
O Ícone do Novo Brasil



É um empreendimento com mais de 20 milhões de m² 

localizado no corredor logístico da região do Porto do 

Pecém, no Município de São Gonçalo do Amarante, Estado 

do Ceará.

Idealizado para abrigar empresas nacionais e internacionais 

de diversos setores e portes, o POLO MULTIMODAL 

PECEM foi projetado dentro dos mais modernos e rigorosos 

critérios de infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade; 

promovendo a inovação para contribuir com o progresso de 

uma nova era industrial.

MULTIMODALIDADE

A integração dos principais modais contribui para a maior 

celeridade nos processos logísticos, redução de custos, 

aumento da competitividade e eficiência para um sistema 

de gestão integrado.

TECNOLOGIA

Conexão em fibra óptica, inovação tecnológica, redes 

inteligentes e automatização de processos para atender a 

indústria 4.0.

UMA PLATAFORMA MODERNA COM LOCALIZAÇÃO 

ESTRATÉGICA QUE OFERECE TODAS AS VANTAGENS E 

INFRAESTRUTURA PARA TORNAR AS EMPRESAS 

COMPETITIVAS.

POLO MULTIMODAL PECEM
O  M A I O R  P Ó L O  M U LT i m o d a L  D A  A M É R I C A  L A T I N A

sustentabilidade

TECNOLOGIA

MULTIMODALIDADE

SUSTENTABILIDADE 

Modelo construtivo A+ para promover matriz renovável com 

ganhos de eficiência energética e hídrica, gestão de 

resíduos, com controle dos impactos sociais e ambientais. 
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visão

valores
Atender ao hub logístico e indústrias com soluções 

personalizadas e tecnologias inovadoras para aprimorar a 

gestão de processos e toda cadeia de valores, alavancando a 

competitividade dos negócios e da economia brasileira. 

Protagonizar soluções para os negócios em logística e para 

a indústria 4.0, com base em tecnologia e sustentabilidade 

para atender as demandas do mercado global e conquistar 

o reconhecimento como a mais eficiente e completa 

plataforma logística e de produção do Brasil.

•  Acreditamos no potencial do Brasil.

•  Investimos em educação e capacitação.

•  Valorizamos parcerias que fortaleçam negócios e pessoas.

•  Promovemos a inovação para contribuir com o progresso

    de uma nova era industrial.
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Porto do Mucuripe

Fortaleza

VANTAGENS PARA AS EMPRESAS: 

A BR 222 é o corredor logístico mais importante do Estado do Ceará, ligando a área do Pecém à 

Fortaleza e aos Estados da Região Norte do País. O seu acesso à Rodovia BR 116 proporciona a 

conexão com os estados das Regiões Sul e Sudeste do Brasil.

A Rodov ia Federa l BR 222, pr inc ipa l corredor log íst ico da reg ião, marge ia o                                                
POLO MULTIMODAL PECEM.

A ampla frente para a rodovia federal representa um atrativo para a instalação de empresas comerciais 
e de serviço que darão suporte ao POLO MULTIMODAL PECEM e ao Complexo Industrial do Porto do 
Pecém (CIPP).
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VANTAGENS PARA AS EMPRESAS: 

• Comparativamente com o transporte rodoviário, haverá redução do custo logístico para o transporte      
   de média e longa distância de mercadorias;

• Grande capacidade de movimentação de carga a baixo custo;

• Elevada eficiência energética de forma sustentável.

O modal ferroviário atravessa todo o POLO MULTIMODAL PECEM oferecendo conexão com o Porto 
do Pecém e outras regiões do país. Prevista a estruturação de ramais ferroviários para a carga e 
descarga de mercadorias dentro do POLO MULTIMODAL PECEM.

A Ferrovia Transnordestina possibilita maior competitividade ao escoamento da produção agrícola e 
mineral da região, através de uma logística que une os modais ferroviário, rodoviário e marítimo de alto 
desempenho.

Futuramente a integração da Ferrovia Transnordestina com o sistema ferroviário nacional permitirá o  
transporte massivo de mercadorias entre as diversas regiões do Brasil de forma competitiva e rápida.
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VANTAGENS PARA AS EMPRESAS:

•  Resposta à emergências;

•  Ganho de tempo na agenda das empresas;

•  Segurança corporativa/executiva.

AERÓDROMO E HELIPONTOS

O projeto do Aeródromo do Polo Multimodal Pecem prevê a sua construção a 20 e 55km de distância 

do Porto do Pecém e do Aeroporto Internacional de Fortaleza, respectivamente.

Na primeira fase, o Aeródromo Polo Pecem contemplará uma pista de pouso de 1.800 metros e 02 

(dois) helipontos, integrando a logística aérea da região.

AERÓDROMO POLO PECEM
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Aeródromo Polo Pecém
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Considerado como a nova fronteira do mercado global, é um dos Portos mais eficientes e sustentáveis 
do Brasil, devido à sua posição estratégica reforçada pela recente ampliação do Canal do Panamá, 
que permite reduzir o tempo de conexão marítima com os Portos asiáticos.

Devido à sua privilegiada geografia, profundidade natural de 18 metros e infraestrutura moderna, o 
Porto do Pecém possui capacidade para receber os grandes navios porta contêineres da classe Post 
Panamax. Com a recente parceria do Porto de Rotterdam, consolida-se como um HUBPORT no trânsito 
das mercadorias no mercado mundial, oferecendo vantagens competitivas importantes para a logística 
no mercado globalizado.

Contando com uma Zona internacional de livre comércio (ZPE) instalada no Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém, a região conta com um importante diferencial para os negócios das médias e 
grandes empresas, com foco na exportação.

PORTO DO PECÉM

VANTAGENS PARA AS EMPRESAS:

•  Redução do custo logístico para empresas importadoras e exportadoras devido à proximidade com  
    os principais mercados consumidores do mundo, como EUA, Europa, África e Ásia;

•   Infraestrutura de acesso terrestre adequada, amplos espaços para a expansão empresarial com  
     custos operacionais reduzidos;

•   O POLO MULTIMODAL PECEM está conectado ao Porto do Pecém via BR 222 e Ferrovia   
     Transnordestina.
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Sobral

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO 
DO PORTO DO PECÉM (EM TONELADAS)

2002 / 2017: 34% ano

45.000.000

2030
(Fonte: Porto de Rotterdam)

15.808.961

381.231

2002 2017
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O PORTO-INDÚSTRIA DO PECÉM: A NOVA FRONTEIRA DO MERCADO GLOBAL

R$ 28,5 BILHÕES

JÁ INVESTIDOS

13.337 HA
ÁREA DO COMPLEXO

50,8 MIL

EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS

1.652 MW

ENERGIA GERADA 
PELAS

 TERMELÉTRICAS

17,8%
DA NECESSIDADE 
DE CONSUMO DE 

ENERGIA DO NORDESTE
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TECHNOLOGY HUB

FIBRA ÓPTICA

Como porta de entrada da maioria dos cabos submarinos que conectam o Brasil ao Mundo, além da 

instalação de modernos DATA CENTERS, o Ceará torna-se um decisivo Hub de telecomunicações da 

América Latina.

Ampla oferta de redes de fibra óptica de fácil conexão em toda a extensão do POLO MULTIMODAL 

PECEM, ao longo da Rodovia BR 222.

VANTAGENS PARA AS EMPRESAS:

• Enorme potencial de investimentos no mercado de tecnologia;

• Rápido acesso aos conteúdos digitais;

• Conexão eficiente, maior velocidade, estabilidade e segurança;

• Redução de custos com telecomunicações e manutenção.
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Um projeto pode realmente ser chamado de inovador somente se permite que todas as partes interessadas 

possam fazer uso do progresso da ciência e da tecnologia, em todas as suas formas. 

No caso do POLO MULTIMODAL PECEM, se pode falar de uma verdadeira revolução social.

TECNOLOGIA



GESTÃO SOCIAL: Engajamento e relacionamento com as partes interessadas – parcerias com 

Universidades Nacionais e Internacionais, realização de eventos (road show, palestras, feiras) com 

público diversificado (acadêmicos, investidores, governos, empresários). Incentivo ao desenvolvimento 

tecnológico, à pesquisa e à inovação.

Associativismo a entidades de classe, fomento a projetos de educação, capacitação, desenvolvimento 

local e tecnologia social.

SUSTENTABILIDADE

GESTÃO AMBIENTAL: Cumprimento a legislação ambiental aplicada, obtenção de licenças,  controle 

e preservação de áreas verdes. Investimento em projetos com modelo construtivo baseado em 

processos e sistemas de ecoeficiência hídrica e energética, padrões de saúde e segurança, gestão de 

resíduos e fluxo urbanístico – mobilidade urbana e mecanismos de controle de emissões de gases de 

efeito estufa.



GESTÃO ECONÔMICA: Criação e gestão do Token PoloCoin que visa facilitar as trocas de bens e 

serviços dentro do Polo Multimodal, possibilitando maior segurança das transações comerciais entre 

as empresas instaladas e a cadeia de supply chain.

Investimento em tecnologia e financiamento de estudos para o aperfeiçoamento dos padrões Smart 

Concept e promoção ao desenvolvimento sustentável local e global.

PACTO INTERNACIONAL: A estratégia de sustentabilidade do POLO MULTIMODAL PECEM está 

em sinergia com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)  e a agenda mundial, 

adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que é composta 

por 17 objetivos e metas a serem atingidas até 2030. Em novembro de 2017, o Polo Multimodal 

formalizou a adesão ao Pacto, com o objetivo de contribuir para a implementação dos ODS  e cooperar 

coletivamente com parceiros e outros públicos interessados. 
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O centro de serviços do Polo Multimodal oferece um conjunto de soluções integradas que utilizam algoritmos desenvolvidos especificamente com foco em gestão e controle de Água, Gás, Energia Elétrica e outras Utilities.

Sistema de Telemetria 

Plataforma Web para gestão, monitoramento e controle de pontos com telemetria. Através dessa plataforma é possível acompanhar remotamente o consumo das mais diversas variáveis em tempo real.
O Sistema de Telemetria possui um completo conjunto de ferramentas para análise e gestão do consumo.

CENTRO DE GESTÃO

Núcleo de Inteligência



MULTIMODAL
UTILITIES

VANTAGENS PARA AS EMPRESAS:

• Controle do negócio a qualquer hora e local com as ferramentas mais avançadas e eficientes
   do mercado;     
• Permitir à empresa dedicar-se à sua atividade fim;

• Os serviços são contratados por demanda, não gerando custos fixos;

• Segurança institucional.

CENTRO DE GESTÃO

ACESSO BR 222

CENTRO TECNOLÓGICO

HELIPONTO CROATÁ

GESTÃO, PESQUISA E SEGURANÇA A SUPORTE DAS EMPRESAS



Projetado com os mais rigorosos parâmetros de sustentabilidade, 

POLOTECH é um centro tecnológico altamente inovador, 

que abrigará empresas e startups focadas em tecnologias de ponta (Blockchain, IA, IOT, etc.),

aumentando a competitividade e escalabilidade do POLO MULTIMODAL PECEM.

CENTRO TECNOLÓGICO



• Desenvolvimento e criação compartilhados com os ecossistemas de empreendedorismo;

• Valor agregado com a tecnologia voltada para a indústria 4.0.

VANTAGENS PARA AS EMPRESAS: 

• Aumento da integração entre empresas e centros de pesquisas em busca de soluções tecnológicas  

  (P&D);

POLOTECH



Realizamos e damos o “Start-up de plantas produtivas no 

sistema turn-key”.

Suporte no �uxo do processo para a obtenção de 

incentivos �scais e outros benefícios.

• 

• 

POLO suite

Dispomos de uma equipe altamente quali�cada, com 

experiência de nivel internacional e expertise à disposição 

da inovação e do desenvolvimento sustentável.

PESSOAS: 

Acordo de colaboração existente com entidades que 

promovem a capacitação e treinamento de mão-de-obra 

para as empresas do POLO MULTIMODAL PECEM.

SISTEMA “BUILT-TO-SUIT”: 

Construção de instalações industriais sob medida 

permitindo aos empresários economizar o seu capital.

FUNDING PARA EMPRESAS:

Assessoria e acompanhamento no processo de obtenção de 

“funding” junto às principais instituições �nanceiras.

Galpão individual Tipo E de 2400m² com área de apoio externa. IFCE - Campus do Pecém

Garantimos uma assistência permanente na obtenção de 

licenças, alvarás, na escolha de fornecedores e materiais 

de alta qualidade e e�ciência a preço justo.

• 



Ceará

A região do Porto do Pecém tem um dos mais 
atrativos pacotes de incentivos fiscais do Brasil. 
São incentivos nas três esferas: 
Federal, Estadual e Municipal.

INCENTIVOS
E BENEFÍCIOS

Redução de ISS
REDUÇÃO/ISENçÃO do IPTU E ITBI

M u n i c i p a i s :

Rapidez na obtenção de licenças
de instalação das empresas

AMBIENTE favorável ao empreendedor
e promissor aos negócios

Redução DO ICMS
E s ta d u a l :

Redução DO
Imposto de
Renda

F E D E R A l :



Áreas para indústria e logística, com opção de construção de empreendimentos na modalidade “Built - To - Suit”.

Áreas para estocagem, armazenagem de cargas e containers, escoamento de insumos, 

conectadas à Ferrovia Transnordestina através de ramais ferroviários com pátios de carga e descarga.

O  M A I O R  P O L O  M U LT I M O D A L  D A  A M É R I C A  L AT I N A
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F L I G H T  T O  Q U A L I T Y

Áreas para instalação de comércios e serviços, às margens da Rodovia BR 222, 

oferecendo suporte estratégico às demandas do POLO MULTIMODAL PECEM e de toda a região.

Área planejada para a construção de 20 mil residências para atender à demanda interna das empresas instaladas no Polo Multimodal.



O POLO MULTIMODAL PECEM prevê áreas destinadas à instalação de matrizes de energia renováveis para suprir a demanda das empresas localizadas no Polo. 

R E N E W A B L E  E N E R G Y energypolo

SUSTAINABLE MULTIMODAL SQUARE

BR-222

FORTALEZA

TERESINASÃO LUÍSBELÉM



O POLO MULTIMODAL PECEM tem como característica principal o planejamento com o que existe de mais moderno em termos de eficiência, de design e aproveitamento.

I N O V A Ç Ã O  C O M  E X C E L Ê N C I A



www.polomultimodal.com

PARTNERS

.
A R Q U I T E T U R A


