
O  faturamento da ZFM cres-
ceu mais que o faturamen-
to nacional em 2021. Muitas 
empresas têm migrado 
suas operações para a 
região. Diante disso, a ques-
tão que se coloca é: o que 
eu preciso saber em primei-
ro lugar antes de optar pela 
ZFM?

As empresas instaladas na 
ZFM gozam de uma série de 
incentivos tributários. Esses 
incentivos são aplicados, 
por exemplo, na importação 
de produtos pela região e 
sobre os produtos fabrica-
dos no Polo Industrial de 
Manaus.

Porém, para que uma indús-
tria tenha acesso a todos os 
benefícios que o modelo 
oferece, não basta que 
esteja fisicamente instala-
da na cidade de Manaus.

O acesso aos benefícios de-
pende do cumprimento de 
algumas regras, em espe-

cial do atendimento ao Pro-
cesso Produtivo Básico.

O PPB, como é conhecido 
esse processo, é o conjunto 
mínimo de etapas indus-
triais que deve ser realizado 
pela empresa beneficiada 
para que possa usufruir dos 
incentivos oferecidos pelo 
modelo da ZFM.

Isso significa dizer que as 
empresas incentivadas não 
apenas produzem na região, 
mas o fazem seguindo 
etapas mínimas de produ-
ção para aquele determina-
do produto. Costumo dizer 
que o produto fabricado na 
ZFM é o “bolo” e o PPB, sua 
“receita”.

Portanto, antes de optar 
pela ZFM, a empresa inte-
ressada avaliar a possibili-
dade de executar as etapas 
mínimas de produção pre-
vistas no PPB previsto para 
o produto que pretende 
industrializar na região.

Importante ressaltar que 
muitos incentivos indepen-
dem do PPB. Assim, ainda 
que a empresa não consiga 
atender às especificações 
do processo produtivo 
básico, existem benefícios 
oferecidos pelo modelo que 
podem garantir a competi-
tividade do produto fabrica-
do na região.

  

ZFM: O QUE EU PRECISO SABER EM 
PRIMEIRO LUGAR?

P O R  J O N A T H A N  C E L S O  R O D R I G U E S

SÃO PAULO -  03  DE  DEZEMBRO DE 2021 .

ARTIGO | GRM ADVOGADOS

contato@grm.com.br (11) 99190-8018 www.grm.com.br
São Paulo/SP Rua Coronel Paulino Carlos, 129 Paraíso CEP: 04006-040 Tel.: (11) 2292-1307
Manaus/AM Rua Planeta Saturno, 84 AleixoConj. Morada do Sol CEP: 69060-064 Tel.: (92) 3213-7275

J O N AT H A N  C E LS O  R O D R I G U E S

Advogado e sócio do GRM Advoga-
dos, especialista em Direito 
Tributário pela FGV – Escola de 
Direito de São Paulo da Fundação 
Getúlio Vargas, membro do 
Instituto Brasileiro de Direito 
Tributário. 


