAMA formula e 
concretiza suas orientações estratégicas, operacionais e administrativas para cada exercício, quer em termos físicos quer em 
termos financeiros. OPA T constitui-se assim, em um conjunto de programas e ações derivadas do Plano Pluri-Anual - PP A 
do Governo Federal e o do Planejamento Estratégico da SUFRAMA. O PAT/2002, por exemplo, foi elaborado com a visão 
de criar na Amazõnia Ocidental, vetores industriais, comerciais e agropecuários capazes de gerar desenvolvimento 
econômico e social na região, e levando-se em conta as diretrizes dos programas inscritos no PPA/2000-2003 do Governo 
Federal. As ações do PA T demonstram o esforço do órgão de desenvolver e fomentar o fator socioeconômico da região, por 
meio da implementação de programas de interiorização do desenvolvimento com projetos economicamente viáveis que 
contemplam o aproveitamento das potencialidades regionais, a biodiversidade, o adensamento da cadeia produtiva do agro
negócio, o apoio ao turismo e a ampliação de oportunidades de renda, utilizando-se das manifestações culturais pelo 
artesanato e design amazônico. O resumo dos programas, subprogramas e ações específicas que compõem o PAT/2002 da 
SUFRAMA encontram-se anexos. 
21 Abrange os Estados da Amazônia Ocidental (Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima) e as cidades de MacapálSantana, no 
Estado do Amapá. 
22 ver "Potencialidades Regionais do Estado do Amazonas" elaborado pela FGVIISAE disponível em www.suframa.gov.br 
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Tabela 11 - Produtos Potenciais da SUB-REGIÃO 14 
PRODUTOS Area de atuação da atividade 
CULTURAS 
Hortaliças Local 
Guaraná Mercado amplo 
FRUTICULTURA 
Banana Local 
Frutas cítricas Local 
CRIAÇOES/EXTRA TIVISMO ANIMAL 
Pesca extrativa (artesanal, industrial e peixe ornamental) Mercado amplo 
Piscicultura Mercado amplo 
EXTRATIVISMO VEGETAL 
Açaí Local 
Madeira Local/Regional 
EXTRA TIVISMO MINERAL 
Gás natural do Petróleo Local/Regional 
Não metálicos (argila cerâmica e pedra britada) Local 
Caulim Mercado amplo 
AGROINDUSTRIA 
F arinha de mandioca Local 
Carne bovina e derivadas Local 
Movelaria e pequenos objetos de madeira Local 
Processamento de frutas (abacaxi, cupuaçu e limão) Mercado amplo 
Amido de mandioca Mercado amplo 
Palmito de pupunha Mercado amplo 
Oleo de dendê Mercado amplo 
Madeira serrada e pré-beneficiada Mercado amplo 
Madeira laminada/ compensada Mercado amplo 
Plantas medicinais e cosméticos Mercado amplo 
SERVIÇOS 
Turismo ecológico Mercado amplo 
Fonte: FGV/ISAE- Potenclahdades RegIonaIs do Estado do Amazonas 

A existência desse banco de dados sobre as potencialidades regionais, além de somar

se aos vários estudos já realizados por instituições de pesquisas da região, como a 

EMBRAPA, INPA, UF AM, SUDAM, MUSEU EMILIO GOELDI integra-se ao perfil 

levantado e apresentado pelo amazonólogo23 Benchimol (2001), que destaca a necessidade de 

se criar novos pólos alternativos de desenvolvimento e centros de atividade econômica, entre 

os quais cita: 

Pólo de especiarias 

ii Pólo de essências aromáticas 

23 que tem profundo conhecimento sobre as coisas da Amazônia, especialista. 



iii Pólo de produção de óleos de dendê, palma, coco, babaçú, andiroba, patauá e 

outras Palmáceas 

iv Pólo de heveicultura24 

v Pólo héveo-fabril 

vi Pólo biotecnológico 

vii Pólo varzeano agrícola 

viii Pólo graneleiro de grãos e soja 

ix Pólo mandioqueiro e macaxeiro 

x Pólo de fruticultura 

xi Pólo de floricultura e plantas ornamentais 

xii Pólo palmiteiro 

xiii Pólo de pesca e piscicultura 

xiv Pólo de pasta química celulose e papel 

xv Pólo madeireiro e moveleiro 

xvi Pólo pecuário e criatório 

xvii Pólo avicultor e cria tório miúdo 

xviii Pólo de refino em Manaus 

xix Pólo de GNL e petroquímico 

xx Pólos minerais da Amazônia Ocidental 

xxi Pólo turístico - indústria sem chaminé 
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Segundo Benchimol (2001), "as opções e alternativas desses pólos de 

desenvolvimento devem e podem ser trabalhadas, nunca para substituir a ZFM, mas para 

suplementar e complementar o seu dinâmico parque industrial", o que possibilitará, 

indubitavelmente, a sua consolidação definitiva em Manaus. 

As potencialidades regIOnaIs do Estado do Amazonas há muito tempo vêm sendo 

objeto de pesquisas, estudos, programas, planos e projetos de diversas instituições públicas 

federais (Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior, Ministério do Meio 

Ambiente, Ministério da Ciência e Tecnologia, etc.), regionais (SUDAM25
, SUFRAMA, etc.), 

24 relativo a cultura da borracha natural, oriundo de seringueiras nativas 
25 Ver os relatórios finais dos trabalhos elaborados no âmbito do Projeto BRA/96/025 - Acordo SUDAMlPNUD: i) Estudo 
de Mercado de Matéria-prima: Corantes naturais (cosméticos, indústria de alimentos), Conservantes e Aromatizantes, Bio
inseticidas e Óleos vegetais e essenciais (cosméticos e oleoquímica (realizado por Dr." Dália Maimon, consultora da 
SUDAM); e ii) Estudo de Potencial de Mercado de Fármacos (medicamentos e cosméticos), Fitomedicamentos, "Banco de 
Extratos e Compostos" e Serviços de Patenteamento e Certificação (realizado por equipe técnica da SUDAM). 
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estaduais (Secretarias, Institutos, etc.), municipais (Secretarias, Institutos, etc.) e privadas 

(Federações, Centros, Sindicatos, SEBRAE-AM, etc.), que de alguma forma estão envolvidas 

com a questão do desenvolvimento regional e, em particular, com as idéias do 

desenvolvimento auto-sustentado. 

A consolidação apresentada no trabalho da FGV/ISAE destaca pontos comuns que 

devem ser usados como elementos inicializadores e balizadores de uma mudança real e 

prática do desenvolvimento econômico regional que possibilite a integração do homem 

amazônico às coisas de sua terra, sem devaneios de conversas e promessas, mas, de ações 

concretas, onde seja possível mostrar aos empresários locais a visão competitiva e cooperativa 

que deve permear os seus negócios. 

Alguns produtos naturais da biodiversidade amazônica como: madeira, essências e 

fragrâncias, óleos vegetais, minérios, ervas e plantas medicinais, peixes, energia, cosméticos, 

já contam com tecnologias para a sua exploração, o que vem reforçar o seu aproveitamento 

econômico, entretanto, deve-se considerar a ampliação e aprimoramento dessas tecnologias 

com enfoques voltados para negócios que sejam aliados do desenvolvimento sustentável, 

linha mestra fundamental para o futuro da Amazônia e, estandarte de luta de várias 

organizações ambientalistas de caráter públicos e privados, nacionais e internacionais. 

Dessa maneira, a utilização dos ativos da biodiversidade amazônica, potencialidade 

regional latente e pujante, dentro dos princípios socioambientais, possibilitará a geração de 

riquezas e ajudará a manter economicamente viáveis as reservas extrativistas e áreas de 

cultivo, permitindo a sua continuidade com a preservação do meio ambiente e da cultura dos 

povos da floresta que nela vivem e que aprenderam a retirar das matas tudo o que precisam 

para o seu sustento. 

Ademais, considerada como uma vantagem competitiva inigualável, peculiar da 

região, a biodiversidade amazônica, composta da variedade de espécies de plantas e animais 

existentes unicamente nos seus ecossistemas, contém um tesouro biológico de genes, 

moléculas e microorganismos, que devidamente explorada, abre um pólo de atividades 

regionais voltados para o mundo dos negócios da bioeconomia. 
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Os microorganismos e genes são, cada vez mais, a matéria-prima das biotecnologias 

que estão sendo utilizadas pela medicina botânica, agrobusiness (bioinseticidas), química 

industrial, indústria farmacêutica, horticultura, cosmética, entre outras, indicando o seu largo 

campo de ações, e ramos com alta tendência de crescimento de investimentos pelas empresas. 

Dentro desse contexto, para que as condições de auto-sustentabilidade sejam mantidas 

ao longo do tempo, o desenvolvimento da bioindústria amazônica deve ter o seu 

processamento operacionalizado, essencialmente, a partir de recursos naturais renováveis 

oriundos principalmente do extrativismo. Isto possibilitará, o direito de participação nesse 

processo dos pequenos extratores de produtos florestais não-madeireiros, ou seja, daqueles 

homens da região que penetram na selva, conhecem as espécies vegetais nativas e animais e, 

na época das safras regionais retiram da natureza o que ela produz, para atender, 

respectivamente, às necessidades imediatas da vida e da sobrevivência. 

Com a entrada em operação do Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA26
, 

localizado em Manaus, teremos nos próximos anos um fluxo contínuo de trabalhos de 

bioprospecção na Amazônia, que no momento, ainda são poucos, mas, apresentam lato 

potencial de desenvolvimento à frente. A troca de conhecimentos adquiridos pelos 

pesquisadores e estudiosos da região é imprescindível ao desenvolvimento da biotecnologia 

na Amazônia. O CBA vem possibilitar a criação e manutenção de bancos de germoplasma 

que são fundamentais à conservação do patrimônio genético que provêm da flora amazônica. 

A iniciativa de parcerias e alianças de pesquisadores das universidades, institutos de pesquisa, 

entre outros, se reveste de significativa importância na promoção regional, nacional e 

internacional de investimentos que sejam direcionados para fundos de pesquisa de qualidade. 

Segundo Palis27
, secretário-executivo da Academia de Ciências do Terceiro Mundo, a 

biodiversidade e a biotecnologia, que já vêm sendo exploradas por diversos países pobres, os 

novos materiais e as fontes alternativas de energia são oportunidades para superarmos as 

dificuldades. A biotecnologia, nos últimos anos, vem se situando como um dos ramos da 

ciência que mais tem crescido, e o mercado mundial de produtos biotecnológicos encontra-se 

em expansão contínua, chegando a movimentar de US$470 a 780 bilhões/ano (ver tabela 12). 

26 ver Anexo A 
27 informação coletada na UnB revista, Ano I, n.o 4, outlnov/dez 2001, p. 43 
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Segundo a Revista Época (23/04/2001, pg. 86), os remédios naturais ganham o aval 

dos cientistas e alimentam um mercado de US$500 milhões no Brasil, hoje pequeno, porém, 

em expansão. Isto mostra o interesse da sociedade brasileira e internacional pelas coisas do 

chamado "mercado verde". A região amazônica com o conteúdo de sua biodiversidade vem 

chamando a atenção de empresas locais, nacionais e internacionais, que estão aprendendo a 

utilizar-se dos seus ativos, na criação e inovação de seus produtos, caso de empresas do setor 

de cosméticos no Brasil, como a linha de cosméticos Ekos da empresa Natura. 

T b 112M a e a - d d' I d erca o mun la d e pro utos b' }" lotecno ogicos 
Setor Bilhões de dólares/ ano 
Farmacêuticos 75 a 150 
Medicina botânica 20 a40 
Sementes agrícolas 300 a 450 
Horticultura ornamental 16 a 19 
Defensivos agrícolas 0,6 a 3 
Cosméticos 2,6 a 2,8 
Enzimas industriais 60 a 120 

o Fonte: Kate & LaIrd, 2000 Tabela extralda da RevIsta Exame, Ano 35, n. 9, ed. 739, p.55 , malO/200l 

Segundo o IBGE28
, aproximadamente 650 espécies vegetais farmacológicas, 

consideradas de valor econômico, estão identificadas na Amazônia Legal, região que abrange 

também os Estados do Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão. É com base nesses 

conhecimentos, que indústrias locais, nacionais e internacionais, buscam nas plantas e ervas 

amazônicas, essências, aromas, produtos e formulação para a fabricação de vacinas, 

medicamentos, cosméticos, entre outros, com o objetivo da industrialização e comercialização 

em grande escala, de cerca, de 5000 princípios ativos encontrados nesses vegetais. 

Os "remédios da selva amazônica", consagrados pelo uso popular e tradicional, como 

unha de gato, muirapuama, mirantã, pau d' arco, carapanauba, mulateiro, massaranduba, entre 

outros, já estão sendo usados fora de nossas de nossas fronteiras, inclusive no estrangeiro. As 

frutas exóticas da Amazônia como o açaí, jenipapo, bacaba, buriti, taperebá e cupuaçu têm 

elevado valor nutricional e de sabor e aroma inigualáveis, comprovadamente (F AO, 1987) 

ricas em vitaminas e micronutrientes importantes (cálcio, ferro, potássio e outros minerais), 

também vem ocupando o seu espaço no mercado local, nacional e internacional. 

28 Dados coletados em www.suframa.gov.br/download/documentos/amazonas.pdf do trabalho de potencialidades regionais 
realizado peJa FGV/ISAE 



69 

É com essa base florestal valiosa que se destaca a necessidade cada vez maior do 

aparecimento de alternativas econômicas de desenvolvimento industrial autosustentado para a 

região e, nesse conjunto de soluções, acreditamos que uma das que podem contribuir 

significativamente é a formação de agrupamentos de MPMEs ou clusters, com ênfase dada, 

inicialmente ao setor de Produtos Naturais do Amazonas. 

4.3 Produtos Verdes - mercado, certificação e selos verdes 

Visto as potencialidades regionais existentes, é bom considerar essa força aliada ao 

desenvolvimento regional que coaduna-se com esse estudo e vem seguindo as tendências 

mundiais que é o otimista e promissor mercado de produtos verdes, eco-produtos, produtos 

environment friendly. 

Neste ponto, muito ainda há por se fazer na região, e as empresas precisam se preparar 

e se adequar às essas novas tendências se quiserem ter maior competitividade e ganhos de 

escala melhores, porque o consumidor verde, essa figura que se apresenta nos dias de hoje 

preocupada com o Meio Ambiente se fará cada vez mais presente e exigirá por produtos 

qualificados e certificados (ver Anexo B). A Amazônia chama a atenção do mundo, e não há 

como passar por cima disso, porque a indústria de produtos naturais regionais enquadra-se 

neste contexto, e as empresas atuando de forma conjunta têm maiores chances de êxitos. 

(2000): 

Para uma visão melhor sobre este mercado, destacamos trecho do trabalho de Dália 

Após consultar a população de 22 países ricos e pobres, uma pesquisa de 

mercado elaborada pelo Instituto Gallup indica que, em 20 países, os problemas 

ambientais foram considerados prioritários sobre a questão do crescimento 

econômico. 71 % dos brasileiros pesquisados também pensam assim. Do total dos 

entrevistados 53% disseram estar dispostos a pagar um preço mais alto pela proteção 

do meio ambiente. Os que não concordaram com esta alternativa foram os habitantes 

da Rússia, Filipinas, Japão, Polônia e Turquia (Globo, 05/05/92). Esta sensibilidade 

ambiental já se traduziu em maiores vendas da indústria. Uma pesquisa realizada nos 

Estados Unidos, em 1993, indicou que cerca de 50% dos consumidores norte

americanos dão preferência a produtos menos agressivos ao meio ambiente. No 
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primeiro semestre de 1990, 9,2% dos produtos introduzidos no mercado eram 

anunciados como "verdes", enquanto, em 1985, estes constituíam apenas 0,5%. Na 

Europa, estudos recentes estimam que o consumidor europeu está disposto a pagar de 

5 a 15% a mais em mercadorias de madeira que ostentem rótulos ecológicos. Por sua 

vez, o mercado francês de eco-produtos somava, em 1989, US$ 6 bilhões dólares o 

que corresponde a 1 % do consumo familiar (Ministére de l'Environnement, 1990). 

Esse mercado eX1ge especialização e qualificação das empresas, porque os 

consumidores verdes querem garantias dos produtos e, por isso exigem que possuam 

certificação ecológica que avalizem o produto final, o processo de produção e/ou a gestão 

ambiental. As Certificações Ecológicas fornecidas por órgão público ou privados são 

realizadas com base em normas ambientais que buscam igualar conceitos, ordenar atividades 

e criar padrões e procedimentos do setor produtivo. Além disso, existem normas específicas 

que prescrevem padrões e procedimentos para a fabricação de produtos que desejam obter os 

rótulos ambientais, mais conhecidos como Selos Verdes, os quais caracterizam os países onde 

os consumidores têm maior sensibilidade ambiental. 

Estas normas, não são semelhantes àquelas dos órgãos de fiscalização ambiental que 

fiscalizam as empresas no licenciamento, na aprovação do projeto, na instalação e durante a 

operação. A adesão à Certificação Ecológica e ao Selo Verde é feita espontaneamente por 

vontade própria, entretanto, hoje fazem um diferencial significativo no mercado de produtos 

verdes porque funcionam como verdadeiros avalistas ambientais de produtos e/ou processos. 

Outro fator importante é a questão relacionada à Certificação do Sistema de Gestão 

Ambiental, de acordo com uma determinada norma, como por exemplo, a BS-7750 (norma 

inglesa de gestão ambiental) e a ISO 14001. 

4.4 Produtos Regionais: oferta e procura 

De acordo com suas características e peculiaridades, os produtos regionais de origem 

vegetal - extraído, beneficiado ou produzido por MPME'S, associações de produtores, 

comunidades indígenas, fazendas - estão disponibilizados no mercado local e podem ser 

encontrados em feiras livres, supermercados, farmácias e drogarias, panificadoras, lojas de 

estivas em geral, lojas de laticínios, nas embarcações que vem do interior e que atracam no 

Porto de Manaus e em distribuidores de produtos naturais da Amazônia. 
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Hoje esses produtos colocados no mercado local, dividem as prateleiras de vários 

estabelecimentos comerciais e concorrem em preço e qualidade com os nacionais e os 

importados, similares em espécies e variedades, como opções mais acessíveis à população, 

principalmente a mais carente. Esse espaço vem sendo conseguido, em parte, devido à 

divulgação efetuada pelas empresas produtoras regionais, pela tendência moderna de 

utilização de produtos naturais ecologicamente corretos e, em função das pesquisas que estão 

sendo também divulgadas pela mídia local, nacional e internacional sobre seus beneficios, 

aliada também à crença popular na medicina natural. 

De acordo com os dados coletados na pesquisa e, considerando em especial o que está 

circulando no mercado local, em termos de oferta ou procura, a tabela 13 a seguir relaciona 

os produtos naturais da região, conforme o nome informado pelas empresas e encontrado na 

documentação pesquisada, demonstrando o linguajar utilizado nas transações comerciais e 

industriais. 

Esta gama de produtos coloca em evidência, a utilização que está efetivamente sendo 

realizada por empresas de processamento instaladas em Manaus e em municípios 

circunvizinhos, de alguns recursos naturais provenientes da região que já são aproveitados em 

diversas finalidades, produzindo riquezas e gerando rendas para muitas pessoas que hoje estão 

desempregadas. A relação apresentada não menciona os nomes próprios de produtos 

conforme são comercializados pelas empresas, porque são marcas registradas, contudo, 

destacamos que todas utilizam a mesma matéria-prima regional. 
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Tabela 13 - Produtos Re210nais do Estado do Amazonas 
OFERTA .... 

• Óleos vegetais fixos a partir de frutos da floresta 
amazônica 

• Óleos vegetais de andiroba, cumuru, murumuru, 
uricuri, patauá, cajiroba, marã, castanha de cotia, 
copaíba, preciosa, pau-rosa e castanha do Brasil 

• Cipó xixua e muirapuama (raiz e casca) 
• Sementes de puxuri e cumaru 
• Resinas em geral e outros produtos diversos 
• Cosméticos: loções, perfumes e deo-colônias 
• Sangue de dragão (sangre de grado) 
• Extrato de guaraná 
• Fitocosméticos (géis, xampus, sabonetes,loções, 

parafinas) 
• Fitofármacos (géis, óvulos vagInaIS, xaropes, 

soluções) 
• Óleo de pimenta do reino 
• Óleo de madeiras diversas 
• Encapsulados de plantas medicinais 
• Extratos de plantas medicinais e outros 
• Xaropes de plantas medicinais 
• Sabonete facial 
• Produto medicinal para a coceiras e micoses 

(dermo dilapiol) 
• Fungicida para doenças de pele 
• Guaraná em pó, caroço, ramo e bastão 
• Pastilhas de guaraná 

• Produtos fármacos utilizando guaraná em pó, 
mel de abelha e copaíba 

• Polpas congeladas de frutas naturais da Floresta 
Amazônica (açaí, araçá-boi camucamu, cupuaçu 
e taperebá, manga, genipapo, buriti, tucumã) 

• Palmito de pupunha e açaí 
• Produtos fármacos utilizando propólis com mel 

de abelha, xarope de mel de abelha com óleo de 
copaíba e propólis 

• Polpas de frutas da Amazônia desidratadas 
• Corantes naturais (maracujá, acerola e açaí) 
• Palmito de pupunha em conserva 
• Sucos de cupuaçu, açaí, taperebá e jenipapo 
• Óleo de palma (dendê) 
• Produtos industrializados: chocolate, leite em 

pó e polpa de cupuaçu 
• Polpas de acerola e pupunha 
• Palmitos em geral 
• Bombons de cupuaçu e castanha cf chocolate 
• Biscoitos de castanha, cupuaçu e açaí 
• Licores de cupuaçu e jenipapo 
• Guaraná engarrafado (refrigerantes) 
• Bombons de chocolate recheados com frutas 

regionais 
• Bombons recheados com frutas regIOnaIS 
• Pão de queijo de frutas amazônicas (tucumã, 

açaí, etc). 
PROCURA ... 

• Sementes de cupuaçu e maracujá 
• Polpas de frutas amazônicas (buriti e açaí) 
• Castanha do Brasil 
• Piquiá 
• Perfumes 
• Cascas, frutos, sementes, folhas e galhos de 

plantas amazônicas 
• Matéria-prima florestal em geral 
• Matéria-prima base 
• Matéria-prima de origem vegetal 
• Insumos vegetais diversos 
• Polpas de frutas regionais: Cupuaçu; açaí; 

taperebá; camucamu; manga; genipapo; buriti e 
tucumã 

• Guaraná em pó, caroço, ramo e bastão 
• amor crescido 
• matéria-prima para a indústria de cosméticos 

• urucum 
• polpas de frutas tropicais 
• extratos brutos de plantas amazônicas 
• ervas medicinais e aromáticas 
• óleos vegetais 
• matérias-primas de origem vegetal (extratos, 

pós, tinturas, óleos, etc.) 
• especiarias em grande quantidade 
• produtos fármacos e cosméticos da região 

amazônica 

Fonte: Tabela elaborada a partIr de pesqUIsa realIzada na Internet Junto a sltes de empresas, aSSOCIações de produtores e Governo do Estado 

Com as perspectivas de aproveitamento das potencialidades regionais e contando com 

o que de fato está sendo produzido no Amazonas, desde 1998, vem sendo viabilizada pelo 

escritório em São Paulo da Organização de Comércio Exterior do Japão (JETRO), a 
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participação de empresas amazonenses na FOODEX29
. Ademais, outros eventos realizados 

em Manaus como as feiras FIAM30 e AMAZONTECH31 estão reservando espaços 

importantes aos produtores regionais. Isto abre janelas de exposição para os produtos 

regionais do Amazonas que podem levar a realização de bons negócios em todos os níveis, 

seja local/regional, nacional e internacional. 

A FOODEX, por exemplo, tem sido uma vitrine qualificada à exposição e promoção 

dos produtos regionais do Amazonas, pois participam mais de 2500 empresas japonesas e 

estrangeiras provenientes da Europa, Ásia, Estados Unidos, África do Sul e América Latina. 

Isto tem possibilitado a perspectiva de abertura de novos mercados e trazido diversas 

oportunidades de negócios de exportação para os produtos naturais do Amazonas, produzidos 

ou beneficiados especialmente em Manaus, abrindo inclusive, novas alternativas de 

aproveitamento de outros produtos, como é o caso da semente seca do cupuaçu, que hoje está 

sendo exportada para o Japão "in natura", sem nenhum valor agregado. 

A divulgação dos produtos regionais do Amazonas nas edições da FOODEX, a boa 

aceitação e receptividade demonstrada por parte do empresariado japonês com relação aos 

produtos e os contatos mantidos pela delegação amazonense com diversas empresas do Japão, 

Coréia, Taiwan, Malásia, entre outros, já vêm dando resultados, pois alguns daqueles países, 

em especial o Japão, visando possibilidades de investimento local, têm acentuado o interesse 

em conhecer os produtos que são característicos da região e que provêm dos recursos naturais 

regionais disponíveis. 

As rodadas de negócios promovidas pelo SEBRAE-AM nas feiras locais citadas, é 

indiscutivelmente um canal aberto de oferta e procura que proporciona a realização de 

contatos e fechamento de negócios com empresas locaislregionais, nacionais e internacionais 

interessadas nos produtos naturais do Amazonas e, contribui para o desenvolvimento dos 

setores produtivos locais, especialmente aqueles que exploram matérias-primas regionais, 

atividades reconhecidamente com grande potencial na Amazônia. 

29 FOODEX - Feira Internacional de Alimentos e Bebidas do Japão, evento realizado anualmente naquele país. 
30 FIAM - Feira Internacional da Amazônia, primeira edição realizada de 10 a 13/9/2002 em Manaus, sob a coordenação da 
SUFRAMA, com nova edição prevista para setembro/2004. Concebida para efeito de divulgação dos produtos fabricados no 
PIM e das potencialidades regionais. 
3\ O Sistema SEBRAE, em parceira com a EMBRAPA, a UFAM, o Governo do Estado do Amazonas, entre outros parceiros 
criaram e implementaram no ano de 2001, um projeto capaz de por em prática a divulgação das tecnologias existentes e, cima 
de tudo, Criar Novos Rumos para a Ciência, Tecnologia e Negócios Sustentáveis - AMAZONTECH, que traduz em uma 
feira realizada anualmente em Manaus, acompanhada de seminários, palestras, rodadas de negócios. 
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Destarte, nota-se que os produtos naturais, típicos e originais da Amazônia estão se 

difundindo e criando demandas no mundo e, portanto, as atividades envolvidas no 

aproveitamento desses recursos naturais merecem uma atenção melhor por parte das entidades 

públicas e privadas da região para que a oferta não seja comprometida, pois, paralelamente, 

com os produtos high-tec que são produzidos no PIM, poderão se constituir em uma 

alternativa econômica complementar, duradoura e permanente para a ZFM e, certamente 

contribuirá para o crescimento da base econômica do Amazonas. 

Com a contribuição expreSSIva dos produtos naturais e da biotecnologia, a visão 

amazônica futura pode-se apresentar, de uma maneira que, ao invés de exortar-se com a 

chegada de mais um produto high-tech a Manaus, a saída para o exterior, de mais um produto 

natural que ocupa o seu devido lugar no mercado global e, contribui com o equilíbrio da 

balança comercial do Amazonas e do Brasil, seja motivo de alegria, pois significa mais 

emprego e renda para o povo desta terra. 

4.4 Conclusão 

Não há dúvidas que estamos diante de um vasto campo de potencialidades econômicas 

regionais que poderá vir a ser a redenção econômica que tanto se espera para os lados da 

região amazônica. Como se vê, trinta e seis anos da ZFM já se foram, que ações concretas, 

efetivas e contínuas já foram realizadas no sentido de se tirar proveito dessa riqueza que 

beneficiem a todos, tanto grandes quanto pequenos, e em destaque para aqueles que fazem 

dos produtos da floresta seu meio de sobrevivência? 

Observando esse patrimônio considerável da biodiversidade amazônica, é bom olhar a 

história de sucesso desde o princípio, da indústria do óleo de palma da Malásia32
. Foi uma 

tarefa desenvolvida com muita dificuldade, devido à desconfiança e a concepção dada ao óleo 

de palma. Hoje, a indústria está comprometida em fazer do óleo de palma o principal óleo no 

mundo e a Malásia busca os mercados internacionais de óleos e gorduras por completo. Esta 

missão foi confiada ao Conselho de Promoção do Óleo de Palma da Malásia (MPOPC) que 

desenvolve atividades promocionais no mundo inteiro para melhorar a comercialização do 

Óleo de Palma da Malásia: 

32 ver maiores informações em www.mpopc.org.my 
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• promovendo a imagem positiva do Óleo de Palma 

• soltando pacotes de informação e disseminando dados técnicos 

• gerando e conferindo informação global do mercado 

• facilitando novos negócios e joint ventures no exterior 

• desenvolvendo uma capacidade de recursos efetiva para satisfazer desafios e exigências 

do mercado global 

Como se vê, há uma preocupação constante e um comprometimento geral de todos os 

envolvidos com as atividades do setor de óleo de palma. Dificuldades sempre surgirão porque 

há sempre riscos no caminho a seguir, contudo, as facilidades também existem, e quem sabe 

em proporções iguais. Por isso, seguindo esse exemplo do óleo de palma da Malásia, ainda 

temos tempo para fazer uma história de melhores êxitos para a ZFM e a região com produtos 

oriundos do aproveitamento adequado das potencialidades regionais existentes. 
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5 As MPMEs do Setor de Produtos Naturais - origens e desenvolvimento 

5.1 Introdução 

o que pensam aqueles que estão fazendo história empresarial e contribuindo com o 

desenvolvimento da região, fazendo acontecer a produção? Isto é importante, porque permite 

verificar como os empresários se aplicam e contribuem para o surgimento e o crescimento de 

um setor ou núcleo produtivo de uma região, neste caso, do Setor de Produtos Naturais do 

Amazonas. 

Este item destaca, as origens e o desenvolvimento de quatro MPMEs de Manaus, que 

estão industrializando e comercializando produtos naturais da região (fitoterápicos, 

fitocosméticos, frutas regionais e alimentos) e, trabalham com matéria-prima de origem 

vegetal, advinda da floresta amazônica e de áreas cultivadas na região. Foram realizadas 

entrevistas com as empresas que poderão vir a constituir-se em âncoras de um cluster regional 

naZFM. 

Entrevistas abertas pouco estruturadas foram realizadas com a direção das empresas, 

particularmente com seus proprietários, sob a forma de uma conversa, por meio da qual eles 

pudessem ficar à vontade e, assim, contassem a história de suas empresas, com foco na 

origem, forma de atuação no mercado e dificuldades encontradas. Além disso, buscou-se 

também, levantar pontos sobre a forma de gestão das empresas como planejamento 

estratégico, missão, visão futura de seus negócios, objetivos estratégicos, áreas estratégicas, 

fatores favoráveis e desfavoráveis do ambiente interno e externo. 

Os resultados mostram que cada empresa possui uma história própria e típica, 

diferente uma da outra, porém, todas convergem para o êxito empresarial que estão 

vivenciando no momento. No sentido de preservar, não citaremos os nomes dos empresários 

nem de suas empresas. 
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5.2 História das empresas 

5.2.1 Primeira: Produtora de alimentos, corantes, óleos essenciais e sementes 

Contando com a experiência adquirida no processo de compra e venda de produtos 

regionais de uma tradicional e pioneira empresa da região, um ex-funcionário resolveu criar 

uma pequena empresa para trabalhar com a mesma linha de produtos da firma que antes 

trabalhava, tomando-se um concorrente neste ramo de atividade - beneficiamento e comércio 

de produtos regionais naturais. No fluxo normal de suas atividades, esse empresário graduou

se em engenharia mecânica, passando a conhecer melhores os processos de fabricação. 

As atividades iniciais da empresa foram a extração em destilaria do óleo de pau-rosa, 

copaíba, cumaru, pimenta-do-reino e outros produtos florestais comercializados regularmente, 

voltados exclusivamente para a exportação. 

Com o tempo, iniciou também, a comercialização de grãos de cacau "in natura" e, 

percebeu o aparecimento de um volume considerável de grãos de cacau nativo da região, 

surgindo com isso, a idéia de fazer o chocolate em pó e outros subprodutos do cacau em 

Manaus. A idéia dessa produção levou esse empresário em sociedade com seu irmão, a 

montar uma nova empresa para atuar em Manaus no processo de transformação dos grãos de 

cacau em chocolate comum em pó, similar ao existente no mercado. 

Com o crescimento emergente da oferta e demanda do cupuaçu - fruta muito popular 

da região, cujo componente do fruto de uso mais importante é a polpa, e que possui uma 

semente rica em gordura que pode ser aproveitada para outros fins industriais - os 

empresários, de uma forma desbravadora e pioneira, resolveram iniciar a produção do 

chocolate feito da semente do cupuaçu, conhecido como cupulate, primeiro produto da 

semente de cupuaçu industrializado e comercializado no mercado de Manaus. 

o processo de produção industrial adotado pela empresa utilizava prensas, a exemplo 

do que se faz nas grandes indústrias de chocolate, para extrair a manteiga de cacau e as tortas. 

No desenvolvimento do processo, e em função do grande volume de polpa, começaram a 

fazer também testes de prensagem da polpa do cupuaçu para ver se retiravam todo o líquido 

dela, a exemplo do que ocorre com o cacau. A idéia deles era fazer algo diferente com a 
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polpa, porém os testes foram negativos e não conseguiram obter a gordura do cupuaçu. Não 

satisfeitos com os resultados dos testes, resolveram buscar outra solução ou alternativa de uso. 

Para tanto, foram várias vezes à São Paulo para conhecerem o processo de produção 

de ovo em pó, que à época, era comum e muitas pessoas faziam. A novidade era a produção 

de frutas em pó pelo processo de secagem rápida (spray dry), porque poucos conheciam e 

faziam. O mais conhecido e utilizado era o processo de liofilização em câmaras de vácuo, e 

também o mais caro, segundo o empresário, cinco vezes mais que o sistema "spray dry". 

Para dar início à produção das polpas de frutas em pó, venderam a fábrica de chocolate 

e, adquiriram pela primeira empresa, via importação direta, um equipamento argentino de 

secagem rápida (spray dry), por ser mais barato do que no Brasil. O equipamento chegou a 

Manaus, porém, não foi posto logo em funcionamento, devido um dos sócios ter sido indicado 

para assumir a presidência de uma indústria alimentícia do Governo do Estado do Amazonas 

destinada a trabalhar com alimentos processados, em especial, com produtos regionais. Nessa 

firma, foi instalado um equipamento de secagem rápida (spray dry), importado também da 

Argentina, para processamento de polpas de frutas desidratadas (em pó) em Manaus, 

oportunidade que tiveram de contato com este tipo de produção. 

Devido aos entraves administrativo-burocrático que envolvem as empresas de 

economia mista, a produção de frutas em pó não surtiu o efeito desejado e, depois de dois a 

três anos de experiências com o processo de secagem de frutas, os empresários33 resolveram 

abrir uma empresa em Belém para trabalhar com a industrialização de polpas de frutas em pó, 

e para lá levaram o equipamento "spray dry" que haviam comprado. A opção por Belém deu

se em função da facilidade de escoamento da produção para o Sul do País (grande centro 

consumidor), e também por ter mais açaí no Pará, fruta da região amazônica, primeira a ser 

produzida em pó para consumo pela empresa. 

Em Manaus, a desidratação de frutas era uma COIsa nova e não havia pesqUIsas 

disponíveis sobre esse tipo de processamento, principalmente com relação às frutas regionais. 

Os empresários tiveram que aprender na prática, produzindo, observando os resultados e 

utilizando-os na melhoria contínua do processo. Segundo eles, surgiram problemas não 

previstos no processo produtivo que acarretaram conseqüências na polpa de fruta em pó para 

33 o empresário que estava prestando serviço na empresa do governo desligou-se 
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consumo. Um deles diz respeito à polpa de açaí em pó embalada que, depois de 40 a 60 dias 

no máximo, apresentava alteração no sabor (ficava com ranç034) e perdia as características. 

Isso era um aspecto desfavorável e contribuía para o não sucesso do produto. 

Persistindo e na busca de melhorías para os produtos, os empresários descobriram que 

o ranço era oriundo da reação do oxigênio com as gorduras das frutas, e que isto ocorria 

devido ao tipo de embalagem que estavam usando. A solução encontrada, portanto, foi 

acondicionar as polpas de frutas em pó em embalagens à vácuo, que permite a validade do 

produto por um ano. 

Resolvido o problema do sabor e com o conhecimento melhor dos processos de 

produção de polpas de frutas em pó e das análises físico-químicas de frutas in natura da 

região, além de cuidados que foram repassados pelos técnicos do Instituto de Tecnologia de 

Alimentos (ITAL) - Campinas, da Universidade do Pará e da EMBRAPA, alavancaram suas 

atividades e já produziram os seguintes tipos de polpas em pó: açaí, tucupi, cupuaçu, acerola, 

maracujá, mamão, entre outras. 

Com a operacionalização do "spray dry", surgiu também o interesse da produção de 

alguma coisa relacionada com extrato concentrado de plantas medicinais como matéria-prima 

para a fabricação de medicamentos e fitoterápicos, verduras desidratadas, entre outras, pois, a 

capacidade de evaporação do equipamento(500kg/h) precisava ser plenamente atendida, 

evitando com isso ociosidade. 

Nesse contexto, toma-se importante, segundo os empresários, o compartilhamento do 

seu uso com outras empresas por meio de parcerias e, até mesmo, com fornecedores de 

matéria-prima dessa espécie. Uma das proposições da empresa é produzir a matéria-prima, ou 

seja, as polpas das frutas em pó e disponibilizá-las àqueles que desejam fazer o mousse, 

sorvete, suco, compotas, recheios, néctar, etc. 

A extração do pigmento do açaí, a antocianina, corante natural utilizado na indústria 

alimentícia e atualmente importado pelo Brasil, possibilitará o aumento do retomo econômico 

desse produto regional e, constitui-se em mais um produto da sua linha de produção. A 

empresa não pretende trazer para Manaus o equipamento de secagem rápida, utilizado na 

34 alteração que sofrem as substâncias gordas em contato com o ar, caracterizada por cheiro nauseante e mau sabor 
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produção de frutas em pó, entretanto, está com um projeto de instalar uma indústria para a 

fabricação de concentrados de plantas medicinais ou substâncias vegetais da Amazônia, 

inclusive corante natural, matéria-prima para a indústria alimentícia, farmacêutica, 

fitoterápicos e fitocosméticos. 

A empresa está abrindo canais de distribuição de seus produtos na sua página na 

Internet, encaminhando amostras para vários locais do mundo (Estados Unidos, Alemanha, 

Japão), participando de feiras locais, nacionais e internacionais. Em função da experiência 

conseguida com a exportação dos produtos regionais, principalmente de óleos essenciais, que 

é um mercado extenso e muito antigo, hoje a empresa tem agentes em várias partes do mundo 

(Paris, Hamburgo, Nova York, Londres, Tokyo) e aproveita para oferecer seus novos 

produtos. A empresa é inscrita há mais de 15 anos no Ministério das Relações Exteriores 

como exportadora. No entanto, enfrentaram muitas barreiras no início para estarem hoje, 

desfrutando de facilidades, por causa da dificuldade de informações, da burocracia, da falta de 

apoio e acompanhamento, dificuldades de acertos com o importador. 

Consideram que falta mais organização do setor, pois, as empresas novas terão muitas 

dificuldades se não houver uma associação ou sindicato forte que lutem por seus direitos e 

suas reivindicações, principalmente no que concerne à abertura de mercados, apoio às 

exportações, financiamentos à produção, etc. 

No momento, em Manaus, essa empresa produz leite em pó e comercializa óleo-resina 

de copaíba, sementes de cumaru (inclusive cristais de cumarina) e também, é co-proprietária 

de uma microempresa localizada em Belém-PA que produz os extratos secos de polpa de 

cupuaçu, de acerola, de açaí, entre outros e, mais recentemente o corante de açaí para a 

indústria alimentícia. Seus produtos podem também ser aproveitado pela indústria cosmética. 
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5.2.2 Segunda: Produtora de fitomedicamentos e fitocosméticos35 

Foi do contato na infância com os vidros coloridos utilizados nas farmácias de 

manipulação que nasceu o sonho de montar um dia uma empresa nesse ramo de atividade. 

Decorrente de seu amadurecimento, da sua formação acadêmica (graduado em Farmácia e 

Bioquímica), da sua experiência profissional e das experiências acadêmicas desenvolvidas nos 

laboratórios da Faculdade de Farmácia da UF AM, o seu sonho transformou-se em realidade. 

Assim, esse profissional, há dezessete anos atrás, antes dos termos biodiversidade e 

biotecnologia se tomarem conhecidos no Brasil e no Mundo, utilizando-se de capital próprio 

fez nasceu essa empresa, que se tomou pioneira no Amazonas a trabalhar com a 

transformação das plantas e frutos da região em medicamentos. A gerência sempre foi 

exercida pela família e a produção inicialmente destinada para consumo local. Seus objetivos 

foram direcionados à industrialização, comércio, importação, exportação de produtos 

farmacêuticos, cosméticos, produtos de limpeza, dietéticos e alimentos. 

Começou com apenas um farmacêutico e bioquímico, porém conta hoje com uma 

equipe de pesquisadores titulados em PhD e Master Science com elevado grau de 

conhecimento científico nas áreas de fitoterapia e fitocosmética. O grupo de pesquisadores 

continua estudando a flora da região, avaliando novas plantas e frutos, visando a ampliação e 

inovação da linha de produtos. 

A empresa possui um departamento de pesquisa e desenvolvimento, responsável por 

identificar quais as necessidades do consumidor e estudar que produtos podem chegar ao 

mercado com mais facilidade. Como parte de seus planos futuros, a empresa pretende 

continuar pesquisando novos bioprodutos com o objetivo maior de tomar a qualidade de vida 

do ser humano melhor, unindo-se qualidade, eficiência e eficácia terapêutica e ausência de 

efeitos colaterais nas doses preconizadas para o uso, bem como, baixo custo dos seus 

produtos. 

35 Produto fitoterápico também chamado de fitomedicamento: é todo medicamento tecnicamente obtido e elaborado, 
empregando-se exclusivamente matérias-primas vegetais com finalidades profiláticas, curativas ou para fins de diagnóstico, 
com beneficio para o usuário. É caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela 
reprodutibilidade e constância de sua qualidade, é o produto final acabado, embalado e rotulado. Não podem estar incluídas 
substâncias de outras origens, não sendo considerado produto fitoterápico quaisquer substâncias ativas, ainda que de origem 
vegetal, isoladas ou as associações contendo extratos vegetais e substâncias ativas. Nos EUA prevalece a expressão herbal 
medicines e na União Européia herbal medicines products; Produto fitocosmético: é todo cosmético obtido e elaborado, 
empregando-se exclusivamente matérias-primas vegetais. 



82 

Todo o processo, desde a pesquisa até a produção, incluindo o desenvolvimento de 

rótulos e escolha de embalagens, é feito pela própria empresa. Entretanto, alguns produtos 

surgiram de necessidades internas (da família, por exemplo). É o caso de um sabonete facial 

que foi desenvolvido para resolver um problema de acne que a sua filha apresentou na 

adolescência. Foi a primeira a identificar sistematicamente e extrair os valores medicinais e 

cosméticos dos produtos naturais da região. Introduziram no mercado mais de uma centena de 

produtos medicamentosos e cosméticos. Entre estes, têm-se medicamentos naturais contra 

diabetes, colesterol, triglicérides, parasitoses intestinais, protetores hepáticos, anti-sépticos, 

antimicóticos, xampus, condicionadores, cremes de beleza, etc. 

Hoje, produtos fitoterápicos, cosméticos e alimentícios fazem parte da sua linha 

normal de produção, a qual utiliza-se das feiras regionais e nacionais organizadas pelo 

SEBRAE, dos corretores locais e dos contatos diretos como canais de distribuição e de 

divulgação de seus produtos, inclusive, já participaram de feira internacional no Japão, com 

o apoio da SUFRAMA. 

A origem de suas matérias-primas vegetais é locallregional, sendo que parte vem de 

comunidades do interior, obtida de forma extrativista e parte é oriunda de plantações, além de 

insumos nacionais. É uma das únicas que está se verticalizando para produzir as várias plantas 

medicinais utilizadas em seus processos de produção. 

Com mais de uma década e meia de atuação no mercado, está iniciando exportações 

para os Estados Unidos de uma bebida mista de extratos vegetais naturais(um energético). 

Atualmente passa por um processo de enxugamento no roll de opções, pois deve permanecer 

apenas com 40 a 50 produtos em seu mix de produção. O empresário acredita que com isso, 

seja possível melhorar questões administrativas e de processamento dos seus produtos. 

Como todos os outros, conta que no início foi difícil entrar com seus produtos nos 

supermercados e drogarias da cidade, principalmente porque os supermercados trabalham 

com uma rotatividade muito grande e o que eles querem ver é o consumo. Vencida esta etapa, 

a empresa mostrou que a indústria local possui consumidores cativos, fiéis e, mesmo 

convivendo com produtos importados e de outros concorrentes nacionais, muitas pessoas 

estão preferindo os produtos naturais locais, valorizando as empresas da região. 
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A aceitação dos seus produtos pelos amazonenses, aparentemente reserva à empresa, a 

nível regional, um bom lugar no mercado, contudo, a preocupação constante é a sua 

ampliação e poder entrar em outros mercados, por isso estão aprimorando seus controles 

internos e entendendo melhor como funciona toda essa sistemática de novos mercados, pois, 

a concorrência é grande e forte e, no mercado global, precisam ser cada vez maIS 

competitivos. Pode-se dizer que em seu ramo de atividade, a empresa vem acumulando 

competências tecnológicas no desenvolvimento e na fabricação de seus produtos, que a 

colocam como uma das melhores empresas regionais, detentora inclusive de tecnologia 

própria. 

A demonstração de suas competências tecnológicas foi reconhecida pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em comemoração aos 50 

anos da entidade agraciando a empresa, entre tantas outras nacionais, na pessoa de seu 

proprietário, com a medalha do conhecimento. A empresa se destacou nos critérios 

estipulados como originalidade (com base na inovação tecnológica, na criação, 

desenvolvimento e implantação de produtos, serviços, processos ou sistemas produtivos ou 

de gestão na indústria), equilíbrio (obtido com base na inovação tecnológica entre o aumento 

da eficiência e da competitividade industrial e a capacidade de geração de empregos), 

contribuição positiva ao aumento da soberania nacional no domínio de processos tecnológico

industriais e impacto de iniciativas realizadas para o desenvolvimento industrial. 

A premiação simboliza um reconhecimento nacional de anos de trabalho que a 

empresa vem desenvolvendo com seriedade e competência, com preocupação constante com a 

qualidade e satisfação dos clientes, e ainda, premia um trabalho sério, fruto de pesquisas, 

estudos e muito respeito ao meio ambiente. A empresa se utiliza também como marketing, a 

imagem de seu sócio-proprietário, em espaço de canal de televisão local, onde ele ensina 

como usar plantas medicinais caseiras, tradicionais da região. 

Essa empresa também possui uma linha de produção deslocada de sua unidade fabril 

desenvolvendo-se integralmente dentro de um processo total de incubação de empresas. Para 

ISSO, vem utilizando-se dos beneficios oferecidos e das instalações do Centro de Incubação 
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e Desenvolvimento Empresarial - CIDE36 Nesse centro, a empresa recebe orientação 

empresarial quanto à adequação das embalagens para produtos relacionados à higiene pessoal 

e tratamento de beleza (xampus, condicionadores e cremes), no tocante ao design, inclusive 

para exportação. Outro beneficio que a empresa utiliza é do Programa de Apoio Tecnológico 

à Exportação - PROGEX37 

Sua investida começou somente com o empresário e sua esposa, mas hoje conta com 

65 funcionários, três unidades de produção e industrializa, entre tantos produtos, 12 mil 

frascos/mês de xaropes. Possuem concorrentes instalados em Manaus, entretanto, os 

principais e mais fortes estão localizados no Centro-Sul do País, e na área de cosméticos 

temos a Natura, Avon, Bozano, Gessy Lever, O Boticário. Um dado interessante, que consiste 

em uma estratégia de marketing utilizada pela empresa, é a veiculação da imagem do sócio

proprietário em um canal de televisão ensinando o uso de plantas medicinais amazônicas. Isto 

tem contribuído na divulgação dos seus produtos, porque transmite uma certa credibilidade 

aos usuários. 

Em suma, é uma empresa local que produz e distribui produtos fitoterápicos e 

fitocosméticos usando apenas produtos naturais da região amazônica sem qualquer substância 

estranha a natureza, derivados dos exaustivos trabalhos de pesquisa sobre a flora amazônica e 

do rigoroso controle de qualidade total a que são submetidas todas as fases de processamento 

dos produtos, desde a fase de pesquisa, coleta, produção até a comercialização. Nasceu com 

uma conduta inspirada na natureza do Amazonas e utilizando-se de ativos da biodiversidade 

amazônica desenvolveu uma linha exclusiva de cápsulas e comprimidos à base de plantas 

medicinais da região, produtos resultantes da seriedade com que vem pesquisando a 

fitoterapia da Amazônia. 

36 Há dois anos, 15 instituições de ensino, pesquisa, fomento, suporte gerencial e tecnologia, e outros apoiadores, 
preocupados com o desenvolvimento inteligente e sustentável da Amazônia, reuniram-se para criar o Centro de Incubação e 
Desenvolvimento Empresarial (CID E). A missão institucional da incubadora é estimular a criação e o desenvolvimento de 
empresas inovadoras, de base tecnológica, fornecendo-lhes instalações provisórias e apoio tecnológico e gerencial para que se 
desenvolvam. O ClDE se concentra numa área de 12.000m2 do Distrito Industrial de Manaus. O CIDE - Centro de 
Incubação e Desenvolvimento Empresarial foi criado por iniciativa da FIEAM - Federação das Indústrias do Estado do 
Amazonas e IELlAM-Instituto Euvaldo Lodi, juntamente com outras entidades públicas e privadas. Atualmente o CIDE tem 
capacidade de abrigar quatorze empresas. A sua estrutura foi projetada para gerir empreendimentos nas áreas de 
biotecnologia, química fina, agroindústria, recursos naturais, software. 
37 ver maiores detalhes sobre o programa em http://www.mct.gov.br/prog/empresalprogex.htrn 
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5.2.3 Terceira: Produtora de fito medicamentos e fitocosméticos. 

o proprietário dessa empresa é economista e engenheiro civil, e acredita que o destino 

o trouxe para o Amazonas e que a sua empresa faz parte da missão de sua vida, porque tudo 

aconteceu sem nada está previsto. Iniciou suas investidas empresariais com a montagem de 

uma loja no aeroporto internacional, especializada na venda de camisas pintadas e/ou 

serigrafadas com motivos amazônicos (souvenir), como uma forma de aplicar os seus próprios 

recursos e melhorar seus rendimentos. 

No curso da atividade dessa loja de souvenires, um dia teve um encontro casual com 

uma farmacêutica do Estado do Paraná, que veio à Manaus com o objetivo de implantar uma 

farmácia homeopática, serviço à época ainda não disponível na região, da qual se tomou 

amigo. Foi convidado por ela a montar esse negócio, porém, não aceitou de imediato, apesar 

de considerar o projeto da farmácia interessante e importante, pois considerava a homeopatia 

como uma coisa boa e acreditava, porque em uma de suas viagens de férias ao Rio foi 

tratado e curado de uma rinite alérgica com medicamentos homeopáticos, ficando isso 

marcado em sua vida. 

Apesar disso, a farmácia foi instalada, porém aquela pessoa deparou-se com alguns 

entraves no caminho porque não conhecia a cidade, não possuía capital suficiente e mais uma 

série de contratempos que foram aparecendo. Como se diz popularmente, "aos trancos e 

barrancos" ela conseguiu sozinha montar o negócio, contudo, estava desmotivada e decidida a 

desistir. 

Como continuavam amIgos, ela resolveu convidá-lo novamente para ser sócio do 

negócio, o qual aceitou porque, devido sua experiência pessoal, gostaria que tivesse uma 

farmácia homeopática em Manaus. Assim, entrou apenas como sócio acionista só para poder 

auxiliar na viabilização do empreendimento. Não assumiu nenhum compromisso 

administrativo com a empresa e continuou trabalhando como engenheiro civil, só que nos 

seus momentos de folga, sempre procurava ir ao local onde funcionava a farmácia. 

Foi se interessando pela homeopatia, começou a fazer pesquisas e ler o que podia 

sobre a matéria, conheceu a história do Dr. Samuel Hahnemann, médico que utilizou o 

princípio terapêutico de que "os semelhantes curam-se pelos semelhantes" e por meio de 
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experiências realizadas consIgo mesmo com o uso de substâncias naturais, cnou o 

fundamento desse novo sistema terapêutico que é a homeopatia. 

Gradativamente foi se envolvendo com o negócio e, nessa época, freqüentou igrejas, 

estudou várias filosofias religiosas e, quando descobriu os fundamentos da vida espiritual, 

começou a obter respostas para as suas próprias interrogações. Com base nos estudos 

religiosos que fez, chegou à conclusão que não estava naquilo por acaso e, começou a dar 

mais de seu tempo àquele ramo de trabalho e a se dedicar por uma coisa que não era da área 

da sua profissão. Começou a acreditar que tudo que acontece, sucede por alguma razão. 

Preparou folhetos explicativos sobre a homeopatia para distribuir para as pessoas, 

iniciando um trabalho de marketing, trouxe médico especializado nessa área médica para 

atender a população e, assim começou a criar uma demanda para os produtos manipulados na 

farmácia. Um trabalho totalmente desenvolvido com recursos próprios que resultou no 

crescimento da demanda, refletido no aumento da vendas de seus produtos gerando 

prosperidade para a empresa. 

Isso exigia cada vez mais gerenciamento e controle administrativo e, com o passar do 

tempo, observando a maneira como sua sócia administrava a empresa, presenciou alguns 

comportamentos que não lhe agradaram e, diante disso, propôs sair da sociedade. Ao saber 

dessa decisão, sua sócia decidiu também não continuar mais com a farmácia porque não 

estava mais interessada em seguir sozinha e, ao invés de sair, ela o convenceu a ficar como 

único dono, o qual concordou com a idéia e resolveu prosseguiu em frente com o negócio. 

Como não entendia muito do assunto, o empresário convidou sua ex-sócia a ficar 

alguns meses lhe assessorando, em função dela conhecer melhor o processo de dinamização 

utilizado na homeopatia. Passando os tempos, um dia sonhou que estava adoentado e deitado 

no meio do mato e os índios vinham lhe tratar com folhas e ervas medicinais. Conversou com 

sua ex-sócia sobre o sonho que teve e fez uma análise para saber o que significava tudo aquilo 

e decifrou da seguinte maneira: - "Como trabalhamos com a homeopatia, quem sabe seja para 

gente ampliar o ramo de trabalho, ou seja, trabalhar com fitoterapia, tipo assim: homeopatia = 

mãe e a fitoterapia = filho". 
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Acreditou que tinha sido um aviso para ampliar a área da farmácia e, deu início a 

atividade voltada para a fitoterapia. Criou uma logomarca, registrou no INPI38 e começou a 

procurar o que poderia existir em termos de estudos e pesquisas com relação a fitoterapia da 

Amazônia. Nessa busca, conheceu diversos farmacêuticos e bioquímicos que o auxiliaram na 

implantação desse novo projeto, pois, era necessário que a empresa tivesse um responsável 

técnico para efeito de regularização perante os órgãos de fiscalização. 

Para viabilizar o projeto de fitoterápicos, o empresário procurou seguir as seguintes 

premIssas: 

• levantar o que tinha no mercado, no universo existente de pesquisas a respeito desses 

produtos e começou a ir aos órgãos de pesquisa do Amazonas, tais como: INPA, 

UF AM, etc. para ver o que havia e, conseguiu encontrar algumas coisas; 

• ver o que o povo tinha costume de consumir ou usar, popularmente falando, tanto os 

caboclos como os índios; o que a história dos povos diz para a gente; o que eles tem e o 

que usam nesse sentido; a medicina tradicional e caseira; e, comparar com as pesquisas 

já realizadas, pois, não podia arriscar com aquilo que não tinha pesquisas; e, 

• verificar o que se faz fora de Manaus - os outros laboratórios regionais e nacionais que 

estão nesse mercado: quem são, quantos anos tem, o que fazem nesse segmento, como 

fazem e onde estão localizados. 

Partindo dessas premissas, procedeu a estruturação da linha de produção e começou a 

lançar os seus produtos com a nova marca, de forma ainda artesanal, manipulados na farmácia 

de homeopatia. O projeto somente começou a ganhar consistência e solidez que precisava a 

partir de 1992 quando efetuou o lançamento dos seus primeiros produtos fitoterápicos no 

mercado, tudo conseguido com recursos próprios oriundos em parte das receitas relativas às 

atividades paralelas que desenvolvia como profissional liberal. 

A farmácia foi constituída em 1985, porém no final da década de 80 foi iniciado os 

levantamentos e pesquisas sobre os produtos fitoterápicos, e em 1990, procedido o registro da 

marca e, após três anos (1992), o projeto delineado efetivamente começou a dar os primeiros 

frutos. Lembra que quando iniciou, não havia no Brasil, padrões de definição e classificação 

dos produtos fitoterápicos e naturais, era uma coisa muito confusa. Alguns laboratórios 

38 Instituo Nacional de patentes e Invenções - INPI 
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conseguiam registros como alimentos naturais outros como medicamentos. Como era comum 

todo mundo pedir o registro como alimentos, também solicitaram o registro de seus produtos 

como alimentos, classificando-se como indústria de alimentos. 

Entretanto, em 1995, foi editada pela ANVISA39
, a Portaria n° 6/95, visando instituir e 

normatizar o registro de produtos fitoterápicos junto a Secretaria de Vigilância Sanitária e, 

conforme as determinações prescritas apresentava uma nova ordem de definições e 

classificação dos produtos como medicamentos e exigia que todos os laboratórios se 

adequassem aos modos da indústria farmacêutica para poderem obter os registros necessários. 

Quando foi publicada a Portaria da ANVISA, todos os laboratórios brasileiros que 

trabalhavam com produtos fitoterápicos estavam na mesma situação, porque era uma questão 

setorial e a normalização valia em todo o País e, todos deveriam funcionar como fabricantes 

de medicamentos e enquadrar-se no PINIF4o
• Assim, todos começaram a fazer o que tinha que 

ser feito para poderem dar continuidade a seus empreendimentos. 

A empresa teve, portanto, que se adequar às condições estabelecidas na nova 

legislação, porque era necessário como pré-requisito ter um laboratório, homologado pela 

fiscalização como farmacêutico, para poderem atender a todos os requisitos necessários à 

obtenção do registro de novo produto fitoterápico e, também, procederem à revalidação de 

registro dos existentes, que já eram comercializados e, rever todos os processos e adequá-los 

aos requisitos de segurança, eficácia e qualidade. 

Movidos por uma força empreendedora, a empresa conseguIU aprovação do seu 

projeto industrial na SUFRAMA, e adquiriu da mesma um lote de terras no DI a preço 

subsidiado, no qual, construiu a fábrica e o laboratório conforme os requisitos exigidos pela 

legislação. Em 1997, com a conclusão da unidade fabril e do laboratório farmacêutico, 

inspecionado e aprovado pela Secretária de Vigilância Sanitária/MS para manipular produtos 

39 A ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi criada pela Lei n° 9.782, de 26 de janeiro de 1999. É uma 
autarquia sob regime especial, ou seja, uma agência reguladora caracterizada pela independência administrativa, estabilidade 
de seus dirigentes durante o período de mandato e autonomia financeira. Sua gestão é responsabilidade de uma Diretoria 
Colegiada, composta por cinco membros. Na estrutura da Administração Pública Federal, a Agência está vinculada ao 
Ministério da Saúde, sendo que este relacionamento é regulado por Contrato de Gestão. A finalidade institucional da Agência 
é promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de 
produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a 
eles relacionados. 
40 Programa Nacional de Inspeção Farmacêutica - PINIF 
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farmacêuticos como tal, a empresa começa a surgir verdadeiramente, de fato e de direito, 

como uma indústria farmacêutica na região. 

Para viabilização da construção do laboratório farmacêutico teve que recorrer a 

empréstimo bancário porque não tinha capital de giro suficiente para fazer as edificações, e 

inclusive teve que imobilizar muito capital de giro e recursos próprios nessa nova etapa de 

desenvolvimento da empresa. Isto trouxe muitas dificuldades para a empresa, inclusive 

financeiras, por ser muito pequena, contudo, conseguiram construir e pagar todo o 

empréstimo, sem ficar atrelado a dívidas. 

Um ponto interessante a ser destacado, é que o empresário iniciou a sua empreitada 

com apenas dois farmacêuticos que foram contratados por ele das instituições de pesquisas da 

região, os quais começaram a desenvolver os produtos. Entretanto, sempre com a preocupação 

de oferecer o melhor para o consumidor, teve a felicidade de conhecer pessoas residentes em 

São Paulo, que atuam como consultores de empresas, e fez contratos de assessoria técnica 

com eles para desenvolvimento de produtos. 

A empresa entrava com as pesquisas e eles entravam com suas experiências, com a 

parte técnica propriamente dita, farmacêutica, biológica, química para auxiliar a desenvolver 

novos produtos e a aperfeiçoar os existentes. Essa opção pela utilização de consultores, foi 

uma forma encontrada para que os produtos não fossem baseados, desenvolvidos ou 

especificados somente por uma ou duas pessoas, mas sim, com engajamento de pessoas 

veteranas e experimentadas, que vinham da própria indústria farmacêutica e que não 

pertenciam ao seu quadro de funcionários. 

Isto serviu de apoio aos iniciantes e possibilitou a criação de uma equipe coesa voltada 

a produzir o melhor possível para o consumidor. Essa estratégia unia a experiência dos 

antigos com a vontade e entusiasmo dos novos e, ao mesmo tempo, agregava-se o apoio dos 

órgãos como INP A e UF AM, que entravam somente com pesquisa bibliográfica, porque não 

tinham estrutura para fazer coisa diferente disso. 

Com suas metas definidas e com o apoio de um engenheiro florestal, a empresa foi ao 

campo procurar por pessoas e caboclos conhecedores das ervas e plantas medicinais da região 

com o objetivo de conhecer e detectar onde tinha a matéria-prima vegetal que necessitava ao 
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seu processo industrial. Identificadas as plantas no seu habitat natural, os caboclos contatados 

foram ensinados pela empresa a coletar/colher, catalogar, plantar, armazenar, entre outros. Em 

troca disso, a empresa além da garantia de compra da produção, dava-lhe assistência técnica 

e, dessa maneira, iniciou o desenvolvimento de seus fornecedores regionais, que são 

exclusivos. 

É a única que possui projeto industrial de implantação aprovado na SUFRAMA para 

produção de encapsulados e comprimidos obtidos a partir de extratos vegetais secos; 

medicamentos em forma de cremes, loções cremosas e pomadas e, específicos homeopáticos 

em geral, além de xaropes; extratos secos e fluidos; guaraná em pó, os quais possuem 

processo produtivo básico aprovado. Objetivando ampliar sua linha de produção e baseados 

em matérias-primas regionais estão também iniciando P&D de nutracêuticos e cosméticos. 

Para fortalecer a sua estrutura de produção, conta hoje, com cultivo de plantas 

medicinais em área própria, mas, ainda compram matéria-prima dos seus fornecedores 

regionais e, só adquirem aquilo que consomem no processo industrial, não se ocupam da 

venda de matéria-prima. 

Atualmente, pOSsUI uma gama variada de produtos naturais, incluindo 

fitomedicamentos em diferentes formas farmacêuticas, não só de plantas amazônicas como de 

outras regiões do mundo e, as distribui em Manaus por meio de uma rede de farmácias 

homeopáticas/manipulação e drogarias em geral. Embora o nível de seus produtos, em termos 

tecnológicos, tenha condições de alcançar outros mercados, a empresa preferiu estruturar e 

direcionar os canais de distribuição de seus produtos para os Estados do Norte e Nordeste do 

País, com o objetivo de ganhar fôlego e escala. Posteriormente, visa entrar nos mercados mais 

competitivos do Sul e Sudeste, pois, sabe que para alcançar essa meta é necessário, no 

mínimo, ter uma estrutura de produção sólida e qualidade absoluta, pontos que ainda precisam 

ser mais trabalhados internamente. 

Apesar da demanda por produtos naturais da Amazônia, em especial de fitoterápicos e 

fitocosméticos, segundo o empresário, os mesmos ainda não são muito conhecidos no mundo 

e supõe que isso só venha acontecer, da forma como aconteceu com diversas ervas 

medicinais, quando as grandes corporações do ramo introduziram-nas no mercado, criando 
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uma escala mundial de distribuição, caso, por exemplo, do "gingo biloba" que é uma planta 

chinesa hoje conhecida no mundo inteiro. 

5.2.4 Quarta: Produtora de fito medicamentos e fito cosméticos 

A história dessa empresa começa praticamente dentro de um processo de 

amadurecimento profissional natural, com o resultado obtido das atividades práticas de 

laboratório de Farmacotécnica do Curso de Farmácia e Bioquímica da - UF AM, em função 

das experiências vivenciadas pelo professor universitário (próximo da aposentadoria) 

responsável pela disciplina que ensina as técnicas farmacêuticas de como fazer formulações 

medicamentosas como: extratos, tinturas, pomadas, xaropes e outros tantos remédios. 

Ele conta que sempre disse aos seus alunos que não deveriam jogar fora o que faziam, 

pois se fizessem uma tintura de iodo, por exemplo, poderiam ter uma resposta social, e assim 

por diante. De suas idéias, em 1994, foi criada na UFAM, a farmácia-escola (até hoje 

existente), através da qual começou a desenvolver um trabalho demonstrativo do que as 

técnicas farmacêuticas podem trazer ao profissional no curso de suas atividades de trabalho. 

Iniciou uma atividade extra-classe de cunho empresarial (um modelo de farmácia 

comercial) onde o aluno sairia do contexto acadêmico propriamente dito, dos contatos com os 

livros, da biblioteca, e passaria a se envolver com as práticas farmacêuticas do dia a dia de 

uma farmácia normal, para despertar o sentido do ser empreendedor, porque tudo o que fosse 

produzido por eles seria colocado à venda para a comunidade. O objetivo era fazer com que 

os alunos sentissem que os trabalhos desenvolvidos nas aulas práticas de laboratório eram 

úteis, tinham qualidade e valor e, deveriam ser apresentados à sociedade para consumo, e 

assim, o empreendedorismo poderia se desenvolver nos acadêmicos. 

Para viabilizar o projeto da farmácia-escola, foi firmado um convênio com o Instituto 

Euvaldo Lodi - IELI AM41
, porque não houve receptividade e nem condições de realizar com 

a UF AM, face aos entraves administrativo-burocráticos que envolvem as instituições públicas 

41 o IEL-AM, criado em 1971, constitui, juntamente com o SESI e o SENAI, o sistema FIEAM, e tem como missão 
institucional promover a integração das empresas com as universidades. As metas de trabalho do IEL-AM estão voltadas em 
linhas gerais, para o processo de competitividade industrial, através do desenvolvimento e apoio a Programas Estratégicos. É 
uma entidade sem fins lucrativos, considerada de utilidade pública e registrada no Conselho Nacional de Serviço Social. 
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federais. O IEUAM passou a ser o gerente financeiro (caixa), e aSSIm, tudo o que era 

arrecadado com a venda de extratos, pomadas, cremes, remédios naturais tradicionais, entre 

outros produtos, que se produzia nos laboratórios da UF AM era depositado em uma conta 

corrente usada para tal finalidade. As receitas geradas eram usadas na compra dos materiais e 

insumos necessários ao processo de produção. 

Este processo de compra, venda, receita e despesa, movimentação de recursos, entre 

outros, trouxe experiências diferentes das técnicas laboratoriais aos que estavam envolvidos, e 

com essa prática diária aprenderam coisas que não tinham como visualizar no âmbito 

acadêmico porque não fazem parte do conteúdo programático de disciplinas do curso. 

Esse professor conta que a farmácia-escola veio dando-lhe à experiência necessária de 

empreendedorismo sem ainda ter noções sobre o que vinha a ser isto. Com a aproximação do 

lEU AM no projeto, em 2000, teve a oportunidade de participar do primeiro curso de 

empreendedorismo realizado em Manaus. Ficou inclusive com a vontade de se tomar um 

multiplicador das ações empreendedoras. A partir deste curso, em seguida participou de um 

curso de incubação de empresas realizado na FUCAPI42 e depois fez um outro curso de 

incubação de empresas também no lEU AM. 

Unindo os conhecimentos adquiridos nos cursos que participou sobre 

empreendedorismo e incubação de empresas e com a experiência vivida na UF AM com a 

farmácia-escola, resolveu pôr em prática e decidiu criar um empreendimento próprio na área 

de seu conhecimento (área farmacêutica) com características voltadas à produção de produtos 

naturais. Essa decisão de montagem da empresa, ocorrida em 2000, coincidiu com a criação 

em Manaus do CIDE, que é um centro voltado para o desenvolvimento de empresas de base 

tecnológica, cuja vocação principal é ajudar MPMEs novas e antigas a enfrentarem o 

mercado, ao qual submeteu um plano de negócios de uma empresa de base tecnológica para 

instalação de uma linha de produção nas dependências físicas daquele Centro. 

42 A Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica - FUCAPI foi instituída em 1982, a partir de iniciativa 
conjunta da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas - Fieam, Centro da Indústria do Estado do Amazonas - Cieam e 
Grupo Executivo Interministerial de Componentes e Materiais - Geicom, ligado ao Governo Federal. A busca da inovação 
em todas as suas áreas de atuação é uma das características mais fortes da FUCAPI. Instituição privada, sem fins lucrativos, 
está voltada para o desenvolvimento de pesquisa e serviços tecnológicos e incremento à competitividade de empresas e 
organizações na região amazônica. 
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o plano apresentado foi aprovado e firmou com o CIDE um Termo de Permissão de 

Uso de um módulo com 125m2 de área construída, destinado exclusivamente ao 

desenvolvimento de empreendimento industrial de base tecnológica com apOIOS 

técnicos, administrativos e operacional do permitente. O prazo de vigência do termo 

formalizado estende-se por 36 (trinta e seis) meses, devendo ser seguido as seguintes fases 

seqüenciais: fase de instalação (4), fase de crescimento (12), fase de consolidação (12) e fase 

de desincubação (8). 

Com um capital inicial de apenas R$12 mil, investiu na preparação do módulo e na 

compra de alguns equipamentos. Iniciou as atividades produtivas de forma modesta, 

praticamente artesanal, à semelhança de uma farmácia de manipulação, com uma tecnologia 

de produtos desenvolvida nos laboratórios da UF AM e, utilizando equipamentos de pequena 

capacidade adquiridos com recursos próprios. Ressalte-se que a tecnologia utilizada na 

fabricação dos produtos é decorrente do trabalho que há mais de vinte anos esse profissional 

vem acumulando com suas experiências de professor e, principalmente, as realizadas nos 

últimos seis anos com o empreendimento farmácia-escola instalado na UF AM. 

A proposta apresentada ao CIDE relacionava 16 produtos naturais devidamente 

caracterizados e formulados com seus respectivos processos produtivos que integrariam 

inicialmente a sua linha de produção e comercialização, e uma expectativa de 

desenvolvimento do 17°. Todos esses produtos, na realidade, nasceram de trabalhos 

acadêmicos que inicialmente foram ofertados à sociedade através da farmácia-escola. É o 

conhecimento produzido sendo utilizado na geração e distribuição de riquezas. Isto tudo 

conseguido, graças ao exercício da função de professor e da parceria com a UF AM e o IEL. 

Dentro da fase de instalação no CIDE, completou o processo de legalização de sua 

microempresa para trabalhar com produtos naturais da floresta amazônica, seguindo duas 

linhas básicas de produção - uma voltada para fitoterápicos, que são medicamentos de origem 

vegetal feitos de ervas e plantas medicinais e a outra de fitocosméticos, que são cosméticos 

também de origem vegetal, como xampus de amor crescido, jaborandi, bronzeadores de 

urucum, géis, entre outros. Além disso, compôs sua equipe de trabalho e com seus próprios 

recursos adquiriu e instalou os equipamentos indispensáveis à execução de suas atividades 

operaCIOnaIS. 
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Na fase de crescimento do empreendimento, dando cumprimento aos objetivos do seu 

plano de negócios, começou a ampliação da linha de produção, não só em termos de aumento 

da capacidade produtiva como também com o desenvolvimento de novos produtos. 

Atualmente, a linha de produção é composta de 19( dezenove) produtos naturais, entre 

fitoterápicos e fitocosméticos, todos utilizando matéria-prima regional de origem vegetal. 

Para atender ao desenvolvimento e expansão das atividades, por necessidade de mais espaço 

físico teve que fazer uso de mais um módulo do CIDE. 

Dentro de um processo de inovação e fazendo uso de suas competências tecnológicas, 

essa empresa desenvolveu dois novos produtos - o óvulo de copaíba e o óvulo de crajirú -

que possuem a mesma função terapêutica, sendo um deles inédito e original, que é o "óvulo 

de crajirú" (natural, sem corante e aromatizante), que segundo o empreendedor, até a data de 

hoje, é o único óvulo dessa planta no mundo. Para chegar à criação, verificou os estudos 

realizados pela UFAM e Universidade do Ceará que mostram que o crajiru43
, uma planta da 

região amazônica, tem propriedades antiinflamatórias e, ouviu o que a cultura popular diz 

sobre o uso desta planta. 

Alimentado pelos conhecimentos existentes sobre a planta e, utilizando-se de técnicas 

próprias, criadas internamente, conseguiu através de suas experiências farmacêuticas, 

desenvolver esse novo produto, que é de uso específico para as mulheres. Observando esses 

detalhes da cultura popular e os estudos da academia que mostram que o crajirú tem essa 

função antiinflamatória, aproveitaram e fizeram dois produtos naturais de alcance social com 

base nessa planta para tratamento e higiene da mulher - o sabonete íntimo com características 

específicas em substituição ao banho de assento de uso externo e o óvulo para uso interno. 

Sem contar com nenhum tipo de empréstimo ou financiamento, o empresário diz que 

começou extremamente pequeno, com uma batedeira planetária de capacidade de 

processamento de apenas 10 quilogramas, porém, utilizando-se de recursos próprios e da 

receita gerada pela vendas dos produtos, conseguiu dentro do processo de incubação aumentar 

a sua capacidade instalada e melhorar a qualidade de seus produtos com a compra de 

43 Para se ter uma idéia, as pessoas antigas da região, principalmente as rezadeiras e as vovós, sempre orientaram as 
mulheres, em especial aquelas que tinham problemas vaginais, que fIzessem o banho de assento com o chá de crajirú 
colocado em uma bacia, isto é, a pessoa sentava dentro da bacia com o chá momo ou na temperatura ambiente e procedia a 
higienização ou assepsia das partes íntimas. 
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equipamentos novos e mais modernos e de maior capacidade. Empréstimos e financiamentos, 

aquisição de uma área para instalação definitiva, ampliação de mercados, entre outros, são 

passos que a empresa pretende dar no futuro. Hoje, usa na produção, material de qualidade 

que garante não só a qualidade dos produtos como o seu enquadramento nas condições 

mínimas exigidas pelos órgãos de fiscalização sanitária. 

Na fabricação de seus produtos, utiliza matéria-prima vegetal locallregional e 

nacional, sendo que alguns insumos considerados nacionais devidos já terem sido tributados, 

na realidade são importados pelo Sul do País, pois, não há produção nacional e, também, não 

são importados por Manaus devido ainda não haver demanda. A matéria-prima básica 

nacional com que estão trabalhando é a mesma que usada na indústria farmacêutica e de 

cosméticos e toda ela é oriunda de São Paulo e são bases farmacêuticas para a produção dos 

xampus, cremes, gel, entre outros, além de material secundário, como embalagens. 

A matéria-prima básica local/regional de origem vegetal é praticamente adquirida no 

mercado local com muita dificuldade devido ainda não se ter uma regularidade de oferta e de 

demanda em Manaus. O empresário conta que é mais fácil comprar uma tonelada de colorau 

(corante natural de urucum) na escadaria dos remédios44 do que um lkg das sementes de 

urucum, e isto é um insumo básico de alguns de seus produtos. 

Essa empresa encontra-se hoje na fase de consolidação de seu empreendimento, dentro 

da qual deverá se fortalecer financeira e administrativamente, e é uma das mais novas do setor 

de produtos naturais com um tempo de funcionamento de aproximadamente 3 anos. Possuem 

apenas 3 funcionários, sendo um na área administrativa e dois na produção (laboratório), 

todos com escolaridade de nível médio completo. As pessoas da produção foram treinadas 

pela própria empresa, pois em Manaus, não há curso técnico de 2° grau na área farmacêutica. 

A responsabilidade técnica é exercida pelo sócio-proprietário que é farmacêutico. 

A participação em feiras e eventos tem sido uma das formas da empresa apresentar os 

seus produtos no mercado local, contudo, no momento, onde ela menos vende é em Manaus, 

pois, a sua estratégia de vendas está voltada, inicialmente, para as atender as cidades do 

interior dos Estados da Amazônia. Sua política de vendas está fundamentada em qualidade e 

44 Local populannente conhecido em Manaus como porto de atracação das embarcações fluviais que chegam do interior do 
Amazonas. 
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preço, no boca à boca, experimentou, gostou, teve resposta satisfatória, fala ao outro e, assim 

por diante. 

o empreendedor tem consciência que tudo que se faz na atividade privada, o retorno 

não é no outro dia, por isso, acredita no potencial e qualificação que a sua empresa têm e está 

cada vez mais trabalhando e aprimorando os seus processos para poder ajustar a sua 

participação no mercado, sempre visando crescimento e consolidação, ocupando o lugar que 

merecem pelo trabalho que realizam. 

5.3 Considerações sobre as MPMEs historiadas 

As histórias dessas empresas mostram que, sem exceção, para chegarem a atual fase 

que se encontram, tiveram que andar praticamente sozinhas, dando passos firmes, contínuos e 

seqüenciais, adaptando-se às condições do ambiente de seus negócios. Dos seus relatos 

verifica-se a importância que tem a formação de redes de cooperação para que possam ter 

mais vantagens competitivas e, assim, poderem atuar com mais tranqüilidade e disposição em 

mercados com ganhos de escala, utilizando-se da inovação, diversificação e da produtividade. 

Entre elas existe relação de amizade, pois os empresários se conhecem, muito embora 

ainda não tenham demonstrado relações de confiança, como compartilhamento e cooperação 

mútua, por isso, é necessária uma rede de instituições públicas ou de caráter público 

fomentando ações efetivas de estímulo e de fortalecimento desse relacionamento 

característico de um cluster, de modo que as interações necessárias entre as empresas se 

façam acontecer. De suas histórias, extraem-se lições significativas acumuladas ao longo de 

suas jornadas empreendedoras. Entre as quais se destacam: 

• plOnemsmo e empreendedorismo (não sabiam fazer/mas acreditaram, investiram 

arriscaram) . 

• visão inovadora - fazer coisas diferentes para atuar em nichos de mercado. 

• perseverança - não desistiram diante de tentativas frustradas, contaram com seus próprios 

recursos tanto físicos quanto financeiros. 

• utilizaram-se de conhecimentos e experiências próprias no desenvolvimento da tecnologia 

empregada em seus processos de produção. 
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• procuraram saber o que havia de pesquisas na área e como fazer (contataram instituições e 

centros de pesquisas da região, apesar de não terem contado com isso). 

• fizeram demanda para seus produtos no mercado local. 

• treinaram sua própria mão de obra. 

• souberam usar os canais de distribuição disponíveis como feiras, corretores locais, 

contatos diretos e Internet para comercializar e distribuir seus produtos. 

• acreditam na participação coletiva para gerar demanda e diminuir custos. 

• reconhecem que devem buscar parceiros para compartilhamento e otimização de ações 

conjuntas. 

Essas lições mostram que esses empreendedores vieram para ficar e querem ver seus 

empreendimentos se consolidarem mais ainda no mercado, não estão brincando. Obviamente, 

que no mundo dos negócios, o caminho da sobrevivência, prosperidade e riqueza requer que 

as lições aprendidas sejam sempre revisadas para que os erros cometidos no passado sejam 

corrigidos, não se repitam e dêem lugar às novas lições que se fazem presentes e em 

constantes mutações. 

Diante das entrevistas realizadas e dos dados coletados na pesquisa, com relação as 

MPMEs, em suma, temos as seguintes informações: 

1. Tipo de atividade 

• possuem como atividade principal a indústria e o comércio e pertencem ao grupo das 

MPMEs do Estado do Amazonas, localizadas no município de Manaus que produzem, 

comercializam ou utilizam produtos naturais regionais. A produção industrial é 

desenvolvida a partir do processamento de matérias-primas da região amazônica. 

• são voltadas para o mercado local/regional 

• administração concentrada no sócio-proprietário ou distribuída por sua família 

• utilizam basicamente capital próprio privado 

2. Tempo de funcionamento das MPMEs 

• uma tem mais de 15 anos de atividade no mercado, e está em processo parcial de 

incubação (apenas uma linha de produção) 

• duas funcionam há mais de 5 anos 
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• uma tem menos de 5 anos de atividade e está em processo total de incubação. 

3. Número de fornecedores de matéria-prima regional 

• a maioria das empresas opera com 6 a 10 fornecedores locais 

• algumas operam com mais de 10 fornecedores locais e nacionais 

• nenhuma opera com fornecedor estrangeiro, mas adquirem matéria-prima importada 

• nenhuma coleta diretamente produtos na floresta 

• algumas já estão em processo de verticalização com a produção de plantas medicinais 

4. Mão-de-obra e Nível de Escolaridade 

• possuem juntas mais de 100 empregados 

• maior percentual é utilizado diretamente na produção 

• nível de escolaridade: nível fundamental completo (maior quantidade) e nível médio 

completo (menor quantidade) 

• mão-de-obra treinada pelas próprias empresas 

5. Responsabilidade técnico-gerencial 

• A responsabilidade técnica é exercida por profissional qualificado da área em quase todas 

as empresas. Em duas delas os responsáveis técnicos são os sócios-proprietários que estão 

na administração do negócio. 

Com base nessas informações, vê-se que as empresas selecionadas apresentam raízes 

locais, são nativas da região e estão consolidando este segmento em Manaus. Com a estrutura 

administrativo-operacional que possuem estão em pleno funcionamento, e de forma efetiva, 

cada uma vêm ocupando o seu espaço no mercado, em um processo de expressiva e sadia 

competição local. 

De fato, observa-se que esse agrupamento de firmas geograficamente concentradas na 

região é variável fundamental no processo de especialização e flexibilização da produção, 

neste caso, de produtos naturais da Amazônia, que pode resultar em economias de escala, 

ainda que as suas unidades produtivas sejam de dimensão reduzida, pois as experiências 

internacionais bem sucedidas de clusters têm como base essa característica fundamental. 
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Essas MPMEs por atuarem todas com produção industrial e possuírem experiências na 

área de produtos naturais, e estarem operando com matéria-prima da região, de modo 

especial, com ativos da biodiversidade amazônica, apresentam, quando comparadas entre si 

(ver tabela 14), elementos comuns e distintos que permitem identificá-las e caracterizá-las 

como "empresas raízes" de um cluster genuinamente amazônico na ZFM. 

Analisando os pontos comuns e diversos dessas empresas, é bom citar como exemplo, 

o depoimento de um dos empreendedores que utiliza o processo de incubação no CIDE: 

Minha área sempre foi a acadêmica. De empreendimento não entendia 

nada. Passei a entender um pouco depois que fiz o curso de Treinamento 

Gerencial Básico do SEBRAE, que ficou gratuito para quem estava incubado 

aqui. Ainda hoje patino nessas questões administrativas, de marketing e 

logísticas, mas recorro ao C/DE para tudo. 

Para também mostrar o quanto é importante o sentido de cooperação entre as 

empresas, cabe aqui citar as palavras de um fabricante da Índia entrevistado por Schimitz 

(2000): 

Exigem-nos que produzamos com preços do Terceiro Mundo, porém 

com qualidade do Primeiro Mundo. 

Esta é uma das linhas que norteiam os negócios hoje em dia, e acredita-se que todos 

precisam de auxílio para se posicionar melhor no mercado, e como diz Schimitz(2000), ( ... ) se 

agrupem para os mercados de exportação. Isto pode ser válido em todos os sentidos para 

todas as circunstâncias de negócios. 

As lições mostradas pelos empresários devem servir de iniciação e base para que seja 

desenvolvido um trabalho que faça com que eles possam comungar um pensamento único 

voltado para a eficiência coletiva, a cooperação, a solidariedade empresarial porque todos 

apresentam pontos comuns e distintos que precisam ser observados, analisados e trabalhados 

em conjunto. 
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Tabela 14 - Pontos Comuns e Distintos das MPMEs 

ITENS 
EMPRESAS 

18 28 38 48 

Localização em Manaus S S S S 
Empresa familiar (responsabilidade limitada) S S N S 
Origem local S S S S 
Capital próprio S S S S 
Experiência empreendedora anterior S N S N 
Possuem tecnologia própria S S S S 
Linha de Produção (produtos semelhantes) S S S S 
Interações com Universidades e Centros de Pesquisas da região S S S S 
Efetuam compras locais e de comunidades do interior S S S S 
Receberam algum auxílio governamental N N N N 
Participam de processos de incubação de empresas N S N S 
Utilizam insumos importados nos processos de produção N S S S 
Importam diretamente pela ZFM N N S N 
Possuem projeto aprovado pela SUFRAMA N N S N 
Compram insumos nacionais (Centro-Sul) S S S S 
Necessitam de mão-de-obra especializada S S S S 
Possuem instalações próprias S S S N 
Utilizam matéria-prima regional S S S S 
Necessitam de equipamentos mais sofisticados S S S S 
Pensam em ampliação da produção, inclusive novos produtos S S S S 
Pensam entrar em novos mercados consumidores S S S S 
Pensam entrar em novos nichos de mercado S S S S 
Enfrentam dificuldades na aquisição de insumos S S S S 
Fazem aquisições em conjunto N N N N 
Possuem dificuldades com as embalagens dos produtos S S S S 
Já efetuaram alguma exportação S S N N 
Possuem Sistema de Gestão Ambiental N N N N 
Possuem Certificação Ecológica e/ou Selo Verde N N N N 
Necessitam melhorar o controle de qualidade dos produtos S S S S 
Necessitam sistemas de informatização adequado S S S S 
Necessitam de um suporte técnico-cientifico melhor S S S S 
Compartilham equipamentos ou usam equipamentos de instituições de 

N N N N 
pesquisas da região 
Seus produtos estão sob fiscalização do Governo S S S S 
Desenvolvem ações conjuntas de marketing N N N N 
Os produtos necessitam ser certificados S S S S 

-Fonte: Elaboraçao propna das entrevIstas com as empresas S=slm N=não 

Conforme enfatizado pelos empreendedores nas entrevistadas realizadas, destacam-se 

também pontos negativos (obstáculos) e positivos (ver tabela 15) que estão diretamente 

ligados ao desenvolvimento e crescimento do setor e, afetam a competitividade local/regional 

do segmento como um todo. 
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Tabela 15 - Pontos Negativos(obstáculos) e Pontos Positivos 
Pontos Negativos (obstáculos) 

• Organização do setor (os interesses ainda não convergem) 
• Equipamentos industriais defasados 
• Falta uma central de compras para atender o setor 
• Faltam fornecedores de matéria-prima regional qualificados e certificados 
• Carência de indústrias fornecedoras de embalagens em Manaus 
• Não existe integração dos órgãos de conhecimento em resolver os problemas do setor, ou seja, não 

há cooperação (p. ex.: empréstimo de equipamento) 
• Custos elevados para a implantação de laboratórios e aquisição de equipamentos 
• Tempo de transporte de MP do Sul/Sudeste para Manaus: 17 dias de SP/22 dias do RS 
• Política de qualidade das matérias-primas, processos e produtos finais (não há serviço local de 

referência que possa avaliar a qualidade - inexistência de empresas que se ocupem da padronização 
e controle) 

• Burocracia dos órgãos públicos na liberação dos produtos (MS, MF, MA, SEFAZ, SUFRAMA) 
• Não há formação de mão-de-obra qualificada e carência de mão-de-obra especializada 
• Falta de incentivos para participação em feiras e eventos 
• Dificuldade de acesso ao crédito 
• Legislação específica para o setor 
• Falta de apoio dos órgãos de desenvolvimento regional 
• Produtos ainda não classificados na TAB/NCM (alíquotas tarifárias) 
• Falta incentivo fiscal para produtos regionais 
• Falta de apoio em infra-estrutura 
• Falta de designers (etiquetas, embalagens) 
• Divulgação e marketing dos produtos naturais da Amazônia 
• Falta de cultura local de uso dos produtos naturais 
• Necessidade maior de investigação científica dos produtos fitoterápicos 
• Falta de orientação técnica 
• Ampliação do mercado 
• Falta de estatísticas das empresas locais 
• Entraves nas exportações 
• Obtenção dos PPBs de cosméticos 
• Legislação de fitoterápicos 

Pontos Positivos 
• Inauguração do Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA 
• Demanda crescente por produtos naturais e ecologicamente corretos 
• Competências tecnológicas das empresas, apesar do sistema artesanal ou semi-artesanal de 

produção, em alguns casos. 
• Marketing favorável de produtos amazônicos devido ao nome "Amazônia" 
• Presença de entidades de pesquisas e detentoras de tecnologia na região, tais como: EMBRAP A, 

INPA, UFAM, MUSEU EMILIO GOELDI, e outros. 
• Produtos novos 
• Qualificação da matéria-prima regional (existência de empresa de esterilização na região) 
• Uso do selo verde FSC Brasil 
• Formação de parcerias com o Terceiro Setor (ONG's Nacionais e Internacionais) 
Fonte: Elaboração propna das entrevlstas com as empresas 

Analisando os pontos elencados nas tabelas 14 e 15, vê-se que as MPMEs desse 

agrupamento para se manterem nesse segmento industrial necessitam ultrapassar ainda 

algumas barreiras que somente unidas poderão ter mais condições de superá-las para poderem 

usufruir melhor, tirando o máximo de proveito dos pontos positivos existentes. 



102 

Quando analisamos principalmente os pontos que entravam o crescimento das MPMEs 

e do setor de produtos naturais na ZFM, no que se refere às exportações (ver Anexo C), 

caminho a ser trilhado pelas empresas, vale destacar as palavras de um dos empresários: 

o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior vêm 

desenvolvendo uma política de incentivo às exportações, entretanto, o 

Ministério da Saúde está na contramão desta linha, dificultando os processos. 

É dificil para os pequenos ficarem neste fogo cruzado 

Outro ponto destacado pelo empresário é que não há definição objetiva de políticas 

locais e setoriais, principalmente quanto ao estudo da cadeia produtiva para fitoterápicos e 

fitocosméticos, pois existem várias frentes de trabalho estudando a mesma coisa, e é 

necessário um foco comum de convergência de modo que se tenha um pensamento uniforme 

sobre essas questões para que todos sejam beneficiados. 

Acredita-se, portanto que sob formas de cooperação mútuas, características dos 

clusters, as interações entre si acontecerão e se desenvolverão dentro de objetivos comuns que 

beneficiarão a todas as empresas do agrupamento, porque será mais fácil levantar os aspectos 

mais críticos que afetam o conjunto e direcionar ações prioritárias e bem focadas que levem às 

soluções setoriais. 

Um exemplo simples e claro do que pode acontecer, visto as próprias necessidades 

internas, é que operando cooperando em cluster podem melhorar, de modo substancial e com 

custos mais baratos, as embalagens de seus produtos e colocá-las no nível das que embalam 

produtos similares importados, e até mesmo criar uma demanda que possibilitem o 

desenvolvimento de fornecedores especializados na região, uma vez que existe na ZFM, o 

sub-setor industrial plástico. Isto trará mais competitividade aos produtos e condições para 

competirem em outros mercados. Outro exemplo, é o crescimento da oferta de matéria-prima 

vegetal, com qualidade e preço; as questões relacionadas à legislação e certificação de 

produtos, e assim por diante. 

Isto sem dúvida, visa tomá-las mais competitivas, compartilhando-se entre si, com 

objetivos comuns de agregar mais valor aos produtos, de reduzir os custos operacionais, de 

defender uma regulamentação mais acessível, como por exemplo, a dos fitoterápicos, de 
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permitir o fluxo contínuo de conhecimentos existentes com vistas a inovação tecnológica e 

melhoria dos processos, entre outros, sempre na busca de apresentar ao mercado globalizado, 

produtos com qualidade e preço competitivo, que são atributos que contribuem para o 

crescimento e a sobrevivência das empresas nos dias atuais. 

5.4 Aspetos gerais sobre o ambiente de atuação das MPMEs 

Neste ponto, em função dos sentimentos, preocupações e anseios demonstrados pelos 

empreendedores durante as entrevistas, quanto aos obstáculos que podem interferir no 

crescimento de suas organizações, os fatores dos ambientes externo e interno, as 

oportunidades e ameaças, bem como, os cenários futuros previstos para a região e o setor 

onde suas empresas atuam se tomam importantes porque podem servir como uma diretriz à 

gestão estratégica dos seus negócios. 

Com essa concepção, e tendo como base as informações apresentadas pelas MPMEs 

deste estudo, verifica-se que elas trabalham com os seguintes valores: 

• auto-sustentabilidade 

• preservação do meio ambiente 

• produtos peculiares e característicos da região 

• produtos genuinamente naturais 

• qualidade e originalidade 

• informações claras e precisas 

• rentabilidade 

• responsabilidade social com compensação das comunidades locais pelo conhecimento e 

não só pela compra da matéria-prima. 

5.4.1 Ambiente externo 

Os fatores do ambiente externo são aqueles que estão fora do controle das 

organizações e geram informações essenciais sobre a inserção ou penetração de uma empresa 

em seu contexto comunitário e de mercado. Isto pode servir para mostrar as potencialidades 

das empresas do setor em relação a variações externas que se apresentam como oportunidades 

e ameaças. 
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Neste caso, visto terem sido citados pelas empresas, é importante e necessário que os 

fatores do ambiente externo relacionados na tabela 16 sejam considerados porque podem 

exercer influências favoráveis e desfavoráveis no crescimento e desenvolvimento das MPMEs 

do setor. 

Tabela 16 - Fatores da Ambiência Externa 
a) Fatores do Ambiente Externo - Remoto (macroambiente) F(*) D(*) 
R~ulamentação do setor de medicamentos e fitoterápicos X 
Concorrência internacional com produtos naturais de outros países X 
Foco Internacional na Amazônia (uso da marca) X 
Preocupação mundial com o meio ambiente X 
Crescente demanda por produtos naturais e orgânicos X 
Interesse político no desenvolvimento regional sustentado X 
Crescimento da demanda pelo uso da Medicina Alternativa X 

b) Fatores do Ambiente Externo - Próximo (microambiente) F(*) D(*) 
Proximidade dos fornecedores de matéria prima de origem vegetal X 
Construção do Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA X 
Instituições de Pesquisas da região - INPA, UF AM, UEA, EMBRAP A X 
Pesquisas desenvolvidas na área X 
Recursos humanos qualificados X 
Cursos de formação profissional X 
Concorrência local X 
Novos entrantes no mercado X 

-Fonte: Elaboraçao propna das entrevistas com as empresas e outras pesqUlsas reahzadas (*) F: favoravel D: desfavoravel 

Não cabe neste estudo uma discussão maior, porém um dos pontos desfavoráveis para 

as MPMES é a Resolução n° 17, de 24 de fevereiro de 2000 da ANVISA que apresenta uma 

nova classificação de medicamento fitoterápico (novo, tradicional e similar) e trata esses 

produtos como medicamentos dificultando o registro como medicamento tradicional. Isto 

poderá trazer problemas para as que estão em operação e dificuldades para novos entrantes 

nesta área, pois o custo envolvido somente na validação de um produto, inviabiliza o negócio. 

As pesqUIsas e estudos sobre o aproveitamento econômico de alguns produtos 

fitoterápicos, em especial os tradicionais, da região amazônica já são evidentes e envolvem 

desde o plantio/colheita, beneficiamento e produção final, que é a fase de atuação da 

Vigilância Sanitária. Foi mencionado que, a pesquisa de um produto fitoterápico engloba duas 

fases: levantamento etnofarmacológico e a validação científica, homologação realizada pelos 

Centros Nacionais de Saúde credenciados, que no Brasil são 3(três): Rio de Janeiro, Campinas 

e Fortaleza. Com a operação do CBA, as possibilidades de se ter um centro de excelência 

credenciado em Manaus aumentam consideravelmente. 
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Por isso acredita-se que a atuação das empresas sob a forma de cluster regional ou 

APL proposto neste estudo, poderá auxiliá-las a consolidarem os seus empreendimentos 

industriais, dando-lhes mais condições de crescimento, pois com a união, solidarização e 

cooperação mútua, terão mais chances de trazer laboratórios certificados para a região e/ou 

desenvolver e aprimorar os locais ainda não qualificados, aumentando o leque de vantagens e 

facilidades para todos os integrantes e para o âmbito regional. 

Não menos importante, é o conjunto de condições e forças que fazem parte das 

transações diretas das empresas do setor com seu microambiente, ou seja, aqueles fatores 

relevantes que são específicos de cada uma organização, e que carecem de uma análise com 

uma perspectiva de curto prazo. Engloba elementos como missão, objetivos, identidade, 

clientela, localização, conhecimento da comunidade próxima, de demandas e necessidades 

específicas de mercado, entre outros. 

5.4.2 Ambiente interno 

Os fatores que dizem respeito ao ambiente interno onde se desenvolvem os trabalhos 

das empresas estão listados na tabela 17, e permitem verificar quais os pontos fortes e os 

pontos fracos que podem afetar o crescimento e desempenho das MPMEs, e por isso devem 

ser levados em consideração no desenho do cluster regional ou APL de produtos naturais. 



Tabela 17 - Fatores da Ambiência Interna 
Fatores do Ambiente Interno 
a) Produtos: 
Confiabilidade 
Qualidade 
Acessibilidade 
Disponibilidade 
Custo 
b) Clientes: 
Atendimento de pedidos 
Entrega 
SAC (devoluções, trocas, reclamações, etc) 
c) Insumos Materiais: 
Matéria-prima (qualidade e volume) 
Outros insumos (embalagens, etiquetas, etc.) 
d) Recursos Humanos: 
Qualificação profissional 
Remuneração 
Incentivos (beneficios sociais) 
Capacitação 
Rotatividade (turnover) 
e) Máquinas e Equipamentos: 
Automação - informatização 
Manutenção 
Reposição de máquinas 
Call center 
1) Administração: 
Valores e Missão 
Credibilidade 
Planos de Ação 
Competência gerencial 
~Ü Ob.ietivos On!anizacionais: 
Definição e operacionalização 
Coerência entre objetivos 
h) Financeiro-Contábil 
Capital de giro 
Caixa 
Patrimônio 

-Fonte: Elaboraçao propna das entrevIstas com as empresas e de outras pesquIsas realIzadas 
(*) F: ponto forte f: ponto fraco 

5.4.3 Oportunidades e Ameaças 
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F(*) f(*) 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

As oportunidades foram identificadas selecionando os fatores maIS criticos do 

ambiente interno e externo e realizando as combinações entre os lados positivos - favoráveis 

(externos) com os pontos fortes (internos). De igual forma, as ameaças que representam danos 

potenciais foram levantadas selecionando os fatores mais criticos do ambiente interno e 
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externo e realizando as combinações entre os lados negativos - desfavoráveis (externos) com 

os pontos fracos (internos). Assim, entre outras, as oportunidades e ameaças identificadas 

estão listadas na Tabela 18. 

T b I 18 O t ·d d a e a - 'por um a es e A meaças 
A) Oportunidades 
1. Quanto maior a evidência da Amazônia: 

• maior fortalecimento da marca 

• maior divulgação dos produtos 

• maior oportunidade de exportação 

• maior capacidade de penetração em novos mercados 

• menor custo em propaganda e marketing 
2. Quanto maior preocupação com o meio ambiente maior valorização dos produtos naturais 
3. Quanto maior a demanda por produtos naturais maior possibilidade de venda. 
4. Quanto maior a proximidade dos fornecedores de matéria-prima: 

• menor custo operacional 

• maior facilidade de acesso 

• maior possibilidade de capacitá-los 
5. Quanto maior o interesse político no desenvolvimento regional maior a disponibilidade de 

recursos para financiamentos. 
6. Quanto maior a quantidade de pesquisas realizadas maior possibilidade de desenvolvimento de 

novos produtos. 
7. Quanto maior a demanda pela Medicina Alternativa maior penetração de venda dos 

produtos naturais. 
8. Com o funcionamento do Centro de Biotecnologia da Amazônia maiOr volume de 

pesquisas desenvolvidas. 
9. Quanto maior a regulamentação do setor de fitoterápicos menor a concorrência dos 

preparados domésticos. 
B) Ameaças 
1. A regulamentação pode retardar, restringir ou até dificultar a entrada dos produtos no mercado. 
2. Quanto menor o número de recursos humanos qualificados maior os custos com a mão-de-obra 

e/ou perda de qualidade 
3. Quanto maior a concorrência internacional maior a possibilidade de perda de fatia de mercado 
4. Quanto maior a preocupação mundial com o meio ambiente maior o radicalismo ecológico 
5. Quanto menores os interesses políticos com relação ao desenvolvimento regional sustentado, 

menores chances de incentivos fiscais, financiamentos para pesqUisa, produção e 
comercialização 

6. Quanto maior o volume de pesquisas desenvolvidas na área maior possibilidade de novos 
entrantes no mercado de produtos naturais. 

7. Quanto maior a concorrência maior custo na estratégia de marketing e maior possibilidade de 
trabalhar com margens estreitas de lucros. 

8. lnterveniência lobista da indústria farmacêutica convencional. 
-Fonte: Elaboraçao propna 

5.4.4 Cenários futuros 

Visando a construção de alternativas para as MPMEs do setor de PNA, uma amostra 

de cenários futuros, sejam eles otimistas ou pessimistas, que levem em consideração fatores 

sociais, políticos, tecnológico, ecológicos, econômicos e, inclusive, religiosos, é importante 
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para que seja possível saber que tendências podem vir e para onde que as empresas pretendem 

se dirigir. Dessa forma, relacionamos alguns cenários (ver tabela 19) que poderão auxiliar na 

definição dessa visão estratégica para o setor com o foco direcionado à formação desse cluster 

regional, como forma alternativa de desenvolvimento econômico para a região. 

Tabela 19 - Cenários Futuros Otimistas e Pessimistas 

Os pontos apresentados nas tabelas 16,17,18 e 19 mostram que é necessário construir 

uma plataforma industrial que assegure o crescimento, não somente do Setor de Produtos 

Naturais da região, como também das MPMEs que hoje o compõem. Isto possibilitará, 

inclusive, condições para que novas empresas se instalem na região e participem colaborando 

e cooperando para o fortalecimento e desenvolvimento do cluster. 

5.5 Conclusão 

Essas quatro MPMEs consideradas nesta dissertação expressam de forma significativa 

como está ocorrendo a industrialização de produtos naturais, em especial de fitoterápicos e 

fitocosméticos no âmbito da ZFM, duas áreas específicas que estão em gradual expansão e 
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possuem amplas condições de prosperidade, visto as mudanças que vem ocorrendo a nível 

global, observadas as tendências atuais e os cenários futuros. 

No caso da indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos é crescente a 

utilização da biodiversidade brasileira, principalmente de plantas amazônicas, contudo, 

muitos produtos fitocosméticos do mercado necessitam de certificados analíticos e ainda não 

têm condições de contar com insumos padronizados para a sua produção. A área de 

cosméticos é vista pelo Governo brasileiro 45 como uma das áreas industriais que tem potencial 

exportador e possibilidade de geração de emprego, e considerando o acentuado uso da 

biodiversidade brasileira, especialmente a amazônica, por este segmento, vem apostando 

todas as suas "fichas" para o crescimento econômico nessas duas cadeias produtivas. 

Apesar de que apenas 1% das empresas de cosméticos esteja instalada na Região 

Norte, conforme afirma o ministro do MDIC, vemos como a oportunidade se apresentando 

para incremento deste setor na ZFM, seja com ou sem incentivos fiscais, e isto é mais um 

ponto favorável que justifica o fomento de clusters na região, porque contribuirá para que 

trabalhos sejam dirigidos visando o adensamento da cadeia produtiva e fortalecimento dessa 

forma de organização industrial local. 

Outro ponto importante que vale citar quando se referimos aos fitomedicamentos é que 

a característica marcante desse mercado no mundo e, sobretudo no Brasil, é que ele é 

constituído predominantemente por pequenas empresas familiares/tradicionais, cuja 

capacidade econômico/financeira para o desenvolvimento de processos de inovação 

tecnológica é quase sempre reduzida. 

Com relação ao mercado de fitoterápicos, um evento muito importante, em função da 

aproximação entre a medicina complementar de base tradicional e a medicina convencional 

altamente científica é a entrada de novos participantes notadamente das grandes empresas 

multinacionais farmacêuticas46
, que começam a se interessar por esse mercado em expansão e 

45 Declaração feita pelo Ministro Luiz Fernando Furlan ao instalar o 12° Fórum de Competitividade do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
46 ver Medicamentos a partir de Plantas Medicinais no Brasil, documento organizado por Sérgio Henrique Ferreira, 1998, 
publicação avulsa da Academia Brasileira de Ciências 
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algumas delas já iniciaram a compra de pequenas empresas produtoras de fitomedicamentos 

e/ou a criação de divisões específicas para atuarem nesse segmento. 

o que vem ocorrendo, principalmente na Europa, é que empresas tradicionais de 

fitoterápicos estão sendo absorvidas por grandes multinacionais do setor farmacêutico, que 

rebatizam seus produtos e fazem seu marketing e comercialização por meio da vasta rede de 

distribuição que possuem. Esta tendência certamente chegará pelos lados de cá e atingirá as 

MPMEs que operam com fitomedicamentos. 

Assim, um aspecto que deve ser levado em consideração é que a entrada dessas 

grandes empresas nesse mercado exigirá uma maior profissionalização da área de produtos 

naturais, reforçada pela abordagem científica que vem recebendo, acabando inclusive com a 

fase de "amadorismo" ainda existente. Portanto, as MPMEs deverão se preparar logo. 

Aqui novamente se tem um fator adicional para a implantação de clusters nessa área, 

porque a indústria regional não é diferente e corre risco de ser absorvida pelas grandes se não 

se agruparem sob este regime. Hoje, é um pequeno número que já mostra as dificuldades e as 

oportunidades existentes no setor, por isso, um trabalho pari passu a ser implementado na 

região no sentido de eliminar os obstáculos, fomentar e estimular esse agrupamento sob a 

forma de um cluster poderá fortalecer as existentes, abrir espaços para o aparecimento de 

novos empreendedores e contribuir para o crescimento do setor. 
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6 Análise e proposta do cluster regional de MPMEs na ZFM 

6.1 Introdução 

A excessiva concentração da economIa do Amazonas em sua capital, vinculada a 

existência do PIM, a partir da manufatura de produtos incentivados, a princípio, constitui-se 

um fator de risco, pois sua base industrial está confinada a processos de produção que não 

dizem respeito às vocações naturais da região. Se observarmos somente os beneficios fiscais, 

o PIM não possui vantagens comparativas e relativas quando relacionadas com outras regiões 

de processamento industrial semelhante, do ponto de vista da permanência contínua dos 

empreendimentos industriais instalados, apesar das competências tecnológicas apresentadas 

pelas empresas, principalmente as do setor eletroeletrônico, conforme demonstrado por 

Figueiredo(200 1). 

É óbvia que, a exploração de recursos naturais não é por si só, prerrogativa suficiente 

que justifique o crescimento econômico de uma região, pois a experiência internacional 

apresenta regiões onde os recursos naturais são praticamente inexistentes, mas, que 

economicamente são desenvolvidas (caso, por exemplo, do Japão, Suiça). Como diz 

Fairbanks (2000), a riqueza não se constrói com localização geográfica, recursos naturais e 

baixos salários, ela é conseqüência de bons produtos para consumidores exigentes, ponto 

empresarial fundamental no campo da competição global. 

Para se produzir em Manaus com incentivos fiscais para o mercado interno, não é 

tarefa fácil, porque a industrialização está atrelada a uma Política Industrial estabelecida 

exclusivamente para a ZFM, por meio da fixação de PPB, parâmetro legislador não aplicado 

em outras regiões do País. Assim, a inexistência ou dificuldade de aprovação de novos PPBs, 

bem como, etapas de dificil execução dos já aprovados são entraves para a fabricação de 

novos produtos e entrada de novas empresas. 

Com relação a questão de produtos regionais, em especial de produtos de perfumaria 

ou de toucador, preparados e preparações cosméticas, que utilizem matérias-primas oriundas 

da fauna e flora regionais estão sujeitos ao cumprimento de etapas do PPB47 que praticamente 

inviabilizam os processos de produção local que queiram usufruir dos incentivos fiscais. 

47 ver Portarias Interministeriais MDIC/MCT n." 141 e 142, de 13.08.2002 em http://www.suframa.gov.brlleg(ypb.cfrn. 
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o segmento de cosméticos, anseio regional, é estratégico para a ZFM, uma vez que se 

têm acentuado a utilização de matérias-primas da região amazônica pela indústria cosmética 

nacional, com o uso, por exemplo, do cupuaçu, açaí, urucum, breuzinho, entre outros, e mais 

uma vez, a indústria local fica submetida praticamente às exigências públicas e privadas 

externas, em detrimento à indústria nacional, que impõem o que e como devem ser feitos os 

produtos em Manaus. 

Isto é mais um ponto que justifica o fomento desse cluster na ZFM, porque quase 

todas as MPMEs produzem fitocosméticos com o uso de plantas amazônicas, contudo não 

conseguem se enquadrar no PPB aprovado, em função das condições estabelecidas que 

favorecem as empresas instaladas fora da ZFM. Observa-se, portanto, que há correntes 

contrárias (lobistas) que lutam para que um pólo dessa natureza não se instale em Manaus 

gozando dos incentivos fiscais, por isso através do PPB, estão dificultando o máximo possível 

o desenvolvimento das que estão nesse setor, além da instalação de novos empreendimentos. 

Em outras palavras, não vêm para cá e nem querem deixar os outros vir. 

Por meIO de práticas de cooperação mútua, como a coopetição (cooperação + 

competição), característica predominante em clusters, as MPMEs podem conseguir 

tratamentos melhores e diferenciados para manterem uma contínua atuação no mercado com 

projeções de ampliação e conquista de novos, com produtos inovadores e competitivos, 

originais, típicos e exclusivos que satisfaçam em preço e qualidade os consumidores. Uma 

empresa isolada é um elo frágil, várias unidas podem formar uma corrente forte. 

6.2 Caracterização e identificação do agrupamento de MPMEs na ZFM 

Este trabalho identificou no espaço circunscrito a Manaus, a existência de MPMEs 

representativas do setor de Produtos Naturais do Amazonas, que caracterizam bem este 

segmento industrial na ZFM, inclusive, duas delas estão utilizando-se desse eficiente meio de 

desenvolvimento de empresas de base tecnológica que é o processo de incubação. 

Procurou-se levar em consideração na caracterização e identificação preliminar desse 

cluster, parâmetros que dizem respeito especificamente às questões de funcionalidade e de 

definição das atividades das MPMEs no setor destacado, sem entrar nos méritos da saúde 

financeira, mesmo porque nenhuma manifestou nas entrevistas problemas dessa natureza que 
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comprometessem suas atividades, pelo contrário, até o momento dessa pesqUIsa, não 

possuíam nenhum tipo de endividamento assumido. 

Em função de suas historias e pelo perfil que hoje apresentam, identificou-se esse 

potencial e emergente "embrião" de cluster que necessita ser apoiado, incentivado, 

estruturado e implementado seguindo as novas linhas de ações voltadas para a diversificação 

da base econômica do Amazonas, principalmente aquelas que focalizem "as vantagens 

comparativas" e as "vocações naturais" da região amazônica. 

Caracteriza-se como um agrupamento potencial porque na área delimitada da pesquisa 

existe uma concentração de atividades produtivas com alguma característica em comum, 

muito embora, ainda não se tenha uma organização ou interação ativa iniciada entre os 

agentes produtivos. É emergente, porque a presença de MPMEs atuantes num mesmo 

segmento industrial - produtos naturais regionais - é visível na região, e apresentam pré

condições para o desenvolvimento de ações recíprocas entre si, como se pode ver pelos pontos 

da tabela 14. 

Além disso, também se observa a presença de instituições de capacitação profissional, 

de pesquisa tecnológica, entre outras, e de articulação ou organização entre os agentes locais 

(produtivos e institucionais) em ritmo ainda insipiente, mas que pode vir a ser estruturado se 

for dada uma atenção melhor. 

Neste momento inicial, o incentivo e apoio, que deve vir principalmente dos poderes 

públicos, tomam-se importantes porque a cultura empresarial da solidarização e cooperação 

como instrumento da promoção do bem coletivo precisa ser disseminada entre os 

empreendedores locais deste setor. Embora, tenha-se muita discussão entre os estudiosos do 

tema com relação a existir ou não intenção prévia à formação de um cluster, neste caso, 

estamos diante de elementos que permitem a real identificação desse agrupamento, e que 

carecem de uma política pública indutora que possibilite sua implementação. 

Os órgãos responsáveis pelo desenvolvimento regional devem observar as 

potencialidades desse núcleo produtivo, e buscar formular e implementar políticas dirigidas a 

promover e estimular esse "embrião" de cluster, pois, o número de empresas deve crescer nos 
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próximos anos e as que existem precisam ser motivadas. A interação e sinergia entre as 

organizações públicas e privadas também se tomam imprescindível. 

Esse agrupamento de MPMEs identifica-se em um ambiente econômico cUJa 

organização da produção poderá utilizar a configuração típica da abordagem de 

desenvolvimento baseada em clusters, e assim, ser caracterizado e identificado conforme 

demonstrado a seguir. 

1. Localização 

Esse "embrião" de cluster está localizado em Manaus, capital do Estado do Amazonas, 

porém, poderá se estender e envolver as cidades que estão adjacentes como: Presidente 

Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Cacau Pirêra, Iranduba, Novo Airão, Careiro, 

Autazes e Manacapuru. 

2. Caracterização 

Esse agrupamento emergente e potencial de empresas do setor de produtos naturais do 

Amazonas será constituído basicamente de MPMEs que estão operando e se especializando 

principalmente na produção de fitoterápicos e fitocosméticos utilizando-se de ativos da 

biodiversidade amazônica. Isto poderá contribuir com a intensificação dos elos da cadeira 

produtiva porque envolverá todas as comunidades locais e do interior mais próximos dentro 

de um conceito de consciência ambiental e de auto-sustentabilidade. 

3. Agentes Participantes 

Os agentes produtivos e institucionais da região, participantes na formação, implantação 

e desenvolvimento desse cluster são: 

• Agentes Produtivos: MPMEs do Setor de Produtos Naturais do Amazonas e 

fornecedores locais/regionais 

• Agentes de Articulação Institucional: 

~ Pesquisa: INPA, UF AM, UEA, CEFET, EMBRAP A, IEL, CBA (instalações 

inauguradas em dez/2002) e outras Instituições de Ensino Superior da região. 
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y Infra-estrutura: SUFRAMA, ADA(ex-SUDAM), Governos Estaduais e Prefeituras 

y Apoio Creditício e Fontes de Financiamento: BASA (FNO), ADA (FINAM e 

FDA), BNDES, AFEAM, SEBRAE-AM, FINEP, FINAME, PBE. 

Y Organizações de Classes: Federações, Sindicatos, Associações, Organizações Não

Governamentais(Amazonlife, FSC Brasil, WWF, CVA, etc) 

y Consultoria: UNIVERSIDADES, SEBRAE-AM, EMBRAPA, INPA, 

IDAM/EMA TER, CBA, CIDE, IEL e outras Instituições Especializadas da região. 

4. Descrição: 

O setor de produtos naturais do Estado do Amazonas está caracterizado pela presença 

atuantes de MPMEs na cidade de Manaus, que de modo geral, são empreendimentos voltados 

para o aproveitamento dos recursos naturais da região. Destaca-se neste ambiente, 

organizações públicas e privadas que poderão contribuir com a formação de mão de obra 

qualificada, de instituições de pesquisas que podem possibilitar o desenvolvimento de 

tecnologias para o setor e de organizações para a promoção de eventos e feiras na região, com 

o objetivo de fomentar a indústria local/regional. A interação freqüente ou regular das 

empresas com as universidades e instituições de pesquisas precisa ser viabilizada para garantir 

um fluxo contínuo de conhecimentos e informações entre os agentes participantes do cluster. 

Assim, a formação de uma rede de interação entre empresas, organizações educacionais, de 

pesquisa e instituições locais que pode ser potencializada por meio de uma ação, pública e/ou 

privada, resultaria na criação de um ambiente propício ao desenvolvimento das empresas 

instaladas na região, bem como, traria condições para o surgimento de novas, além de 

possibilitar a geração de externalidades positivas. 

A "alavancagem" e implantação efetiva desse "embrião" de cluster constituem-se em 

uma experiência piloto de industrialização localizada e pioneira na ZFM, e se bem estruturada 

e estimulada poderá aumentar o número de empresas participantes e ajudar as que existem, 

além do que poderá ser disseminada por toda a região amazônica, guardadas as necessárias 

adaptações específicas por sub-região que necessitam de estudos adequados. 

A integração sócio-econômica pode ser mais bem vivenciada devido à proximidade 

geográfica das empresas participantes, pois os seus valores e atitudes comportamentais 

semelhantes tendem a ser compartilhado, favorecendo e fortalecendo o ambiente geral de seus 
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negócios, em todos os sentidos. É regra geral, que a concentração da produção em áreas 

geográficas próximas proporcionem maior facilidade na coordenação entre os agentes 

econômicos, produzindo externalidades positivas para todos, firmas e comunidades. 

6.3 Instrumentos de apoio fiscais e financeiros ao cluster regional 

De modo geral, no processo de formação, implantação e desenvolvimento de 

agrupamentos de MPMEs dirigidos à industrialização localizada, as articulações entre os 

agentes públicos e privados são indispensáveis, e a definição de arranjos e mecanismos de 

incentivo e promoção ao desenvolvimento econômico e social de uma determinada região 

reveste-se de fundamental importância, principalmente quando priorizada pelos agentes 

públicos das instâncias municipais, estaduais e federal, em suas linhas de atuação. 

No caso desse cluster regional, isto se reveste de forma prioritária, pois estratégias e 

ações dirigidas para sua promoção são relevantes, em função do desenvolvimento sustentável 

que se propaga para a Amazônia, e de modo especial, de alternativas de desenvolvimento 

econômico que se buscam para o Amazonas, devido à decretação final dos incentivos fiscais 

daZFM. 

Os programas e as fontes de financiamento exercem, indubitavelmente, um papel 

significativo na consecução e viabilização de projetos voltados para o desenvolvimento 

econômico regional e, obviamente, a maior ou menor velocidade com que se processa a 

exploração das potencialidades econômicas existentes numa área ou região é função da 

capacidade de financiamento que se pode proporcionar aos investimentos autônomos e 

induzidos, ou seja, do volume de recursos canalizados para a formação de capital. 

Considerando esses aspectos, este item VIsa mostrar a existência de instrumentos 

fiscais e financeiros (creditícios) voltados para o desenvolvimento da regional, em especial 

da Região Norte, que podem contribuir de forma significativa na formação, implantação e 

desenvolvimento deste embrionário(piloto) agrupamento de empresas (cluster) em Manaus. 



117 

6.3.1 Instrumentos Fiscais 

Estimular o desenvolvimento regional é traçar estratégias para reduzir as disparidades 

e desigualdades entre as regiões. No decurso do tempo, as tentativas governamentais de 

desenvolver as regiões com dificuldades econômicas buscaram, em geral, incorporá-las por 

meio de políticas compensatórias e de distribuição de recursos. 

A globalização preconizada no mundo exige, da política de desenvolvimento regional, 

a coordenação de ações voltadas para o incremento da competitividade dos produtos e 

serviços da regiões e ações efetivas compensatórias das políticas públicas sociais. Não se trata 

somente de crescimento econômico, mas de desenvolvimento sustentável, o que significa 

mesclar os aspectos sócio-econômicos, geo-ambientais, culturais e políticos-institucionais. 

Nesse sentido, como instrumentos fiscais de desenvolvimento, hoje as empresas 

industriais que se instalam na ZFM podem usufruir benefícios fiscais 48 federais (lI, IPI e 

IRPJ) como incentivos à produção, os quais são concedidos mediante aprovação de projetos 

junto a SUFRAMA e ADA(ex-SUDAM), e também de estaduais (ICMS) concedidos pelo 

Conselho de Desenvolvimento do Amazonas - CODAM. 

Observou-se na pesqUIsa que a malOna das MPMEs estão utilizando-se dos 

instrumentos fiscais disponíveis para a região, porque dependendo da instituição, do tamanho 

do projeto e das linhas de produção projetadas, existe ainda muita burocracia envolvida e 

exigências como o PPB, que dificultam os trâmites normais do processo de obtenção dos 

incentivos, além do que, também não se tem um tratamento diferenciado adequado às 

MPMEs. 

É óbvio que as MPMEs necessitam de assessoria adequada para poderem saber 

como chegar aos órgãos responsáveis pelas concessões, entretanto, entende-se que por 

motivos especiais os benefícios fiscais são ofertados pelo governo para serem usufruídos, 

logo, é necessário que se ofereceram condições para que todos indistintamente, resguardadas 

48 ver incentivos fiscais referentes ao lI, IPI e ICMS em http://www.suframa.gov.br/incentivos.cfm e ao IRPJ em 
http://www.ada.gov.brlFinamlIncentivos_fiscais.asp 
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as particularidades e especificidades de cada setor, possam usufruir, se realmente isto é 

colocado para contribuir com o desenvolvimento econômico regional. 

6.3.2 Instrumentos Financeiros 

Quase sempre, inúmeros projetos industriais falham, devido à falta de financiamento 

adequado, seja pela inexistência de recursos disponíveis, seja pela segurança de fontes. A 

oferta elástica de recursos financeiros em uma determinada região pode tomar viável a 

implantação, ampliação ou modernização de empreendimentos regIOnaIS, principalmente, 

neste caso, de clusters na ZFM e na Amazônia Ocidental. 

Dentro da política pública direcionada para a Região Amazônica, e em consonância 

com o desenvolvimento sustentável previsto, têm-se como instrumentos financeiros 

promotores do desenvolvimento econômico e social, especificamente, os seguintes fundos: 

a) Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO 

O FNO é uma das principais fontes de recursos financeiros estáveis para crédito de 

fomento, dirigido para atender às atividades produtivas de baixo impacto ambiental, cuja 

diretriz maior é colaborar com o desenvolvimento econômico e social da Região Norte, e em 

especial, com o desenvolvimento sustentável preconizado para a Amazônia. 

A aplicação de seus recursos é realizada através de programas de financiamentos 

elaborados, anualmente, de acordo com a política de desenvolvimento recomendada para a 

Região, conservando compatibilidade com as linhas de ações do Plano Plurianual do Governo 

Federal (PPA) e as orientações do Ministério da Integração Nacional, e na sua 

operacionalização são levados em consideração, princípios e diretrizes que dizem respeito aos 

aspectos envolvidos nesse trabalho. 

A política de aplicação dos recursos do FNO, de conformidade com os princípios 

e diretrizes estabelecidas é orientada por diversos programas de financiamento, entre os quais, 

observados os seus objetivos, aqueles que mais se identificam e estão comprometidos com a 

formação de clusters regionais são: 
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1. Programa de Apoio às Microempresas - PRO MICRO 

2. Programa de Desenvolvimento Industrial- PRODESIN 

3. Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Agroindústria - PROAGRIN 

4. Programa de Apoio à Exportação - FNO-EXPORTAÇÃO 

5. Programa de Apoio à Infra-Estrutura Econômica - PROINFRA 

b) Fundo de Investimento da Amazônia - FINAM 

o FINAM é um instrumento de colaboração financeira oriunda do Imposto de 

Renda das Pessoas Jurídicas, que tem como objetivo contribuir para o 

desenvolvimento da Amazônia Legal, região de sua abrangência e que compreende os 

Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e 

parte do Estado do Maranhão que se situa a oeste do Meridiano 44° de Longitude Oeste. 

Esse fundo foi instituído com a missão fundamental de assegurar os recursos 

necessários à implantação de novos projetos, bem como a ampliação, modernização e 

diversificação dos já existentes, desde que sejam considerados de interesse para o 

desenvolvimento da Amazônia Legal pela ADA (ex-SUDAM), responsável pelo seu 

gerenciamento. A sua operacionalização encontra-se sob a responsabilidade do Banco da 

Amazônia S/A - BASA, cabendo-lhe adotar as providências relacionadas com a administração 

dos recursos destinados às aplicações. 

c) Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA 

O FDA é um instrumento financeiro federal que tem como finalidade garantir recursos 

para a realização de investimentos na área de atuação da ADA, entidade de natureza 

autárquica, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, gestora do Fundo, e que tem 

como um de seus objetivos implementar políticas e viabilizar instrumentos de 

desenvolvimento voltados para a Amazônia. 

De acordo com a legislação em VIgor, os recursos do FDA serão aplicados em 

empreendimentos que se enquadrem nas diretrizes e prioridades estabelecidas pelo Conselho 

Deliberativo para o Desenvolvimento da Amazônia, e que estejam em confonnidade com o 

Plano de Desenvolvimento da Amazônia. 
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Os recursos se destinarão à cobertura parcial dos investimentos totais previstos para 

os projetos de interesse de pessoas jurídicas que venham a ser implantados, ampliados, 

modernizados e diversificados na região de atuação da ADA. Conforme a legislação, a 

participação dos recursos do Fundo no projeto aprovado poderá ser de até sessenta por cento 

do investimento total do projeto, limitada no máximo em oitenta por cento do investimento 

fixo. O agente operador do FDA é o BASA. 

6.3.3 Outras fontes 

O Programa Brasil Empreendedor (PBE) é um programa nacional que tem como 

objetivo estimular MPMEs, nos setores de indústria, comércio e serviços, proporcionando a 

formação e o desenvolvimento de empreendedores, fornecendo-lhes condições de capacitação 

gerencial e assessoria técnica de modo que gerem planos de negócios viáveis para o acesso, 

rápido, facilitado e seguro, a linhas de créditos disponíveis, bem como a geração e 

manutenção de postos de trabalho e de ocupação. 

O PBE é considerado, a princípio, um programa de caráter educacional e de 

desenvolvimento do empreendedor, e seus financiamentos destinam-se à implantação, 

ampliação, reforma e/ou modernização de empreendimentos, incluindo investimentos fixos, 

aquisição de máquinas/equipamentos, capital de giro, além de outros itens necessários à 

viabilização do empreendimento e tem seu alicerce fundamentado em três premissas básicas: 

apoio gerencial, acesso ao crédito/apoio financeiro e capacitação/assessoria empresarial. 

Esse programa conta ainda com ações complementares, voltadas à ampliação das 

exportações, de apoio ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais (aqui se enquadram 

os clusters), e de apoio à inserção das microempresas e empresas de pequeno porte na 

sociedade do conhecimento/informação. 

Outra fonte de financiamento disponível é o Banco de Desenvolvimento Econômico e 

Social - BNDES que dentro de uma linha de programas regionais procura elevar a renda e as 

condições de vida das regiões de menor desenvolvimento relativo do Brasil, reduzindo assim 

os desequilíbrios sociais e econômicos observados entre as suas diferentes regiões. Para a 

região estudada, destaca-se o Programa Amazônia Integrada - PAI, que apOla 
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empreendimentos da iniciativa privada que proporcionem a integração da Região Norte com o 

restante do país e com o mercado externo e sejam coerentes e consistentes com a política 

ambiental da Região Amazônica, bem como possibilitem a geração de emprego e renda e 

tenham suas atividades econômicas enquadradas nos seguintes segmentos: i) Bioindústria; 

ii) Agricultura e Agroindústria; iii) Aquicultura; iv) Turismo; e v) Indústria e Beneficiamento 

de Madeira. 

A Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, do Sistema BNDES, 

também possui uma linha de financiamento destinada exclusivamente à aquisição de 

máquinas e equipamentos novos fabricados no país e cadastrados no FINAME, para micro, 

pequena, média e grande empresas. Além disso, as MPMEs podem financiar uma parcela de 

capital de giro associado à aquisição isolada de equipamentos nacionais. 

Outro instrumento é a Agência de Fomento do Estado do Amazonas - AFEAM, uma 

empresa pública integrante da administração indireta do Estado que vem contribuindo para o 

desenvolvimento sócio-econômico do Estado do Amazonas, com ações de apoio técnico e 

creditício, proporcionando oportunidades de trabalho, renda e a melhoria da qualidade de vida 

do povo amazonense. 

Nota-se que há uma variedade de instrumentos financeiros disponíveis, contudo, 

observou-se na pesquisa que as MPMEs mencionadas neste estudo pouco falam sobre contrair 

empréstimos bancários se mostrando praticamente contrárias no sentido de não quererem 

enfrentar nenhum problema com endividamentos. De modo geral e neste caso especial, as 

questões relacionadas ao crédito e financiamento impedem o crescimento das empresas e do 

setor. 

Quase todas conhecem ou já OUVIram falar nos programas de financiamento do 

governo mencionados aqui, entretanto, poucas o fazem porque alegam sempre as exigências 

de garantias e taxas de juros praticadas incompatíveis com suas próprias condições de caixa, 

além da burocracia excessiva envolvida. Geralmente, vêem um empréstimo como algo que 

podem colocar em risco seus empreendimentos. Um trabalho de mudança dessa mentalidade 

deverá ser feito, e mais uma vez, em um cluster há maiores chances de entendimento e 

melhorias. 
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6.4 Análise, discussões e conclusão 

No atual estágio da ZFM, em que seguidamente estão na pauta das discussões, temas 

relacionados com os recursos naturais, biotecnologia, biodiversidade e desenvolvimento 

sustentável, onde também estão se definindo áreas de interesse econômico para o Estado do 

Amazonas, esse agrupamento de MPMEs caracterizado e identificado neste estudo, embora 

esteja operando de forma isolada e independente, como um pré-cluster, mostram uma 

aglomeração especializada que necessita de meios e condições de se viabilizarem como 

cluster, porque poderão se transformar em uma realidade promissora de uma nova alternativa 

econômica regional, onde prevaleça, indubitavelmente, as características próprias endógenas 

da região. 

Dessa maneira, haja vista a tradição e a base cultural da região, não se pode ficar 

esperando que o acaso possa conceber o aparecimento natural dessa modalidade de 

industrialização localizada em Manaus, sem que haja a ação de externalidades positivas que 

possam alavancar esta prática de desenvolvimento econômico regional, que em várias regiões 

do mundo vem sendo praticadas e com resultados positivos. O aproveitamento dos beneficios 

fiscais ainda existentes pode servir como um estímulo adicional, enquanto estiverem em 

vigência, porém não é o suficiente, algo a mais precisa ser realizado. 

Do ponto de vista prático e analisando os aspectos apresentados neste trabalho, 

constata-se de fato, que existe uma aglomeração produtiva de MPMEs operando na ZFM na 

área de produtos regionais, identificada e caracterizada, no mínimo, como um "embrião" de 

cluster, a qual precisa para tomar-se viável como um agrupamento, de ações conjuntas e de 

políticas públicas dirigidas com este propósito. Então, o que poderá ser feito para viabilizar a 

atuação desse agrupamento de MPMEs sob regime de cluster? 

A viabilização depende essencialmente da participação e do comprometimento dos 

atores envolvidos com a produção de produtos naturais (empresas, entidades de apoio, centros 

de pesquisas, órgãos governamentais, ONG's, etc.) e com as políticas de desenvolvimento 

regional, uma vez que a articulação, o entrosamento e a solidariedade entre os participantes, 

poderá proporcionar o fortalecimento do espírito de associatividade e cooperação, atualmente 

recomendado nas ações do Governo Federal, e que permeiam esses agrupamentos de 

empresas, possibilitando o aparecimento cada vez mais de ações compartilhadas. 
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Para tanto, é preciso que alguém49 exerça o papel de gerenciamento de todo esse 

processo de desenvolvimento e engajamento na região, congregando as forças políticas e 

empresariais, levantando os recursos necessários para os programas de ações a serem 

implementados, distribuindo-os de forma ordenada, estabelecendo as articulações 

institucionais previstas, formando as equipes de trabalho, melhorando as formas de 

cooperação das firmas entre si e do cluster como um todo. Deve-se engajar neste conjunto os 

governos municipal, estadual e federal; as agências de desenvolvimento e financiamento; as 

empresas do cluster; as instituições de ensino e pesquisa; as associações de classes e 

entidades; os institutos especializados; e outras entidades do Terceiro Setor, como, ONGs, etc. 

Trabalhar pela implantação de clusters não é tarefa fácil, mas neste caso, toma-se 

necessário e imperativo congregar e envidar esforços nesse sentido, principalmente no 

momento em que estão em destaque na região, a implantação do Centro Tecnológico do Pólo 

Industrial de Manaus - CTPIM, o início de operacionalização do CBA, as discussões sobre 

Arranjos Produtivos Locais - APLs e Plataformas Tecnológicas5o
. 

Embora o Governo não seja por si só um impulsionador da indústria nos clusters, 

conforme afirma Porter (1998), cujo modelo foca mais as grandes empresas, nesse caso 

específico da ZFM prevê-se as considerações de Schmitz (1997; 1999), de que o apoio do 

setor público é essencial na formatação, estruturação e implantação de arranjos produtivos em 

uma determinada área ou região, principalmente como a mencionada nesse estudo, porque 

aqui, as forças interativas de mercado não são suficientes para que se crie um ambiente 

motivacional cooperativo empresarial que possibilite o aparecimento de condições que levem 

às indústrias do setor superarem as suas próprias dificuldades, fortalecendo-se nesse ambiente 

competitivo que define as ações empreendedoras. 

Assim, as políticas públicas devem ser elaboradas e planejadas de tal maneira que 

considerem as peculiaridades típicas da região amazônica, apoiem e estimulem esse 

agrupamento e a cooperação entre as MPMEs, e proporcionem apoio, orientação, incentivo, 

controle e acompanhamento, além de permitir a avaliação de seus resultados. A presença de 

49 Esse alguém pode ser um comitê, núcleo, grupo de trabalho, instituição pública ou privada ou uma agência formada para 
tal finalidade. 
50 iniciativa do MCTIFINEP com enfoque voltado para a organização de agrupamento de empresas. 
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instrumentos de apOlO, públicos e privados, disponíveis à região, mostram um ambiente 

favorável, e indiscutivelmente, podem contribuir de forma significativa para melhorar e 

ampliar a base econômica do Estado do Amazonas e da região como um todo. 

o processo de incubação de empresas é um aliado importante nas ações que já estão 

sendo executadas na região, como o que é previsto nos objetivos do CBA e que já vem sendo 

realizado efetivamente pelo CIDE em Manaus. Um trabalho interno a ser desenvolvido nas 

próprias incubadoras da região com relação a cultura empresarial, desenvolvendo práticas 

cooperativas, poderá auxiliar muito no fomento e fortalecimento desse cluster proposto neste 

estudo. O apoio e estímulo a ser dado às empresas incubadas da área de produtos naturais 

regionais representam um incremento a mais nessa direção. 

Procurou-se focalizar esse estudo para as potencialidades regionais da Amazônia, em 

especial, aos produtos naturais oriundos do aproveitamento da biodiversidade amazônica, 

porque são coisas nativas regionais, atrativas, exóticas e acredita-se no elevado potencial que 

representam para a região e o país, além do que as MPMEs pesquisadas são todas locais e de 

certa forma novas no mercado, o que pode tomar menos dificultoso a tarefa de implantação 

desse cluster. Envolver-se também com a cultura dessa floresta tropical, que é um lugar único 

no mundo, já é uma vantagem comparativa e fator positivo para as indústrias locais. 

Analisando os aspectos levantados, é importante que seja colocado em evidência, em 

função das próprias peculiaridades da região, que a base industrial existente em Manaus vem 

sendo edificada, de fora para dentro, a partir de uma forma indu tora de desenvolvimento 

econômico através da concessão de beneficios fiscais, e que até então vem dando certo, 

conforme demonstram os indicadores industriais do PIM divulgados pela SUFRAMA e o 

Governo do Estado do Amazonas, porém é ainda um modelo de enclave. Assim, a proposta 

deste estudo vê a possibilidade de desenvolvimento de uma base industrial, sendo construída 

com uma estrutura concebida de dentro para fora, ou seja, usando o que é próprio e nativo da 

região. 

Conclui-se, portanto, que as peças do quebra-cabeça necessárias à formação desse 

cluster regional estão prontas precisando serem adequadamente trabalhadas e encaixadas e 

acredita-se que por meio de um planejamento integrado e vontade política poderão ocupar os 

seus devidos lugares, de maneira que de imediato se dê início a este movimento efetivo e 
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progressIvo, e não mais especulativo, porém, de estímulo e promoção, deste modelo de 

organização industrial na ZFM. 

É preciso também que os trabalhos que sejam desenvolvidos na região nesse sentido 

sejam convergentes e se comunguem entre si, de modo que, harmoniosamente, se estabeleça 

uma união de forças comuns, trabalhando numa mesma direção e em prol desse objetivo, para 

que não se fiquem criando forças paralelas. 
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7. Considerações finais e recomendações 

Um dos pontos desse estudo é levar a uma reflexão sobre o que estamos vivenciando 

com esse modelo de desenvolvimento econômico regional que é o Projeto ZFM. Ele possui 

uma estrutura industrial resultado de uma política de incentivos que nem sempre reflete ou 

potencializa as "vantagens comparativas" ou as "vocações naturais" da região. Então, neste 

contexto, é de fundamental importância a adoção de ações pró-ativas que possibilitem a 

criação de uma base industrial complementar na ZFM e voltada a incrementar o 

aproveitamento das potencialidades regionais, especialmente as inerentes à biodiversidade, 

riqueza incontestável presente na região amazônica. 

Acredita-se que através de uma política específica direcionada à promoção de clusters 

regionais na ZFM, constituídos basicamente de MPMEs, a começar com este proposto nesta 

dissertação, será possível atrair mais empresas locais/regionais, nacionais e estrangeiras que 

poderão compartilhar e se integrar a essa forma de industrialização localizada, contribuindo 

inclusive no fornecimento de matéria prima básica ainda não disponível no mercado local e 

essencial aos processos de produção de fitofármacos, fitocosméticos e fitoterápicos, entre 

outros. 

Visto os aspectos apresentados a partir das informações coletadas na pesqUIsa e 

fundamentado na literatura existente, essa aglomeração empresarial de MPMEs, embora 

pequena, já constitui-se em um núcleo produtivo especializado na ZFM, identificado e 

caracterizado como um cluster em estágio embrionário que pode servir como nascente do 

vindouro Pólo de Biotecnologia Amazônico que se desenha e se quer para o Amazonas, mas 

que ainda precisa ser definido e formatado pelos órgãos de desenvolvimento regionais, em 

particular pela SUFRAMA. A associação desse cluster com o pólo de bioindústrias é 

considerada por este estudo como um ponto vital para o crescimento econômico futuro da 

ZFM e de formatação do Pólo de Biotecnologia .. 

Neste tocante, visto que a implementação desta forma alternativa de organização 

industrial na ZFM, baseada em clusters, necessita de imediato de uma liderança efetiva que se 

responsabilize pelas ações iniciais a serem empreendidas, esse estudo considera que a 

SUFRAMA pela sua acentuada presença institucional e física na região, e pelo importante 

papel que vem exercendo como o principal Órgão Promotor de Investimentos na Amazônia 
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Ocidental e Macapá/Santana no Estado do Amapá seja a instituição líder, alavancadora de 

todo esse movimento, porque indubitavelmente tem compromissos assumidos para com o 

desenvolvimento sustentável que se deseja para a Amazônia. 

A sua atuação como agência federal de promoção de investimentos e parcenas, 

administrando e fomentando estratégias de desenvolvimento nas áreas geográficas da 

Amazônia sob sua responsabilidade, a colocam em evidência, não mais como uma simples 

repartição pública, mas como uma agência precursora de programas e ações voltadas para o 

desenvolvimento regional, principalmente porque a tendência para os próximos anos está em 

atrair novos investimentos não mais pautados nos beneficios fiscais existentes, e sim, na 

viabilidade econômica de projetos alicerçados nas potencialidades econômicas das áreas sob a 

sua jurisdição, adequando o seu modelo na busca da diversificação da atividade econômica 

para a região. 

Essa linha de trabalho vem sendo seguida e aplicada a cada exercício com base no seu 

Planejamento Estratégic05l
, o qual estabelece objetivos estratégicos que a direcionam para o 

cumprimento de sua missão. Isto pode ser constatado pelo número de ações, projetos e 

programas apresentados e executados nos últimos anos pela Autarquia, os quais fazem parte 

integrante dos seus Planos Anuais de Trabalho - PAT52 (ver anexo D). De modo geral e com 

as perspectivas de se criar na Amazônia Ocidental, vetores industriais, comerciais e 

agropecuários capazes de gerar desenvolvimento econômico e social na região, a SUFRAMA 

também leva em consideração na elaboração de seus programas as diretrizes do Plano 

Plurianual do Governo Federal- PPA. 

Com esse foco, pelos bons serviços que vem prestando a região, e como um órgão 

governamental que sempre tem tomado iniciativas, finnes e seguras, entende-se que a 

SUFRAMA deve estar à frente desse processo e buscar implementar uma política de apoio e 

estímulo pennanente e contínua, de caráter mais eficiente que congregue todos os elementos, 

públicos e privados, que configuram e caracterizam esse embrionário cluster regional, como 

ponto de partida para o efetivo funcionamento deste modelo de produção na região. 

5\ ver o Planejamento Estratégico da SUFRAMA na página http://www.suframa.gov.br/inst_missao_suframa.cfm 
52 ver mais detalhes sobre os PATs da SUFRAMA em http://www.suframa.gov.brlinstJ)at.cfm 
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Em função disso, e considerando que a atual infra-estrutura da ZFM tem condições 

para alavancar este pólo e fomentar o desenvolvimento do Amazonas e da região nos 

próximos anos com o aproveitamento das potencialidades regionais da flora e da fauna, é 

necessário se ter uma agenda pró-ativa definida que dê passos firmes nesta direção, 

possibilitando a implementação de ações efetivas e eficazes. 

Por isso, com o objetivo de nortear uma política de estímulo e fomento ao clusfer 

proposto nesta dissertação, bem como, da formatação do pólo de bioindústrias da ZFM, e 

tendo a SUFRAMA como líder desse processo, apresentamos como contribuição as seguintes 

recomendações: 

I) criar no âmbito da SUFRAMA, um comitê, núcleo ou grupo de trabalho que: 

~ trate especificamente sobre produtos naturais amazônicos; 

~ acompanhe o crescimento do setor na ZFM e na região visando a criação de dados 

estatísticos que possibilitem o estudo e desenvolvimento de novos núcleos produtivos 

regIOnaiS; 

~ realize os levantamentos necessários relacionados às atividades industriais do setor de 

produtos regionais; 

~ estabeleça aproximações, articulações e engajamento de todos os agentes envolvidos 

públicos e privados, no sentido de se criar sinergias entre si, trabalhando a cultura, 

formação específica de recursos humanos e os diversos ambientes; 

~ acompanhe e participe ativamente das questões regulatórias que afetam o setor, de 

modo especial, das que vem tratando da regulamentação do acesso aos recursos 

genéticos, de patentes e da repartição dos beneficios advindos dessa exploração; da de 

fitoterápicos e de fitocosméticos; 

~ proponha e acompanhe pesquisas ligadas à área de produtos regionais. 

~ atue na promoção do marketing dos produtos regionais através da realização de 

seminários, exibições e conferências, programas de consciência educacional e missões 

comerciais. 

~ dissemine informações ativas sobre aspectos científicos e técnicos dos produtos 

regionais amazônicos através de publicações e participações em conferências e fóruns 

mundiais, bem como, sobre certificações ecológicas, selos verdes e gestão ambiental. 

~ estabeleça as diretrizes básicas de formatação do pólo de bioindústrias para a região. 



129 

~ mantenha articulação maIS sistemática com as organizações não governamentais 

(ONGs) que atuam na região, em especial, com o Grupo de Trabalho 

Amazônico(GT A). 

2) incentivar e apoiar o processo de incubação de empresas de base tecnológica na área de 

produtos naturais regionais no CIDE, UF AM, CBA e INP A; 

3) destinar uma área de terra no Distrito Industrial exclusivamente voltada para receber as 

MPMEs que operam com produtos regionais, em especial, àquelas que estão em processo 

de incubação e que são participantes do cluster. A área deve ser dotada de uma infra

estrutura adequada que atenda, de modo geral, a todas as indústrias do cluster que 

necessitam cumprir com requisitos regulamentares e não podem fazê-lo por questões de 

investimentos, como por exemplo, de tratamento de efluentes, caso dos fitoterápicos, 

fitofármacos e fitocosméticos; 

4) reduzir a taxa de serviço administrativo das MPMEs integrantes do cluster regional; 

5) estabelecer critérios espeCIaIS para aprovação de projetos industriais de MPMEs que 

operam com produtos regionais, e sejam incubadas e integrantes do cluster; 

6) promover o desenvolvimento contínuo de estudos de mercado dos produtos regionais em 

parcerias com instituições especializadas de forma a manter as MPMEs do cluster sempre 

informadas e atualizadas, tendo como objetivo a tomada de decisões e planejamento de 

metas; 

7) incentivar e apOIar a realização contínua de estudos técnicos por instituições 

especializadas com o objetivo de intensificar a implantação e fortalecimento do cluster 

proposto, bem como, identificar e caracterizar novos no âmbito regional; 

8) apOIar e incentivar o cultivo de plantas medicinais na regIao, bem como, pesquisa 
científica voltada para a identificação, classificação e análise de suas propriedades 
terapêuticas; 

9) intensificar a capacitação da mão-de-obra local com foco em atividades industriais e 
econômicas relacionadas à área das potencialidades regionais e de biotecnologia. 
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Adicionalmente ao conjunto de recomendações aCIma, considerando a gama de 

produtos regionais existentes, e visto que o suprimento de medicamentos é hoje uma das 

maiores dificuldades enfrentadas pelos setores de saúde, outras ações plausíveis que podem 

ser adotadas pelos Governos como política de estímulo à formação desse cluster regional de 

MPMEs na ZFM são: 

1) proceder a distribuição de produtos fitoterápicos de plantas medicinais da Amazônia, e 

principalmente do Estado do Amazonas, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, 

aos municípios e consórcios intermunicipais de saúde, desde que produzidos na ZFM 

especialmente por MPMEs do cluster; e 

2) proceder a distribuição de produtos naturais regionais produzidos na ZFM especialmente 

por MPMEs do cluster, no âmbito do Programa de Alimentação Escolar. 

Por melO das ações aCIma, as empresas do cluster, embora concorrentes, podem 

compartilhar contratos de produção e venda de produtos regionais para os setores do governo 

do Estado e dos Municípios, e com isso podem aumentar seus ganhos. 

Adotar um planejamento estratégico integrado elaborado com a participação de todos 

os atores ligados ao setor de produtos regionais (agentes produtivos e os de articulação 

institucional) e incentivar e promover a criação de uma central de compras onde as MPMEs 

concorrentes se associem para adquirirem em conjunto matéria-prima a preços mais acessíveis 

junto a grandes fornecedores instalados na região ou fora são também sugestões cabíveis e 

viáveis. 

Considerando as reflexões e a prospecção sobre o futuro da ZFM e da SUFRAMA que 

foram e estão sendo realizadas pelas melhores inteligências da região, obviamente que a lista 

de recomendações apresentada neste estudo não pretende, de modo algum, enquadrar todas as 

possibilidades existentes e necessárias à idealização de uma política inédita e revolucionária 

de estímulo e fomento desse cluster regional, porém representa apenas uma indicação para 

que se possa dar início efetivo na região dessa forma de industrialização baseada em clusters, 

e de associar-se a idealização do pólo de bioindústrias que ainda não tem bases definidas. 
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Aqui, reafirmamos novamente nossa preocupação de que alguma coisa precisa ser 

feita já, no aqui e agora, porque como se sabe a biotecnologia ainda está engatinhando no 

Amazonas, e um mercado potencial deixa de ser aproveitado por causa, inclusive, da falta de 

investimentos. 

Visando promover o desenvolvimento regional a união de esforços entre governos, em 

todos os níveis, empresários, agentes financeiros, instituições de ensino e educação, de 

ciência, de pesquisa e tecnologia, de qualificação profissional e de outros segmentos 

representativos da sociedade é a força propulsora que alavancará esse processo que sem 

dúvida possibilitará contribuirá com o crescimento econômico da região, trazendo o bem a 

todos, em especial, a população amazônida, carente de melhores condições de vida. 

Segundo afirma o Ministro Luiz Fernando Furlan53
, "o presidente Lula tem falado que 

não conseguimos usufruir dos nossos patrimônios naturais, como a biodiversidade, e 

questiona por que o Brasil não consegue transformar um produto que é seu em renda, 

emprego e em uma identidade nacional". 

Concluímos dizendo que, antes que a cobiça internacional chegue e se apodere desses 

tesouros amazônicos da biodiversidade que podem fazer um amanhã melhor para todos, é 

tempo da gente da terra se unir para se defender e crescer junto em uma ação coletiva e 

solidária que gere frutos contínuos e permanentes como emprego, riqueza e melhor qualidade 

de vida na região. É a oportunidade se apresentando para construirmos nossa identidade 

amazônica com produtos originais, por isso, é preciso fazer acontecer, porque tudo o homem 

pode, só depende é de querer. 

53 ver a reportagem "Governo aposta em cosmético", Jornal A Crítica, de 8110/2003, pág. a2. 
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Anexo A. CBA - Centro de Biotecnologia da Amazônia 

Localizado no Distrito Industrial de Manaus e construído com recursos da 

Superintendência da Zona Franca de M~naus, o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) 
. ,'-. . l.. 

deverá oferecer suporte às empresas de transformação e industrialização de produtos naturais 

em suas mais diversas aplicações: de produtos farmacêuticos, cosméticos e bioinseticidas para 

a agricultura, até a indústria de alimentos, corantes, aromatizantes, óleos essenciais, entre 

outros. As instalações físicas compreendem 12 mil metros quadrados de área construída, que 

integram um complexo de 26 laboratórios, central de produção de extratos, instalações para 

incubação de empresas, alojamentos para pesquisadores e instalações de apoio administrativo. 

o CBA está constituído de laboratórios de pesquisas de produtos de origem vegetal; 

laboratórios de pesquisas de produtos de origem animal; laboratórios destinados à central 

analítica; laboratórios de pesquisas com microorganismos; laboratório de apoio e treinamento 

laboratorial; complexo de descontaminação, lavagem e esterilização; incubadora de empresas 

de base tecnológica; laboratório de produção de extratos; biotério; planta piloto de processos 

industriais; diretoria e administração; setor de apoio às empresas; anfiteatro e salas de reunião; 

alojamento para pesquisadores; núcleo de informação e biblioteca; e Museu de produtos 

naturais. 

o Centro estará articulado a alguns dos mais importantes laboratórios e grupos de 

pesquisas nacionais num processo permanente de descoberta de novas substâncias de interesse 

sócio-econômico. Regionalmente, esta articulação se dará com a Universidade Federal do 

Amazonas (UF AM), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INP A), Fundação Centro 

de Análises Pesquisas e Inovações Tecnológicas (FUCAPI), Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária da Amazônia Ocidental e Amapá, Fundação de Medicina Tropical de Manaus 

(FMT), FIOCRUZ, Universidade Federal do Pará e Museu Emílio Goeldi, entre outras. 

Nacionalmente, estão envolvidas no processo, a Universidade de São Paulo, 

Embrapa/CENARGEN, Universidade Estadual Paulista (UNESP), as Universidades Federais 

do Rio Grande do Sul, do Ceará, de Pelotas, de São Carlos, de Viçosa, de Londrina, do Rio de 

Janeiro, de Pernambuco, Universidade de Alagoas, de Santa Catarina, de Ribeirão Preto, de 

Campinas, de Brasília, e ainda, Instituto Butantã, Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de 

Biotecnologia de Caxias do Sul, Laboratório Nacional de Luz Síncroton e outros centros de 

ensino e pesquisas. 
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ANEXO B. GUIA DO CONSUMIDOR VERDE l 

Consumidor cujas opções refletem uma preocupação com o Meio Ambiente: 

- Qualidade do produto transcende às características intrínsecas incorporando o impacto 

ambiental na produção e/ou consumo 

- Prefere e/ou paga preço mais elevado por produtos ecológicos 

1. CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM 

- Não adquire produtos com empacotamento excessivo 

- Prefere os produtos com embalagem reciclável e/ou retomável 

- Evita comprar produtos com embalagem não biodegradável 

Não carrega compras em embalagem de plástico 

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

- Escolhe produtos isentos de alvejantes ou corantes 

- Observa a biodegradabilidade do produto 

- Recusa os produtos derivados de flora e fauna em extinção 

- Observa os certificados de gestão 

- Observa os selos verdes. 

1 Extraído do trabalho elaborado no âmbito do Projeto BRA/96/025 - SUDAMlPNUD pela Consultora Dalia Maimom sobre 
Estudo de Mercado de Matéria-Prima: Corantes naturais (cosméticos, indústria de alimentos),conservantes e Aromatizantes, 
Bio-inseticidas e Óleos vegetais e essenciais (cosméticos e oleoquímica. 
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Anexo C. Principais entraves às exportações das MPMEs do Estado do Amazonas. 

De modo geral, sem levar em consideração o ramo de atuação, e com base em informações 
coletadas junto ao Centro Internacional de Negócios - CIN, Fundação Centro de Análise, 
Pesquisa e Inovação Tecnológica - FUCAPI, Rede Nacional de Agentes de Comércio 
Exterior e a área de exportação da SUFRAMA, apresentamos abaixo os principais entraves às 
exportações das MPMEs do Estado do Amazonas: 

• Falta de opção de logística integrada para o escoamento direto dos produtos, tanto no 
transporte aéreo, fluvial e rodoviário, encarecendo o valor do frete; 

• Falta de código de NCM para os produtos regionais; 
• Falta de laboratórios credenciados, no Estado do Amazonas, para a realização das 

análises de produtos (Barreiras Sanitárias - caso de alimentos); 
• Registro no SISCOMEX Exportação encerrado se não houver exportação num período de 

06 (seis) meses. Prazo de cadastro muito curto; 
• Dificuldade de acesso ao Crédito/Financiamento compatível com a realidade da Micro e 

Pequena Empresa em virtude do excesso de burocracia para aquisição de financiamento 
junto ao agentes financeiros, sendo o principal entrave a exigência de garantias; 

• Ausência de Integração da cadeia produtiva; 
• Baixo nível de capitalização; 
• Baixo nível tecnológico; 
• Dificuldade de acesso à aquisição de matéria-prima, principalmente fora do Estado; 
• Excesso de impostos: alta carga tributária e burocracia exagerada, tanto no âmbito 

federal, quanto estadual e municipal; 
• Baixa capacidade gerencial; 
• Falta de mais conhecimentos do processo de exportação; 
• Baixa qualificação da mão-de-obra, tanto na produção como nas atividades 

administrativas (capacidade gerencial); 
• Reduzida capacidade de investimento; 
• Falta de controle do sistema de custos produção, onde ocorre desperdício de matéria

prima, materiais e energia elétrica; 
• Alta Taxa de Juros; 
• Pouca divulgação de casos de sucesso de exportação das pequenas e mIcroempresas 

brasileiras; 
• Necessidade de melhoria da qualidade e adequação dos produtos para inserção no 

mercado internacional; 
• Falta de cultura de associativismo empresarial, para formação de consórcios de pequenas e 

médias empresas; 
• Ausência de definição jurídica específica para consórcio de exportação. (Legalização do 

consórcio para facilitar o processo produtivo, acesso ao financiamento e a logística); 
• Elevado custo para operacionalização das exportações (Ex.: Taxa de Fechamento de 

Câmbio); 
• Poucos profissionais e empreendedores das pequenas e microempresas com conhecimento 

na área de comércio exterior; 
• Baixa escala de produção; e 
• Baixo acesso aos programas da cultura exportadora. (Ex. Exporta Fácil, Rede Nacional de 

Agentes de Com. Exterior, ALICEWEB, Balcão de Negócios do Banco do Brasil entre 
outros). 
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ANEXOD R : esumo d PI o ano A nua I d T b Ih d SUFRAMA e ra a o a para 2002 
PA T 2002 - RESUMO 

I - PROGRAMA: "POLO INDUSTRIAL DE MANAUS - PIM" 

1.1 - SUBPROGRAMA: "APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO" 

AÇÕES DO SUB PROGRAMA: 

1.1.1 - Definição/Criação de Programas Prioritários de P&D para Absorção de Investimentos da Lei n.o 8.387/91) 
1.1.2 - Promoção da Formação e Qualificação Profissional 
1.1.3 - PROGEX - Apoio Tecnológico às Empresas de Produção Regional com Potencial Exportador 
1.1.4 - Implantação do Pólo de Software "Amazon Soft" 
1.1.5 - Estudo para Implantação de Centro Tecnológico para Promoção do desenvolvimento Econômico e Social do PIM 
1.1.6 - Implantação do escritório "Internacional Technology and Promotion Offices" ITPO da Unido na SUFRAMA 

1.2 - SUBPROGRAMA: "INSERÇÃO INTERNACIONAL COMPETITIVA" 

1.2.1 - Apoio ao Programa Especial de Exportação - PEE Estadual 
1.2.2 - Ampliação das Exportações da Amazônia Ocidental e do Pólo Industrial de Manaus - PIM 
1.2.3 - Integração da Suframa na Formulação das Políticas Industrial e de Comércio Exterior 
1.2.4 - Feira Internacional da Amazônia 

1.3 - SUBPROGRAMA: "ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS" 

1.3.1 - Divulgação das Oportunidades de Investimentos 
1.3.2 - Fomento ao Desenvolvimento do Turismo/Ecoturismo e participação em programas e políticas voltadas para a 

Gestão Ambiental 
1.3.3 - Concessão de Incentivos Fiscais para Projetos Industriais 
1.3.4 - Disponibilização de Lotes de Terras no Distrito industrial 
1.3.5 - Análise e Acompanhamento do Processo de Fixação de PPB's 
1.3.6 - Estudo visando a definição de uma política Industrial para o setor de Componentes Eletrônicos no PIM 

1.4 - SUBPROGRAMA: "APOIO A LOGISTICA" 

1.4.1 - Manutenção, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura das Areas Pioneira e de Expansão do Distrito 
Industrial 

1.4.2 - Implantação, Ampliação e Conservação da Infra-Estrutura Rural do Distrito Agropecuário 
1.4.3 - Implantação do Complexo de Armazenagem e Comercialização de mercadorias na ZFM 
1.4.4 - Construção do CBA/PROBEM 
1.4.5 - Interação com os Fiscos Estaduais (SINTEGRA) 

11 - PROGRAMA: "INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA OCIDENTAL" 

2./- SUBPROGRAMA: "DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL/AGENDA 21" 
2.1.1 - Articulação para Elaboração de Sistema Contábil para Gestão Ambiental 
2. 1.2 - Acompanhamento das Ações do Projeto Calha Norte 
2.1.3 - Apoio a Elaboração das contas Regionais dos Estados da Amazônia Ocidental e Amapá 
2.1.4 - Treinamento e reciclagem das Associações e Cooperativas da Amazônia Ocidental 
2.1.5 - Fomento a projetos de infra-estrutura econômica e social na Amazônia Ocidental 
2.1.6 - Zoneamento Econômico-Ecológico do Distrito Agropecuário de Manaus 
2.1.7 - Ações de apoio à implantação do projeto Piloto de Colonização em Grupo no Distrito Agropecuário 
2.1.8 - Programa de Desenvolvimento dos Estados da Amazônia Ocidental e Amapá Baseado no Projeto de 

Potencialidades Regionais. 
2.1.9 - Elaboração de Programa de Desenvolvimento para Cosméticos, Concentrados de Bebidas e Fármacos, em Apoio 

a Implantação do CBA. 
2.1.10- Acompanhamento do Projeto Piloto de Exploração da cultura do Dendê no Projeto de assentamento Tarumã 

Mirim 
2.1.11 - Ampliação e Manutenção de Projeto de Potencialidades Regionais 
2.1.12 - Programa de Desenvolvimento de Design Tropical da Amazônia Ocidental 

2.2 - SUBPROGRAMA: "A TRAÇA0 DE INVESTIMENTOS" 

2.2.1- Formulação de Estratégia de Atração de Investimentos - Análise da Cadeia Produtiva e Estudos de Mercado das 
Potencialidades Regionais de Ampla Localização. 

2.2.2 - Formação de Empreendedores Rurais 
2.2.3 - Administração da Concessão de Incentivos Fiscais para projetos de produção e aproveitamento de matérias-primas 

regionais 
2.2.4 - Reformulação do Serviço de Assistência Técnica Rural na Amazônia - (Contrato ASBRAER) 
2.2.5 - Elaboração e Acompanhamento da ImjJlantação de Projetos Demonstrativos na Amazônia Ocidental 
2.2.6 - Acompanhamento da Assistência Técnica e Extensão Rural das Empresas do Distrito Agropecuário e da Area de 
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Expansão do Distrito Industrial 
2.2.7 - Elaboração de Estudos para Implantação de Galpão Industrial de Manaus 
2.2.8 - Identificação de Sistema alternativos de produção de energia para comunidades rurais da Amazônia Ocidental 

III - PROGRAMA: "DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL" 

3.1 - SUBPROGRAMA: " DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS" 
3.1.1 - Capacitação e Formação de Recursos Humanos 
3.1.2 - Programa de Estágio a Estudantes 
3.1.3 - Programa Qualidade de Vida 
3.1.4 - Compartilhamento de Informações Gerenciais 
3.1.5 - Promoção de Formação Superior para Servidores 

3.2 - SUBPROGRAMA: "DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS LOGISTICOS" 

3.2.1 - Manutenção das Atividades Institucionais Permanentes 

3.3 - SUBPROGRAMA: "FOMENTO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA" 

3.3.1 - Reavaliação do Planejamento Estratégico 
3.3.2 - Sistema de Vídeo Conferência 
3.3.3 - Implantação de Sistema de Informação Geográfica - SIG e de Digitalização da base cartográfica das áreas de 

propriedade da SUFRAMA 
3.3.4 - Desenvolvimento da Qualidade da SUFRAMA 
3.3.5 - Atualização e Integração das Unidades Descentralizadas 
3.3.6 - Sistematização de Análise e Diagnose Econômico-Financeira de Empresas 
3.3.7 - Aprimoramento do Relatório de Auditoria de Projetos - RAP como instrumento de acompanhamento dos projetos 

industriais aprovados pelo CAS 
3.3.8 - Padronização do Mobiliário das Unidades Descentralizadas 
3.3.9 - Implantação de Núcleo de Inteligência Competitiva na SUFRAMA 
3.4- SUBPROGRAMA: "DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO" 

3.4.1 - Estimativa do Cálculo da Renúncia Fiscal e Sistema Informatizado 
3.4.2 - Sistema de Armazenamento e Busca de Informações Aplicadas 
3.4.3 - Implantação do Sistema Gestor do PEXPAM 
3.4.4 - Padronização de Software 
3.4.5 - Ampliação dos Recursos de Informática 
3.4.6 - Ampliação da Rede Lógica 
3.4.7 - Revisão e aperfeiçoamento do sistema de cadastro da Suframa 

3.5 - SUBPROGRAMA: "ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO" 

3.5.1 - Acompanhamento dos Projetos Industriais Aprovados pelo CAS 

3.6 - SUBPROGRAMA: "DIFUSA O DE INFORMAÇÃO A SOCIEDADE" 

3.6.1 - Execução de campanha sistemática de divulgação e promoção do PIM e da Amazônia Ocidental 
3.6.2 - Sistematização do fluxo de informação entre a Suframa, Mídia e demais segmentos formadores de opinião 
3.6.3 - Ações de Comunicação Indireta 
3.6.4 - Campanha de Conscientização e Comprometimento do Público Interno com as Ações de Comunicação 

3.7 - SUBPROGRAMA: "RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS" 

3.7.1 - Implementação do Sistema de gerenciamento Orçamentário e Financeiro da SUFRAMA 
3.7.2 -Implementação do Centro de Custos 
Fonte: SUFRAMAlSAP/DEPLAICOPLA - elaborada a partIr do PAT/2002 


