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Resumo Executivo 

Este relatório apresenta o possível impacto das Zonas Econômicas Especiais (ZEEs) com 

políticas de última geração no desenvolvimento econômico dos países anfitriões. Aplicando 

novas estruturas legais, tributárias e regulatórias, as Zonas podem atrair maiores níveis de 

IED, possibilitando o financiamento de infraestrutura e programas sociais na zona e em seu 

país anfitrião. As ZEEs também produzem efeitos positivos de transbordamento que têm a 

capacidade de enriquecer as áreas circundantes. Este relatório explica como as ZEEs podem 

ajudar a construir uma economia sustentável baseada no aumento do emprego, na 

transferência de tecnologia e em novas cadeias de abastecimento, mostrando como um tipo 

específico de Zona chamado Zona de Prosperidade pode beneficiar a economia brasileira. 

 

Para isso, o artigo apresenta o conceito básico e o impacto das Economias Especiais no século 

XX. Em seguida, abrange a evolução pela qual as Zonas estão passando hoje, com base nas 

melhores práticas emergentes em autonomia política, políticas econômicas, estruturas legais 

e administração privada. A seguir, o relatório detalha uma estrutura inspirada nas melhores 

práticas, chamada Zona de Prosperidade, que aproveita todas essas características. O artigo 

conclui projetando o impacto econômico dessas novas zonas para a economia global, em geral, 

e para o Brasil, especificamente. Utilizando essas projeções gerais, os autores afirmam que 

depois que o Brasil implementar as Zonas de Prosperidade, ele poderá dobrar seu PIB em dez 

anos e se tornar uma “Economia Avançada” em quinze. 

 

 

 

Este relatório do ICG foi encomendado por: 

Tipolis Consult  

Uma divisão de Free Private Cities Inc. 

Avenida Samuel Lewis, SL55 Tower, 17º andar 

Cidade do Panamá, República do Panamá 

Para mais informações, favor entrar em contato com Francisco Litvay 

francisco.litvay@tipolisconsult.com 

https://instituteforcompgov.org/
mailto:francisco.litvay@tipolisconsult.com


3 

 

Aviso Legal 

As informações deste relatório têm o objetivo de fornecer aos leitores informações gerais sobre 

assuntos que eles possam achar interessantes. Embora tenham sido feitos todos os esforços 

para oferecer informações atuais e precisas, podem ocorrer erros. O Institute for Competitive 

Governance não se responsabiliza por quaisquer erros ou omissões no conteúdo deste 

relatório. Além disso, este relatório pode conter referências a certas leis e regulamentos. As 

leis e os regulamentos mudarão ao longo do tempo e devem ser interpretados apenas à luz de 

circunstâncias particulares. Essas informações são fornecidas "no estado em que se 

encontram", sem garantias de integridade, precisão ou pontualidade e sem garantias de 

qualquer tipo, expressas ou implícitas. O Institute for Competitive Governance não garante 

que este relatório seja ininterrupto, livre de erros ou de omissões. Na extensão máxima 

permitida de acordo com a lei aplicável, o Institute for Competitive Governance isenta-se de 

todas as garantias, expressas ou implícitas, incluindo, entre outras, garantias implícitas de 

comercialização e adaptação a uma finalidade específica. Em nenhum caso o Institute for 

Competitive Governance ou seus parceiros, membros, acionistas, agentes ou funcionários 

acima mencionados serão responsáveis perante você ou qualquer outra pessoa por qualquer 

decisão feita ou ação tomada com base nas informações contidas neste relatório ou por 

quaisquer danos consequenciais, especiais ou semelhantes, mesmo que avisados da 

possibilidade de tais danos. 
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I. Panorama da 

Indústria de Zonas 

Este relatório define Zonas 

Econômicas Especiais (ZEEs) como áreas 

geográficas delimitadas com políticas 

econômicas diferentes para investidores, 

empresas e residentes. Ao contrário de 

outros tipos de zonas livres, elas têm 

administração e zoneamento separados da 

área circundante. Elas também atendem a 

 
1 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir201

9_en.pdf 

múltiplas empresas, e não a uma única 

firma. Outros tipos de zonas livres 

incluem: 

● Zonas Isentas de Impostos 

● Zonas de Comércio Exterior 

● Portos Livres 

● Zonas de Processamento e Exportação 

● Zonas Francas Industriais (ou Zonas de 

Processamento de Exportação) 

● Zonas da Indústria da Informação 

● Zonas Francas Bancárias e de Seguros. 

As ZEEs são uma das indústrias de 

maior crescimento atualmente. Havia 

menos de 79 ZEEs na década de 1970. 

Hoje, a UNCTAD1 conta aproximadamente 

5.400. São 1.400 ZEEs a mais do que há 

cinco anos, com mais de 500 novas ZEEs 

em andamento. Mais de 75% de todos os 

países agora têm esquemas de ZEEs, em 

contraste com 15% meio século atrás.  

As ZEEs também estão entre as 

indústrias com alguns dos maiores 

impactos econômicos. As zonas empregam 

diretamente entre 90 e 100 milhões de 

pessoas. Além disso, seu crescimento tem 

“efeitos de transbordamento”, o que leva à 

maior prosperidade nas regiões vizinhas. 

No geral, isso representa de 50 a 200 

milhões de empregos indiretos. Ademais, 

um estudo do portfólio de Zonas 

Econômicas Especiais do Banco Mundial 

descobriu que a taxa média de crescimento 

econômico em todas as ZEEs é de 14,7%. 

Isso é 11,56% maior que a média global. O 

impacto é compreensível, considerando que 

as ZEEs representam mais de 1% do 

comércio global2. 

2 

https://www.paragkhanna.com/home/2016/3/9/sp

ecial-economic-zones 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf
https://www.paragkhanna.com/home/2016/3/9/special-economic-zones
https://www.paragkhanna.com/home/2016/3/9/special-economic-zones
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As ZEEs também atraem 

Investimento Estrangeiro Direto (IED), 

fornecendo investimentos de 

infraestrutura para países sem gastar 

recursos públicos excessivos. O sentimento 

do público reflete seu impacto – 47% dos 

entrevistados de uma pesquisa da 

UNCTAD realizada em 120 agências de 

promoção de investimentos de 110 

economias responderam que “as ZEEs 

deram um impulso significativo ao IED no 

meu país”; 25% afirmaram que “as ZEEs 

atraem a maioria do IED nos setores 

industriais / manufatureiros localizados no 

meu país”. 

A. Melhores Práticas 

Apesar do sucesso geral das ZEEs, 

nem todas as ZEEs são bem-sucedidas. De 

fato, várias ZEEs apenas drenam recursos 

públicos e privados. Autores especializados 

em Zonas Econômicas Especiais 

concordam em quatro práticas 

recomendadas para melhorar as chances 

de sucesso de ZEEs. 

1. Autonomia Política 
Muitas zonas falham porque estão 

mal localizadas e se concentram em setores 

que carecem de demanda no mercado3. 

Frequentemente, o problema subjacente é 

o fluxo insuficiente de informação dos 

pontos de tomada de decisão centrais para 

as áreas locais e vice-versa. 

A autonomia política das ZEEs é 

fundamental para o seu sucesso. As 

 
3 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract

_id=2297871 
4 

http://documents.worldbank.org/curated/en/3439

autoridades locais da zona podem tomar 

melhores decisões porque entendem 

melhor as condições do mercado, em vez de 

atender a indústrias ou locais sem 

demandas. Os atuantes locais também 

podem ver os efeitos de políticas específicas 

mais de perto e podem realizar mudanças 

mais informadas. 

Tanto a autonomia fiscal quanto 

política é necessária para o sucesso. A 

autonomia fiscal ocorre quando as 

autoridades locais recebem benefícios 

financeiros do sucesso da zona. A 

autonomia política é determinada no fato 

de as autoridades locais terem o poder de 

gerenciar a zona e instalar novas políticas 

para melhorá-la. 

2. Administração privada 

O relatório do Banco Mundial da 

FIAS4 afirma que “as zonas privadas são 

mais baratas de se desenvolver e operar do 

que suas contrapartes públicas (da 

perspectiva do país anfitrião) e produzem 

melhores resultados econômicos”. Isso 

ocorre porque as zonas privadas lidam com 

os problemas de incentivos e 

responsabilidades. ZEEs privadas devem 

pagar por todas as despesas, tornando-as 

mais econômicas. Elas também mantêm 

quaisquer lucros e aderem às condições do 

mercado. Como elas maximizam o lucro, as 

ZEEs privadas buscam os melhores locais 

e setores para sua zona. Do planejamento 

à implementação de um projeto, elas 

calculam todas as etapas para reduzir os 

custos e, eventualmente, gerar lucro. 

01468330977533/Special-economic-zone-

performance-lessons-learned-and-implication-

for-zone-development 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2297871
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2297871
http://documents.worldbank.org/curated/en/343901468330977533/Special-economic-zone-performance-lessons-learned-and-implication-for-zone-development
http://documents.worldbank.org/curated/en/343901468330977533/Special-economic-zone-performance-lessons-learned-and-implication-for-zone-development
http://documents.worldbank.org/curated/en/343901468330977533/Special-economic-zone-performance-lessons-learned-and-implication-for-zone-development
http://documents.worldbank.org/curated/en/343901468330977533/Special-economic-zone-performance-lessons-learned-and-implication-for-zone-development
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Isso inclui criar uma melhor 

infraestrutura. As zonas privadas tendem 

a não criar uma infraestrutura ineficaz ou 

cara porque sabem que seriam 

responsáveis pelos custos. A 

infraestrutura não é apenas mais 

adequada e econômica, como também é 

frequentemente de maior qualidade. Como 

resultado, as zonas privadas atraem 

inquilinos de alto nível. 

Todos os dias, mais governos 

permitem que desenvolvedores privados 

administrem zonas. O relatório do FIAS 

constatou que "62% das 2.301 zonas nos 

países em desenvolvimento e em transição 

são desenvolvidas e operadas pelo setor 

privado". Este é um crescimento 

significativo desde os anos 80, quando 

estas totalizavam apenas 25% de todas as 

zonas. Os resultados são claros em muitos 

lugares do mundo. 

 

3. Políticas Econômicas 

A terceira prática recomendada 

mais citada é proporcionar um clima de 

negócios saudável. A melhoria do clima de 

negócios se resume a políticas que reduzem 

os custos para se iniciar e manter um 

negócio. Isso inclui “a qualidade da 

regulamentação sobre tópicos como iniciar 

um negócio, lidar com licenças de 

construção, empregar trabalhadores, 

registrar propriedades, obter crédito, 

proteger investidores, pagar impostos, 

realizar comércio transnacional, fazer 

cumprir contratos e fechar negócios”5. Os 

 
5 

http://documents.worldbank.org/curated/en/7520

11468203980987/Special-economic-zones-

progress-emerging-challenges-and-future-

directions 

impostos desempenham um papel, pois são 

um grande custo para a realização dos 

negócios. 

No entanto, as zonas superestimam 

a importância dos impostos. Além de 

sobreutilizados e pouco competitivos, 

muitos benefícios fiscais têm efeitos 

distorcionários6. 

As zonas de sucesso concentram-se 

mais em uma estrutura regulatória 

simplificada do que apenas em impostos. 

Regulamentações simplificadas reduzem 

os custos administrativos da zona e 

distorções econômicas que impõem 

externalidades negativas à zona. 

Simplificá-las também pode ter um maior 

impacto econômico, uma vez que as 

regulamentações são frequentemente mais 

caras que os impostos7. 

4. Sistema Legal 

A maneira mais impactante de 

aperfeiçoar o clima de negócios é melhorar 

o ambiente legal de uma zona. As empresas 

querem operar em uma jurisdição cujos 

sistemas legais usem as melhores práticas 

globais. Os estudos citam frequentemente 

a importação do direito comum britânico 

como razão do crescimento explosivo de 

Dubai e Cingapura. É também a 

característica que define Hong Kong, cujo 

sistema de direito comum a diferenciou da 

e a tornou muito mais bem sucedida que a 

China maoísta. 

6 

http://documents.worldbank.org/curated/en/7520

11468203980987/Special-economic-zones- (Pg. 

49) 
7 https://cei.org/content/costs-and-burden-

federal-regulations-reach-19-trillion 

http://documents.worldbank.org/curated/en/752011468203980987/Special-economic-zones-progress-emerging-challenges-and-future-directions
http://documents.worldbank.org/curated/en/752011468203980987/Special-economic-zones-progress-emerging-challenges-and-future-directions
http://documents.worldbank.org/curated/en/752011468203980987/Special-economic-zones-progress-emerging-challenges-and-future-directions
http://documents.worldbank.org/curated/en/752011468203980987/Special-economic-zones-progress-emerging-challenges-and-future-directions
http://documents.worldbank.org/curated/en/752011468203980987/Special-economic-zones-
http://documents.worldbank.org/curated/en/752011468203980987/Special-economic-zones-
https://cei.org/content/costs-and-burden-federal-regulations-reach-19-trillion
https://cei.org/content/costs-and-burden-federal-regulations-reach-19-trillion
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B. Tendências na Indústria de 

Zonas 

As zonas Livres estão evoluindo 

para além de instalações de exportação e 

armazenamento. As zonas agora se 

concentram em indústrias de alto valor 

agregado e baseadas em serviços. Novos 

exemplos incluem a ZEE de Cayman City, 

a Zonamerica no Uruguai e o Freeport nas 

Bahamas. 

As iterações de zonas com maior 

impacto global seguem as práticas 

recomendadas acima. São zonas 

autônomas e privadas, com seus próprios 

sistemas legais e regulamentos que se 

estendem além dos impostos. As Charter 

Cities são um exemplo dessas ZEEs de 

última geração. O Prêmio Nobel Paul 

Romer introduziu as Charter Cities para 

trazer melhores regras e governança às 

áreas em conflito. No modelo de Romer, um 

país anfitrião convidaria um governo 

externo a melhorar seu clima de 

investimento por um período acordado em 

uma área especificada. Vários países 

manifestaram interesse, mas 

interromperam os projetos devido a 

preocupações de neocolonialismo. Esse 

modelo de Charter Cities proposto por 

Romer exige um papel maior para os 

estados-nação do que o recomendado pelos 

autores deste relatório. 

Mais recentemente, os projetos de 

Charter City tomaram uma direção 

diferente. Agora, os projetos estão 

avançando com base em financiamento 

privado e governança baseada em contrato, 

em vez de trazer um governo estrangeiro 

para governar uma economia emergente. 

Essas mudanças incentivam os acionistas 

a permanecerem sensíveis às condições do 

mercado. As Charter Cities privadas 

também diminuem as preocupações com a 

invasão por um estado estrangeiro. 

Uma iteração do conceito de 

Charter Cities são as ZEDEs hondurenhas 

(Zonas de Emprego e Desenvolvimento 

Econômico). Promovidas por um grupo de 

estadistas hondurenhos, as ZEDEs são 

semelhantes às Charter Cities na medida 

em que asseguram instituições judiciais, 

econômicas, de segurança local e 

administrativas autônomas por meio de 

uma carta governamental de 

administração. Um comitê de melhores 

práticas (CAMP) coleta aplicações de 

desenvolvedores privados para 

desenvolverem seus próprios sistemas 

legais, tributários e regulatórios. Dois 

projetos de ZEDE já foram aprovados e 

provavelmente serão lançados oficialmente 

em 2020. As ZEDEs têm todas as 

responsabilidades tradicionais do governo, 

exceto a lei penal, a manutenção de forças 

militares ou soberania própria. 

C. Zonas de Prosperidade 

As Zonas de Prosperidade são a 

próxima e mais avançada iteração de 

Zonas. Como uma Charter City, elas 

importam instituições de classe mundial e 

oferecem muito mais que benefícios 

econômicos. As Zonas de Prosperidade 

podem ser vistas como um marco 

regulatório em branco, enquanto ainda 

fazem parte da soberania e proteção do 

estado. Sua abordagem baseia-se nas 

quatro melhores práticas mencionadas no 

início do relatório – em Zonas de 

Prosperidade, elas têm a seguinte 

aparência: 

1. Legais: Um sistema jurídico 
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inspirado pelas melhores práticas, 

geralmente baseado no direito 

comum. Isso inclui arbitragem 

independente, cumprimento de 

contratos, defesa de direitos de 

propriedade e resolução eficiente de 

litígios. 

2. Econômicas: Um ambiente com 

tributação baixa ou nula, incluindo 

importações isentas de impostos. 

Também deve incluir um código 

regulatório simplificado para 

inovação sem permissão e baixo custo 

para fazer negócios. 

3. Administrativas: Governança 

empreendedora com mentalidade 

competitiva. O executivo é passível 

de erros e tem um incentivo ao lucro. 

Ambos fornecem alta eficiência. 

4. Políticas: Existe segurança jurídica a 

longo prazo. Estado de direito, 

princípios claros prevalecem e 

proporcionam transparência. A 

segurança é garantida. 

1. Implementação 

As Zonas de Prosperidade exigem 

um acordo contratual entre a empresa 

operadora e o Estado. Neste contrato, o 

Estado Anfitrião concede ao operador o 

direito de estabelecer a Zona de 

Prosperidade em um território definido 

com base nas condições acordadas. 

Frequentemente, o quadro jurídico 

existente precisa ser adaptado antes que 

tal contrato possa ser celebrado. Isso 

geralmente requer uma lei parlamentar ou 

mesmo uma emenda constitucional. 

Finalmente, um território deve ser 

assegurado. Idealmente, ele contém acesso 

ao mar. Essa terra pode ser previamente 

de propriedade do governo ou privada. 

Para garantir a participação voluntária de 

todos os residentes, esta área deve 

idealmente ser desabitada. 

2. Requisitos 

Antes de planejar o 

estabelecimento de uma Zona de 

Prosperidade, deve-se avaliar se a 

autonomia legal necessária é politicamente 

viável. A lista a seguir explica as condições 

ideais para o estabelecimento de uma Zona 

de Prosperidade. Mesmo que nem todos 

possam ser cumpridos, ainda assim poder-

se-ia potencialmente classificá-la como 

Zona de Prosperidade. 

1. Liberdade de Negócios e 

Comercial: A Zona de 

Prosperidade tem o poder de 

regular as leis empresariais e 

comerciais a seu próprio critério. 

Isso compreende leis 

trabalhistas, leis de construção e 

regulações ambientais, o que 

facilita o estabelecimento e a 

implementação de negócios. Isso 

também inclui a possibilidade de 

concluir transações em qualquer 

moeda e poder abrir empresas 

de maneira rápida e fácil. 

2. Liberdade Financeira e Social: A 

Zona de Prosperidade pode 

estabelecer seu próprio regime 

tributário, aduaneiro e social, 

independentemente dos 

regulamentos do Estado 

Anfitrião. 

3. Direitos de Propriedade: A 

aquisição de propriedades, 

incluindo imóveis, é possível por 

cidadãos e estrangeiros sem 

maiores obstáculos e de maneira 
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legalmente segura, de acordo 

com as regras da Zona de 

Prosperidade. Tais atos devem 

ser reconhecidos pelo Estado 

Anfitrião. 

4. Reconhecimento Legal dos 

Cidadãos: A posição legal dos 

residentes da zona (sob o 

Contrato de Residentes com o 

Operador da Zona) é 

reconhecida pelo Estado 

Anfitrião, mesmo que alguns 

também sejam seus próprios 

cidadãos. 

5. Autogovernança: A justiça, 

polícia e administração são 

realizadas sob o controle da 

Zona de Prosperidade e por sua 

própria equipe. 

6. Autonomia de Assuntos 

Internos: O Estado Anfitrião e 

seus órgãos não devem interferir 

nos assuntos internos da zona, 

de seus habitantes ou empresas. 

7. Direitos Humanos: Liberdades 

fundamentais como liberdade de 

opinião, liberdade de reunião e 

igualdade perante a lei são 

garantidas, mesmo que o Estado 

Anfitrião tenha legislação 

conflitante. 

8. Controle Migratório: A Zona de 

Prosperidade tem o direito de 

expulsar pessoas indesejadas ou 

negar sua entrada, mesmo que 

sejam cidadãos do Estado 

Anfitrião. 

9. Reconhecimento do Estado: O 

status da Zona de Prosperidade 

é garantido pelo Estado 

Anfitrião por um período longo 

(idealmente 99 anos ou mais). 

10. Proteção ao Investidor: Todos 

os investimentos feitos na Zona 

de Prosperidade estão sujeitos à 

proteção contratualmente 

garantida ao investidor, que 

pode ser resolvida por meio de 

arbitragem internacional e 

privada.  

II. Projeções Econômicas 

Gerais para Zonas de 

Prosperidade 

O impacto econômico das zonas de 

última geração, como as Zonas de 

Prosperidade, pode ser monumental. No 

entanto, ao contrário das ZEEs 

tradicionais, existem poucos exemplos aos 

quais recorrer. Esta parte do relatório 

fornece uma projeção geral de como as 

Zonas de Prosperidade podem impactar 

países em todo o mundo, com base nos 

exemplos de Hong Kong, Dubai e 

Cingapura. 

Estudos semelhantes a este tendem 

a se basear apenas em um exemplo 

histórico, como as ZEEs chinesas. Outros 

usam um intervalo arbitrário. 

Para a projeção deste relatório, a 

metodologia consiste em analisar o 

impacto de Hong Kong, Dubai e Cingapura 

no crescimento anual do PIB de seus países 

anfitriões. Em seguida, os autores 

calculam a média desse impacto e 

produzem um intervalo para projetar o 

impacto potencial das zonas de última 

geração nas economias anfitriãs. 
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A. Cingapura 

Cingapura é frequentemente citada 

como um milagre econômico. O país 

cresceu tremendamente desde a sua 

separação da Malásia em 1965. O Partido 

da Ação Popular, partido governante desde 

a autonomia de Cingapura, usou políticas 

pró-empreendedorismo e livre mercado 

para atrair IED. Como resultado, 

Cingapura obteve 8% de crescimento anual 

do PIB até 1999. Cingapura é agora o país 

asiático com a melhor classificação no 

Índice de Desenvolvimento Humano das 

Nações Unidas e tem o 7º maior PIB per 

capita do mundo. 

Muitos citam Cingapura como 

exemplo de uma ZEE de última geração, 

apesar de ser um país soberano. Isso ocorre 

por causa de seu tamanho pequeno (do 

tamanho de uma cidade) e por 

compartilhar as mesmas quatro 

características frequentemente 

apresentadas pelos defensores de Zonas de 

Prosperidade: 

⚫ Sistema Legal: Ao contrário dos 

países vizinhos, O sistema jurídico de 

Cingapura baseia-se em grande 

parte no direito comum inglês. 

⚫ Políticas Econômicas: Cingapura 

possui uma das cargas tributárias 

mais baixas do mundo8 e 99% dos 

produtos entram na cidade com 

 
8 https://itep.org/offshoreshellgames2017/ 
9 

https://2016.export.gov/singapore/doingbusinessi

nsingapore/traderegulationscustomsandstandar

ds/index.asp 
10 

https://tcdata360.worldbank.org/indicators/govt.r

egu?country=SGP&indicator=690&viz=line_char

t&years=2007,2017 

isenção de impostos9. Cingapura 

também possui o menor ônus 

regulatório para empresas em todo o 

mundo10.  

⚫ Administração: Cingapura tem sido 

amplamente governada por um único 

partido desde o seu início. Isso levou 

muitos a comparar o governo de 

Cingapura a uma corporação de 

gerência privada11. Por exemplo, o 

estado é o único proprietário de 

terras em Cingapura por lei12, com a 

maioria das propriedades 

arrendadas e 80% de todos os 

cidadãos morando em habitações 

públicas. Cingapura oferece 

incentivos aos funcionários públicos. 

Eles recebem um bônus com base no 

sucesso da cidade, semelhante aos 

dividendos de uma empresa de 

capital aberto13. 

⚫ Política: Cingapura tem um governo 

estável e consistente desde 1965 e é 

classificado como o quarto país 

menos corrupto do mundo14. O país 

tem todo o poder de criar novas leis 

para beneficiar cidadãos e empresas. 

Esses pilares são um argumento 

convincente para o tratamento viável de 

Cingapura como uma Zona de 

Prosperidade15. 

11 https://fortune.com/2015/03/23/singapore-

leekuanyew-corporation-1974/ 
12 https://sso.agc.gov.sg/Act/LTA1993 
13 https://www.empik.com/singapore-country-

study-guide-volume-1-strategic-information-and-

developments-ibp-inc,p1133618070,ksiazka-p 
14 https://www.transparency.org/country/SGP 
15 Há uma diferenciação chave: poder militar. 

Charter Cities e Zonas de Prosperidade são 

proibidas de tomar ações militares. Elas têm 

https://itep.org/offshoreshellgames2017/
https://2016.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/traderegulationscustomsandstandards/index.asp
https://2016.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/traderegulationscustomsandstandards/index.asp
https://2016.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/traderegulationscustomsandstandards/index.asp
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/govt.regu?country=SGP&indicator=690&viz=line_chart&years=2007,2017
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/govt.regu?country=SGP&indicator=690&viz=line_chart&years=2007,2017
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/govt.regu?country=SGP&indicator=690&viz=line_chart&years=2007,2017
https://fortune.com/2015/03/23/singapore-leekuanyew-corporation-1974/
https://fortune.com/2015/03/23/singapore-leekuanyew-corporation-1974/
https://sso.agc.gov.sg/Act/LTA1993
https://www.empik.com/singapore-country-study-guide-volume-1-strategic-information-and-developments-ibp-inc,p1133618070,ksiazka-p
https://www.empik.com/singapore-country-study-guide-volume-1-strategic-information-and-developments-ibp-inc,p1133618070,ksiazka-p
https://www.empik.com/singapore-country-study-guide-volume-1-strategic-information-and-developments-ibp-inc,p1133618070,ksiazka-p
https://www.transparency.org/country/SGP
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Com base nessa premissa, os 

autores determinaram que, se Cingapura 

fosse uma Zona de Prosperidade na 

Malásia, teria acrescentado uma média de 

7,01% ao crescimento do PIB malaio 

anualmente. 

A. Centro Financeiro 

Internacional de Dubai 

(DIFC) 

Para o próximo exemplo, os autores 

analisaram o impacto do Centro 

Financeiro Internacional de Dubai (DIFC) 

 
apenas a capacidade de manter sua própria força 

policial. Até 2003, esse era o caso de Cingapura. 

Dependia militarmente de seus vizinhos, e seus 

poucos militares atuavam mais como 

defesa/força policial. No entanto, na virada do 

século, Cingapura começou a enviar forças para 

o exterior durante a Guerra do Iraque e a missão 

de manutenção da paz no Kosovo, Kuwait e 

na economia de Dubai. Em contraste com o 

exemplo anterior, eles medem o impacto 

para o Emirado de Dubai e não para os 

Emirados Árabes Unidos. Os autores 

optaram por isso porque Dubai 

compartilha muitas características de um 

país independente, tais como uma grande 

economia, população e autonomia 

incomum dentro dos Emirados Árabes 

Unidos.  

Os Emirados Árabes Unidos são 

uma federação descentralizada de sete 

emirados. Cada Emirado tem uma 

autonomia significativa, com todos os 

Timor Leste. Os autores respondem por essa 

diferença importante, medindo apenas o PIB 

desde o início de Cingapura até quando enviou 

tropas para fora de suas fronteiras. Como 

consequência, os autores se sentem confortáveis 

usando Cingapura como um dos três exemplos de 

Charter Cities/Zonas de Propriedades. 
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poderes não atribuídos ao governo federal 

sendo destinados aos Emirados. Eles 

determinam suas próprias políticas fiscais, 

ou recursos, emissão de dívida e 

orçamento. Na verdade, nenhum Emirado 

é obrigado a contribuir para os orçamentos 

de outros Emirados. Como consequência, 

88,5% de todos os gastos do governo são dos 

Emirados, tornando os EAU o país mais 

fiscalmente descentralizado do mundo16. 

Abu Dhabi e Dubai, também 

voluntariamente, contribuem com a maior 

parte do orçamento do governo federal. 

Dubai também tem a importância 

econômica de um país independente. Como 

país, teria o 62º17 maior PIB do mundo, 

apesar de estar em 135º lugar em 

população18. 

Muitos ficaram chocados ao ver 

uma “cidade instantânea” crescer do chão 

do deserto. Grande parte do crescimento de 

Dubai foi alcançado com a implementação 

de 22 zonas em toda a cidade. Estas zonas 

reduziram radicalmente os impostos, 

proporcionaram uma regulamentação 

simplificada e permitiram que os 

estrangeiros fossem proprietários de 

imóveis. Cada uma destas zonas 

concentrou-se em indústrias específicas 

como as NTIC, educação ou 

entretenimento, permitindo que Dubai se 

tornasse independente das receitas do 

petróleo, que agora representam apenas 

5% do PIB. A zona mais bem-sucedida de 

Dubai é o Dubai Multi Commodities 

 
16  

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2

017/07/14/United-Arab-Emirates-Selected-

Issues-45089 
17 

https://databank.worldbank.org/data/download/G

DP.pdf 

Centre. É frequentemente classificada 

como a Zona mais bem-sucedida do mundo 

e é frequentemente citada por representar 

mais de 10% do PIB total de Dubai19.  

Para os fins deste documento, o 

relatório irá focar em uma zona de Dubai 

que melhor representa um quadro de 

Charter City ou de Zona de Prosperidade: 

O Centro Financeiro Internacional de 

Dubai.  

O Centro Financeiro Internacional 

do Dubai foi fundado em 2002 e tornou-se 

operacional em 2004 como um centro 

financeiro global. É agora o centro 

financeiro líder na região da MEASA. 

Acolhe 24.000 profissionais que trabalham 

em mais de 2.200 empresas que usufruem 

do sistema judicial independente e do 

quadro regulatório do centro. O DFIC 

inclui muitas indústrias, na sua maioria 

financeiras. O seu sucesso pode ser 

atribuído à forma como estrutura os quatro 

pilares.  

⚫ Sistema legal: O Centro tem uma 

jurisdição independente que usa um 

sistema de Direito Comum 

⚫ Políticas Econômicas: O DIFC 

oferece aos clientes uma garantia de 

50 anos de imposto zero sobre os 

rendimentos e lucros das empresas. 

Também não há restrições sobre 

divisas ou repatriação de 

capital/lucros. Reconhecido como um 

dos melhores ambientes de negócios 

18 https://population.un.org/wpp/ 
19 https://www.charterhouselombard.com/dmcc-

experiences-largest-growth-in-nearly-two-

years.html 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/07/14/United-Arab-Emirates-Selected-Issues-45089
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/07/14/United-Arab-Emirates-Selected-Issues-45089
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/07/14/United-Arab-Emirates-Selected-Issues-45089
https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
https://population.un.org/wpp/
https://www.charterhouselombard.com/dmcc-experiences-largest-growth-in-nearly-two-years.html
https://www.charterhouselombard.com/dmcc-experiences-largest-growth-in-nearly-two-years.html
https://www.charterhouselombard.com/dmcc-experiences-largest-growth-in-nearly-two-years.html
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em termos de centros financeiros20, o 

centro oferece às empresas 

estrangeiras 100% de propriedade. 

Isto significa que as empresas não 

precisam de um funcionário local 

como parte do estatuto da empresa.  

⚫ Administração: Por lei, tanto o 

governo de Dubai como o dos EAU 

reconhecem a autoridade do DIFC para 

criar novos regulamentos e gerir o 

Centro. O Centro é administrado como 

uma entidade com fins lucrativos. Ele 

reporta receitas, é dirigido por um 

CEO/CFO/CLO, e até tem perfis no 

Crunchbase e Bloomberg. 

⚫ Política: O status do DIFC e a sua 

autonomia jurídica estão firmemente 

estabelecidos. Para criar o Centro, os 

EAU fizeram uma alteração à sua 

constituição permitindo que os 

 
20 https://www.difc.ae/newsroom/news/difc-

celebrates-ranking-8th-best-global-financial-

Emirados criassem as suas próprias 

leis de centros financeiros. Dubai 

também alterou sua constituição, 

detalhando que o DIFC teria a 

capacidade de criar seu próprio regime 

legal e administrar a zona de forma 

independente. Para adicionar mais 

segurança política aos investidores, o 

DIFC acompanha regularmente 

quaisquer alterações à sua 

regulamentação em seu website.  

 

Como resultado dessas políticas, 

apesar de existir há apenas 16 anos, o Centro 

Financeiro Internacional do Dubai é 

responsável por um espantoso 4% do PIB 

centre-ringing-nasdaq-dubai-market-opening-

bell/ 

https://www.difc.ae/newsroom/news/difc-celebrates-ranking-8th-best-global-financial-centre-ringing-nasdaq-dubai-market-opening-bell/
https://www.difc.ae/newsroom/news/difc-celebrates-ranking-8th-best-global-financial-centre-ringing-nasdaq-dubai-market-opening-bell/
https://www.difc.ae/newsroom/news/difc-celebrates-ranking-8th-best-global-financial-centre-ringing-nasdaq-dubai-market-opening-bell/
https://www.difc.ae/newsroom/news/difc-celebrates-ranking-8th-best-global-financial-centre-ringing-nasdaq-dubai-market-opening-bell/
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total do país21, e, em média, acrescenta 0,8% 

ao seu crescimento do PIB22. Este fato é 

especialmente extraordinário tendo em conta 

que o Centro opera apenas abaixo dos 110 

hectares (isto é aproximadamente 1,1 km²). 

B. Hong Kong 

Hong Kong é frequentemente citada 

como o exemplo quintessencial de uma 

Charter City. A sua dependência da boa 

governança fez dela um santuário de 

prosperidade e um exemplo para o Sudeste 

Asiático. Outrora um porto regional, é hoje 

um dos maiores centros financeiros 

internacionais do mundo. Está 

consistentemente no topo das pontuações 

em facilidade de fazer negócios, tem a 4ª 

melhor pontuação no índice de 

Desenvolvimento Humano.23, e um dos 

maiores PIB per capita do mundo24. Os 

autores acreditam que parte do seu sucesso 

pode ser atribuída ao cumprimento de 

quatro dos principais pilares de uma Zona 

de Prosperidade exitosa. 

⚫ Sistema Legal: Apesar de fazer parte 

da China, Hong Kong está isenta de 

 
21 Uma vez que os nossos dados do PIB sobre o 

DIFC só se estendem desde 2007, existem 

apenas 11 pontos de dados para examinar. 

Contudo, uma vez que o DIFC foi lançado tão 

recentemente quanto 2004, os prováveis efeitos 

do impacto no PIB só estiveram presentes a 

partir de 2007. Os autores também observam 

que os dados do DIFC estão dispersos por várias 

fontes e que tiveram de combinar vários 

trabalhos para criar um perfil completo.  
22  Para explicar adequadamente o 

crescimento econômico atribuído às forças de 

mercado, e não às rendas do petróleo, os autores 

subtraíram as receitas do petróleo do 

crescimento do PIB de Dubai. O impacto para a 

grande parte da legislação chinesa. 

Devido à sua história como ex-colônia 

britânica, eles operam de acordo com 

o direito comum britânico. No 

entanto, a China continental pode 

optar por anular as decisões se 

declarar um estado de emergência. 

⚫ Políticas Econômicas: Hong Kong 

tem impostos muito baixos que são 

simples de se entender e pagar. 

Também permite às empresas 

contratar facilmente novos talentos 

com a sua política de imigração 

separada. A Heritage Foundation dá 

consistentemente a Hong Kong a 

maior pontuação de liberdade 

econômica25.  

⚫ Administração: Hong Kong é 

administrada separadamente do 

resto da China, com uma governança 

própria e única baseada na “Lei 

Básica”, a constituição de Hong 

Kong. Ao contrário de outros 

exemplos, Hong Kong não é gerida de 

forma particularmente 

empreendedora. No entanto, o 

governo é o maior proprietário de 

terras. Os cidadãos e residentes não 

análise é marginal, considerando que o petróleo 

compreende menos de 5% do PIB de Dubai. 
23 "Hong Kong". The World Factbook. Central 

Intelligence Agency. Arquivado do original em 26 

de Julio de 2019. Obtido em 2 de Outubro de 

2018.  
24 "Country Comparison: GDP (Purchasing 

Power Parity)". The World Factbook. Central 

Intelligence Agency. Arquivado do original em 4 

de Junho  de 2011. Obtido em 15 Janeiro de 

2018. 
25 

https://www.heritage.org/index/country/hongkon

g 

 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hk.html
https://en.wikipedia.org/wiki/The_World_Factbook
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html
https://en.wikipedia.org/wiki/The_World_Factbook
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency
https://web.archive.org/web/20110604195034/https:/www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html
https://www.heritage.org/index/country/hongkong
https://www.heritage.org/index/country/hongkong
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podem possuir terras e só podem 

arrendar propriedades com um 

máximo de 75, 999 e, por vezes, 999 

anos.  

⚫ Política: A entrega britânica de Hong 

Kong dá à cidade o status de Região 

Administrativa Especial, permitindo 

a Hong Kong manter o seu sistema de 

governo. Este acordo é garantido até 

2047, quando se espera que a cidade 

seja totalmente integrada à China 

Continental.  

 
26 Os autores escolheram 1976 como data de 

início porque esse ano marcou o fim da revolução 

cultural, após a morte do presidente Mao, do 

partido comunista. Os anos anteriores a este 

evento foram economicamente desastrosos para 

a China. A inclusão desses números iria 

distorcer significativamente os resultados do 

relatório. Além disso, a revolução cultural 

dificultou as ligações para a frente e para trás 

Com estas políticas, Hong Kong foi 

responsável por uma média de 14% do PIB 

da China e contribuiu com mais 1,89% 

para o seu crescimento anual do PIB entre 

1976-199726. 

B. Discussão 

Com a metodologia explicada a 

seguir, os autores descobriram que os três 

exemplos apresentaram uma contribuição 

média de 3,2% para a taxa de crescimento 

anual da sua jurisdição anfitriã, que é 

arredondado para um valor fixo de 3%. 

entre a China e Hong Kong, uma razão 

amplamente citada para o fracasso de zonas. Os 

autores escolheram 1997 como ponto de 

interrupção porque foi o ano em que a Grã-

Bretanha renunciou ao controle sobre a cidade. A 

transferência de soberania resultou num 

enfraquecimento incremental da vital 

prosperidade geradora de autonomia de Hong 

Kong. 
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Os exemplos são as zonas especiais 

de maior sucesso no mundo, por isso faz 

sentido dar uma margem mais ampla para 

uma projeção mais conservadora.  

Se as Zonas de Prosperidade tiverem 

apenas metade do sucesso destes três 

exemplos, produzirão um crescimento 

anual adicional do PIB de 1,5%. Se o 

sucesso das Zonas de Prosperidade seguir 

uma distribuição de Pareto, o que significa 

que 80% das Zonas só atingirão 20% do 

êxito das Zonas mais bem-sucedidas, a 

maior parte das zonas potencialmente 

adicionará 0,6% de crescimento anual do 

PIB.  

De acordo com a OCDE, os países em 

desenvolvimento crescerão em média 5% 

ao ano27. Assumindo isso, os países com 

Zonas de Prosperidade poderiam crescer 

5,6%, 6,5%, ou 8%. Embora estes números 

sejam aparentemente pequenos, assim 

como os juros compostos, eles têm um 

enorme impacto potencial.  

Para ilustrar isto, os autores 

assumiram um cenário em que três Zonas 

de Prosperidade se iniciaram ao mesmo 

tempo, com países anfitriões que têm 

exatamente o mesmo PIB nominal, 1 

bilhão de USD. Ocorre o seguinte nos 

próximos 50 anos: 

⚫ Modelo #1 (0.6%): Cresce para um 

PIB nominal de $25.994.762.484, 

39% maior do que a base de 

referência. 

⚫ Modelo #2 (1.5%): Cresce para um 

PIB nominal de $42.526.128.689, 

127% maior do que a base de 

referência. 

 
27 

http://www.oecd.org/economy/lookingto2060long-

termglobalgrowthprospects.html 

⚫ Modelo #3 (3%): Cresce para 

$95.709.801.692, 500% maior do que 

a base de referência.  

Usando o modelo #3, os países 

poderiam duplicar o seu PIB nominal 

dentro de dez anos. 

C. Metodologia 

Para chegar à contribuição da Zona 

para o crescimento anual do PIB, este 

relatório utilizou dois conjuntos de dados: 

o PIB nominal da nação anfitriã e o da 

zona.  

Com estes dados, os autores 

tomaram as seguintes medidas: 

 

1. Encontraram a contribuição da zona 

para a economia anfitriã ao dividir o 

seu PIB com o do país anfitrião. 

2. Descobriam a taxa de crescimento 

deste número em relação ao ano 

anterior. 

3. Multiplicaram o crescimento anual 

da zona pela sua contribuição 

percentual para o total da economia 

tanto da zona como do país anfitrião.   

4. Multiplicara a percentagem de 

crescimento derivada do resto da 

economia pela sua taxa de 

crescimento total. 

5. Para determinar o impacto 

econômico na taxa total de 

crescimento da economia combinada, 

os autores dividiram os resultados do 

passo 3 pelos resultados do passo 4. 

http://www.oecd.org/economy/lookingto2060long-termglobalgrowthprospects.htm
http://www.oecd.org/economy/lookingto2060long-termglobalgrowthprospects.htm
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6. Ponderaram este impacto 

adicionando 100% aos resultados do 

passo 2, multiplicando-o em seguida 

pelos resultados do passo 1. 

7. Para chegar ao PIB nominal total 

produzido pelo crescimento da zona, 

subtraíram o PIB nominal da zona 

pelo seu PIB nominal do ano 

anterior, depois multiplicou-se o 

impacto ponderado do passo 6.  

8. Dividiram este número pelo PIB 

nominal do total da economia 

combinada.  

9. Conduziram os passos 1-8 para cada 

ano registrado. 

10. Chegaram à percentagem final, 

média dos resultados do passo 9.  

 

Ao fazerem as projeções, os autores 

contabilizaram um atraso de três anos no 

efeito da zona sobre o crescimento do PIB 

do país anfitrião. Nesses anos, o país 

cresceu nos seus níveis de base, sem 

crescimento adicional da zona de 

prosperidade. Este atraso destina-se a ter 

em conta o tempo necessário para 

construir instalações e encontrar 

locatários.  

Para este relatório, os autores 

optaram por não utilizar o PIB per capita: 

Isto é devido à heterogeneidade da 

jurisdição de exemplo. Elas incluem três 

regiões muito diferentes com cidadãos de 

diferentes graus de capital humano. Como 

resultado, seria difícil fazer uma previsão 

global geral que responda por cada 

variação. 

III. Brasil 

 Para concluir o relatório, os autores 

analisam uma zona no Brasil e projetam o 

potencial impacto econômico se fosse uma 
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Zona de Prosperidade. Para tanto, esta 

seção discute os precedentes para zonas no 

país. O relatório encerra determinando 

como as Zonas de Prosperidade poderiam 

acelerar a obtenção do status de “Economia 

Avançada” do Brasil, elevando seu PIB per 

capita. 

A. Estudo de Caso de 

Manaus  

O mais recente e pertinente 

exemplo da Zona Brasileira é o parque 

industrial da Zona Franca de Manaus 

(ZFM), localizado na cidade de Manaus, 

capital do estado do Amazonas. Foi criada 

em 1967 com o objetivo de impulsionar o 

desenvolvimento econômico regional da 

Amazônia Ocidental.  

O volume de negócios e os 

indicadores de produção do parque de 

incentivos em Manaus estão crescendo a 

cada ano, com um volume de negócios em 

2012 superior a 37 bilhões de USD. A 

produção é dirigida principalmente ao 

mercado brasileiro, mas há uma pequena 

parcela (cerca de 5% ao ano) que é 

exportada para mercados da América 

Latina, Europa e Estados Unidos. Segundo 

dados do IBGE, o PIB a valores atuais na 

região de Manaus tem aumentado ano 

após ano, de aproximadamente 50 bilhões 

de BRL em 2010 para 73 bilhões de BRL 

em 2017. 

As indústrias instaladas na Zona 

Franca de Manaus recebem os seguintes 

benefícios fiscais: isenção do imposto de 

importação, que permite que as empresas 

 
28 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/f

inancas-publicas.html 

atuem como montadoras utilizando 

tecnologia internacional; isenção do 

imposto de exportação; isenção do imposto 

sobre produtos industrializados (IPI); 

desconto parcial, concedido pelo governo 

estadual sobre o imposto de circulação de 

mercadorias e serviços (ICMS); isenção, 

nos primeiros dez anos após a instalação, 

concedida pelo município, do imposto sobre 

imóveis urbanos (IPTU), da taxa de licença 

para operação e da taxa para serviços de 

limpeza e conservação pública. Entretanto, 

mesmo com os incentivos fiscais, o polo 

permanece uma importante e crescente 

fonte de receita pública: em 2006, o Estado 

do Amazonas arrecadou 3,6 bilhões de BRL 

das empresas do polo (aumento de 71,52% 

em relação a 2002) e o Governo Federal 

arrecadou 6,8 bilhões BRL (aumento de 

102,86% em relação a 2002). 

Neste relatório os autores 

examinam o PIB na Região Norte do Brasil 

de 2010 a 2017. Com esses dados, os 

autores concluem que a Zona de Manaus 

contribui com 0,58% para o PIB total do 

Brasil e 0,11% para o seu crescimento 

médio anual do PIB.  

Para este resultado, os autores 

utilizaram os últimos dados disponíveis 

fornecidos pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)28. Para 

aumentar a precisão deste trabalho, os 

autores selecionaram os resultados 

fornecidos, que são corrigidos pela inflação.  

Para isolar o impacto da Zona, os 

autores encontraram a média da Região 

Norte sem contar o estado do Amazonas 

(como parte do número total de estados da 

Região Norte ou como resultados 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/financas-publicas.html
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/financas-publicas.html
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econômicos). Com isso, os autores 

concluíram que o estado do Amazonas 

produziria em média 52,529 bilhões de 

reais entre 2010-2017 e não a média de 

159,072 bilhões que está produzindo 

atualmente. Consequentemente, o 

resultado médio para o mesmo período 

(2010-2017) na Região Norte seria de 

367,878 e não 474,421 bilhões. 

B. Projeção da Zona de 

Prosperidade do Brasil 

Segundo o BNDES, o país atingirá 

um crescimento médio de 3% do PIB até 

202329. Se a Zona de Prosperidade 

começasse a ser implementada em 2020, 

 
29 

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408

/14760/1/Perspectivas%202018-2023_P.pdf 

haveria um atraso de 3 anos antes que os 

efeitos do impacto no crescimento do PIB 

se fizessem sentir. Assumindo o impacto de 

3% do crescimento do PIB de Zonas de 

Prosperidade anteriormente projetado, o 

Brasil teria um crescimento total de 6% do 

PIB até 2023. Com este crescimento 

assumido, o Brasil duplicaria seu PIB 

nominal total em 2033, 10 anos após a 

Zona de Prosperidade começar a entrar em 

vigor.  

Para atingir o objetivo do Brasil de 

tornar-se uma “Economia Avançada”, pela 

definição do FMI, o Brasil precisaria 

atingir um PIB per capita de 22.000 

dólares. Com base nas estimativas da 

população brasileira de 203530, seria 

necessário atingir um PIB nominal de 

30 https://www.worldometers.info/world-

population/brazil-population/ 

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/14760/1/Perspectivas%202018-2023_P.pdf
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/14760/1/Perspectivas%202018-2023_P.pdf
https://www.worldometers.info/world-population/brazil-population/
https://www.worldometers.info/world-population/brazil-population/


20 

 

$4,99 trilhões USD para atingir esse 

objetivo. Se o Brasil continuar sua 

trajetória de crescimento de 3% ao ano, 

terá que esperar 30 anos, 2053, para ser 

plenamente desenvolvido. Mas com base 

nas projeções da Zona de Prosperidade 

deste relatório, com um crescimento do PIB 

de 6% proporcionado por um quadro de 

Zona de Prosperidade, o país atingiria essa 

meta em 2037, 16 anos antes. 

C. Conclusão  

 Este relatório tentou medir o 

possível impacto de Zonas Econômicas 

Especiais avançadas, especificamente 

Zonas de Prosperidade, nas economias dos 

seus países anfitriões. Para isso, os autores 

estudaram os três exemplos mais comuns 

de zonas especiais avançadas, Cingapura, 

Hong Kong e o Centro Financeiro de 

Dubai, para encontrar a sua contribuição 

média para a taxa de crescimento do PIB 

dos seus países anfitriões.  

A média foi transformada em três 

cenários possíveis, variando entre o mais e 

o menos conservador. Os autores 

concluíram usando a projeção mais 

otimista para determinar quando o Brasil 

poderia dobrar seu PIB e se tornar uma 

“economia avançada”. 

  O relatório é único na sua análise 

das Zonas Econômicas Especiais com 

reformas políticas avançadas, e não das 

zonas em geral. Também se destaca porque 

mediu a contribuição do crescimento do 

PIB de exemplos chave para criar uma 

projeção historicamente informada de 

projetos futuros. 


