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O Amazônia 2030
é uma iniciativa
de pesquisadores
brasileiros para
desenvolver um
plano de ações para
a Amazônia brasileira.

Temas

60+ pesquisadores
40+ trabalhos
Economia
• Mercado de Trabalho
• Exportações
• Arranjos pré-competitivos
• Finanças públicas
• Infraestrutura
• Zona Franca
• Pecuária
• Setor de Alimentação
• Economia da biodiversidade

Floresta
• Política Fundiária
• Conservação
• Restauro e regeneração
• Desmatamento e degradação

Social
• Saúde
• Educação
• Violência
• Demografia
• Cidades/Urbanismo

Por que?
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Fonte: CEA/IMAZON, 2021

Cobertura do território e desmatamento
na Amazônia Legal, 2020
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Condições de contorno

i. Desmatamento é necessário?
Tendências globais na produção de alimentos

i. Desmatamento é necessário?
Tendências na Amazônia Legal
Desmatamento

Produção Agropecuária

Outra consequência da informalidade é a redução da renda. Os rendimentos do trabalho são

ii. Mercado de trabalho e geração de renda
Vínculos trabalhistas mais frágeis

bem menores na Amazônia Legal quando comparados ao resto do Brasil. Em particular, o
rendimento do trabalho domiciliar per capita era de apenas R$ 654 na região amazônica em
2019, cerca de 40% menos do que o valor médio observado no restante do país, de R$ 1.074.
Figura C. Taxa de informalidade em relação aos ocupados (%), Amazônia Legal e restante do
Brasil, 2012-2020

A informalidade na Amazônia
é significativamente maior
que no resto do país.

Fonte: com base nos dados da PNAD Contínua, IBGE

distribuição de rendimentos, Amazônia Legal e restante do Brasil, 2019

ii. Mercado de trabalho e geração de renda
O Estado como fonte crucial de renda

dos domicílios nesse quinto de distribuição de renda não tiveram qualquer rendimento. No
restante do país, esse valor correspondeu a 4%.

Figura 15. Composição do rendimento domiciliar per capita, restrito para o primeiro quintil da

Figura 19. Composição do rendimento domiciliar per capita, restrito para o quinto quintil da
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(%)

(%)

(%)

(%)

O Estado contribui com 1/3 da renda das famílias.
Para os mais pobres, na forma de programas
Fonte: com base nos dados da PNAD Contínua, IBGE
Fonte: com base nos dados da PNAD Contínua, IBGE
sociais e auxílios. Para os mais ricos, na forma de
Abrangência de
Programas
Sociais
e Auxílios
Fonte:
IBGE, PNAD
Contínua
2019
Na Figura 16, apresenta-se a composição
do RDPC parapúblico.
os domicílios localizados na faixa
emprego
Fonte:
correspondente ao segundo quinto da distribuição de renda. A diferença da participação
doscom
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ii. Mercado de trabalho e geração de renda
Há um significativo desalento dos jovens
Figura A. Taxa de ocupação e taxa de participação em relação à PIA (%), por faixa etária,
Amazônia Legal e restante do Brasil, 2019

A taxa de participação
dos jovens (18-24 anos)
no mercado de trabalho
na Amazônia é 13
pontos percentuais
menor que no resto do
Brasil.

(%)

Fonte: com base nos dados da PNAD Contínua, IBGE

(%)

iii. Vantagens comparativas
Caminhos para o futuro

Áreas para cultivo

Floresta

Oferta de trabalho

Alguns caminhos

i. Combate ao desmatamento
É factível e custo-efetivo
O país implementou um
sistema eficaz de
combate ao
desmatamento. Nem o
custo direto de
operação do sistema,
nem seus impactos
sobre a atividade
econômica são
relevantes.

i. Combate ao desmatamento
Consequências econômicas
Figura 1. Evolução da Área de Pastagem, 1985-2017

O combate ao ambiente
de ilegalidade cria
incentivos para uso mais
eficiente de recursos
naturais, atraindo
melhores produtores.

Fonte: CPI/PUC-Rio com base nos dados do Censo Agrícola de 1985, 1996, 2006 e 2017, 2021

i. Combate ao desmatamento
A importância da questão fundiária
Assentamentos

Regularização fundiária
é fundamental, mas
requer atenção aos
incentivos criados.
Dependendo do
formato, pode estimular
grilagem e
desmatamento.

Áreas não destinadas
com CAR
Áreas não destinadas
sem CAR

42%

Imóveis privados
UCs (sem APA)
Terra Indígena
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Legislação Fundiária: https://amazonia2030.org.br/legislacao-fundiaria-brasileira-incentiva-grilagem-e-desmatamento-na-amazonia/

30%

ii. Regeneração florestal
6.9M hectares de
vegeração secundária
com mais de 6 anos

Enorme potencial para
arranjos de
compensação de
emissões – soluções
com base na natureza
Fonte: Pinto et al. 2021
Restauração Florestal: https://amazonia2030.org.br/restauracao-florestal-em-larga-escala-na-amazonia-o-potencial-da-vegetacao-secundaria/

iii. Zona Franca de Manaus
EXEMPLOS DE PRODUTOS DA ZFM

Grandes multinacionais
(Coca-Cola, Harley-Davidson,
LG, Samsung, Honda e outras)

Celulares

Refrigerantes

Computadores

Motocicletas

Aparelhos de
ar condicionado

Embalagens plásticas

Video game

Aparelhos de Televisão

80 mil empregos diretos

Foco no mercado doméstico:
apenas 2% do faturamento
vem de exportação

Faturamento de R$ 100 bilhões

65% da aquisição dos insumos
é do exterior e 15% de outras
regiões do país

Fonte: CPI/PUC-Rio, 2021

Zona Franca de Manaus: https://amazonia2030.org.br/aprimorando-zona-franca-manaus/

iii. Zona Franca de Manaus
OBJETIVO

TIPO DE ZONA

Zona
Empresarial
Desenvolvimento
regional e geração
de emprego

EUA
França
Reino Unido

Zonas
Francas
Facilitação do
comércio exterior
Fonte: CPI/PUC-Rio, 2021

EUA
Canadá
Argentina
Chile
Colômbia
Panamá
República Dominicana

CONDICIONALIDADES
ESPECÍFICAS

Geração de emprego
para os empregados
de origem local
Investimento em
melhorias locais

Armazenamento
e reexportação
de mercadorias
Não incorporação nacional

Zona Franca de Manaus: https://amazonia2030.org.br/aprimorando-zona-franca-manaus/

iv. Produtos Florestais
VALOR DAS
EXPORTAÇÕES MA
AMAZÔNIA (US$)

VALOR DAS
EXPORTAÇÕES
MERCADO GLOBAL (US$)

Pimenta (do gênero piper), seca, não triturada nem em pó

108 milhões

1,5 bilhão

7,25%

Outros peixes, exceto fígados, ovas e sêmen

33 milhões

4,1 bilhões

0,82%

Óleos de dendê, em bruto

27 milhões

8,7 bilhões

0,32%

Suco (sumo) de qualquer outra fruta ou produto hortícola

24 milhões

2,5 bilhões

0,96%

Cabeças, caudas e bexigas natatórias, de peixes

19 milhões

427 milhões

4,60%

Outras frutas e partes de plantas, preparadas ou conservadas

19 milhões

3,7 bilhões

0,50%

Castanha-do-pará, fresca ou seca, sem casca

16 milhões

364 milhões

4,44%

Castanha-do-pará, fresca ou seca, com casca

12 milhões

24 milhões

47,28%

Peixes ornamentais de água doce

5 milhões

260 milhões

2,02%

Outras frutas congeladas, não cozidas ou cozidas em água

4 milhões

2,8 bilhões

0,13%

Filés de outros peixes, congelados

3 milhões

1,9 bilhões

0,16%

Outros sucos de abacaxi, não fermentados

3 milhões

360 milhões

0,79%

Outros camarões, congelados

3 milhões

17,7 bilhões

0,02%

Mel natural

3 milhões

2,2 bilhões

0,12%

Outros óleos de dendê, mesmo refinados

2 milhões

23,3 bilhões

0,01%

Subtotal - 15 principais produtos compatíveis

281 milhões

69,9 bilhões

0,40%

Valor total dos produtos compatíveis com a floresta

298 milhões

176,6 bilhões

0,17%

PRODUTOS COMPATÍVEIS

% MERCADO DE
EXPORTAÇÕES
DA AMAZÔNIA

Fonte: Amazônia 2030, 2021

Exportação de produtos compatíveis com a floresta: https://amazonia2030.org.br/oportunidades-para-exportacao-de-produtos-compativeis-com-a-floresta-na-amazonia-brasileira/

iv. Produtos Florestais

Se a Amazônia elevar a exportação
dos produtos compatíveis com a
floresta para a participação média do
Brasil no comércio mundial, a receita
seria de USD 2.3bi por ano.
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