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MENSAGEM DO PREFEITO

“O Município de São Gonçalo do Amarante vem passando por grandes transformações, e um dos nossos objetivos é apoiar iniciativas
de desenvolvimento com a ﬁnalidade de atingir as metas estabelecidas do nosso trabalho. Uma de nossas propostas é transformar
nosso município em referência no desenvolvimento humano com sustentabilidade, valorizando a cultura e a identidade locais.
Vislumbramos, seguindo as diretrizes do Plano Diretor Participativo – PDP, uma maior organização no tocante a distribuição de áreas,
principalmente por conta da localização das empresas que serão instaladas no distrito industrial e de serviços na Sede e no distrito
industrial e de serviços de Croatá.
Temos, como destaque, o Terminal Portuário do Pecém, um Hub Port de nível internacional, instalado numa posição estratégica em
relação aos grandes mercados mundiais e a Zona de Processamento de Exportação (ZPE Ceará), uma Free Trade Zone, a primeira a
entrar em operação no país para alavancar as exportações. Permeando tudo isso um sistema completo de infraestruturas que conta
com rodovias, ferrovias, sistema de fornecimento de água e energia elétrica, oferta de gás natural, etc, que ﬁzeram do município o
melhor local para investir, produzir e viver.
Além de tudo isso, buscamos estabelecer sempre instrumentos modernos de gestão e muito esforço com o objetivo de cumprir com o
nosso compromisso desaﬁador de mudar para melhor a vida das pessoas de São Gonçalo do Amarante.”
Cláudio Pinto Pinho
Prefeito Municipal de SGA

MESSAGE OF MAYOR
“The municipality of São Gonçalo do Amarante is undergoing big changes, and one of our goals is to support development initiatives in order
to achieve the goals established in our work. One of our proposals is to transform our county as a reference to sustainable development of
human resources, increasing the value of the culture and local identity.
We will provide, following the guidelines of a Management Plan - PDP, a larger organization regarding the distribution of areas, mainly due
to the location of the companies that will be installed in the industrial district and services of São Gonçalo and in the industrial district and
services of Croatá.
We have as appeal, the Port Terminal of Pecém, an international “hub port”, located in a strategic position in connection to the major global
markets and the Export Processing Zone (EPZ Ceará) a free trade zone, the ﬁrst to get into operation in the country to boost exports.
Integrate all of this a complete system of infrastructure that includes roads, railways , water supply and electricity system, natural gas supply,
etc., that made the city the best place to invest, produce and live.
Besides all this, we always try to establish modern management tools and much effort in order to fulﬁll our commitment to challenging
change to improve the lives of people in São Gonçalo do Amarante.”
Cláudio Pinto Pinho
Mayor of SGA

MESSAGGIO DEL SINDACO
“Nel comune di São Gonçalo do Amarante stanno avvenendo grandi cambiamenti, e uno dei nostri propositi è quello di sostenere lo sviluppo
al ﬁne di raggiungere gli obiettivi stabiliti nel nostro mandato. Uno dei nostri propositi è quello di rendere il nostro comune un riferimento per
lo sviluppo sostenibile delle risorse umane, valorizzando la cultura e l'identità locale.
Perseguiremo, seguendo le linee guida di un piano di gestione - PDP, una grande organizzazione per quanto riguarda la distribuzione delle
aree, principalmente per via del posizionamento delle aziende che saranno installate nel distretto industriale e di servizi della sede centrale
e nel distretto industriale e di servizi di Croatà.
Abbiamo la fortuna di avere il terminal del porto di Pecém , un mega porto di livello internazionale, situato in una posizione strategica in
relazione ai principali mercati globali, e la Zona Franca per le Esportazioni (ZPE Ceará), una zona di libero scambio, il primo ad entrare in
funzione nel Paese per rilanciare le esportazioni. Integrare tutto questo sistema di infrastrutture che comprendono strade, ferrovie, fornitura
di acqua e sistema elettrico, fornitura di gas naturale, etc, ha reso la città il posto migliore per investire, produrre e vivere.
Oltre a tutto questo, cerchiamo sempre di utilizzare moderni strumenti di gestione uniti a un grande sforzo per adempiere al nostro impegno
di cambiamento e per migliorare la vita delle persone di São Gonçalo do Amarante.”
Cláudio Pinto Pinho
Sindaco di SGA
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The state of Ceará | Lo stato del Ceará

O estado do Ceará está localizado na
região Nordeste do Brasil e tem a quarta
extensão territorial da região Nordeste e
é o 17º entre os estados brasileiros em
termos de superfície territorial.
São 184 municípios e 843 distritos no
Ceará. Segundo o Censo do IBGE a
população do Estado é de 8.452.381
pessoas. Da população cearense, 77%
das pessoas vivem em áreas urbanas.
Fortaleza é a capital do Estado
(3.700.000 habitantes).
Tem uma localização privilegiada; é um
dos pontos do Brasil mais próximos da
Europa, dos Estados Unidos e da África.
É estratégico para empresas dispostas a
criar, em um excelente lugar, ao lado dos
principais mercados mundiais. O Estado
é de apenas 6 horas e meia por via aérea
da Europa e dos EUA. Pelo mar, que leva
seis dias para chegar à Europa e sete
dias para os Estados Unidos. Um lugar
seguro, sem conﬂitos políticos, étnicos e
religiosos.
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The state of Ceará is located in the
Northeast of Brazil and has the fourth
territorial extension of the Northeast and
it is the 17th among the Brazilian states in
land area.
There are 184 municipalities and 843
districts in Ceará. According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics
(IBGE) Census, the state population is
8,452,381 people. From population of
Ceará, 77% of people live in urban areas.
Fortaleza is the capital of the state
(population 3,700,000).
It has a privileged location; it is one of the
points of Brazil closest to Europe, USA
and Africa. It is strategic for companies
willing to set up in an excellent place,
next to the main world markets. The
State is only 6 and half hours by air from
Europe and the USA. By sea, it takes six
days to get to Europe and seven days to
the USA. A safe destination, with no
political, ethnical and religious conﬂicts.
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Lo stato del Ceará si trova nel nord-est
del Brasile, ha la quarta estensione
territoriale del Nord-Est ed è il 17° tra gli
stati brasiliani per superﬁcie.
Ci sono 184 comuni e 843 distretti nel
Ceará.
Secondo
il
censimento
dell'Istituto Brasiliano di Geograﬁa e
Statistica (IBGE), la popolazione è di
8.452.381 persone. Della popolazione
del Ceará, il 77% vive in aree urbane.
Fortaleza è la capitale dello stato
(3.700.000 abitanti).
Ha una posizione privilegiata; è uno dei
punti del Brasile più vicino all’Europa,
Stati Uniti e Africa. E' una posizione
strategica per le aziende che intendono
posizionarsi in un luogo eccellente,
accanto ai principali mercati mondiali. Lo
Stato è solo a 6 ore e mezza di volo da
Europa e Stati Uniti. Via mare, ci vogliono
sei giorni per arrivare in Europa e sette
giorni per gli Stati Uniti. Una posto sicuro,
senza conﬂitti politici, etnici e religiosi.

Finlândia

Rotterdam
Lisboa
Miami

Gana
Pecém

Santiago
Buenos Aires

Nova Zelândia

Pecém - Gana

3:30 h

3,10 dias

Pecém - Nova Zelândia

24:40 h

13,82 dias

Pecém - Miami

7:30 h

4,56 dias

Pecém - Santiago

4:30 h

4,35 dias

Pecém - Buenos Aires

4:00 h

3,35 dias

Pecém - Rotterdam

8:00 h

9,00 dias

Pecém - Lisboa

6:30 h

6,19 dias

Com uma área de 148.825,600 quilômetros quadrados, 573 quilômetros de praia
e temperatura média anual de 28°C, o
Ceará tem a localização ideal para
diversos tipos de investimentos.

With an area of 148,825.600 km square,
573 miles of beach and an average
annual temperature of 28°C, Ceará has
the ideal location for many types of
investments.

Con una superﬁcie di 148.825,600 km
quadrati, 573 chilometri di spiaggia e
una temperatura media annua di 28°C, il
Ceará è il luogo ideale per molte tipologie di investimenti.

Pecém

Brasil
Nordeste
Ceará

O estado do Ceará
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PIB (Produto Interno Bruto)
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GDP (Gross Domestic Product) | PIL (Prodotto Interno Lordo)

De

acordo com o Ipece - Instituto de
Pesquisa e Estratégia Econômica do
Ceará, a economia do Ceará no últimos
anos cresceu mais do que a média nacional.

According to Ipece - Instituto de
Pesquisa e Estratégia Econômica do
Ceará (Research and Economic Strategy
of Ceará), Ceará’s economy in last years
grew more than the national average.

Secondo l’Ipece - Istituto di Strategia e
Ricerca
Economica
del
Ceará,
l'economia del Ceará negli ultimi anni è
cresciuta più della media nazionale.
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A economia do Ceará deve crescer pelo
menos algo em torno de 4,5 por cento
em 2014. Se a estimativa for atingido, a
economia do estado terá um maior
envolvimento na história do PIB em
relação ao PIB do Brasil, mesmo superando o índice alcançado ainda no
governo de Virgilio Távora, de 2,21 por
cento em 1965.

L'economia del Ceará dovrebbe crescere
almeno del 4,5 per cento nel 2014. Se la
stima sarà attesa, l'economia dello stato
avrà la maggiore percentuale della storia
nel concorrere al PIL del Brasile, persino
superando l'indice del 2,21 per cento del
1965 del governo di Virgilio Tàvora.

The economy of Ceará shouldFinlândia
grow at
least somewhere around 4.5 percent in
2014. If the estimate is reached, the
state's economy will have a greater
involvement in the history of GDP of
Brasil, even outperforming the index
reached yet in the government of Virgilio
Tavora, from 2.21 percent in 1965.

EVOLUÇÃO DO PIB NO CEARÁ (R$)
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Why invest in Ceará | Perché investire nel Ceará

Com

uma política de desenvolvimento
cada vez mais apurada, o Ceará vem
elevando sua credibilidade em relação
ao empresariado e instituições ﬁnanciadoras brasileiras e internacionais.

With an increasingly improved policy,
Cearà has been raising its credibility
towards businessmen end Brazilian and
foreign international companies.

Con

CONSOLIDADO DE INFRAESTRUTURA MACRO

CONSOLIDATED MACRO
INFRASTRUCTURE

MACRO INFRASTRUTTURE
CONSOLIDATE

O Ceará tem a infra-estrutura oferecida
aos investidores como uma das suas
maiores preocupações.
Quanto à infra-estrutura, o Ceará
oferece todos os recursos possíveis para
o investimento.
O Complexo do Pecém Industrial
e Portuário, por exemplo, tem uma
área de 13.337 hectares, onde uma
porta já está funcionando e outras
empresas importantes serão construídos. Localizado em São Gonçalo do
Amarante, na Região Metropolitana de
Fortaleza, o porto tem rotas internacionais que cobrem os continentes mais
importantes com alta freqüência.

Ceará has the infrastructure offered to
the investors as one of its biggest
concerns. As for infrastructure, Cearà
offers all the possible resources to the
investment.
The Industrial and Port Complex
of Pecém, for example has a 33.000
hectare area, where a port is already
working and other important enterprises
will be built. Located in São Gonçalo do
Amarante, in the Metropolitan Region of
Fortaleza, the port has international
routes that cover the most important
continents with high frequency.

Per il Ceará una delle più grandi preoccupazioni sono le infrastrutture offerte agli
investitori. Per quanto riguarda le
infrastrutture, il Cearà offre tutte le possibili risorse per l'investimento.
Il complesso industriale e
portuale di Pecém, ad esempio, ha
una superﬁcie di 13.337 ettari, dove un
porto è già operativo ed altre importanti
aziende saranno costruite. Situato a São
Gonçalo do Amarante, nell’area metropolitana di Fortaleza, il porto ha rotte
internazionali che coprono con alta
frequenza i continenti più importanti.
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una politica sempre più determinata, il Cearà ha aumentato la sua
credibilità nei confronti di imprenditori e
aziende brasiliane ed estere.

A ferrovia Transnordestina comercial
é considerada uma das maiores obras do
governo Lula. Com 1.700 km de extensão
vai ligar os principais portos do
Nordeste, Pecém e Suape, e aumentar o
potencial industrial e comercial de toda a
região.

La ferrovia commerciale Transnordestina è considerata una delle più grandi
opere del governo Lula. Con 1.700
chilometri di estensione collegherà i
principali porti del nord-est, Pecém e
Suape, e aumentarà il potenziale industriale e commerciale di tutta l'area.

The commercial railway Transnordestina is considered one of the greatest
works of the Lula government. With
1.700 km of extension will connect the
main ports of the Northeast, Pecém and
Suape, and increase the industrial and
commercial potential of all the area.

São Luís

Pecém
Fortaleza

CE

MA

RN

João Pessoa
PI
PB
PE

Recife

AL

Maceió
SE
BA

Corredor Exportação

Corredor Norte

Corredor Zona da Mata
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O terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Pinto Martins,
em Fortaleza, inaugurado em 1998, é um
dos aeroportos mais modernos do Brasil.
É o quinto aeroporto em número de voos
internacionais no país.

The passenger terminal of Pinto
Martins International Airport, in
Fortaleza, opened in 1998, is one of the
most modern airports in Brazil. It is the
ﬁfth airport in number of international
ﬂights in the country.

Il terminal passeggeri Pinto Martins
International Airport, a Fortaleza,
aperto nel 1998, è uno degli aeroporti più
moderni in Brasile. E' il quinto aeroporto
per numero di voli internazionali nel
paese.

Rede rodoviária: no Ceará o investidor encontra 10.657 km de estradas
estaduais e 2.501 km de rodovias
federais.

Road network: in Ceará the investor
ﬁnds 10.657 kilometers of state roads
and 2.501 kilometers of federal roads.

Rete stradale: nel Ceará l' investitore
trova 10.657 km di strade statali e 2.501
km di strade federali.
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INCENTIVOS FISCAIS

TAX INCENTIVES

INCENTIVI FISCALI

O governo do estado acredita que a
atracção de investimento signiﬁca o
desenvolvimento de geração, trabalho e
dinheiro renda. Por isso, oferece ao
investidor uma série de incentivos
ﬁscais.

The state government believes that
attracting investment means generating
development, job and income money.

Il governo dello stato ritiene che attrarre
investimenti signiﬁchi generare sviluppo,
lavoro e reddito. Quindi, offre
all'investitore una serie di incentivi
ﬁscali.

Incentivo
Fiscal
CREDIBILIDADE DO GOVERNO
E INVESTINDO CAPACIDADE

GOVERNMENT’S CREDIBILITY
AND INVESTING CAPACITY

CREDIBILITA’ DEL GOVERNO E
CAPACITA’ D’INVESTIMENTO

Em 2008 Ceará investiu R $ 1,73 bilhões
em fontes de investimentos. O número
representa a quantidade mais alta já
aplicada pelo Estado em apenas um ano.
Os investimentos incluem grandes
empresas como a ampliação e modernização do Complexo Industrial e
Portuário do Pecém e a conclusão do
Eixão, que vai garantir o abastecimento
de água para a Região Metropolitana de
Fortaleza. Ele também inclui o saneamento e urbanização das cidades e a
implementação de políticas ambientais
para todas as regiões do Estado.
A melhoria das estradas também está
incluído no projeto (475 km de estradas
será melhorado, 995 serão recuperados).

In 2008 Ceará invested R$ 1,73 billion in
sources to investments. The number
represents the highest amount ever
applied by the state in only one year. The
investments include big undertakings
like the enlargement and modernization
of Industrial and Port Complex of Pecém
and the conclusion of Eixão, which will
guarantee the water supply to the Metropolitan Region of Fortaleza. It also
includes the sanitation and urbanization
of the cities and the implementation of
environmental policies for all the regions
of the state.
The improvement of the roads is also
included in the project (475 km of roads
will be improved, 995 will be recovered).

Nel 2008 il Ceará ha investito 1,73
miliardi di R$ in risorse per gli investimenti. Il numero rappresenta la somma
più alta mai investita dallo Stato in un
solo anno. Gli investimenti comprendono
grandi opere, come l'ampliamento e
l'ammodernamento del complesso
industriale e portuale di Pecém e la
conclusione dell’ Eixão, che garantirà la
fornitura d'acqua all’area metropolitana
di Fortaleza. Esso comprende anche il
risanamento e l'urbanizzazione delle
città e l'attuazione delle politiche
ambientali per tutte le regioni dello stato.
Il miglioramento delle strade è anche
incluso nel progetto (475 km di strade
saranno migliorate, 995 saranno ristrutturate).

Fortaleza - Centro de Eventos

Por que investir no Ceará
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VOCAÇÃO INDUSTRIAL
RECONHECIDO DO CEARÁ

RECOGNIZED INDUSTRIAL
VOCATION OF CEARÁ

LA RICONOSCIUTA VOCAZIONE INDUSTRIALE DEL CEARÁ

Ao longo dos últimos 20 anos, o número
de empresas da indústria de transformação aumentou em uma média de 228%.
No mesmo período, a evolução dos
funcionários na indústria de transformação no Ceará aumentou em 111%.

Over the last 20 years, the number of
transformation industry companies has
increased by an average of 228%. In the
same period the evolution of the employees in the manufacturing industry in
Ceará has increased by 111%.

Negli ultimi 20 anni, il numero di aziende
del settore della trasformazione è
aumentato in media del 228%. Nello
stesso periodo gli impiegati nel settore
della produzione nel Ceará è aumentato
del 111%.

FINANCIAMENTOS

FINANCING

FINANZIAMENTI

Bancos disponibilizam linhas de ﬁnanciamento para instalar, ampliar ou modernizar empresas.

Banks provide credit lines to install,
expand or modernize businesses.

Le banche offrono linee di credito per
installare, espandere o ammodernare le
imprese.
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BANCO DO NORDESTE
Com recursos do Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste (FNE), foi
criado o “Cresce Nordeste”, um
programa de ﬁnanciamentos com juros
baixos e prazos mais longos feito sob
medida para empreendedores de todo o
Brasil que queiram investir na Região.
São R$ 10,6 bilhões disponibilizados em
condições especiais para diversos
setores. O principal objetivo é promover
o crescimento das atividades econômicas em bases sustentáveis, fortalecendo
o mercado interno.
Serão beneﬁciados pelo Cresce
Nordeste empreendedores de todos os
portes em setores e atividades tais
como: indústria, comércio, serviços,
cultura e turismo.
BNDES
O Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), empresa
pública federal, é hoje o principal instrumento de ﬁnanciamento de longo prazo
para a realização de investimentos em
todos os segmentos da economia.
Desde a sua fundação, em 1952, o
BNDES se destaca no apoio à agricultura,
indústria, infraestrutura e comércio e
serviços, oferecendo condições especiais para micro, pequenas e médias
empresas.
O apoio do BNDES se dá por meio de
ﬁnanciamentos a projetos de investimentos, aquisição de equipamentos e
exportação de bens e serviços. Além
disso, o Banco atua no fortalecimento da
estrutura de capital das empresas
privadas e destina ﬁnanciamentos não
reembolsáveis
a
projetos
que
contribuam para o desenvolvimento
social, cultural e tecnológico.

BANCO DO NORDESTE
With funds from the Constitutional Fund
for Financing the Northeast (FNE), the
“Northeast Grows” was created, a
program of low-interest loans and longer
maturities tailored to entrepreneurs
across Brazil wishing to invest in the
region.
Are R$ 10.6 billion made available on
special terms for various industries. The
main objective is to promote the growth
of economic activities on a sustainable
basis, strengthening the domestic
market.
Will beneﬁt from the “Northeast Grows”
entrepreneurs of all sizes in sectors and
activities such as industry, trade,
services, culture and tourism.

BANCO DO NORDESTE
Con i fondi del Fondo costituzionale per il
ﬁnanziamento del Nord-Est (FNE), è stato
creato il “Nord-Est Cresce”, un
programma di prestiti a basso interesse
e scadenze più lunghe su misura per
quegli imprenditori che intendono
investire nella regione.
Sono 10,6 miliardi di R$ messi a disposizione a condizioni speciali per vari
settori. L'obiettivo principale è quello di
promuovere la crescita delle attività
economiche su una base sostenibile
rafforzando il mercato interno.
Ne beneﬁceranno imprenditori nordorientali di tutte le dimensioni, in settori e
attività quali l'industria, il commercio, i
servizi, la cultura e il turismo.

BNDES
The National Bank for Economic and
Social Development (BNDES), federal
public company, is now the main instrument for ﬁnancing long-term investments in all segments of the economy.
Since its founding in 1952, the BNDES
stands in support of agriculture, industry,
infrastructure and trade and services,
offering special conditions for micro,
small and medium enterprises.
BNDES support is through the ﬁnancing
of investment projects, equipment
procurement and export of goods and
services. In addition, the Bank operates
in strengthening the capital structure of
private companies and non-reimbursable
ﬁnancing intended for projects that
contribute to the social, cultural and
technological development.

BNDES
La Banca Nazionale per lo Sviluppo
Economico e Sociale (BNDES), società
pubblica federale, è ora il principale
strumento per il ﬁnanziamento di investimenti a lungo termine in tutti i segmenti
dell'economia.
Sin dalla sua fondazione nel 1952, la
BNDES sorge a sostegno di agricoltura,
industria, infrastrutture, commercio e
servizi, offrendo condizioni speciali per
le micro, piccole e medie imprese.
Il supporto della BNDES è attraverso il
ﬁnanziamento di progetti di investimento, l'approvvigionamento di materiali
e l'esportazione di beni e servizi. Inoltre,
la Banca opera nel rafforzamento della
struttura patrimoniale delle imprese
private e ﬁnanziamenti a fondo perduto
destinati a progetti che contribuiscono
allo sviluppo sociale, culturale e tecnologico.

BNDES - HISTÓRICO DE FINANCIAMENTOS (eh Bilhões de R$)
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Fazendo Mais e Melhor

Um dos municípios mais emergentes do
Ceará, São Gonçalo do Amarante vem se
transformando diariamente para receber
todo o desenvolvimento advindo da
instalação do Complexo Industrial e
Portuário do Pecém. A cidade está
localizada na Região Metropolitana de
Fortaleza, a 60 km da capital. O
município está divido em 7 distritos, além
da Sede: Croatá, Cágado, Pecém,
Serrote, Siupé, Taíba e Umarituba.

One

Uno dei comuni emergenti del Ceará,
São Gonçalo do Amarante si sta trasformando ogni giorno grazie ai beneﬁci
dello sviluppo del complesso industriale
del porto di Pecém. La città si trova
nell’area metropolitana di Fortaleza, a
60 km dalla capitale. Il comune è suddiviso in 7 distretti: Croatá, Cágado,
Pecém, Serrote, Siupé, Taíba e Umarituba.

of the emerging municipalities in
Ceará, São Gonçalo do Amarante is
being transformed daily to receive all
arising from the development of the
Industrial and Port Complex of Pecém.
The city is located in the Metropolitan
Region of Fortaleza, 60 km from the
capital. The municipality is divided into 7
districts: Croatá, Cágado, Pecém,
Serrote, Siupé, Taíba e Umarituba.

Populaçao (2010)

43.890

Populaçao (2013)

46.247

Área de unidade territorial
Densidade demográﬁca

Pecém
São Gonçalo
do Amarante

Maracanaú
Eusebio
Itaitinga

Fortaleza

Caucaia
Pacatuba

Pindoretama
Aquiraz
Maranguape
Guaiúba

Horizonte
Pacajus
Chorozinho

Região Metropolitana de Fortaleza - RMF
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Cascavel

834,4 km2
52,6 hab/km2

Trairi

CE-163

Paracuru
Paraipaba

Taíba

Pecém
CE-156

CE-341

CE-422

CE-162

São Gonçalo
do Amarante
Transnordestina

São Luis
do Curu

Croatá

Umarituba

Combuco

ZPE

CE-090
CE-421

BR-222

CE-085

BR-222

Caucaia

Fortaleza

CE-156
Aeroporto

Pentecoste

BR-020

Arco
Metropolitano

CE-065

Desde a implantação do Complexo
Industrial e Portuário do Pecém (CIPP),
São Gonçalo do Amarante vem vivenciando grande ascensão econômica. De
acordo com o Instituto de Pesquisa e
Estratégia Econômica do Ceará (IPECE),
o município possui a 2ª maior renda per
capita (por pessoa) do Estado.

Since the implementation of the Industrial and Port Complex of Pecém (CIPP),
São Gonçalo do Amarante has experienced great economic rise. According to
the Research Institute and Ceará
Economic Strategy (IPECE), the municipality has the 2nd highest per capita
income (per person) of the State.

Dall’inizio della realizzazione del
complesso industriale e portuale di
Pecém (CIPP), São Gonçalo do Amarante
ha avuto una grande crescita economica.
Secondo l'Istituto di ricerca e strategia
economica del Ceará (IPECE), il comune
ha il secondo più alto reddito pro capite
(a persona) dello Stato.

Municípios

População

População
Estadual

PIB

PIB

PIB per capita

(2011)

(2008)

(2011)

(R$)

Fortaleza

2.551.806

30,0%

28.350.622.000

42.010.111.000

16.963

Caucaia

344.936

4,1%

1.952.311.000

3.239.403.000

9.791

Juazeiro do Norte

261.289

3,1%

1.986.996.000

2.249.645.000

8.897

Maracanaú

217.922

2,6%

645.435.000

4.797.824.000

15.620

Sobral

201.103

2,4%

1.702.060.000

2.436.463.000

12.775

Crato

129.591

1,5%

644.522.000

1.022.157.000

8.329

Eusebio

46.047

1,0%

938.076.000

1.472.107.000

31.301

São Gonçalo do Amarante

43.947

0,5%

610.967.000

1.306.241.000

29.337

Rico em lagoas, rios e praias, o município
possui forte vocação para o turismo;
além de um povo hospitaleiro, conta com
uma rede de hotéis e pousadas. Entre os
pontos mais visitados estão as praias da
Taíba, Pecém e Colônia; o Jardim
Botânico e o Santuário de Nossa
Senhora da Soledade.

Rich in lakes, rivers and beaches, the city
has a strong vocation for tourism; plus a
hospitable people, has a network of
hotels and guesthouses. Among the
most visited places are the beaches of
Taíba, Pecém e Colônia; the Botanic
Gardens and the Shrine of Nossa
Senhora da Soledade.

Ricca di laghi, ﬁumi e spiagge, la città ha
una forte vocazione turistica; oltre ad un
popolo ospitale, dispone di una rete di
alberghi e pensioni. Tra i luoghi più
visitati ci sono le spiagge di Taíba, Pecém
e Colônia, il giardino botanico e il santuario di Nossa Senhora da Soledade.

São Gonçalo do Amarante
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CIPP (Complexo Industrial e Portuário do Pecém)
The Industrial and Port Complex of Pecém | Complesso Industriale e Portuale di Pecém

Complexo Industrial e Portuário do
Pecém (CIPP), surgiu como complexo
industrial e portuário voltado para o
desenvolvimento do parque industrial do
Ceará e do Nordeste, a partir da implantação de projetos-âncora, tais como a
usina siderúrgica, reﬁnaria de petróleo,
usinas termelétricas, unidade de regaseiﬁcação de gás natural liquefeito e um
centro de tancagem de combustíveis.
Criado em 1995, o CIPP está situado a 50
km de Fortaleza. O complexo possui uma
área
de
13.337
hectares.
As principais vias de acesso ao CIPP,
vindo de Fortaleza, são pela CE 085 ou
pela BR 222.

The Industrial and Port Complex of
Pecém (CIPP) was founded as an industrial and port complex aimed at the
development of the industrial park of
Ceará and the Northeast, starting from
the settlement of anchor projects, such
as a steel company, oil reﬁnery, thermoelectric
companies,
regasiﬁcation
company for liqueﬁed natural gas and a
central fuel tankage.
Created in 1995, the CIPP is situated 50
km from Fortaleza. The complex has an
area of 13,337 hectares.
The main access roads to the CIPP,
coming from Fortaleza are CE 085 and
BR 222.

Il

complesso industriale e portuale di
Pecém (CIPP) è sorto come un complesso
industriale e portuale ﬁnalizzato allo
sviluppo dell’area industriale del Ceará e
del Nord-Est, partendo dall’insediamento
di progetti “ancora”, come ad esempio
la società siderurgica, la raffineria di
petrolio, le società termoelettriche,
l’unità di rigassiﬁcazione di gas naturale
liquefatto e un centro di riserva di
combustibili.
Creato nel 1995, il CIPP si trova a 50 km
da Fortaleza. Il complesso ha una superﬁcie di 13.337 ettari.
Le principali vie di accesso al CIPP, da
Fortaleza sono la CE 085 e la BR 222.

SETOR I
Termelétricas
Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP)
ZPE

SETOR II
Reﬁnaria

SETOR III
Industrial

SETOR IV
Área Institucional
Serviços
ZPE

TIC
Terminal Intermodal de Cargas
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O CIPP é formado pelas instalações
portuárias, por áreas de proteção
ambiental e por 4 setores para ocupação
industrial e de serviços.
Setor 1: termelétricas, siderúrgica do
Pecém (CSP), ZPE.
Setor 2: reﬁnaria Premium II da Petrobrás, polo petroquímico/distribuidora de
derivados.
Setor 3: unidades industriais e de
serviços de médio e grande porte.
Setor 4: área institucional, serviços,
ZPE.
TIC: terminal intermodal de cargas.

The CIPP is formed by port facilities,
environmental protection areas and 4
sectors for industrial occupation and
services.
Sector 1: thermoelectric companies,
Pecém steel company (CSP), EPZ.
Sector 2: Premium II reﬁnery of Petrobras, petrochemical/distributor of derivatives.
Sector 3: industrial and service companies of medium and large size.
Sector 4: institutional area, services,
EPZ.
ITC: intermodal freight terminal.

Il CIPP è formato da strutture portuali, da
zone di salvaguardia ambientale e da 4
settori per le attività industriali e di
servizi.
Settore 1: termoelettriche, compagnia
siderurgica di Pecém (CSP), ZPE.
Settore 2: Premium II raffineria Petrobrás, polo petrolchimico/distribututrice
di derivati.
Settore 3: imprese industriali e di
servizi di dimensioni medie e grandi.
Settore 4: area istituzionale, servizi,
ZPE.
TIC: terminal merci intermodale.

INFRAESTRUTURAS DO CIPP

INFRASTRUCTURE OF CIPP

INFRASTRUTTURE DEL CIPP

Ferrovia: localizada paralelamente á
rodovia industrial (sentido norte-sul),
tendo como ponto central o terminal
intermodal de cargas, e seu ponto ﬁnal
ao norte, na área portuária.
Estradas: a principal via de acesso
rodoviário ao porto do Pecém é a CE
155, que corta o complexo industrial no
sentido norte-sul. A CE 085 encontra-se
implantada e atravessa o CIPP no
sentido leste-oeste.
Água: sistema de abastecimento de
água bruta, composto por canal adutor
(23, 5km de extensão), estação de
bombeamento principal, adutora principal de recalque,
reservatório de
compensação e adutora complementar
de distribuição.
Gás: tubulação para abastecimento de
gás natural, tubulação do gasoduto
GASFOR, construído pela Petrobrás, e a
tubulação que interliga o terminal, no
Porto do Pecém, até a UTE TermoCeará.
dentro e nas proximidades do CIPP.

Train: located alongside the industrial
road (north-south), with intermodal cargo
terminal as central point and its end point
at north, in the port area.
Highways: the main road link to the
port of Pecem is CE155, which cuts the
industrial complex in the north-south
direction. The CE 085 is implanted
through the CIPP and the east-west
direction.
Water: raw water supply system,
composed by raceway (23.5 km long),
main pumping station, main pipeline
booster, and equalizing reservoir and
complementary distribution pipeline.
Gas: pipeline to supply natural gas Gasfor pipeline, built by Petrobras, and
pipe joining the terminal at the Port of
Pecém until UTE TermoCeará.

Ferrovia: situata parallelamente alla
strada industriale (direzione nord-sud ),
ha come punto centrale il terminal merci
intermodale e a nord come punto ﬁnale
l’area del porto.
Autostrada: la principale via di
accesso al porto di Pecem è la CE 155,
che taglia il complesso industriale in
direzione nord-sud. La CE 085 attraversa
il CIPP in direzione est-ovest.
Acqua: sistema di approvvigionamento
di acqua, composto da un canale adduttore (lungo 23,5 km), stazione di
pompaggio principale, conduttura principale di ritorno, livellamento del serbatoio
e conduttura di distribuzione complementare.
Gas: gasdotto per la fornitura di gas
naturale - gasdotto Gasfor, costruito dalla
Petrobrás, con conduttura che unisce il
terminal al porto di Pecém ﬁno alla UTE
TermoCeará.

CIPP (Complexo Industrial e Portuário do Pecém)
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Aeris Energia

SETOR I - Termelétricas
SETOR II - Reﬁnaria / Polo Petroquímico
SETOR III - Área Industrial
SETOR IV - Área Institucional / Serviços / ZPE II
TIC - Projeto Ceará Portos
Serviços Istitucionais
Área de Preservação Ambiental
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BR 222
Siderúrgica Latino
Amerciana

Sistema Elétrico: composto por 3
subestações: Subestação da Companhia
Hidroelétrica do São Francisco - CHESF
(200 MVA/230 KV); Subestação do
Pecém (40 MVA/69 KV – Coelce);
Subestação do Terminal Portuário (20
MVA/69 KV – Coelce) e 1 subestação de
200 MVA.
Atualmente, uma unidade de geração de
grande porte, 700 MW, está em fase de
construção, e, no inicio do próximo ano,
outra unidade de geração com capacidade de 300 MW iniciará suas obras, além
de vários projetos de geração eólica que
poderão se estabelecer dentro e nas
proximidades do CIPP.
Correias
transportadoras:
o
sistema de correias transportadoras tem
6 km de extensão e capacidade para
movimentar 2.400 t/hora, equivalendo a
200 caminhões/hora (12 toneladas de
carga cada).

Electrical system: composed of 3
substations: Substation San Francisco
Hydroelectric Company - CHESF (MVA
200/230 KV); Substation Pecém (40
MVA/69 KV - Coelce); Port Terminal
Substation (MVA 20/69 KV - Coelce) and
one 200 MVA substation.
Currently, a large unit of generating, 700
MW, is under construction, and early next
year, another generation unit with a
capacity of 300 MW will start its works as
well as several wind energy projects may
be established in and around the CIPP.
Conveyor: the conveyor system is 6 km
long and has a capacity to handle 2,400
tons/hour, equivalent to 200 trucks/hour
(12 tons of cargo each).

Impianto elettrico: composto da 3
sottostazioni:
sottostazione
San
Francisco Società Idroelettrica Chesf
(MVA 200/230 KV); sottostazione di
Pecém 40 MVA/69 KV - Coelce);
sottostazione del terminal portuale (MVA
20/69 KV - Coelce) e una sottostazione
da 200 MVA.
Attualmente, un grande generatore, 700
MW, è in costruzione, e all'inizio del
prossimo anno, un altro generatore con
una capacità di 300 MW sarà avviato,
così come diversi progetti di energia
eolica stanno per insediarsi all’interno o
intorno al CIPP.
Nastro trasportatore: l’impianto è
lungo 6 km e ha la capacità di gestire
2.400 tonnellate/ora, pari a 200
camion/ora (da 12 tonnellate di carico
ciascuno).

CIPP (Complexo Industrial e Portuário do Pecém)
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O PORTO DO PECÉM

THE PORT OF PECÉM

IL PORTO DI PECÉM

O Estado do Ceará se destaca no
cenário nacional pelo privilégio de
possuir o porto do Pecém. Enquadre-se
na categoria “megaporto”, com ampla
área de estocagem de carga no seu
entorno, águas profundas que não
depende de dragagem, além de um
sistema de logística privilegiado. O porto
do Pecém, pela sua dimensão e concepção mais estratégica, tende a
posicionar-se como um dos grandes
“players” portuários em nível internacional, capaz de receber navios conteiners
de última geração (18 mil containers por
vez) e capacidade quase ilimitada de
expansão. O terminal foi projetado como
um porto off shore, ou seja, permite a
atracação de navios a certa distância da
costa, dando por isso acesso á navios de
maior calado, com capacidade para
transportar grandes cargas.
A administração e a exploração estão a
cargo da Companhia de Integração
Portuária do Ceará (CEARÁPORTOS),
constituída sob a forma de sociedade
anônima de economia mista, sob
controle acionário do Governo Estadual.

The State of Ceará is highlighted on the
national scene for the privilege of
owning the port of Pecém. Fits into the
category "megaport", with wide area
storage of cargo in its surroundings,
deepwater which does not depend on
dredging, plus a privileged system of
logistics. The Port of Pecém, by its size
and strategic position, tends to position
itself as one of the major "players" in
international ports, able to receive
containers ships of last generation (18
thousand containers at once) and with
almost unlimited expansion capacity. The
terminal is designed as an offshore port,
ie it allows the mooring of vessels at
some distance from the coast, thus
giving access to deeper draft vessels,
capable of carrying large loads.
The management and operation activities are responsibility of the Company
Integration Port of Ceará (CearáPortos),
incorporated as a joint stock company of
mixed economy under ownership control
of the State Government.

Lo Stato del Ceará emerge nel panorama
nazionale per il privilegio di possedere il
porto di Pecém, facente parte della
categoria dei "megaporti", con ampia
area di stoccaggio delle merci nelle
vicinanze, con acque profonde indipendenti dal dragaggio, oltre a un sistema
privilegiato di logistica. Il porto di Pecém,
per le sue dimensioni e la posizione
strategica, tende a posizionarsi come
uno dei principali "players" tra i porti
internazionali, in grado di ricevere navi
container di ultima generazione (18 mila
container alla volta) e con capacità di
espansione quasi illimitata. Il terminal è
progettato come un porto off-shore, cioè
che permette l'attracco di navi ad una
certa distanza dalla costa, dando così
accesso a navi con maggiore capacità, in
grado di trasportare grandi carichi.
Le attività di gestione e il funzionamento
sono a carico della Companhia de Integração Portuária do Ceará (CearáPortos),
costituita come società per azioni ad
economia mista sotto il controllo e di
proprietà del governo dello Stato.

RAIO X DO PORTO DO PECÉM
Área: 1.000 hectares
Tipo: Terminal Off Shore
Localização: instalado no distrito de Pecém, no município São Gonçalo do Amarante
Profundidade: até 20 metros
Movimentação Anual: 6,1 milhões de toneladas (2013)
Distância de Fortaleza: 56 km.
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Ampliaçao do porto do Pecém
Já está em execução e com o cronograma acelerado a segunda etapa de
ampliação do porto do Pecém, com
construção de dois novos berços, uma
nova ponte de acesso e uma via sobre o
quebra-mar, com investimento de R$
568 milhões, aquisição de uma nova
correia transportadora com investimento
de R$ 215 milhões e um novo descarregador de granéis com valor de R$ 80
milhões.

Expansion of the port of Pecém
It is already running and with accelerated
schedule the second stage of expansion
of the port of Pecém, with construction
of two new berths, a new access bridge
and route overseas breaking, with an
investment of R$ 568 millions; acquisition of a new conveyor belt with an
investment of R$ 215 millions and a new
discharger bulk with a value of R$ 80
millions.

Ampliamento del porto di Pecém
E’ già in esecuzione e procede a ritmi
sostenuti la seconda fase di espansione
del porto di Pecém, con la costruzione di
due nuovi ormeggi, un nuovo ponte di
accesso e una banchina sul mare, con un
investimento di 568 milioni di R$;
l’acquisizione di un nuovo nastro trasportatore per un investimento di 215 milioni
di R$ e una nuova gru per un valore di 80
milioni di R$.

Movimentação de mercadorias
cresceu 88% no Pecém no
primeiro quadrimestre de 2014
Novo recorde de movimentação de
mercadorias foi registrado pelo terminal
portuário do Pecém, no período de
janeiro a abril deste ano, com elevação
de 88% em relação ao mesmo período
do ano anterior. A movimentação foi de
2,6 milhão de toneladas, contra
1.385.000 de toneladas em 2013.
O destaque ﬁcou por conta da movimentação de granéis sólidos, com 860 mil
toneladas transportadas, 547% a mais
que de janeiro a abril de 2013.
No ranking de todos os portos
brasileiros, segundo a Secex – Secretaria do Comércio Exterior do Ministério
da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, o porto do Pecém é o terceiro
colocado na exportação de frutas e
calçados, segundo na importação de
produtos siderúrgicos e líder absoluto na
importação de clínkers (cimento não
pulverizado).

Pecém movement of goods
increases by 88% in the ﬁrst four
months of 2014
New record of movement of goods was
recorded at Port Terminal Pecém, in the
period from January to April this year, an
increase of 88% over the same period
last year. It was 2,6 million tonnes,
against 1,385,000 tons in 2013.
The highlight was the handling of bulk
solids, with 860,000 t shipped, 547%
more than in January-April 2013.
In the ranking of all Brazilian ports,
according to Secex - Secretariat of
Foreign Trade, the port of Pecem ranks
third in the export of fruits and shoes,
second in the import of steel products
and a leader in importing concrete.

La movimentazione di merci nel
porto di Pecem è aumentata
dell’88 % nei primi quattro mesi
del 2014
Un nuovo record di circolazione delle
merci è stato registrato al porto di
Pecém, nel periodo da gennaio ad aprile
di quest'anno, con un incremento
dell’88% rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno. Questo valore è stato
di 2,6 milioni di tonnellate, a fronte di
1.385.000 di tonnellate nel 2013.
Il balzo è avvenuto per via del trasporto
di materiali sfusi, con 860.000 tonnellate
trasportate, 547% in più rispetto al
periodo
gennaio-aprile
2013.
Nella classiﬁca di tutti i porti brasiliani,
secondo la SECEX - Segreteria del
Commercio Estero, il porto di Pecem è al
terzo posto nell'esportazione di frutta e
scarpe, secondo nell'importazione di
prodotti siderurgici e leader assoluto
nella importazione di cemento.

CIPP (Complexo Industrial e Portuário do Pecém)
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O Pecém, até 2020, deverá movimentar
cerca de 60 milhões de toneladas de
produtos devido aos novos projetos
estruturantes que estão se instalando no
Complexo Industrial na retroárea do
porto, como a Siderúrgica, a Ferrovia
Transnordestina e a Reﬁnaria. Com esta
movimentação o Pecém deverá estar
entre os maiores portos do país.

The Pecém, until 2020, will handle about
60 million tonnes of products due to new
infrastructure projects that are setting up
in the Industrial Complex in the backyard
of the port, such as siderúrgica, the
Transnordestina railroad and reﬁnery.
With this movement of goods Pecém
should be among the largest ports in the
country.

Pecém, entro il 2020, gestirà circa 60
milioni di tonnellate di prodotti grazie ai
nuovi progetti infrastrutturali che si
stanno insediando nel complesso industriale retrostante il porto, come la
siderurgica, la ferrovia Transnordestina
e la raffineria. Con questa movimentazione di merci Pecém diventarà tra i più
grandi porti del paese.

MOVIMENTAÇÃO NOS PRINCIPAIS PORTOS
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MACROEMPREENDIMENTOS
NO CIPP

MACRO INDUSTRIAL ENTERPRISES

MACRO IMPRESE INDUSTRIALI
DEL CIPP

Estão previstos para implantação no
CIPP os seguintes macroempreendimentos:

It is scheduled to be installed in the CIPP
the following macro industrial enterprises:

E' in programma l’insediamento nel CIPP
delle seguenti macro imprese industriali:

A) Companhia Siderúrgica do
Pecém (CSP)
Resultado da parceria entre a brasileira
Vale e as coreanas Dongkuk e Posco, a
Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP)
é a primeira usina siderúrgica integrada
da região Nordeste. Construída no
Complexo Industrial e Portuário do
Pecém (CIPP) produzirá, na primeira fase
de operação, três milhões de toneladas
de placas de aço por ano.
Serão gerados 23 mil empregos diretos
e indiretos durante a fase de
construção da usina. Durante a operação, serão 14 mil.
Investimento estimado: R$ 15 bilhões
Capacidade de produção: 3 milhões de
toneladas de aço/ano.
Volume de concreto: 15.000 metros
cúbicos (m³).

A) The Steel Company Pecém
(CSP)
Result of a partnership between Brazilian
Vale and Korean Dongkuk and Posco,
the Steel Company Pecém (CSP) is the
ﬁrst integrated steel company in the
Northeast. Built in the Industrial and Port
Complex of Pecém (CIPP) will produce in
the ﬁrst phase of operation, three million
tons of steel slabs per year.
It will generate 23,000 direct and
indirect jobs during the construction
phase. During operation they will be
14,000.
Estimated investment: R$ 15 billions
Production capacity: 3 million tons of
steel/year.
Concrete volume: 15,000 cubic meters
(m³).

A) La Compagnia Siderurgica di
Pecém (CSP)
Risultato di una partnership tra la brasiliana Vale e le coreane Dongkuk e Posco,
la Compagnia Siderurgica di Pecém
(CSP) è il primo impianto siderurgico
integrato nel nord-est. Costruita nel
Complesso Industriale e portuale di
Pecém (CIPP) produrrà nella prima fase
di funzionamento tre milioni di tonnellate
di lastre di acciaio all'anno.
Genererà 23.000 posti di lavoro diretti
e indiretti durante la fase di costruzione
dell'impianto. Durante il funzionamento, saranno di 14.000.
Investimento stimato: 15 miliardi di R$
Capacità produttiva: 3 milioni di tonnellate di acciaio/anno.
Volume di calcestruzzo: 15.000 metri
cubi (m³).

CIPP (Complexo Industrial e Portuário do Pecém)
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B) Reﬁnaria de petróleo
A reﬁnaria Premium II da Petrobrás, a ser
implantada no CIPP, terá capacidade
para processar 300.000 barris de
petróleo por dia, devendo iniciar sua
operação em 2017. O investimento
programado total é de cerca de R$ 22
bilhões.

B) Oil reﬁnery
The Premium II Petrobras reﬁnery, to be
located in CIPP, will have capacity to
process 300,000 barrels of oil per day,
and should start to operate in 2017. The
total programmed investment is about
R$ 22 billions.

B) Raffineria di petrolio
La raffineria Premium II Petrobrás che si
installerà nel CIPP raffinerà 300.000
barili di petrolio al giorno, e dovrà
entrare in funzione nel 2017.
L'investimento totale previsto è di circa
22 miliardi di R$.

C) Usinas termelétricas
A Usina Termelétrica Energia Pecém é
fruto de uma parceria entre a EDP
Energia do Brasil e a MPX Energia.
Permitirá ainda que o Ceará aumente
sua produção de energia em 90%,
passando para a posição de exportador
de energia no lugar de importador.
Com uma potência instalada de 720
megawatts e uma capacidade máxima
de geração de energia na ordem de
6.307 gigawatts-hora, é suﬁciente para
abastecer uma cidade com mais de 5
milhões de habitantes. A usina entrou
em operação em 2012.
Investimento total: R$ 3 bilhões.

C) Thermoelectric companies
Energy Pecém is the result of a partnership between EDP and Energy MPX.
It will allow Ceará to increase its energy
production by 90%, rising to the position
of energy exporter instead of importer.
With an installed capacity of 720, megawatts and a maximum capacity of power
generation in the order of 6,307
gigawatt-hours, it is enough to supply a
city with over 5 million inhabitants. The
plant went into operation in 2012.
Total investment: R$ 3 billions.

C) Le società termoelettriche
L’azienda Termoelettrica Energia Pecém
è il risultato di una partnership tra EDP e
MPX Energy.
Permetterà al Ceará di aumentare la sua
produzione di energia del 90%,
passando dalla posizione di importatore
di energia a quella di esporatore.
Con una capacità di 720 megawatt ed
una capacità massima di produzione di
energia elettrica nell'ordine di 6.307
GW/ora, è sufficiente ad alimentare una
città con oltre 5 milioni di abitanti.
L'impianto è entrato in funzione nel 2012.
Investimento totale: 3 miliardi di R$.
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A termelétrica UTE Pecém II, assim
como a Energia Pecém, utiliza carvão
mineral vindo da Colômbia.
Capacidade de geração de energia: 360
MW.
Investimento total: R$ 1,5 bilhão.

UTE thermoelectric Pecém II, as well as
Energy Pecém uses coal from Colombia.
Capacity of power generation: 360 MW.
Total investment: R$ 1,5 billion.

La UTE termoelettrica Pecém II, così
come l'Energia Pecém utilizza il carbone
proveniente dalla Colombia. Capacità di
produzione di energia: 360 MW.
Investimento totale: 1,5 miliardi di R$.

D) Zona de Processamento de
Exportação (ZPE)
Especialmente designada as indústrias
exportadoras, nas quais estas usufruem
de isenção de impostos.

D) Export Processing Zone (EPZ)
Specially designed to export industries,
in which they enjoy tax exemption.

D) Zona franca per le esportazioni
(ZPE)
Zona
industriale
speciﬁcamente
destinata alle industrie esportatrici,
all’interno della quale queste operano
esenti dal pagamento delle imposte.

CIPP (Complexo Industrial e Portuário do Pecém)
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ZPE

A ZPE do Pecém está instalada inicialmente em uma área de 576 hectares, no
município de São Gonçalo do Amarante,
no Complexo Industrial e Portuário do
Pecém (CIPP).
ZPE é uma zona de processamento de
exportação especialmente designada a
indústrias exportadoras, nas quais estas
usufruem de regimes tributário e cambial
diferenciados, bem como procedimentos
burocráticos simpliﬁcados.

The EPZ Pecém is initially installed in an
area of 576 hectares in the municipality
of São Gonçalo do Amarante, in the
Industrial and Port Complex of Pecém
(CIPP).
ZPE is an export processing zone
specially designed to export industries,
in which they enjoy different tax regimes
and exchange, and simpliﬁed bureaucratic procedures.

La ZPE di Pecém sorge su un'area di 576

Pela lei da ZPE, pelo menos 80%
da produçao deve se, obrigatoriamente, destinada ao mercado
exterior, podendo destinar os
restantes 20% para o mercado
doméstico, mas sem isenção de
impostos.

By the law of the EPZ, at least
80% of production must necessarily be exported and may
allocate the remaining 20% for
the domestic market, but without
tax exemption.

Per la legge della ZPE, almeno
l’80% della produzione deve
essere obbligatoriamente destinata all’esportazione, potendo
destinare il restante 20% al
mercato interno, quest’ultimo
senza esenzioni ﬁscali.
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ettari nel comune di São Gonçalo do
Amarante, nel complesso industriale e
portuale di Pecém (CIPP).
La ZPE è una zona franca per le esportazioni appositamente progettata per le
industrie esportatrici nella quale esse
godono di diversi regimi ﬁscali e di
cambio, nonché di procedure burocratiche sempliﬁcate per l’esportazione.

Objetivos da ZPE:
Atrair novos investimentos;
Gerar empregos;
Promover a transferência e difusão
tecnológica;
Favorecer a balança comercial;
Promover o desenvolvimento econômico
e social;
Aumentar a competitividade das exportações.
Incentivos oferecidos pela ZPE:
Suspensão de Tributos necessários à
instalação industrial ou destinados a
integrar o processo produtivo da
empresa instalada na ZPE - matériasprimas, bens intermediários e material
de embalagem, equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos (novos ou
usados).
Impostos suspensos serão convertidos
em alíquota zero ou isenção.
80% da receita bruta deve ser de exportação e sobre os 20% restantes deverão
ser pagos os tributos devidos.
As empresas podem manter 100% das
receitas de exportação no exterior.
No caso das empresas que se instalarem
no Ceará, conforme a lei sancionada,
terão 75% de redução dos impostos.
Além disso, as empresas gozarão de
liberdade cambial (não precisam fechar
câmbio) e de procedimentos administrativos mais simpliﬁcados.
Os tratamentos ﬁscal, cambial e administrativo serão assegurados pelo prazo
de até 20 anos, que poderá ser
prorrogado.

Objectives of the EPZ:
Attract new investments;
Generate jobs;
Promote the transfer and diffusion of
technology;
Encourage the trade balance;
Promote economic and social development;
Increase the competitiveness of exports.
Incentives offered by the ZPE:
Suspension of Taxes required for industrial installation or integration of the
production process of the company
installed in the ZPE - raw materials,
intermediate goods and packing
material, equipment, machinery and
(new or used) instruments.
Suspended duties will be converted to
zero rate or exemption.
80% of gross revenue should be export
and on the remaining 20% should be
paid the taxes due.
Companies can keep 100% of export
earnings abroad.
For companies setting up in the Ceará, as
signed into law, will have 75% reduction
of taxes. In addition, companies shall
enjoy freedom of exchange (no need to
close rates) and more simpliﬁed administrative procedures.
Fiscal, exchange and administrative
treatments will be provided for a
period of up to 20 years and may
be extended.

Obiettivi della ZPE:
Attrarre nuovi investimenti;
Generare posti di lavoro;
Promuovere il trasferimento e la
diffusione della tecnologia;
Favorire la bilancia commerciale;
Promuovere lo sviluppo economico e
sociale;
Aumentare la competitività delle esportazioni.
Gli incentivi offerti dalla ZPE:
Sospensione delle imposte dovute sia
per l'installazione industriale che per il
processo produttivo delle imprese installate nella ZPE - materie prime, prodotti
intermedi, materiali di imballaggio,
attrezzature, macchinari e strumenti
(nuovi o usati).
Le imposte sospese saranno convertite
in tasse zero o esenzioni.
L’80% del reddito lordo deve essere
destinato all’esportazione e sul restante
20% devono essere pagate le imposte
dovute.
Le aziende possono destinare anche il
100% dei redditi alle esportazioni.
Per le imprese che si insediano nel
Ceará, come previsto dalla legge, sarà
applicato il 75% di riduzioni sulle
imposte. Inoltre, le aziende beneﬁciano
della libertà di cambio (non c'è bisogno
di chiudere i cambi) e di procedure
amministrative sempliﬁcate.
I trattamenti ﬁscali, di cambio e amministrativi saranno assicurati per un
periodo ﬁno a 20 anni e saranno
prorogabili.

ZPE (Zona de Processamento de Exportação)

29

7

Distritos Industriais e Incentivos
Industrial Districts and Incentives | Distretti Industriali e Incentivi

Se a ZPE é interessante só par as empre-

If the EPZ is only interesting for exporting

sas exportadoras, para as empresas que
querem produzir para exportação, bem
como o mercado brasileiro, o Município
do São Gonçalo do Amarante proporciona incentivos infraestruturais, físicos e
sociais a projetos industriais de interesse
econômico e social, por meio de Distritos
Industriais (Distrito Industrial e de
Serviços da Sede de São Gonçalo do
Amarante (DIS/Sede) e Distrito Industrial
e de Serviços de Croatá de São Gonçalo
do Amarante (DIS/Croatá).
Nas páginas seguintes todos os incentivos.

companies, for companies that want to
produce for export, as well as the
Brazilian market, the municipality of São
Gonçalo do Amarante provides
infrastructural, physical and social incentives to economic and social industrial
projects throug Industrial Districts
(Industrial and Services District of São
Gonçalo do Amarante (DIS/Sede) and
Industrial and Services District of Croatá
(DIS/Croatá).
In the following pages all incentives.

Se

la ZPE è interessante solo per le
società esportatrici, per quelle aziende
che
vogliono
produrre
per
l'esportazione, nonché il mercato
brasiliano, il comune di São Gonçalo do
Amarante dà incentivi infrastrutturali,
ﬁsici e sociali ai progetti industriali di
interesse economico e sociale attraverso
i Distretti Industriali (Distretto industriale
e di servizi di São Gonçalo do Amarante
(DIS/Sede) e Distretto industriale e di
servizi di Croatà (DIS/Croatà).
Nelle pagine seguenti tutti gli incentivi.

CE-085

CE-162
CE-085

CE-156

CE-422

CE-341
CE-421
CE-090

BR-222
CE-085

BR-222

CE-341

CE-156
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Com investimentos signiﬁcativos para a
criação dos polos industriais o Município
fomenta ainda mais seu crescimento
industrial.
São Gonçalo do Amarante proporciona
um ambiente empresarial e social que
promove o desenvolvimento sustentável, amplia a industrialização, melhora
a infraestrutura industrial, cria um
ambiente de inovação, desenvolve a
competitividade, incentiva a cultura de
gestão ambiental e melhora os indicadores econômicos e sociais.
O novo distrito industrial de Croatá foi
concebido pela Prefeitura com os
conceitos inovadores de "cidade
inteligente" ou "smart city": é um
sistema interconectado de sistemas, em
que o indivíduo é o centro de tudo, com
progresso como sua palavra de ordem. O
que isso signiﬁca?
1. Áreas industriais, residencias, comerciais e institucionais interligados uns com
os outros através de um planejamento
urbano.
2. Infraestrutura: rodovias, trânsito em
massa e utilitários, energia e água,
projetados para o presente e planejadas
para o futuro.
3. O elemento humano: programas
sociais, assistência médica, educação,
segurança pública.

With signiﬁcant investments for the
creation of the industrial centers the City
encourages its industrial growth further.
São Gonçalo do Amarante provides a
business and social environment that
promotes sustainable development,
expands industrialization, improves
industrial infrastructure, creates an
environment for innovation, develops
competitiveness,
encourages
the
environmental management culture and
improves the economic and social indicators.
The new industrial district of Croatá was
designed by the City with the innovative
concepts of "smart city": it is an interconnected system of systems, in which the
individual is the center of everything,
with progress as its watchword. What
does this mean?
1. Industrial, residential, commercial and
institutional areas interconnected with
each other through an urban planning.
2. Infrastructure: roadways, mass transit
and utilities, energy and water, designed
for the present and planned for the
future.
3. The human element: social programs,
healthcare, education and public safety.

Con investimenti signiﬁcativi per la
creazione di poli industriali la città
favorisce ulteriormente la crescita. São
Gonçalo do Amarante offre un ambiente
industriale e sociale che promuove uno
sviluppo
sostenibile,
aumenta
l’industrializzazione,
migliora
le
infrastrutture industriali, crea un
ambiente
innovativo, sviluppa la
competitività, incentiva la cultura della
gestione ambientale e
migliora i
parametri economico sociali.
Il nuovo distretto industriale di Croatá è
stato progettato dal Comune con i
concetti innovativi di "città intelligente"
o "smart city": è un sistema interconnesso di sistemi, in cui l'individuo è il
centro di tutto, la cui parola d’ordine è
progresso. Cosa signiﬁca questo?
1. Aree industriali, residenziali, commerciali e istituzionali interconnesse tra loro
attraverso una pianiﬁcazione urbana.
2. Infrastrutture: rete stradale, trasporti
pubblici e utilities, energia e acqua,
pensate per il presente e pianiﬁcate per
il futuro.
3. L'elemento umano: programmi sociali,
sanità, istruzione e sicurezza pubblica.

CIDADE INTELIGENTE - SMART CITY
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INCENTIVOS FISCAIS
Existem 3 categorias de incentivos para projetos industriais:

INCENTIVOS MUNICIPAIS
O Município analisa os projetos apresentados pelas empresas para concessão de incentivos municipais, tais
como:
• Redução de ISS (imposto sobre serviços): de 5% para 2,5% ou 2%,
• Redução ou isenção de IPTU (imposto predial territorial urbano), que tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de propriedade imóvel localizada em zona urbana).

ISS (imposto sobre serviços)
é um imposto municipal sobre a prestação de serviços que não sejam serviços sujeitas
ao ICMS. A base tributável do ISS é o preço do serviço prestado. ISS é geralmente
cobrado pelo município em que a empresa que fornece o serviço está estabelecido.

IPTU (imposto predial urbano e territorial)
é um imposto anual sobre a propriedade imobiliária avaliado sobre a propriedade de
imóvel urbano real. O imposto, recolhido pelo município onde a propriedade está
localizada, é calculado em um considerado "preço de venda" do imóvel. A taxa de
imposto varia de cidade para cidade, mas pode ser estimado na faixa de 0,3% a 1,0%.

INCENTIVOS ESTADUAIS
A Política de atração de investimentos do estado do Ceará tem como princípio básico a concessão de incentivos ﬁscais, dentre eles, o diferimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços) gerado pela atividade industrial.

ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços)
é um VAT cobrado pelos estados brasileiros sobre a circulação de bens e da prestação
de transporte interestadual e intermunicipal e de serviços de comunicações. O imposto
aplica-se mesmo quando a transação e da prestação de serviços de começar em outro
país. Um imposto não-cumulativo, o ICMS é recolhido pela maioria dos estados, à taxa
de 17%. Há também taxas interestaduais de 12%, 7% e 4%, dependendo da localização
do destinatário e da natureza da transacção.

O percentual desse incentivo, o índice de retorno e o prazo de fruição dos benefícios são variáveis.
A base para o cálculo percentual e feita após a análise de 5 parâmetros básicos em que cada um deles tem uma escala de pontuação.
OS PARÂMETROS PARA ANÁLISE SÃO:
P1 – GERAÇÃO DE EMPREGOS
P2 - CUSTO DE TRANSAÇÃO (OPERAÇÃO)
P3 - LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO EMPREENDIMENTO
P4 – PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
P5 – PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Pode-se atribuir um Bônus – PE – para empresas que consolidem ou representem setores econômicos estratégicos para a base
de desenvolvimento estadual.
O valor do incentivo tem limite máximo de 75% do ICMS a ser recolhido.
O prazo de carência é de 36 meses.
O prazo global do benefício será concedido de acordo com a pontuação atribuída ao projeto, sendo no mínimo 5 anos e máximo 10
anos, renovável por igual período de acordo com a evolução do projeto.
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O percentual desse incentivo, o índice de retorno e o prazo de fruição dos benefícios são variáveis.
A base para o cálculo percentual e feita após a análise de 5 parâmetros básicos em que cada um deles tem uma escala de pontuação.
Outros incentivos ﬁscais previstos no âmbito do ICMS, que poderão ser concedidos pelo estado:
Diferimento de ICMS incidente nas aquisições de máquinas, equipamentos, partes e peças e estruturas metálicas para compor o ativo
permanente da sociedade empresária, adquiridas no exterior ou em outros estados.
Diferimento do ICMS incidente nas aquisições no exterior do país de matéria-prima e insumos para utilização no processo industrial.
A política de incentivos estadual é regulamentada por um fundo denominado “fundo de desenvolvimento estadual “– fdi, e
contempla os seguintes programas:
- PROVIN – PROGRAMA DE INCENTIVOS AO FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS.
- PCDM – PROGRAMA DE INCENTIVOS ÀS CENTRAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS.
- PROEÓLICA – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA GERADORA DE ENERGIA EÓLICA.

INCENTIVOS FEDERAIS
Além dos incentivos municipais e estaduais, o investidor interessado em se implantar no Ceará, conta ainda
com a SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste) que concede incentivo à produção,
beneﬁciando as pessoas jurídicas que possuem projetos de implantação, ampliação, diversiﬁcação ou
modernização. Os benefícios concedidos são:
1. A redução ﬁxa de 75% do IRPJ (imposto de renda de pessoas jurídicas)
O benefício é concedido por um período de 10 anos para projectos apresentados até 31 de Dezembro de 2018.
O incentivo ﬁscal é fornecido para implementar um novo projeto, bem como expandir, diversiﬁcar ou melhorar um projeto existente.
Em caso de modernização ou expansão de um projeto existente, o aumento mínimo de capacidade de produção atingida é de 20%
para os investimentos em infra-estrutura e 50% para outros investimentos.
2. O reinvestimento do 30% do Imposto de Renda (IRPJ)
A empresa pode ter 30% do IRPJ devido para ﬁns de reinvestimento. A parcela de 30% deve ser depositado no Banco do Nordeste,
mais 50% do seu montante dos fundos próprios. Depois disso, a empresa deverá apresentar um projeto técnico para a Agência de
Desenvolvimento competente que comprove que a empresa investiu em equipamentos de complementação e/ou projetos de
modernização técnica. A capital será devolvido assim que a aprovação dos projetos.
3. A Isenção do Adicional ao Frete para renovação da Marinha Mercante – AFRMM
Esta sobretaxa tem a intenção de renovar, ampliar e recuperar a frota mercante nacional, portanto, esta taxa não se aplica às importações realizadas por terra ou ar. O AFRMM implica, além de 25% sobre o valor do frete internacional sobre a entrada do carregamento
em portos brasileiros. O incentivo consiste na isenção do AFRMM.
4. A Depreciação Acelerada Incentivada para o Cálculo do IRPJ e Desconto dos Créditos da Contribuição
Beneﬁcia as pessoas jurídicas, que usufruem do Incentivo Fiscal de Redução de 75% do IRPJ, com a depreciação acelerada incentivada de bens adquiridos, para efeito de cálculo do imposto sobre a renda, e com o desconto dos créditos da Contribuição.

IRPJ (imposto de renda de pessoas jurídicas)
incide sobre os lucros tributáveis de uma entidade a uma taxa de 15%. Além do IRPJ, um
adicional de 10% é imposto sobre o lucro tributável superior a R$ 240 mil anualmente.
A contribuição social sobre o lucro, ou CSLL, incide sobre as entidades sujeitas ao IRPJ,
a ﬁm de ﬁnanciar o sistema de previdência social federal. A alíquota da CSLL é de 15%
para as instituições ﬁnanceiras e 9% para outras instituições.

AFRMM (adicional de frete para a renovação da marinha mercante)
O fato gerador do AFRMM é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro. O AFRMM é calculado sobre a remuneração do transporte
aquaviário, aplicando-se as seguintes alíquotas:
25% na navegação de longo curso
10% na navegação de cabotagem
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TAX INCENTIVES
There are 3 categories of incentives for industrial projects:

MUNICIPAL INCENTIVES
The County analyzes the projects submitted by companies to grant municipal incentives such as:
• Reduction of ISS (service tax): 5% to 2.5% and 2%
• Reduction or exemption from IPTU (property tax urban land), which has as generating property, useful ﬁeld
or possession of real property located in the urban area).

ISS (tax on services)
is a municipal tax, is imposed on the supply of services, other than services subject to
ICMS. The taxable base of ISS is the price of the service rendered. ISS is generally levied
by the municipality in which the company that provides the service is established.

IPTU (real estate property tax)
is an annual tax assessed on the ownership of urban real property. The tax, collected by
the municipality where property is located, is calculated on a deemed "sales price" of the
property. The tax rate varies from city to city, but may be estimated in the range of 0.3%
to 1.0%.

STATE INCENTIVES
The policy of attracting investments in the state of Ceará has as its basic principle the granting of tax incentives, including the deferral of ICMS (Tax on Circulation of Goods and Services) generated by industrial
activity.

ICMS (Tax on Circulation of Goods and Services)
is a VAT levied by the Brazilian states on the circulation of goods and the provision of
interstate and inter-municipal transportation and communications services. The tax
applies even when a transaction and the provision of services commence in another
country. A non-cumulative tax, ICMS is collected by most states at the rate of 17%. There
are also interstate rates of 12%, 7% and 4%, depending on the location of the recipient
and nature of the transaction.

The percentage of this incentive, the rate of return and the deadline for the enjoyment of the beneﬁts vary.
The basis for the percentage are made after the analysis of ﬁve basic parameters each of which has a score scale calculation.
ANALYTICAL PARAMETERS ARE:
P1 - GENERATING JOBS
P2 - COST OF TRANSACTION (OPERATION)
P3 - GEOGRAPHICAL LOCATION OF THE ENTERPRISE
P4 - PROJECTS OF SOCIAL RESPONSIBILITY
P5 - RESEARCH AND DEVELOPMENT PROGRAM
You can assign a Bonus - EP - for companies that consolidate or represent strategic economic sectors for the base state development.
The value of the incentive has a maximum limit of 75% of the VAT to be collected.
The grace period is 36 months.
The overall long the beneﬁt will be granted according to the score of the project, with at least 5 years and maximum 10 years, renewable for the same period according to the evolution of the project.
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Other tax incentives provided under ICMS, which may be granted by the state:
Deferral of ICMS on purchases of machinery, equipment, parts and accessories and steel structures to compose the permanent assets
of the business company, acquired abroad or in other states.
Deferral of ICMS on acquisitions outside the country of raw materials and supplies for use in industrial process.
Policy incentives state is governed by a fund named “fund state development” - fdi , and includes the following programs:
- PROVIN - INCENTIVE PROGRAM OPERATION OF COMPANIES.
- PCDM - INCENTIVE PROGRAM TO CENTRAL DISTRIBUTION OF GOODS.
- PROEÓLICA - DEVELOPMENT PROGRAMME PRODUCTION CHAIN OF WIND POWER GENERATION.

FEDERAL INCENTIVES
In addition to the local and state incentives, the investor interested in becoming active in Ceará, also has
SUDENE (Northeast Development Superintendence) granting incentives for the production, beneﬁting
companies with projects implementation, expansion, diversiﬁcation or modernization. The beneﬁts are:

1. The Fixed Reduction of 75% of IRPJ (corporate income tax)
The beneﬁt is granted for a period of 10 years for projects submitted by December 31, 2018.
The tax incentive is provided to implement a new project as well as expand, diversify or improve an existing project.
In case of modernization or expansion of an existing project, the minimum increase of production capacity achieved is 20% for investments in infrastructure and 50% for other investments.
2. The reinvestment of 30% of income tax (IRPJ)
The company may have 30% of the CIT due for reinvestment purposes. The 30% portion must be deposited in Banco do Nordeste, plus
50% of its amount from own funds. Afterward, the company must submit a technical project to the competent Development Agency
attesting that the company invested in equipment complementation and/or technical modernization projects. The capital will be
returned as soon as the approval of the projects.
3. The Additional Freight for the Renovation of the Merchant Navy (AFRMM) Exemption
This surcharge is intended to renew, enlarge and recover the domestic merchant ﬂeet, therefore, this fee does not apply to imports
made by land or air. The AFRMM implies in 25% addition on the international freight value on entry of the shipment into Brazilian ports.
The AFRMM Incentive consists on exemption of the surcharge.
4. The accelerated depreciation for the calculation of income tax and discount of credit contribution
Beneﬁts the companies, who enjoy the tax incentive reduction of 75% of income (IRPJ), with the accelerated depreciation of acquired
assets for purposes of calculating the income tax, and discounting the claims of contribution.

IRPJ (Corporate income tax)
is levied on the taxable proﬁts of an entity at a rate of 15%. In addition to the IRPJ, a 10%
surtax is imposed on taxable income exceeding BRL 240,000 on an annual basis.
The social contribution on proﬁts, or CSLL, is levied on entities subject to the IRPJ in
order to ﬁnance the Brazilian federal social security system. The CSLL rate is 15% for
ﬁnancial institutions and 9% for other institutions.

AFRMM (additional freight for the renovation of the merchant navy)
Generator fact of AFRMM is the actual beginning of the unloading operation of the vessel
in Brazilian port. AFRMM is calculated on the remuneration of waterborne transport,
applying the following rates:
- 25% in long-distance navigation
- 10% in coastal shipping
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INCENTIVI FISCALI
Ci sono tre categorie di incentivi per i progetti industriali:

INCENTIVI COMUNALI
Il comune analizza i progetti presentati dalle imprese per concedere gli incentivi quali:
• Riduzione dell’ISS (imposta sui servizi): dal 5% al 2,5% o 2%
• Riduzione o esenzione dell’IPTU (imposta sulle proprietà immobiliari sul territorio urbano), che è generata
dalla proprietà o dal possesso di beni immobili situati in zone urbane.

ISS (imposta sui servizi)
tassa comunale, è un’imposta sulle prestazioni di servizi, diversi dai servizi soggetti
all’ICMS. La base imponibile dell’ISS è il prezzo del servizio reso. L’ISS è generalmente
riscossa dal comune in cui ha sede la società che fornisce il servizio.

IPTU (imposta sulle proprietà immobiliari)
è una tassa annuale sulla proprietà di beni immobili urbani. L'imposta, applicata dal
comune in cui sono situati i beni, è calcolata su un "prezzo di vendita" stimato. L’aliquota
varia da città a città , ma rientra in una fascia che va dallo 0,3% all’1,0%.

INCENTIVI STATALI
La politica per attrarre investimenti nello stato del Ceará ha come principio di base la concessione di incentivi
ﬁscali, tra cui la riduzione dell’aliquota dell’ICMS (imposta sulla circolazione delle merci e dei servizi) o IVA
generata dall’attività industriale.

ICMS (Imposta sulla circolazione delle merci e dei servizi)
è un’IVA riscossa dagli stati brasiliani sulla circolazione di beni ed approvvigionamenti
tra stati e tra comuni. L’imposta si applica anche quando una transazione o la fornitura di
servizi hanno inizio in un altro paese. Una tassa non cumulativa, l’ICMS viene pagata
nella maggior parte degli Stati, con un’aliquota del 17%. Ci sono anche tariffe interstatali
del 12%, 7% e 4%, a seconda della localizzazione del destinatario e della natura della
transazione.

La percentuale degli incentivi, l’aliquota applicata, e la durata dei beneﬁci sono variabili. La base per il calcolo dellariduzione è fatta
dopo l'analisi di cinque parametri basici di cui ciascuno ha un punteggio.
I PARAMETRI SONO:
P1 – Creazione di posti di lavoro
P2 – Costo della transazione (operazione)
P3 – Posizione geograﬁca dell’impresa
P4 – Progetti di responsabilità sociale
P5 – Programma di ricerca e sviluppo
È possibile assegnare un Bonus - EP - per le aziende che consolidano o rappresentano settori economici strategici per lo sviluppo
dello stato.
Il valore dell'incentivo ha un limite massimo del 75% dell'ICMS da riscuotere.
Il periodo di esenzione è di 36 mesi.
La durata complessiva del beneﬁcio dipende dal punteggio del progetto, con un minimo di 5 anni ed un massimo di 10 anni, rinnovabile per lo stesso periodo secondo l'evoluzione del progetto.
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Altri incentivi ﬁscali previsti nell’ambito dell’ICMS che possono essere concessi dallo stato:
La riduzione dell’aliquota dell’ICMS sugli acquisti di macchinari, attrezzature, ricambi, accessori e strutture in acciaio per creare il
business aziendale, acquisitati all'estero o in altri stati brasiliani.
La riduzione dell’aliquota dell’ICMS su acquisti di materie prime e materiali di consumo dall’estero per l'utilizzo nel processo industriale.
La politica degli incentivi statali è regolamentata da un fondo denominato "fondo statale per lo sviluppo" - fdi , e comprende i
seguenti programmi:
- PROVIN – PROGRAMMA DI INCENTIVI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE IMPRESE
- PCDM - PROGRAMMA DI INCENTIVI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE MERCI.
- PROEÓLICA – PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA FILIERA PER LA GENERAZIONE DI ENERGIA EOLICA.

INCENTIVI FEDERALI
Oltre agli incentivi municipali e statali, l'investitore interessato ad operare nel Ceará può beneﬁciare anche
del SUDENE (Soprintendenza per lo sviluppo del Nord-Est) che concede incentivi per la produzione, beneﬁciando le aziende che hanno in progetto di installarsi, nonché progetti per l’espansione, la diversiﬁcazione o
l’ammodernamento. I beneﬁci concessi sono:
1. Riduzione ﬁssa del 75% dell’IRPJ (imposte sul reddito)
Il beneﬁcio è concesso per un periodo di 10 anni per i progetti presentati entro il 31 dicembre 2018.
L' incentivo ﬁscale è previsto per nuovi progetti, nonché ampliamenti, diversiﬁcazioni e miglioramenti di un progetto esistente.
In caso di ammodernamento o ampliamento di un progetto esistente, l'aumento minimo della capacità produttiva raggiunta è del 20%
per gli investimenti in infrastrutture e del 50% per altri investimenti.
2. Il reinvestimento del 30% dell'imposta sul reddito (IRPJ)
La società può trattenere il 30% dell’ IRPJ dovuta per motivi di reinvestimento. La quota del 30% deve essere depositata presso il
Banco do Nordeste, più il 50% del suo montante in fondi propri. In seguito, l'impresa deve presentare un progetto tecnico presso
l'Agenzia dello Sviluppo che attesti che l'azienda ha effettivamente investito in attrezzature o progetti di ammodernamento tecnico. Il
capitale sarà restituito all'approvazione dei progetti.
3. L’addizionale di trasporto per l’ammodernamento della Marina Mercantile (AFRMM)
Questa addizionale è destinata a rinnovare, ampliare e recuperare la ﬂotta mercantile nazionale, dunque non viene applicata alle
importazioni effettuate via terra o per via aerea. Tale imposta viene calcolata con un’aliquota del 25% sul valore del costo di trasporto
delle merci in entrata nei porti brasiliani. L'incentivo consiste sull'esenzione dell’AFRMM.
4. L'ammortamento accelerato per il calcolo dell’IRPJ e lo sconto del credito d’ imposta
Beneﬁcia le imprese che usufruiscono della riduzione ﬁscale del 75% del reddito (IRPJ), con l’ammortamento accelerato dei beni
acquisiti ai ﬁni del calcolo dell'imposta sul reddito, e con lo sconto sul credito d’imposta.

IRPJ (imposte sul reddito delle persone giuridiche)
viene calcolata sugli utili imponibili di un soggetto con un’aliquota del 15%. Oltre all’ IRPJ,
un’addizionale del 10% è calcolata sul reddito imponibile superiore a 240.000 R$ su
base annua. Il contributo sociale sui proﬁtti, o CSLL, viene applicato ai soggetti
sottoposti all’IRPJ per ﬁnanziare il sistema previdenziale federale brasiliano. L’aliquota
del CSLL è del 15% per gli istituti ﬁnanziari e del 9% per le altre istituzioni.

AFRMM (Addizionale di trasporto per l’ammodernamento della Marina Mercantile)
Il fattore generante l’AFRMM è l'inizio delle operazioni di scarico delle navi nei porti
brasiliani.
L’AFRMM è calcolata sul costo del trasporto, applicando le seguenti aliquote:
- 25% sulla navigazione a lunga distanza
- 10% sulla navigazione costiera
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IMPOSTOS DE RENDA PESSOA
JURÍDICA (IRPJ)
Empresas residentes são tributados
sobre os rendimentos a nível mundial.
Uma empresa estrangeira está sujeita à
tributação no Brasil somente caso realize
certas vendas no Brasil.
Imposto sobre o rendimento, ou IRPJ,
incide sobre os lucros tributáveis de uma
entidade a uma taxa de 15%. Além do
IRPJ, um adicional de 10% é imposto
sobre o lucro tributável superior a R$
240 mil em base anual.
A contribuição social sobre o lucro, ou
CSLL, incide sobre as entidades sujeitas
ao IRPJ, a ﬁm de ﬁnanciar o sistema de
previdência social federal. A alíquota da
CSLL é de 15% para as instituições
ﬁnanceiras e 9% para outras instituições.
O imposto de renda básica se aplica aos
lucros operacionais obtidos por uma
empresa no Brasil.
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CORPORATE INCOME TAXES
(IRPJ)
Resident companies are taxed on worldwide income. A foreign company is
subject to Brazilian taxation only if it
carries out certain sales activities in
Brazil.
Corporate income tax, or IRPJ, is levied
on the taxable proﬁts of an entity at a
rate of 15%. In addition to the IRPJ, a 10%
surtax is imposed on taxable income
exceeding BRL 240,000 on an annual
basis.
The social contribution on proﬁts, or
CSLL, is levied on entities subject to the
IRPJ in order to ﬁnance the Brazilian
federal social security system. The CSLL
rate is 15% for ﬁnancial institutions and
9% for other institutions.
The basic income tax applies to operating proﬁts derived by a company in
Brazil.
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IMPOSTE SUL REDDITO DELLE
PERSONE GIURIDICHE (IRPJ)
Le imprese residenti in Brasile sono
tassate sul reddito complessivo generato
in tutto il mondo. Una società straniera è
soggetta a tassazione brasiliana solo se
svolge attività di vendita in Brasile.
L’Imposta sul reddito delle società, o
IRPJ, viene calcolata sugli utili imponibili
di un soggetto con un’aliquota del 15%.
Oltre alla IRPJ, un’addizionale del 10 % è
calcolata sul reddito imponibile
superiore a 240.000 R$ su base annua.
Il contributo sociale sui proﬁtti, o CSLL,
viene applicato ai soggetti sottoposti al
IRPJ per ﬁnanziare il sistema previdenziale federale brasiliano. L’aliquota del
CSLL è del 15% per gli istituti ﬁnanziari e
del 9% per le altre istituzioni.
L'imposta sul reddito di base si applica
agli utili operativi derivanti da una
società in Brasile.

IMPOSTOS INDIRETOS

INDIRECT TAXES

IMPOSTE INDIRETTE

IMPOSTO SOBRE O VALOR
ACRESCENTADO

VALUE ADDED TAX

IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO

1) Programa de Integração Social
(PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS)
PIS e COFINS são tributos federais
apurados mensalmente sobre a receita
bruta auferida pela pessoa jurídica. PIS é
uma contribuição patronal obrigatória
destinada a um fundo de poupança dos
empregados e COFINS é uma contribuição para o ﬁnanciamento do sistema
de segurança social. O método de
cálculo é geralmente não-cumulativo,
nos termos do qual o PIS e a COFINS
incidem sobre a receita bruta de 1,65% e
7,6%, respectivamente, com as deduções
dos créditos ﬁscais de entrada para
despesas estritamente ligadas ao
negócio da empresa e previstos em lei.
Outros métodos de cálculo e regimes
especiais podem ser aplicadas a certas
indústrias e tipo de receita. Se uma
empresa está pagando o imposto de
renda com base no regime de lucro real
presumido, ou seja, sob o sistema pelo
Lucro Presumido, as taxas são reduzidas
para 0,65% e 3,0%, respectivamente,
ﬁcando neste caso a empresa sem
direito aos créditos ﬁscais de entrada
(tributação cumulativa).
PIS e COFINS são devidos na importação
de bens e serviços do exterior (ou seja,
PIS-Importação e COFINS-Importação).
As taxas aplicáveis são também de 1,65%
e 7,6%, eo valor pago é geralmente
recuperável como créditos ﬁscais de
entrada. A exportação de bens e serviços
estão isentos.

1) Social Integration Program
(PIS) and social security ﬁnancing
contribution (COFINS)
PIS and COFINS are federal taxes
imposed monthly on gross revenue
earned by legal entities. PIS is a mandatory employer contribution to an
employee savings initiative and COFINS
is a contribution to ﬁnance the social
security system. The calculation method
is generally non-cumulative, under which
PIS and COFINS are levied on gross
revenue at 1.65% and 7.6%, respectively,
with deductions of input tax credits for
expenses strictly connected to the
company's business and prescribed by
the regulating laws.
Other calculation methods and special
schemes may apply to certain industries
and type of revenue. If a company is
paying corporate income tax based on a
deemed taxable income regime, i.e.
under the Lucro Presumido system, the
rates are reduced to 0.65% and 3.0%,
respectively, and the company is not
entitled to input tax credits (cumulative
taxation).
PIS and COFINS are due on importations
of goods and services from abroad (i.e.
PIS-Import and COFINS-Import). The
applicable rates are also 1.65% and 7.6%,
and the amount paid is usually recoverable as input tax credits. The export of
goods and services are exempt.

1) Programma di integrazione
sociale (PIS) e contributo per il
ﬁnanziamento della sicurezza
sociale (COFINS)
PIS e COFINS sono tasse federali
imposte mensilmente sui ricavi lordi
guadagnati da persone giuridiche. PIS è
un fondo di risparmio per i dipendenti, ed
è un contributo obbligatorio a carico del
datore di lavoro mentre COFINS è un
contributo per ﬁnanziare la previdenza
sociale. Il metodo di calcolo è generalmente non cumulativo. PIS e COFINS
sono calcolati sul reddito lordo rispettivamente al 1,65% e 7,6%, con le detrazioni
sui crediti di imposta per le spese strettamente connesse alla attività della società
e stabilite dalle leggi vigenti.
Altri metodi di calcolo e regimi speciali
possono applicarsi a determinate attività
e tipi di reddito. Se una società sta
pagando le imposte sul reddito sulla
base di un regime di reddito imponibile
presunto, cioè sotto il sistema di “Lucro
Presumido”, le aliquote sono ridotte
rispettivamente al 0,65% e 3,0%, e la
società non ha diritto ad inserire i crediti
d'imposta (imposte cumulative).
PIS e COFINS sono dovuti per le importazioni di beni e servizi dall'estero (in
altre parole, PIS-Importazioni e COFINSImportazioni). Le aliquote applicate sono
sempre del 1,65% e 7,6%, e l'importo
versato è di solito recuperabile come
credito d'imposta in entrata.
L'esportazione di beni e servizi è esente.

2) Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI)
O IPI é um imposto federal cobrado
sobre as vendas e importações e as
vendas realizadas pelos importadores. O
valor pago na importação e outros
insumos tributados são geralmente
recuperável como créditos ﬁscais a
serem compensados com débitos de IPI
de saída da empresa. As alíquotas
variam de 0% a 330%, dependendo do
tipo de mercadorias.

2) Federal VAT (IPI)
The IPI is a federal excise tax levied on
manufacturer's sales and imports and
sales carried out by importers. The
amount paid on imports and other taxed
inputs are usually recoverable as tax
credits to be offset against company's IPI
output debits. The tax rates range from
0% to 330% depending on the type of
goods.

2) IVA Federale – Imposta sui
prodotti industrializzati (IPI)
L' IPI è una tassa federale calcolata sulle
vendite, sulle importazioni e sulle
vendite effettuate dagli importatori.
L'importo pagato sulle importazioni e
altre tasse d’ingresso sono di solito
recuperabili come crediti d'imposta. Le
aliquote variano da 0% a 330% a
seconda del tipo di merci.
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3) Imposto sobre circulação de
mercadorias e prestação de
serviços (ICMS)
ICMS é um imposto cobrado pelos
estados brasileiros sobre a circulação de
bens e da prestação de transporte
interestadual e intermunicipal e de
serviços de comunicações. O imposto
aplica-se mesmo quando a transação ou
a prestação de serviços começarem em
outro país. Um imposto não-cumulativo,
o ICMS é recolhido pela maioria dos
estados, à taxa de 17%. Há também taxas
interestaduais de 12%, 7% e 4%, dependendo da localização do destinatário e
da natureza da transação.

3) State VAT (ICMS)
ICMS is a VAT levied by the Brazilian
states on the circulation of goods and the
provision of interstate and intermunicipal transportation and communications services. The tax applies even
when a transaction and the provision of
services commence in another country. A
non-cumulative tax, ICMS is collected by
most states at the rate of 17%. There are
also interstate rates of 12%, 7% and 4%,
depending on the location of the recipient and nature of the transaction.

3) IVA Statale - Imposta sulla
circolazione delle merci e dei
servizi (ICMS)
L’ICMS è un’IVA riscossa dagli stati brasiliani sulla circolazione di beni ed approvvigionamenti tra stati e tra comuni.
L’imposta si applica anche quando una
transazione o la fornitura di servizi hanno
inizio in un altro paese. Una tassa non
cumulativa, l’ICMS viene pagata nella
maggior parte degli Stati, con
un’aliquota del 17%. Ci sono anche tariffe
interstatali del 12%, 7% e 4%, a seconda
della localizzazione del destinatario e
della natura della transazione.

4) Imposto Sobre Serviços (ISS)
O imposto sobre serviços ou ISS, um
imposto municipal, é cobrado na prestação de serviços que não sejam serviços
sujeitos ao ICMS. A lista de serviços
relevantes encontra-se em Lei Complementar. A base tributável do ISS é o
preço do serviço prestado. ISS é
geralmente cobrado pelo município em
que a empresa que fornece o serviço
está estabelecido, embora em casos
excepcionais, a ISS pode ser cobrado
pelo município onde os serviços são
executados. As taxas de ISS variam entre
2% e 5%, dependendo do município e o
tipo de serviço.

4) Service tax (ISS)
The tax on services or ISS, a municipal
tax, is imposed on the supply of services,
other than services subject to ICMS. The
list of relevant services is found in
Complementary Law. The taxable base of
ISS is the price of the service rendered.
ISS is generally levied by the municipality
in which the company that provides the
service is established, although in exceptional cases, ISS may be levied by the
municipality where the services are
performed. ISS rates vary between 2%
and 5%, depending on the municipality
and the type of service.

4) Imposta sui servizi (ISS)
L'imposta sui servizi o ISS, tassa comunale, è un’imposta sulle prestazioni di
servizi, diversi dai servizi soggetti
all’ICMS. L'elenco dei servizi pertinenti si
trova in una legge complementare. La
base imponibile dell’ISS è il prezzo del
servizio reso. L’ISS è generalmente
riscossa dal comune in cui ha sede la
società che fornisce il servizio, anche se
in casi eccezionali, l’ISS può essere
riscossa dal comune in cui vengono
eseguiti i servizi. L’ ISS varia dal 2% e il
5%, a seconda del comune e del tipo di
servizio.

IMPOSTO SOBRE O CAPITAL

CAPITAL TAX

TASSA SUL CAPITALE

O Brasil não aplica imposto sobre o
capital.

Brazil does not levy capital duty.

Il Brasile non applica imposte sui capitali.

IMPOSTO SOBRE IMÓVEIS

REAL ESTATE TAX

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

1) O imposto sobre a propriedade
imobiliária
(Imposto
Predial
Urbano e Territorial - IPTU)
é um imposto anual cobrado sobre a
propriedade de imóvel urbano. O
imposto, recolhido pelo município onde
a propriedade está localizada, é calculado em um considerado "preço de
venda" do imóvel. A taxa de imposto
varia de cidade para cidade, mas pode
ser estimado na faixa entre 0,3% e 1,0%.

1) The real estate property tax
(Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU)
is an annual tax assessed on the ownership of urban real property. The tax,
collected by the municipality where
property is located, is calculated on a
deemed "sales price" of the property.
The tax rate varies from city to city, but
may be estimated in the range of 0.3% to
1.0%.

1) L’imposta sulle proprietà immobiliari (IPTU)
è una tassa annuale sulla proprietà di
beni immobili urbani. L'imposta,
applicata dal Comune in cui sono situati i
beni, è calcolata su un prezzo di vendita
stimato. L’aliquota varia da città a città,
ma rientra in una fascia che va dallo 0,3%
all’ 1,0%.
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2) O imposto sobre a propriedade
rural (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR)
é um imposto anual cobrado sobre a
propriedade rural a taxas que variam de
0,03% a 20%, dependendo da região e
da utilização do imóvel.

2) Rural property tax (Imposto
sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR)
is an annual tax assessed on the ownership of rural property at rates ranging
from 0.03% to 20%, depending on the
region and the utilisation of the property.

2) La tassa sulle proprietà rurali
(ITR)
è una tassa annuale sulla proprietà di
beni immobili urbani rurali ed ha aliquote
che vanno dallo 0,03% al 20%, a
seconda della regione e dell'utilizzo
della proprietà.

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS
(ITBI)

TRANSFER TAX (ITBI)

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI
(ITBI)

O imposto imobiliário de transferência
(Imposto sobre a Transmissão de Bens
Imóveis) é devido no momento da
transferência do título de propriedade
real. A taxa de imposto é progressiva, de
2% para 6%, calculado, aproximadamente, sobre o preço de venda. O
comprador é responsável pelo
pagamento do imposto.

The real estate transfer tax (Imposto
sobre a transmissao de bens imoveis) is
due upon the transfer of title to real
property. The tax rate is progressive,
from 2% to 6%, calculated, roughly, on
the sales price. The buyer is responsible
for payment of the tax.

L'imposta sulle compravendite immobiliari è dovuta al momento del trasferimento di proprietà di beni immobili.
L'aliquota d'imposta è progressiva, dal
2% al 6%, calcolata, approssimativamente, sul prezzo di vendita. Il
pagamento dell’imposta spetta al
compratore.

DIREITOS ADUANEIROS

CUSTOM DUTIES

DAZI DOGANALI

Além do ICMS, do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do PIS e da
Coﬁns-importação, o governo federal
também pode cobrar direitos aduaneiros
sobre a importação de produtos para o
Brasil. O direito de importação incide
sobre a nacionalização das mercadorias.
As taxas variam de acordo com o código
NCM de cada produto. Normalmente a
taxa média é de 14%. Não há direitos de
importação para serviços. Os bens
importados também estão sujeitos ao
adicional de frete de carga para
Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM) incidente sobre o frete de
todas as importações por via marítima. O
AFRMM incide sobre o frete cobrado
pelas empresas de navegação brasileiras e estrangeiras que operam nos
portos brasileiros. Essa taxa é calculada
sobre a remuneração do transporte
aplicando-se as seguintes alíquotas:
- 25% na navegação de longo curso;
- 10% na navegação de cabotagem.
A derrogação pode-se aplicar para o
transporte marítimo de bens que se
originou ou tem por destino os portos
localizados nas regiões Norte ou
Nordeste do Brasil.

In addition to the State VAT (ICMS), the
Federal Vat (IPI), and the PIS and
COFINS-import taxes, the federal government also assesses custom duties on the
import of products into Brazil. The import
duty is levied upon the nationalization of
the goods. Rates vary according to the
NCM code of each product. Typically an
average rate is 14%. There is no Import
Duties on services. Imported goods are
also subject to the Additional Freight
Charge for Renovation of the Merchant
Navy (AFRMM) levied on all imports
transported via maritime freight. This fee
is calculated on the remuneration of
transport applying the following rates:
- 25% in long-distance navigation;
- 10% in coastal shipping.
An exemption may apply for the ocean
carriage of goods that originated from or
were destined for ports located in the
north or northeastern regions of Brazil.

Oltre all’IVA statale (ICMS) , l'IVA federale
(IPI), il PIS e il COFINS-Importazioni, il
governo federale applica anche dazi
doganali sull'importazione di prodotti in
Brasile. Il dazio sull'importazione viene
riscosso al momento della nazionalizzazione delle merci. Le tariffe variano
secondo il codice NCM per ciascun
prodotto. Normalmente l’aliquota media
è del 14%. Non ci sono dazi
sull'importazione di servizi. Le merci
importate sono anche soggette
all’Addizionale di trasporto per
l’ammodernamento della Marina
Mercantile (AFRMM), riscossa su tutte le
importazioni di merci trasportate per via
marittima. L’AFRMM viene calcolata sul
costo del trasporto applicando le
seguenti aliquote:
- 25% in navigazione a lunga distanza;
- 10% in navigazione costiera.
L'esenzione è applicata per il trasporto di
merci via mare che provengono o
partono per i porti localizzati nelle
regioni del nord o nord-est del Brasile.

Impostos brasileiro - resumo
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TRABALHADORES
ESTRANGEIROS NO BRASIL

FOREIGN WORKERS IN BRAZIL

LAVORATORI STRANIERI IN
BRASILE

As pessoas jurídicas interessadas em
utilizar mão de obra estrangeira, permanente ou temporariamente, devem
solicitar uma autorização de trabalho
junto à Coordenação-Geral de Imigração, órgão do Ministério do Trabalho e
Emprego.
O pedido será mediante a apresentação
de uma "Aplicação Pedido de Autorização de Trabalho", assinado e enviado por
seu representante legal ou procurador,
juntamente com os documentos especíﬁcos.
As autoridades de imigração brasileiras
podem permitir estrangeiros de trabalhar em bases regulares desde que
providenciem os seguintes vistos principais:
- Visto temporário (visto de 2 anos) com
um contrato de trabalho com uma
empresa local;
- Visto temporário (visto de 2 anos), sem
um contrato de trabalho com uma
empresa local, mas sob o "guardachuva" de um Acordo de Assistência
Técnica existente entre uma empresa
brasileira e uma empresa estrangeira;
- Visto permanente.

Legal entities interested in using foreign
labor, either permanently or temporarily,
must request a work permit from the
General Immigration Coordination, an
agency of the Ministry of Labor and
Employment.
The request will be by submission of a
"Work Permit Request Application",
signed and sent by its legal representative or attorney, together with speciﬁc
documents. The Brazilian immigration
authorities allow foreigners to work on a
regular basis only if they hold one of the
following main visas:
- Temporary visa (2-year visa) with an
employment contract with a local
company;
- Temporary visa (2-year visa) without an
employment contract with a local
company, under the "umbrella" of a
Technical Assistance Agreement existing
between a Brazilian company and a
foreign company;
- Permanent visa.

I soggetti giuridici interessati a utilizzare
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manodopera straniera, permanentemente o temporaneamente, devono
richiedere un permesso di lavoro al
Coordinamento
Generale
d’Immigrazione, un organo del Ministero
del Lavoro e dell'Occupazione.
La richiesta avverrà tramite la presentazione di una “richiesta di permesso di
lavoro”, ﬁrmata e inviata dal legale
rappresentante
o
procuratore,
unitamente ai documenti speciﬁci.
Le autorità brasiliane sull’immigrazione
permettono agli stranieri di lavorare in
maniera regolare solo se titolari di uno
dei seguenti visti principali:
- visto temporaneo (visto di 2 anni) con
un contratto di lavoro con una società
locale;
- visto temporaneo (visto di 2 anni) senza
un contratto di lavoro con una società
locale, sotto l'"ombrello" di un accordo di
assistenza tecnica esistente tra una
società brasiliana e una società
straniera;
- il visto permanente.

PARA OS BRASILEIROS

FOR BRAZILIANS

PER I BRASILIANI

DIREITOS DOS TRABALHADORES E REMUNERAÇÃO
As relações de trabalho no Brasil são
regidos pela Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT) e por diversas leis e
regulamentos
complementares.
A
Constituição de 1988 prevê várias
provisões trabalhistas. Entre outras
coisas, a constituição de sindicatos,
negociações coletivas e direito de greve
nos setores público e privado.
Todos os trabalhadores devem possuir
sua carteira de trabalho e previdência
social (CTPS), na qual os termos de seus
contratos de trabalho devem ser anotados. Os empregadores devem manter
registros contendo informações detalhadas sobre cada empregado e apresentar
estas informações anualmente às autoridades trabalhistas em um arquivo
eletrônico especíﬁco (Relatório Anual de
Informações Sociais - RAIS).

EMPLOYEE RIGHTS AND
REMUNERATION
Labor relations in Brazil are governed by
the Consolidated Labor Laws and numerous complementary laws and regulations. The 1988 constitution contains
several labor provisions. Among other
things, it legalizes unions, collective
bargaining, and the right to strike in both
the public and private sectors.
All workers must hold work and social
security papers (Carteira de Trabalho e
Previdenciária Social, or CTPS) in which
the terms of their employment contracts
must be recorded. Employers must
maintain ﬁles containing detailed
information about each employee and
submit this information to the labor
authorities annually in a speciﬁc
electronic ﬁle (Annual Report of Social
Information, or RAIS).
It is important to clarify some deﬁnitions
according to labor laws.

DIRITTI DEI LAVORATORI E
RETRIBUZIONE
I rapporti di lavoro in Brasile sono
disciplinati dal Testo Unico del Diritto sul
Lavoro e numerose leggi e regolamenti
complementari. La Costituzione del 1988
contiene diverse disposizioni sul lavoro.
Tra le altre cose, si legalizzano i sindacati, la contrattazione collettiva e il diritto
di sciopero sia nel settore pubblico che
in quello privato.
Tutti i lavoratori devono essere in
possesso di un Documento di Lavoro e di
previdenza sociale (Carteira de Trabalho
e Previdenciária sociali , o CTPS), in cui
devono essere registrati i termini dei loro
contratti di lavoro. I datori di lavoro
devono mantenere archivi contenenti
informazioni dettagliate su ciascun
dipendente
ed
inviare
queste
informazioni alle autorità del lavoro ogni
anno in un archivio elettronico speciﬁco
(Relazione annuale di informazione
sociale, o RAIS).

Contrato de Trabalho
Em geral, uma relação de trabalho é
considerada como permanente. Em
casos de atividades temporárias (por
exemplo, a construção de um edifício),
pode ser utilizado um contrato de
trabalho especial. Contratos de trabalho
temporário e limitado são geralmente
arranjos escritos, por um período
limitado. Um contrato de trabalho por um
período limitado (termo ﬁxo) pode ser
renovado uma vez e seu prazo total não
deve ultrapassar dois anos.
Os empregados contratados sob contratos temporários e contratos a termo
podem ser demitidos ao término do
contrato. Contratos permanentes devem
ser encerrados através de aviso por
escrito com uma antecedência mínima
de 30 dias (até 90 dias).

Employment Contrac
In general, an employment relationship
is deemed as permanent. In cases of
temporary activities (for example, the
construction of a building), a special
labor contract may be used. Temporary
Labor Contracts and Limited Period
Labor Contract are generally written
arrangements, for a limited period. A
labor contract for a limited period (ﬁxed
term) may be renewed once and its total
term must not exceed two years.
Employees hired under temporary
contracts and ﬁxed term contracts may
be dismissed at the expiration of the
contract. Permanent contracts have to be
terminated with a minimum prior notice
of 30 days (up to 90 days).

Contratto di lavoro
In generale, un rapporto di lavoro è
considerato permanente. In caso di
attività temporanee (ad esempio, la
costruzione di un ediﬁcio), può essere
utilizzato un contratto di lavoro speciale.
I contratti di lavoro temporaneo e
limitato sono generalmente accordi
scritti. Un contratto di lavoro per un
periodo di tempo limitato (a tempo determinato) può essere rinnovato una sola
volta e la sua durata totale non deve
superare i due anni.
I dipendenti assunti con contratti a
tempo determinato possono essere
licenziati alla scadenza del contratto. I
contratti a tempo indeterminato devono
essere chiusi con un preavviso minimo di
30 giorni (ﬁno a 90 giorni).

Legislação Trabalhista
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ENCARGOS TRABALHISTAS E
PREVIDENCIÁRIAS

LABOR AND SOCIAL SECURITY CHARGES

ONERI DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

1) Previdência social
Tanto os empregadores como os
empregados pagam contribuições para a
segurança social. Estas contribuições
são utilizadas para ﬁnanciar as pensões
do governo pagos aos aposentados. Os
indivíduos que recebem remuneração de
fonte brasileira estão sujeitos ao imposto
de segurança social local, que é retido
pelo empregador ou a fonte de renda. As
taxas de contribuição variar de 8% a 11%,
dependendo da quantidade de compensação.
A contribuição do empregador
geralmente varia de 26,8% a 28,8% (20%
são destinados ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, e 8,8% para
outros impostos de segurança social),
dependendo do tipo de atividade, calculado sobre o salário mensal de cada
empregado.

1) Social Security
Both employers and employees pay
social security contributions. These
contributions are used to fund government pensions paid to retired citizens.
Individuals who receive compensation
from a Brazilian source are subject to the
local social security tax, which is
withheld by the employer or the source
of income. Contribution rates range from
8% to 11%, depending on the amount of
the compensation.
The employer contribution usually
ranges from 26.8% to 28.8% (20% are
allocated to the National Social Security
Institute, or INSS, and up to 8.8% to other
social security taxes), depending on the
type of activity, calculated on each
employee's monthly salary.

1) Previdenza sociale
Sia i datori di lavoro che i dipendenti
versano contributi previdenziali. Questi
contributi vengono utilizzati per ﬁnanziare le pensioni statali pagate ai cittadini
in pensione. Ogni lavoratore che riceve
dei compensi da una impresa brasiliana
è soggetto all’imposta di previdenza
sociale, che viene trattenuta dal datore
di lavoro o dalla fonte di reddito. Le
aliquote variano dall'8% al 11%, a
seconda del valore della retribuzione.
Il contributo del datore di solito va dal
26,8% al 28,8% (il 20% è assegnato
all’istituto nazionale di sicurezza sociale,
o INSS, e l’ 8,8% alle altre imposte di
previdenza sociale), a seconda del tipo di
attività, calcolato mensilmente sullo
stipendio di ciascun dipendente.
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2) Salário
No Brasil os salários são geralmente
pagos em uma base mensal. O salário
mínimo mensal é deﬁnido por lei federal,
mas pode ser aumentada pelos acordos
coletivos de trabalho e é reajustada
anualmente. Hoje em dia, o salário
mínimo legal é equivalente a R$ 724,00
(a partir de 01 de janeiro de 2014).

2) Wages
In Brazil wages are usually paid on a
monthly basis. Monthly minimum wage is
deﬁned by federal law but it may be
increased by the collective labor agreements and is annually adjusted. Nowadays, the legal minimum wage is equivalent to BRL 724.00 (as from 01 January
2014).

2) Salari
In Brasile i salari sono generalmente
pagati su base mensile. Il salario minimo
mensile è deﬁnito dalla legge federale,
ma può essere aumentato dagli accordi
collettivi di lavoro ed è annualmente
adeguato. Ad oggi il salario minimo
legale è pari a 724,00 R$ (a partire dal 1
gennaio 2014).

3) Período de Trabalho
A semana de trabalho normal no Brasil
tem 44 horas durante um período de seis
dias (8 horas por dia - 5 dias e 4 horas - 1
dia). Ela representa um sistema de 220
horas de trabalho por mês.

3) Working Period
The regular working week in Brazil has
44 hours over a six-day period (8 hours
per day – 5 days, and 4 hours per day – 1
day). It represents a system of 220
working hours a month.

3) Periodo di lavoro
La settimana di lavoro regolare in Brasile
ha 44 ore per un periodo di sei giorni (8
ore al giorno per 5 giorni e 4 ore al
giorno per 1 giorno). Rappresenta un
sistema di 220 ore di lavoro al mese.

4) Horas extras
As horas que excederem a jornada de
trabalho devem ser pagas com um
adicional mínimo de 50 por cento (100
por cento em domingos ou feriados). A
lei proíbe turnos com mais de 10 horas
por dia, mas apenas 2 horas extras são
permitidos para uma jornada de trabalho
regular.

4) Overtime
The hours that exceed the workday must
be paid with a minimum additional of 50
percent (100 percent on Sundays or
holidays). The law prohibits shifts over 10
hours per day, so only 2 overtime hours
are allowed for a regular working day.

4) Straordinario
Le ore che superano la giornata di lavoro
devono essere pagate con un aumento
minimo del 50 per cento (100 per cento
per la domenica o le feste). La legge
vieta turni di oltre 10 ore al giorno, in
modo che solo 2 ore di straordinario
sono ammesse per una giornata di
lavoro normale.

Legislação Trabalhista
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CEARÁ

CEARÁ

CEARÁ

Seja bem-vindo à terra da alegria. Em

Welcome to the land of joy. In Fortaleza,
happiness is stamped on the beaches,
streets and smiles of the people. The
capital has gentle breezes, sea, clean
water and the average temperature of
28ºC guarantees fun from Monday to
Monday. On the West coast, the visitor is
faced with the splendor of Jericoacoara,
one of the most beautiful beaches in the
world. And in the east coast, the legendary beach of Canoa Quebrada surprised
by its magnitude. In the south of the
state, the landscape changes. The Cariri
has a mild climate with lush ﬂora and
fauna. That's where Juazeiro do Norte is,
founded by Padre Cicero. In Ceará, the
trick is to enjoy every second bringing joy
inseparable traveling companion.

Benvenuti

Fortaleza, a felicidade está estampada
nas praias, ruas e nos sorrisos das
pessoas. A capital tem brisa suave, mar
de águas limpas, e a média de 28ºC de
temperatura garante diversão de
segunda a segunda. No litoral Oeste, o
visitante se depara com o esplendor de
Jericoacoara, uma das praias mais
bonitas do mundo. E no litoral Leste, a
lendária praia de Canoa Quebrada
surpreende por sua magnitude. No sul
do Estado, a paisagem se transforma.
A região do Cariri possui um clima
ameno, com ﬂora e fauna exuberantes. É
onde está Juazeiro do Norte, fundada
pelo histórico Padre Cícero. No Ceará, a
dica é aproveitar cada segundo, levando
a alegria como inseparável companheira
de viagem.

Jericoacoara - kitesurf

Lagoinha
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nella terra della gioia. A
Fortaleza, la felicità è impressa sulle
spiagge, strade e nei sorrisi della gente.
La capitale ha una lieve brezza, mare
dall’acqua pulita, e la temperatura media
è di 28ºC, che garantisce divertimento
dal lunedi al lunedì. Sulla costa occidentale, il visitatore si trova di fronte allo
splendore di Jericoacoara, una delle più
belle spiagge del mondo. E nella costa
orientale, la leggendaria spiaggia di
Canoa Quebrada, che sorprende per la
sua grandezza. Nel sud dello stato, il
paesaggio si trasforma. Cariri ha un
clima mite, con ﬂora e fauna esuberanti.
Qui si trova Juazeiro do Norte, fondata
da Padre Cicero. Nel Ceará, il trucco è
quello di godere di ogni secondo,
vivendo la gioia come inseparabile
compagna di viaggio.

PÓLO DE FORTALEZA

FORTALEZA

FORTALEZA

Com dunas e mar verde-azulado,
Fortaleza é a capital do Brasil que
oferece mais horas de sol durante o ano.
A cidade também é famosa pela
excelente infra-estrutura. A rede
hoteleira está entre as mais modernas
do país. O Aeroporto Internacional Pinto
Martins liga Fortaleza às principais
cidades do Brasil e do mundo. Destaque
ainda para a variada oferta de restaurantes, com uma vasta culinária, de pratos
típicos e frutos-do-mar. Durante o dia, a
dica é curtir as praias do Futuro, do
Cumbuco, do Porto das Dunas e se
divertir à beira-mar no Beach Park, maior
parque aquático da América Latina.
Imperdível também é apreciar o artesanato, uma autêntica manifestação popular.
À noite, o visitante se agita com forró,
boates, bares, teatros e shows de humor.
Tem diversão em todos os dias da
semana.

With dunes and blue-green sea,
Fortaleza is the capital of Brazil that
offers more hours of sunshine each year.
The city is also famous for its excellent
infrastructure. The hotel chain is among
the most modern in the country. The
Pinto Martins International Airport
connects Fortaleza with major cities of
Brazil and the world. Another highlight is
the wide choice of restaurants, with a
wide cuisine, typical dishes and seafood
from the seas. During the day, the trick is
to enjoy the beaches of the Futuro do
Cumbuco, Porto das Dunas and enjoy
seaside in Beach Park, the largest water
park in Latin America. Must also enjoy
crafts, a genuine popular demonstration.
At night, visitors bustles with forró,
nightclubs, bars, theaters and comedy
shows. Have fun every day of the week.

Con dune e mare azzurro - verde,
Fortaleza è la capitale del Brasile che
offre più ore di sole nell’anno. La città è
anche famosa per la sue eccellenti
infrastrutture. La catena alberghiera è tra
le più moderne del paese. L' aeroporto
internazionale Pinto Martins si collega
con le principali città del Brasile e del
mondo. Interessante è anche la vasta
scelta di ristoranti, con una cucina varia,
piatti tipici e frutti di mare. Durante il
giorno sono a disposizione le spiagge di
Fuduro, Cumbuco, Porto das Dunas e ci
si può godere il mare al Beach Park, il
parco acquatico più grande dell’America
Latina. Altrettanto imperdibile è
l'artigianato popolare, vera e propria
manifestazione popolare.
Di notte, i visitatori brulicano nelle
discoteche, bar, teatri e spettacoli
comici. Divertimento per ogni giorno
della settimana.

Turismo
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CANOA

CANOA

Canoa Quebrada, antiga vila de pescadores, ganhou infra-estrutura turística,
mas preserva o charme de sua rusticidade. As falésias são o cartão de visita da
praia, enquanto que os bares e restaurantes oferecem um extenso cardápio,
do exótico ao soﬁsticado.
O artesanato das “lojinhas”, com suas
belas obras de arte, também merece ser
apreciado. Aproveite para conhecer as
belezas de lugares próximos, como a
Praia das Fontes, Praia da Redonda,
Morro Branco; o patrimônio cultural de
Aracati e o passeio pelo Rio Jaguaribe.
Mas poupe energia, porque na noite de
Canoa sons e culturas se reúnem para
celebrar a vida.
Vida que ﬁca mais bonita quando se está
no aconchego de Canoa.

Canoa Quebrada, former ﬁshing village
gained tourist infrastructure, but
preserves the charm of its hardiness. The
cliffs are the business card of the beach,
while bars and restaurants offer an
extensive menu from the exotic to
sophisticated.
The craftsmanship of the "shops", with its
beautiful art works, deserves to be
appreciated. Take the opportunity to
experience the beauty of nearby places
such as Praia das Fontes, Redonda
Beach, Morro Branco, the cultural
heritage of Aracati and walking by the
river Jaguaribe. But save energy
because the night Canoe sounds and
cultures come together to celebrate life.
Life that is most beautiful when it is in the
comfort of Canoa.

Canoa Quebrada, antico villaggio di
pescatori è ricca di infrastrutture
turistiche, ma conserva il suo fascino
rustico. Le scogliere sono il biglietto da
visita della spiaggia, mentre bar e
ristoranti offrono un ampio menù,
dall’esotico al soﬁsticato.
L'artigianato dei negozietti, con le sue
belle opere d'arte, merita di essere
visitato. Cogliete l'opportunità di
sperimentare la bellezza dei luoghi vicini
come Praia das Fontes, Praia da
Redonda, Morro Branco, il patrimonio
culturale di Aracati passeggiando per Rio
Jaguaribe. Ma risparmiate energia
perché nella notte di Canoa i suoni e la
cultura si incontrano per celebrare la
vita. La vita è più bella quando ci si trova
nel comfort di Canoa.
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PÓLO DE JERICOACOARA

JERICOACOARA

JERICOACOARA

A natureza foi generosa com Jericoacoara. Tamanha beleza é Área de Proteção
Ambiental desde 1984. Contemplar o
pôr-do-sol em cima da duna e visitar a
Pedra Furada são experiências
inesquecíveis. O visitante pode também
percorrer os 56 km que separam Jeri de
Camocim admirando
a paisagem
deslumbrante e paradisíaca. Na
vizinhança, estão outros lugares especiais: a praia de Lagoinha, Flecheiras e
Mundaú, com suas areias brancas e
belos coqueirais. Jeri ainda oferece uma
noite cheia de diversão, com seus traços
singulares: charmosos bares e restaurantes com uma rica culinária e, como
sobremesa, uma deliciosa torta de
banana. Na Rua do Forró a atmosfera é
única para quem gosta de agitação. A
tradicional padaria que só abre durante a
madrugada, é uma atração à parte.

Nature has been generous to Jericoacoara. Such beauty is the Environmental
Protection Area since 1984. Contemplating the setting of the sun on top of the
dune and visit Pedra Furada are unforgettable experiences. Visitors can also
go through the 56 km that separate Jeri
from Camocim admiring the stunning
and idyllic scenary. In the neighborhood
there are special beaches: Lagoinha,
Flecheiras and Mundaú, with its white
sands and beautiful palm trees. Jeri also
offers a fun-ﬁlled evening with their
unique traits: charming bars and restaurants with a rich cuisine and for dessert a
delicious banana cream pie. In Rua do
Forro the atmosphere is only for those
who like excitement. The traditional
bakery that only opens at down, is an
attraction in itself.

La natura è stata generosa a Jericoacoara. Tale bellezza è riserva ambientale
dal 1984. Contemplare il tramonto del
sole in cima alle dune e visitare Pedra
Furada sono esperienze indimenticabili. I
visitatori possono anche attraversare i
56 km che separano Jeri da Camocim
ammirando il paesaggio mozzaﬁato e
idilliaco. Nelle vicinanze altri luoghi
speciali sono le spiagge di Lagoinha,
Flecheiras e Mundaú, con le loro sabbie
bianchissime e bellissime palme. Jeri
offre anche una vita notturna all'insegna
del divertimento con caratteristiche
uniche: affascinanti bar e ristoranti con
una cucina ricca, e per dessert una
deliziosa torta di banane. Nella Rua do
Forrò l'atmosfera è unica per chi ama il
movimento. La panetteria tradizionale
che apre solo all’alba è un'altra
attrazione.
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