PARAÍBA

DESENVOLVIMENTO
E OPORTUNIDADES
O momento em que vivemos exige, mais do
que nunca, assertividade, integração, segurança
e parceria. Após anos de muito trabalho e
importantes avanços, a Paraíba é hoje o lugar onde
tudo isso se transforma em oportunidades. O foco
é atender às necessidades das cadeias produtivas,
desenvolver políticas e estruturas para o nosso
estado, sempre em busca do desenvolvimento.
Temos total consciência sobre o atual panorama,
assim como entendemos a iniciativa privada como
partícipe desse futuro que está sendo construído
hoje. Nas próximas páginas, mais do que motivos
para investir, trabalhar ou estar aqui, você vai
encontrar um estado pronto para enfrentar esse
novo cenário.
É hora de execução, de valorizar a inovação e de se
reinventar frente a todos os obstáculos. Em poucas
palavras, é uma evolução a partir de algumas das
marcas mais significativas da Paraíba: a resiliência
e a capacidade de superar desafios, ressurgindo
ainda melhor e mais forte.

Capital: João Pessoa
Municípios: 223
População: 4.056.437 (2021)
Densidade demográfica: 66,7 hab / km2
Extensão territorial: 56.469,744 km2
PIB: R$ 64,4 bilhões

TERRA DE
OPORTUNIDADES
• 3ª posição em crescimento acumulado no Nordeste
• 9º posição em crescimento acumulado no Brasil

LOCALIZAÇÃO:
NO CORAÇÃO DO NORDESTE
• Fronteira com os estados do Rio Grande do Norte,
Pernambuco e Ceará
• Porto de Cabedelo, o mais ao leste do
Oceano Atlântico
• Abriga a Ponta do Seixas, ponto mais oriental
das Américas

Estar na hora certa e no lugar certo é fundamental. E na Paraíba você encontra
tudo isso. Além de ser o estado brasileiro mais ao leste das Américas, sendo
assim mais próximo da Europa e África, a Paraíba faz fronteira com dois
grandes mercados nordestinos, com fácil acesso terrestre e aéreo. Assim,
em terras paraibanas, é possível contar com uma localização econômica e
geograﬁcamente estratégica.
Paralelamente, a economia do estado também é uma das mais prósperas do
Brasil. A Paraíba vem apresentando, nos últimos anos, o 3o maior crescimento
da região Nordeste e o 9º em todo o país. Números que mostram a força de
um cenário consumidor cada vez mais forte e pronto para se desenvolver no
curto e médio prazo.

POTENCIAL E
COMPETITIVIDADE
Mesmo diante de um cenário adverso, a Paraíba permanece com destacado potencial de consumo. Nas
duas maiores cidades paraibanas, João Pessoa (capital) e Campina Grande, o potencial de consumo
em 2020 foi de R$ 24,371 bilhões, o que representa 40% do total de consumo do estado (R$ 60,761
bilhões). As duas cidades estão interligadas por uma rodovia federal de 120 km em bom estado de
conservação e com faixa duplicada.
Além disso, somando João Pessoa com as suas duas capitais vizinhas, Recife (PE) e Natal (RN),
o potencial em 2019 chegou a R$ 70 bilhões. As três cidades estão em um raio de 287 km , também
conectadas por rodovia federal, desta vez a BR-101, que no trecho apresenta um bom estado de
*Fonte: Índice de Potencial de Consumo (IPC), IPC Marketing Editora. *Fonte: Ranking de Competitividade dos Estados 2020, do Centro de Liderança Pública (CLP)

conservação e faixa duplicada.

POTENCIAL DE CONSUMO DA PARAÍBA*
R$ 60,761 bilhões em 2020
5º maior do Nordeste e 18º do Brasil
Capacidade de consumo das famílias/classes sociais em produtos, bens e serviços.

COMPETITIVIDADE*
É O 2º ESTADO MAIS
COMPETITIVO DO NORDESTE
1º LUGAR da região em Inovação, Sustentabilidade Social e Ambiental
Destaque Nacional em Segurança, Inovação, Infraestrutura, Educação e Solidez Fiscal. Destaque
também em Boas Práticas, com o projeto de Desenvolvimento Sustentável do Cariri, Seridó e
Curimataú (Procase).
1º LUGAR na oferta de serviços digitais
13º no Ranking Geral de Competitividade dos Estados

COMÉRCIO
E SERVIÇOS
Com apoio a investidores nacionais e internacionais, gestão focada em desenvolvimento
e total entendimento do novo panorama econômico, o mercado local vem retomando o
dinamismo, gerando renda e oportunidades.

SETORES QUE CONTRIBUEM COM APROXIMADAMENTE

SETORES

Nº DE EMPRESAS

PARTICIPAÇÃO NO TOTAL

Serviços

118.977

47,79%

Comércio

91.259

36,66%

Indústria

37.708

16,39%

Agronegócio

975

0,39%

Total

248.919

100%

SETORES QUE MAIS ACUMULARAM EMPREGOS
FORMAIS NA PARAÍBA ATÉ 2017*
SETOR/ATIVIDADE

EMPREGOS
ACUMULADOS

PERCENTUAL
DO TOTAL

Administração Pública
(federal, estadual e municipal)

239.545

37,46%

Serviços

176.981
104.831
71.013
24.595
639.404

27,67%
16,39%
11,06%
3,84%
100%

Comércio
Indústria de Transformação
Construção Civil
Total

Dados do IPC Maps Target 2020 com base no IBGE

PERFIL DA ATIVIDADE EMPRESARIAL NA PARAÍBA

*Último ano do dado disponível com base na RAIS/Secretaria Especial do Trabalho

70

%
DO PIB

• Administração pública
• Comércio
• Atividades imobiliárias & construção civil
• Indústria de transformação
• Construção

EDUCAÇÃO, SAÚDE
E SEGURANÇA
EDUCAÇÃO PARA TODOS
Em 2020, a Paraíba chegou à marca de 229 Escolas Cidadãs Integrais (ECI), sendo 100 delas
com oferta de educação profissional, o que representa 71 cidades com Escolas Cidadãs
Integrais Técnicas (ECITs).

1º Lugar nacional
Índice de Educação à
Distância de acordo com a
Fundação Getúlio Vargas.

UNIVERSIDADES E FACULDADES

Produção de conhecimento e formação
de mão de obra especializada em todas
as regiões do estado.

IDEB 2019 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Escolas com avaliação acima
da média nacional:
Escolas Cidadãs
Integrais (ECI) = 4,2
Brasil = 3,5

Públicas: 4
Privadas: 30

ESCOLAS CIDADÃS
INTEGRAIS TÉCNICAS
NO ESTADO (ECITS)
Presentes em 71cidades
37cursos profissionalizantes

As instituições públicas de ensino
superior somam um total de 76
polos ou campi espalhados em
diversas cidades paraibanas.

ESCOLAS CIDADÃS INTEGRAIS TÉCNICAS (ECITS)
Aumento constante no número de escolas
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Até o fim de 2021, cada um dos 223 municípios paraibanos terá,
ao menos, uma escola em tempo integral.

EDUCAÇÃO, SAÚDE
E SEGURANÇA
2ª maior cobertura
de atenção básica
do Brasil

97,34%

33

hospitais
públicos
estaduais

REDUÇÃO GERAL
NOS ÍNDICES
DE VIOLÊNCIA
3ª menor taxa de CVLI* no
Nordeste em 2020 e redução
de 35% desde 2011. Segunda
melhor taxa da década.

3.502 armas de fogo
apreendidas em 2020.
5ª maior taxa do país em 2019,
conforme Anuário 2020 do FBSP.

Redução de 47% nos ataques
a bancos em 2020. Queda
acumulada de 87% desde 2016.

4. 552 kg de drogas
apreendidas pelas polícias
em 2020. Recorde histórico.

Redução de 20% nos roubos e furtos de veículos em 2020.
8ª menor taxa do país em 2019, conforme Anuário 2020 do FBSP*.

da população

Cobertura
de saúde bucal

93,21%

Redução de 46% nos
latrocínios desde 2015.
7ª menor taxa do país em 2019,
conforme Anuário 2020 do FBSP.

João Pessoa obteve em 2020 a segunda menor Taxa de CVLI do século.
Em 2019 tinha a segunda menor taxa entre as capitais do Nordeste.
Atualmente, possui queda acumulada de 64%.

6.289

serviços de saúde
disponíveis no SUS
em todo o estado

POVO
SEGURO

Campina Grande obteve em 2020 a menor Taxa de CVLI do século, sendo
a menos violenta entre as cidades com mais de 200 mil habitantes no
Norte e Nordeste. Redução acumulada de 75% desde 2010.

Redução de 23%
nos roubos em 2020.

Redução acumulada
de 68%, desde 2015,
em João Pessoa.

*CVLI – Crimes Violentos Letais Intencionais **FBSP – Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Redução acumulada
de 85%, desde 2016,
em Campina Grande.

TURISMO
POLO TURÍSTICO
DO CABO BRANCO
Localizado entre as águas quentes do
litoral sul e o verde da Mata Atlântica,
está nascendo o maior complexo
turístico do Nordeste. Totalmente
planejado, o complexo já abriga um
centro de convenções e o Parque das
Trilhas, a maior reserva ambiental de
Mata Atlântica nativa inserida na malha
urbana do Brasil. Uma estrutura única
que já vem recebendo grande atenção
dentro e fora do país. Já são quatro
empreendimentos com contratos
firmados que irão trazer resorts, parque
aquático e spa hotel, colocando o setor
em um novo patamar.

CONTRATOS JÁ FIRMADOS
Surf World Park (parque aquático e resort),
Ocean Palace Jampa Eco Beach Resort (resort)
e Amado Bio & Spa Hotel (spa hotel).

654
hectares
de área dividida

em 35 lotes, sendo:
19 para o setor hoteleiro
5 para o setor de animação
10 para comércio e serviços
1 para o setor de eventos

Surf World Park

TURISMO
SURF WORLD PARK

Ocean Palace Jampa Eco Beach Resort

Amado Bio & Spa Hotel

O empreendimento espanhol
com padrão luxo superior e cinco
estrelas, será formado por um
parque aquático e um resort,
abrigando a maior piscina de
ondas artificiais do Brasil e uma das
maiores do mundo – com 31 mil
m² e 200m de diâmetro –, além de
diversas atrações aquáticas.
O Surf World Park pretende ser uma
referência turística mundial, que irá aliar
lazer e a prática do surf a um ambiente
com qualidade de vida, promovendo um
turismo recreativo sustentável integrado
ao meio ambiente. Instalado em uma
área de 240 mil m², o empreendimento
também contará com anfiteatro, praças,
área gastronômica e bares, centro para
idosos, jardim da infância, discoteca ao
ar livre, posto médico, academia e spa,
escola de surf, mercado gourmet, pista
de skate, piscina de ondas artificiais e
praia de areia.

OCEAN PALACE JAMPA
ECO BEACH RESORT
Também projetado como um
empreendimento alto padrão,
categoria luxo superior, cinco estrelas
e nível internacional, o Ocean Palace
Jampa Eco Beach Resort terá mais
de 400 apartamentos e também
destaca-se por ser um projeto
sustentável, integrado ao verde e
autossuficiente energeticamente,
onde utilizará energia renovável em
suas instalações.
O Ocean Palace Jampa Eco Beach Resort
ocupará uma área com mais de 43 mil m²
e oferecerá as mais variadas atividades
de lazer, incluindo trilhas ecológicas,
quadras esportivas, toboáguas, salas
de yoga e pilates, academia, local para
eventos, cinema, lobby, lounges, cyber
café, salão de beleza, spa e diversas
opções da gastronomia regional e
internacional, além de hospedagem no
sistema all-inclusive.

O AMADO BIO & SPA HOTEL
Com o intuito de ressignificar padrões e comportamentos, o Amado Bio & Spa
Hotel usará conceitos como design biofílico (forma de criar ambientes naturais),
tailor made (feito sob medida), wellness (bem-estar) e mindfulness (atenção
plena), personalizando os serviços para cada usuário, tanto na relação com
o meio ambiente quanto com os espaços e equipamentos.
O Amado Bio & SPA Hotel será construído em uma área com quase 40 mil m² e sua
estrutura terá capacidade para 240 unidades, sendo que 82 delas serão construídas
nos seis primeiros meses e as demais em até um ano. Tudo isso integrando elementos
do oceano, falésias e floresta onde o Polo Turístico está inserido.

TURISMO
CENTRO DE CONVENÇÕES

48.676m2 de área total construída;

Localizado em João Pessoa, este
equipamento é um dos mais
modernos do país e conta com
quatro grandes estruturas: a Torre
do Mirante, o Pavilhão de Feiras e
Exposições, o Pavilhão de Congressos
e Convenções e o Teatro Pedra do
Reino. O seu projeto permite abrigar
eventos como feiras, exposições,
simpósios, congressos, além de
grandes espetáculos, como peças
teatrais e concertos.

Capacidade para realizar
20 eventos simultâneos;
Teatro com 2.924 lugares;
Pavilhão de feiras e exposições
com 19.346 m2;
Capacidade para acolher
até 20 mil pessoas;
Estacionamento para 2 mil carros;
Heliponto de 900m2.

O Aeroporto Internacional Castro Pinto
tem capacidade de atender cerca de

2,3 milhões

Mais de

28 mil

de passageiros/ano

leitos em hotéis
por toda a Paraíba

Crescimento médio anual de
no fluxo global
de hóspedes

4,41%

INDÚSTRIA
De canto a canto da Paraíba, polos
produtivos e industriais mostram a
força de um estado que não quer parar
de crescer. O setor vem buscando
manter o ritmo que vem ganhando
a atenção de todo o país nos últimos
anos.

POLO CALÇADISTA
2º maior produtor de calçados
do Nordeste
4º maior produtor de calçados
do Brasil
3º maior exportador de
calçados do Brasil

POLO CIMENTEIRO
Maior produtor de cimentos do
Nordeste
10º maior produtor de
cimentos do Brasil
Produção de 2,8 milhões de
toneladas de cimento ao ano
04 fábricas em atividade

11,3% de toda produção
nacional em 2019
Cerca de 103 milhões de pares
de calçados produzidos em
2019
176 empresas atuando na
indústria de calçados
Mais de 15.000 trabalhadores
Fonte: Relatório Setorial Abicalçados 2020 da ABICALÇADOS e Caged 2020

Fonte: Sindicato Nacional da Indústria do Cimento 2020
e Caged 2020

POLO TÊXTIL
Mais de 900 empresas da
cadeia produtiva

POLO CERÂMICO
600 milhões de peças de
cerâmica/ano

Cerca de 11.000 empregos
diretos

Aproximadamente 150
estabelecimentos atuando no
setor

Fonte: Caged 2020

2.500 empregos diretos
Fonte: Sindicato da Indústria de Cerâmica do Estado da Paraíba – SINDICER/PB

INDÚSTRIA
POLO TÊXTIL
DE CAMPINA GRANDE
Potencial para ser tornar o maior
polo têxtil do Nordeste.
Na região de Campina Grande, 54 municípios paraibanos formam hoje uma grande malha
econômica em torno da produção têxtil. Visando estimular a consolidação e desenvolvimento
deste arranjo produtivo, a Paraíba criou grandes incentivos para as empresas locais, gerando
mais oportunidades de negócios, emprego e renda.

Indústria Têxtil
Mais de 98% de redução
no valor devido no ICMS

Empresas varejistas
de confecções
Apenas

3% de carga tributária
sobre o faturamento.

Mais de

4 mil pequenas empresas

já foram beneficiadas.

INDÚSTRIA
DISTRITOS INDUSTRIAIS

32 ÁREAS INDUSTRIAIS PRESENTES
EM 17 MUNICÍPIOS PARAIBANOS

6.

15.
4.

8.
11.

17.
16.

2.
9.

14.

5.

12.

1.

13.
3.

1. Alhandra
2. Bayeux
3. Caaporã
4. Cajazeiras
5. Campina Grande
6. Catolé do Rocha
7. Conde
8. Guarabira
9. João Pessoa

10. Mata Redonda
11. Patos
12. Pedras de Fogo
13. Queimadas
14. Santa Rita
15. Sousa
16. Taperoá
17. Várzea

7.

ENERGIAS
RENOVÁVEIS

ENERGIA
EÓLICA

O potencial energético, principalmente eólico e solar, e as políticas de incentivos, tornam
a Paraíba uma grande oportunidade para investimento em empreendimentos de geração
de energia elétrica. O estado conta com incentivos fiscais, infraestrutura adequada em
estradas e telecomunicações, linhas de transmissão para escoamento da energia gerada,
agilidade nos licenciamentos ambientais e políticas de fomento e promoção de energias
renováveis. Além disso, mantém políticas de apoio aos empreendimentos e promove a
articulação dos investidores com entidades estaduais e municipais envolvidas.

ENERGIA
SOLAR
A Paraíba possui um dos índices mais altos
de incidência da radiação solar no Brasil,
aponta o Atlas Brasileiro de Energia Solar.

• 3 parques em operação: 135,94 MW
• 19 projetos outorgados pela ANEEL:
575,41 MW
• 3 parques em construção: 81 MW
• 16 parques (construção a iniciar):
329,16 MW

GERAÇÃO
DISTRIBUÍDA
Em janeiro de 2021 a potência instalada em geração
distribuída no estado atingiu cerca de 89,2 MW,
beneficiando 6.337 unidades consumidoras.
Isto representa um crescimento de quase de cinco
vezes, em menos de dois anos, quando comparado
à potência instalada em junho de 2019 (18,0 MW).

Empresas estrangeiras
com empreendimentos já
instalados ou em construção:
Espanha – IBERDROLA,
Portugal - EDP Renewables,
França - EDF Renewables,
Estados Unidos da América Proton Energy.

LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS DE INCENTIVO
Isenção da incidência de ICMS para equipamentos
e materiais utilizados na geração de energia solar
e eólica, tais como: aquecedores solares de água,
aerogeradores de energia eólica, células solares
em módulos ou painéis, torre para suporte de
gerador de energia eólica e pá de motor ou turbina
eólica.

Redução de ICMS para empresas de geração de
energia solar e eólica, por meio da concessão de
crédito presumido aplicado sobre o saldo devedor
de investimentos em equipamentos elétricos, a
exemplo de transformadores de potência, entre
outros.

A Paraíba apresenta excelentes condições geográficas para produção de energia eólica.
Além das condições de vento favoráveis, são vastas as áreas com relevo adequado à
implantação de aproveitamentos eólicos. As atividades econômicas praticadas nesses
locais podem coexistir com o desenvolvimento da produção desse tipo de energia.

A ENERGIA DO
FUTURO A GENTE
FAZ AGORA

Hoje, o estado é um dos que mais produz energia eólica
no Brasil. E as perspectivas de crescimento aumentam a
cada ano com a construção de novos parques e do sistema
de transmissão associado. Investimentos nacionais e
internacionais vêm contribuindo para esse constante
incremento na produção de energia limpa e renovável.

• Velocidade média dos ventos: superior a 7,5 m/s
• 15 parques em operação: 157,20 MW
• 24 projetos outorgados pela ANEEL: 957,62 MW
• 15 parques em construção: 628,46 MW
• 9 parques (construção a iniciar): 329,16 MW

TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO
ECOSSISTEMA EM PROL DA INOVAÇÃO
Governos

Arranjos institucionais
Secretarias e Agências do Governo do Estado
Secretarias e Agências de Governos Municipais

Universidades
públicas

Universidade Federal da Paraíba – UFPB
Universidade Federal de Campina Grande – UFCG
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
Instituto Federal da Paraíba – IFPB

Ambientes
pró-inovação

Fundação Parque Tecnológico da Paraíba
Centro de Tecnologia e Inovação Telmo Araújo (CIT-TA)
Sistema S
Instituto Nacional do Semiárido
2 unidades da EMBRAPII

Agências
de fomento

Sebrae
Fapesq-PB
Programa Empreender PB

ENFRENTAMENTO
À PANDEMIA

REDE ESTADUAL
DE ENSINO

Por meio do Edital Covid19,
a Secretaria Executiva da Ciência
e Tecnologia, junto com a
Fundação de Apoio à Pesquisa
da Paraíba, fomenta 18 projetos
de pesquisa que estão em
andamento já com resultados
preliminares, uma resposta
rápida diante das condições
emergenciais de saúde pública.

A inovação e tecnologia também
são aplicadas em práticas
pedagógicas através do Programa
Ouse Criar. Estudantes têm a
vivência do empreendedorismo
de visão social e sustentável com
a criação de soluções para os
problemas locais da comunidade.

TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO
PESQUISA
COSMOLÓGICA

PROTLAB3D
Ferramentas de Prototipagem
3D a Serviço da Educação, que
desenvolve o conhecimento
da tecnologia de impressão
em 3D e leva o conhecimento
para as escolas da Rede de
Ensino Pública Estadual.

HUB DE
INOVAÇÃO

Por meio da Secretaria Executiva de Ciência e
Tecnologia, o Governo da Paraíba apoia o projeto
de pesquisa internacional para construção de um
radiotelescópio no Sertão do estado. O “Baryon
Acoustic Oscillations in Neutral Gas Observations”
(BINGO) é um projeto de “big science” que interioriza o
desenvolvimento tecnológico, conhecimento científico
e promove intercâmbio em pesquisa científica.

Já em fase de planejamento, o START CORE-PB (Núcleo de Aplicativos da Paraíba)
vai contribuir para elaboração de aplicativos desenvolvidos por estudantes do
estado, através do modelo de incubadora. O intuito do núcleo é dar autonomia
e visibilidade às boas práticas tecnológicas e educacionais aplicadas no estado e
nos espaços de aprendizagem, acrescentando táticas que desenvolvam o avanço
acadêmico e tecnológico.

INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ÓPTICO
Conheça a Rede Paraibana de Alto Desempenho (Repad):

Possui atualmente 336,8km em fibra óptica
Atende a Região Metropolitana de João Pessoa e de Campina Grande
Internet com taxas de tráfego de até 10 Gbps
Capacidade de 40 e 100 Gbps para módulos ethernet
Utilizada pelos órgãos públicos, instituições de ensino e pesquisa da Paraíba
Expansão em andamento para mais 53 municípios com 3.400 km de cabeamento

TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO
PARQUE TECNOLÓGICO

O Parque Tecnológico Horizontes de Inovação é o mais novo passo da
Paraíba rumo ao futuro. Um ambiente com o objetivo de fortalecer o
estado como centro gerador e produtor de tecnologias, fomentando
novas empresas, pesquisas e desenvolvimento.
Inovação e tecnologia aplicada em:
Saúde, Educação, Economia Criativa, Soluções
Governamentais, Turismo, Planejamento Urbano, Cidades
Inteligentes e Sustentabilidade.

A sede do Parque Tecnológico Horizontes de Inovação funcionará em
um prédio do século XIX, revitalizado, no centro histórico de João Pessoa,
com espaços para:
• Empreendedorismo
• Recepção interativa
• Espaço de conhecimento
(com paredes de pesquisa
e mesas touchscreen)
• Coworking
• Cultura Maker

• P&D de soluções
de alto rendimento
• Incubadoras e aceleradoras
• Robótica
• Praça de alimentação
• Auditório
• Áreas de convivência

INFRAESTRUTURA
ENERGIA ELÉTRICA
A Paraíba também é destaque
no Ranking de Competitividade
dos Estados (CLP, 2020)
no quesito infraestrutura:
1º lugar em Qualidade
da Energia Elétrica no Brasil
3º lugar em Qualidade
dos Serviços de
Telecomunicações no Brasil
1º lugar em Melhor Custo
de Combustíveis no Nordeste
e 4º lugar no Brasil
2º lugar em Qualidade de
Rodovias no Nordeste e
9º lugar no Brasil

Além de ser um dos beneficiados com
a transposição de águas do Rio São
Francisco, o estado, por meio do Projeto
de Segurança Hídrica do Estado da
Paraíba (PSH/PB), vai desenvolver um
dos maiores programas no setor, visando
ampliação do atendimento à população.
Uma operação que conta com
financiamento do Banco Mundial no
valor de US$ 126.886.000, vai melhorar
a disponibilidade dos recursos hídricos
em 27 cidades, por meio do Sistema
Adutor Transparaíba, nas regiões da
Borborema e do Agreste, bem como
aprimorar a eficiência operacional dos
serviços de água e esgoto na Região
Metropolitana de João Pessoa.

CANAL
ACAUÃ/
ARAÇAGI

CONSTRUÇÃO
DO AEROPORTO
DE PATOS
O terminal aeroviário terá potencial
para operar com cerca de 100 mil
passageiros/ano e vai promover
uma maior integração com o Sertão
paraibano, incentivando todas as
cadeias produtivas da região.

Atualmente, são 36 usinas geradoras de energia elétrica em operação na Paraíba,
que totalizam uma capacidade instalada de 888,26 MW. O sistema de transmissão
corta o estado, atendendo às demandas de energia em todas as regiões.

SEGURANÇA
HÍDRICA

A maior obra hídrica do estado, com
extensão de 130,44 km , com 60% da
obra executada vai beneficiar 630 mil
pessoas, garantindo a produção em
16 mil hectares em 38 municípios.

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS
Através do Programa de Recuperação de Barragens, 150 barragens
estão recebendo ações da gestão estadual, por meio da Seirhma e
pela Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa). O investimento
é de cerca de R$ 30 milhões, com recursos do estado e previsão de
conclusão para abril de 2021.

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE ENERGIA POR FONTE
QUANTIDADE POTÊNCIA
(MW)

TIPO

%

Usina Termoelétrica

15

618,14

69,6

Central Geradora Eólica

15

157,20

17,7

Central Geradora Solar Fotovoltaica

4

108,40

12,2

Pequena Central Hidrelétrica

1

3,52

0,4

Central Geradora Hidrelétrica

1

1,00

0,1

SISTEMA DE TRANSMISSÃO
Ceará Mirim II
Santa
Cruz II Paraíso
Extremoz II
Natal III
Santa
Luiza II (22)
Milagres

Pilões
C. Grande III

Coremas
(22)

UTE
Campina
Grande

Milagre II (22)

João Pessoa

C. Grande II Santa
Rita II Mussuré II
(23)

UTE Termonordeste
UTE Termoparaíba
Goianinha
(19)

Pau Ferro
Tacaimbó
Angelim
Garanhuns II

Linha de 500 KV em construção
LT 500 KV
LT 230 KV SEs, UTEs e UHEs vazadas
LT 136 KV indicam obras futuras

INFRAESTRUTURA

Paraíba em movimento
ESTRADAS

GÁS NATURAL

Abrangência: João Pessoa, Campina Grande, Mamanguape, Bayeux, Santa
Rita, Alhandra, Conde, Cabedelo, Caldas Brandão, Ingá e Queimadas. Além
de postos com GNC (Gás Natural Comprimido) em Guarabira, Remígio e
Patos.

Melhorar a logística de transporte por todo o estado, oferecendo
segurança, conforto e melhores custos tanto para passageiros quando para
cargas. É com esse pensamento que a Paraíba tem realizado um constante
trabalho de ampliação e modernização do sistema rodoviário estadual.

332 km de rede de distribuição
20 mil clientes residenciais e comerciais
42 clientes industriais
Fornecimento de GNV para 38 postos de abastecimento

Obras por todo território e nos mais variados tipos de vias:
• Pavimentação de 191 km de rodovias estaduais
• Restauração de 227,7 km de rodovias estaduais
• Programa Estradas da Cidadania: 28 km de novas estradas
e 24,37 km de estradas requalificadas, no primeiro ano

PORTO DE CABEDELO
Administrado pela Companhia Docas da Paraíba, o Porto de Cabedelo
é um ponto estratégico para a movimentação nacional e internacional
de cargas. Sua posição privilegiada, integração com malha rodoviária e
baixos custos o tornam uma excelente escolha de logística marítima.

Malha rodoviária federal: 1.002 km
Conheça algumas das muitas
vantagens do porto:
Menores tarifas em relação aos
portos de Recife/PE e Natal/RN
Não há gargalos logísticos ou
fila de espera para atracações
Disponibilidade imediata para grandes
demandas (atual operação com 33% de
sua capacidade)
Localizado no extremo oriente das
Américas e próximo da Linha do Equador,
o Porto de Cabedelo promove uma
proximidade estratégica da Costa Leste
dos EUA, da Europa, da África e do Sul da
América Latina

Rodovias pavimentadas: 3.670 km
Estradas de terra: 2.164 km

• Capacidade de movimentação de
5 milhões de toneladas por ano

Investimentos nos últimos 10 anos e programados
para o biênio 21-22: Mais de R$700 milhões

• 602 metros de cais
• 03 berços de atracação para navios
de até 200m de comprimento
• 270 metros de bacia de evolução

Desde 2017, todas as cidades paraibanas estão

• 9,14 metros de calado

interligadas por rodovias pavimentadas e
adequadamente sinalizadas. Indicadores colocam

• 05 armazéns cobertos com 14.000m2

a Paraíba como um dos Estados brasileiros que

• 04 áreas de uso múltiplo com 220.700m

2

• 03 pátios internos com 8.000m2 de área
• 26 tanques

Fácil acesso rodoviário e aeroviário,
com acesso pela BR-230 (em obras
de triplicação) e interligação com a
BR-101, além de estar a menos de 50 km
do Aeroporto Internacional Presidente
Castro Pinto

Malha rodoviária estadual: 5.834 km

INFRAESTRUTURA
PORTUÁRIA

• 20 silos
• Atracação e desatracação diurna e
operação 24 horas/dias, 07 dias/semana

apresentam uma das melhores infraestruturas
rodoviárias, tanto em extensão
como em qualidade técnico-operacional.

POTENCIAL
MINERAL
O solo paraibano tem um imenso potencial mineral. De acordo com a Agência Nacional de
Mineração, há grandes chances de descoberta de novos insumos no estado. Paralelamente,
o Governo da Paraíba oferece incentivos de fomento ao setor, que é um dos mais bemsucedidos do país.

EXPLORAÇÃO MINERAL NA PARAÍBA
REGIÃO

SUBSTÂNCIA

LITORAL

água mineral, areia industrial, areia para
filtro, argila branca, calcário calcítico,
fosfato, rutilo, ilmenita, cianita, zirconita

REGIÃO DE BOA VISTA
E CUBATI

argila bentonítica

VALE DO PIANCÓ
E CAATINGUEIRA

ouro, ferro, cobre, níquel

REGIÃO DE CAJAZEIRAS

ferro

SERIDÓ

água marinha, albita, berilo, calcário
dolomítico, caulim, columbita, feldspato,
espodumênio, ambligonita, lepidolita,
granada, mica, scheelita, quartzito,
quartzo branco, quartzo fumê, quartzo róseo,
quartzo roxo, quartzo transparente, tantalita,
turmalina, vermiculita, dentre outros

TODO O ESTADO
(exceto litoral)

rochas para revestimento

TODO O ESTADO

minerais da construção civil e argila
para cerâmica vermelha

INCENTIVOS
FISCAIS
A Paraíba também é um estado acolhedor quando o assunto é receber novas empresas e investimento.
Estado e municípios trabalham juntos para trazer incentivos e assim gerar bons negócios, tanto para
quem chega quando para quem já está aqui.

INCENTIVOS
FISCAIS
DO ESTADO
DA PARAÍBA
FAIN - Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Industrial da Paraíba
Para a implantação, ampliação, revitalização
e relocalização de indústrias consideradas de
relevante interesse para o estado, com crédito
presumido de ICMS em até 74,25%.
Incentivo Locacional
Cessão de áreas a preços subsidiados,
dependendo da escolha do município e da
disponibilidade de terrenos na região onde
será instalada a empresa.
Equiparação de benefícios com outros
estados.
Isenção do ICMS para aquisição de máquinas
e equipamentos destinados à geração de
energias renováveis (eólica e solar).
Programa de Desenvolvimento do Estado
da Paraíba - PRODES - Lei nº 10.974/2017
(crédito presumido de até 99%).
Decreto 40.211/2020
Redução da carga tributária para 4% e 1%
nas operações internas e interestaduais,
respectivamente para o comércio atacadista.
Decreto 40.697/2020
Polo Têxtil 3ª Região Fiscal – Benefício que
garante a redução da carga tributária das
indústrias de confecções para 2% e redução
da carga tributária para 3% nas operações
de venda das empresas varejistas de
confecções de pequeno porte, com regime
de pagamento normal, referentes a produtos
fabricados na Paraíba.

ATIVIDADES QUE JÁ CONTAM
COM NOSSOS INCENTIVOS
• Polo Téxtil
• Importador Atacadista
• Comércio Atacadista
• Comércio Atacadista de Drogas
e Medicamentos
• Indústria de Café
• Indústria de Aguardente de Cana
• Indústria de Plástico
• Indústria de Redes
• Indústria de Confecção
• Indústria de Calçado
• Indústria de Calçado de Couro
• Indústria de Açúcar e Álcool
• Indústria de Informática
• Indústria Náutica
• Indústria de Massas Alimentícias,
Biscoito e Derivados
• Indústria de Termoelétrica
• Abatedouros de Gado Bovino
• Revendedores de Veículos Novos
• Bares e Restaurantes
• Empresas de Call Center
• Empresas Aéreas
• Cooperativas de Mineradores
• Querosene de Aviação
• E-commerce

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA

SAÚDE

• Ponto mais oriental das Américas
• No coração do Nordeste
• Fronteira com o Rio Grande do Norte,
Pernambuco e Ceará

• 2ª maior cobertura de Atenção Primária
do Brasil
• 33 hospitais públicos estaduais
• 2,4 leitos de UTI para cada mil habitantes
(Indicação OMS: entre 1 e 3 leitos/mil hab)

COMPETITIVIDADE NACIONAL
• 2º estado mais competitivo do Nordeste
• 1º lugar em inovação, sustentabilidade
social, sustentabilidade ambiental e oferta de
serviços digitais
• RATING B no Ranking do Tesouro Nacional
POTENCIAL TURÍSTICO
• Fortalecimento de vários segmentos no
turismo de natureza (sol e mar), negócios,
eventos, religioso, cultural e ecológico
• Ampla cadeia hoteleira
• Infraestrutura em expansão
REFERÊNCIA EM INFRAESTRUTURA
• Todas as cidades interligadas por rodovias
• Segurança hídrica para todas as regiões do
estado
PRINCIPAIS SETORES ECONÔMICOS DO ESTADO
• Tecnologia da informação e comunicação
• Energia (eólica, solar e termoelétrica)
• Couro e calçados
• Mineral
• Turístico
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
• Escolas com avaliação acima da média
nacional
• Escolas Cidadãs Integrais e Escolas Cidadãs
Integrais Técnicas em 71 cidades, com 37
cursos profissionalizantes
• 34 universidades e faculdades e 76 polos ou
campi de ensino superior
• Mais de 500 km de fibra ótica, com projeto
para toda a Paraíba

SEGURANÇA
• Único estado com 8 anos consecutivos
de redução nos crimes de violência letal
intencional - CLVI
• João Pessoa com a segunda menor taxa de
CVLI entre as capitais do Nordeste e com 13ª
posição no país
• 5ª posição do Brasil e 2ª do Norte-Nordeste
no quesito Segurança Pública no Ranking de
Competividade dos Estados (CLP, 2020)

INCENTIVOS FISCAIS E LOCACIONAIS
CONCEDIDOS A INVESTIDORES
• Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Industrial da Paraíba - FAIN
• Incentivo locacional
• Equiparação de benefícios com outros estados
• Isenção do ICMS para aquisição de máquinas
e equipamentos destinados à geração de
energias renováveis
• Protocolos de intenções para customizar as
condições fiscais de cada empresa em até 99%

