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Editorial 
 

O INFORMATIVO ZPE é uma iniciativa de comunicação elaborada pela Secretaria 

Executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação 

(SE/CZPE) para divulgação periódica de matérias jornalísticas, eventos, capacitações 

e outras ações relativas ao regime brasileiro das Zonas de Processamento de 

Exportação (ZPE). Seu objetivo é o de disseminar informações pertinentes ao regime 

a proponentes, empresas administradoras, órgãos de governo e demais interessados 

no processo de implantação das ZPE no País. Para sugestões ou cancelamento do 

recebimento deste Informativo, envie mensagem para informativo.zpe@mdic.gov.br. 
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Representantes da ZPE de Pecém apresentam oportunidades 

de investimento ao embaixador do Japão 
Os representantes da empresa administradora da Zona de Processamento de 

Exportação (ZPE) de Pecém, se reuniram, no dia 28/09, com o Embaixador do Japão 

no Brasil, Akira Yamada, para apresentar oportunidades de investimento nesta área 

alfandegada. O encontro faz parte das ações de fomento à implantação e 

desenvolvimento das ZPEs brasileiras promovidas pelo Conselho Nacional das Zonas 

de Processamento de Exportação (CZPE), presidido pelo Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Na reunião, a Secretária-Executiva do CZPE, 

Thaise Dutra, apontou tratativas do Conselho com a Câmara de Comércio e Indústria 

Japonesa (Ccijb) e Agência de Promoção de Investimentos do Japão (Jetro, na sigla 

em inglês), que, em julho, enviou representantes à ZPE cearense. Após essa visita, o 

escritório da Jetro em São Paulo produziu um estudo sobre as potencialidades da Zona 

de Processamento, que foi posteriormente divulgado ao empresariado japonês. 

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2772-representantes-da-zpe-

de-pecem-apresentam-oportunidades-de-investimento-ao-embaixador-do-japao  
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ZPE Ceará participa da 21ª edição da China International Fair 

for Investment & Trade 

O Secretário de Assuntos Internacionais, Antonio Balhmann, e a diretoria executiva da 

ZPE Ceará retornaram à China para participar da 21ª edição da China International 

Fair for Investment & Trade (CIFIT 2017). Considerada a mais prestigiada feira 

internacional para o investimento e comércio do mundo, o encontro foi iniciado hoje na 

cidade de Xiamen, em Fujian, e se estenderá até o dia 21, no Xiamen International 

Conference & Exhibition Center (XICEC). O stand da ZPE Ceará foi visitado hoje pelo 

prefeito de Xiamen. Balhmann e os diretores da ZPE, Mário Lima Júnior (presidente), 

Andréa Freitas (Técnica) e Roberto de Castro (Comercial) voltaram ao continente 

asiático para aprofundar uma série de tratativas em andamento, desde o ano passado, 

entre as províncias irmãs Ceará e Fujian. A captação de novos negócios para o Ceará 

e para a ZPE Ceará está na pauta dos representantes do Estado, que buscam ampliar 

o intercâmbio comercial e de investimento entre os dois lados. 

Fonte: ZPE Ceará – página do Facebook – Data: 18/09/2017  

 

 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém apresentado a 

grupos de investidores asiáticos 

O Governo do Ceará participou de uma série de eventos com investidores no 

continente asiático, no decorrer da semana iniciada dia 18/09. O governador Camilo 

Santana viajou para a China, no dia 15/09, para participar de uma reunião com o Banco 

de Desenvolvimento Chinês, com o objetivo de realizar a assinatura de compromisso 

financeiro para o investimento de construção da refinaria, no Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém (CIPP). Para apresentar as potencialidades do CIPP aos 

investidores asiáticos, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) e a 

Cearáportos já estão participando da Missão Ásia – Investimentos em Portos 

Brasileiros, a convite da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos (Apex-Brasil), do Governo Federal, na China (Xangai e Hong Kong) e 

em Singapura. 

Leia mais em: http://www.oestadoce.com.br/economia/cipp-apresentado-grupo-de-

investidores-asiaticos  
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Participação da CSP passa a ser parte do indicador do PIB do 

Ceará 

O cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará, apresentado dia 12/09 pelo Instituto 

de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), utilizou variáveis para antecipar 

o efeito da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), localizada no município de São 

Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com o Diretor 

Geral da instituição, Flávio Ataliba, a inclusão foi necessária para se chegar ao valor 

mais aproximado dos resultados do Estado. O cálculo tem como base metodologia do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entretanto, os números 

apresentados pelo IBGE neste ano ainda não levam em conta a atuação da 

siderúrgica. 

Leia mais em: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/participacao-da-csp-

passa-a-ser-parte-do-indicador-1.1819394  

 

 

MDIC acompanha avanço na implantação da Zona de 

Processamento de Exportação do Mato Grosso 

Servidores do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de 

Exportação (CZPE), colegiado presidido pelo MDIC, realizaram, na última semana, 

agenda de trabalho em Mato Grosso para acompanhar o processo de implantação da 

ZPE do estado. Foram realizadas reuniões com autoridades locais e uma visita guiada 

às obras de implantação da Zona de Processamento, no município de Cáceres. Em 

Cuiabá, a Secretária-Executiva do Conselho, Thaise Dutra, se reuniu com o Secretário 

de Desenvolvimento Econômico do Mato Grosso, Carlos Avalone Júnior, e com o 

Presidente da AZPEC (empresa administradora da ZPE do Mato Grosso), Pedro 

Lacerda. Na ocasião, foram relatados os trabalhos realizados para o início da execução 

das obras de infraestrutura da etapa inicial do empreendimento. Também foram 

debatidas as possíveis ações conjuntas a serem realizadas para o maior 

desenvolvimento da ZPE mato-grossense. Thaise Dutra destacou o interesse 

observado em diversos investidores, sobretudo estrangeiros, no desenvolvimento de 

plataformas de processamento local e exportação de produtos do agronegócio 

brasileiro. Na avaliação da Secretária-Executiva do CZPE, o regime brasileiro de Zonas 

de Processamento de Exportação representa uma importante ferramenta para atração 

de investimentos produtivos, além de contribuir para o aumento das exportações 

nacionais e geração de emprego e renda. 

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2765  
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Governo do RJ apresenta projeto de exportação para o Porto 

do Açu, em São João da Barra 

O Governo do Rio, por meio da Secretaria da Casa Civil e Desenvolvimento 

Econômico, apresentou ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços o 

projeto de criação de uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE). A zona 

especial deverá ser implantada no Distrito Industrial de São João da Barra. Por serem 

áreas de livre comércio com o exterior, que possuem diversos benefícios, as ZPEs têm 

sido estratégicas para o sucesso de economias de países de diferentes perfis, entre 

eles México, Costa Rica, Índia e China. A ZPE do Açu deverá abrigar diversos tipos de 

indústrias, já tendo uma empresa do segmento de rochas ornamentais interessada em 

se instalar na futura zona. A área de 185 hectares destinada ao projeto é formada por 

terrenos sob domínio da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio 

de Janeiro (Codin). 

Leia mais em: https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40757-

governo-do-rj-apresenta-projeto-de-exportacao-para-o-porto-do-acu-em-sao-joao-da-

barra  

 

 

Ceará em destaque na geração de empregos na siderurgia 

O Ceará está entre os cinco estados brasileiros com maior quantidade de empregos 

na indústria siderúrgica. No período de 2006 a 2015, houve crescimento de 767,3% na 

geração de postos de trabalho. Segundo análise do Escritório Técnico de Estudos 

Econômicos (Etene), o resultado positivo está relacionado à implantação da 

Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), primeira usina integrada no Nordeste e que 

funciona dentro da primeira Zona de Processamento de Exportação (ZPE) brasileira. 

Leia mais em: http://www.abrazpe.org.br/index.php/noticias/2211-ceara-em-destaque-

na-geracao-de-empregos-na-siderurgia  

 

 

Refinaria terá US$ 8 bilhões de recurso chinês 

O governador Camilo Santana irá firmar um Memorando de Entendimento com o Banco 

de Desenvolvimento da China (BDC), formalizando o interesse da instituição em 

financiar US$ 11,5 bilhões para uma refinaria, uma petroquímica e infraestrutura 

portuária no Ceará. O documento será assinado no próximo dia 18, durante viagem de 

Camilo à China, que começa na próxima sexta-feira (15). O chefe do Executivo 

estadual irá retornar ao Ceará no dia 22 deste mês. De acordo com o secretário de 

https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40757-governo-do-rj-apresenta-projeto-de-exportacao-para-o-porto-do-acu-em-sao-joao-da-barra
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40757-governo-do-rj-apresenta-projeto-de-exportacao-para-o-porto-do-acu-em-sao-joao-da-barra
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40757-governo-do-rj-apresenta-projeto-de-exportacao-para-o-porto-do-acu-em-sao-joao-da-barra
http://www.abrazpe.org.br/index.php/noticias/2211-ceara-em-destaque-na-geracao-de-empregos-na-siderurgia
http://www.abrazpe.org.br/index.php/noticias/2211-ceara-em-destaque-na-geracao-de-empregos-na-siderurgia
http://www.abrazpe.org.br/index.php/noticias/2211-ceara-em-destaque-na-geracao-de-empregos-na-siderurgia


Assuntos Internacionais do Estado, Antônio Balhmann, o memorando prevê que valor 

estará dividido da seguinte forma: US$ 4 bilhões seriam destinados à primeira fase da 

refinaria cearense; US$ 500 milhões seriam para a construção de um novo terminal 

petroleiro ou a expansão Terminal de Múltiplas Utilidades (TMULT) do Porto do Pecém; 

US$ 4 bilhões para a segunda fase da refinaria; e outros US$ 3 bilhões para a 

construção de uma indústria petroquímica. 

Leia mais em: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/refinaria-tera-us-8-

bilhoes-de-recurso-chines-1.1819466  

 

 

Estado do Ceará assina memorando com chinesa 

O Governo do Estado assinou no dia 18/09 um Memorando de Entendimento (MOU) 

com a chinesa Medical Health Company (Meheco) para o desenvolvimento de projetos 

na área da saúde. A companhia pretende instalar uma unidade para montagem de 

tomógrafos, raios x, ultrassons na Zona de Processamento do Ceará (ZPE), situada no 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). “Eles (chineses) demonstraram 

interesse em fazer investimentos no Ceará. Além de instalar uma fábrica de produção 

de equipamentos para área da saúde, pretendem financiar, por meio do Banco de 

Desenvolvimento da China (China Development Bank), equipamentos para a área da 

saúde pública do Estado”, destaca o governador Camilo Santana, que realizou no dia 

18/09 visita ao país asiático. Não há menção do montante a ser investido ou a data 

para iniciar os estudos de implantação. Segundo Camilo, a empresa estuda a 

possibilidade de instalar uma segunda unidade para produção de insumos como 

seringas, luvas e gases no Polo Industrial e Tecnológico da Saúde (Pits), no Eusébio. 

No local, já está instalada uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O 

governador também esteve reunido com o Tian Yunhai, diretor para a África e Américas 

do Banco de Desenvolvimento da China. O encontro teve como foco discutir a 

participação da instituição em programas e projetos apresentados pelo Estado. “Tian 

Yunhai confirmou o interesse de financiar projetos do Ceará, como a refinaria e 

programas para a área da saúde”, ressalta Camilo.  

Leia mais em: http://www.abrazpe.org.br/index.php/noticias/2197-estado-do-ceara-

assina-memorando-com-chinesa  

 

 

Chinesa Kehua avalia benefícios da ZPE de Pecém 

“O Grupo Kehua está agora dedicando-se à exploração do mercado internacional. E a 

ZPE Ceará oferece todas as condições para o grupo instalar uma base de distribuição 

de seus produtos na estatal", destacou o presidente da ZPE Ceará, Mário Lima Júnior. 

Junto com os diretores executivos da estatal, Andréa Freitas (Técnica) e Roberto de 
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Castro (Comercial), Lima Júnior visitou na semana passada, em Xiamen, a Kehua 

Tech, subsidiária do grupo. A comitiva cearense foi recepcionada pelo vice-presidente 

da Kehua, Roy Su. 

Leia mais em: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/chinesa-kehua-avalia-

beneficios-da-zpe-1.1825574  

 

 

Ceará negocia fábrica de equipamentos de energias renováveis 

O Governo do Ceará busca atrair mais investidores chineses para o Estado. No dia 

19/09 o governador Camilo Santana esteve reunido com os diretores do Chint Group, 

em Hangzhou, empresa do setor de energia responsável pela fabricação de geradores. 

Foi discutida a implantação de uma unidade da companhia na Zona de Processamento 

de Exportação (ZPE), no Pecém. Para conhecer a vocação do Estado e a ZPE, ficou 

acertada uma missão do grupo asiático ao Ceará este ano. A data do encontro ainda 

será definida. “Apresentamos as potencialidades do Ceará, incluindo a ZPE. Saio 

otimista com a possibilidade de instalarem uma unidade no Ceará. Eles querem visitar 

nosso Estado e mandarão, em breve, técnicos e engenheiros para conhecerem a ZPE”, 

disse o governador Camilo Santana, em visita técnica à fábrica da empresa, em 

Hangzhou, acompanhado da vice-presidente do grupo, Lily Zhang. 

Leia mais em: https://www.opovo.com.br/jornal/economia/2017/09/ceara-negocia-

fabrica-de-equipamentos-de-energias-renovaveis.html  

 

 

Cearáportos tem atuação ampliada e passa a se chamar CIPP 

S/A 

A Companhia de Integração Portuária do Ceará (Cearáportos) ganhou novo objeto 

social e área de atuação. A Mensagem nº 8163, de 11 de agosto de 2017, enviada pelo 

governador Camilo Santana para a Assembleia Legislativa, que moderniza a legislação 

da Companhia, foi aprovada na sessão do dia 21/09. Com isso, a Cearáportos teve 

ampliado seu objeto social, alterando sua vinculação administrativa e tornando a 

Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE-

CE) sua subsidiária. A proposição também altera a denominação social da Cearáportos 

para Complexo Industrial e Portuário do Pecém S.A (CIPP S.A) para dar maior 

abrangência à sua atuação. Com isso, a companhia CIPP S.A passa a atuar vinculada 

administrativamente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e não mais à 

Secretaria da Infraestrutura (Seinfra). 
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Leia mais em: http://www.ceara.gov.br/2017/09/21/cearaportos-tem-atuacao-

ampliada-e-passa-se-chamar-cipp-s/  

 

 

Carta de Iguaçu aponta diretrizes para a atração de 

investimentos na América Latina 

Ao término da Conferência Latino Americana de Investimentos, realizada nos dias 13 

e 14 de setembro, em Foz do Iguaçu, Paraná, representantes da Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), da Agência Paraná de 

Desenvolvimento (APD) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

apresentaram a Carta de Iguaçu, um documento com os principais pontos debatidos 

ao longo do evento. A Carta foi construída a partir do debate realizado durante os dois 

dias para auxiliar e nortear as agências de promoção de investimentos da América 

Latina, criando assim uma convergência nas estratégias de atração de investimentos 

que possam atender de forma ampla a interesses comuns, com o foco na inserção 

global e no aumento da competitividade regional.  Espera-se que um trabalho mais 

coeso entre as Agências de Promoção de Investimentos dos países da América Latina 

possa também aumentar a integração entre as empresas nas cadeias de valor da 

região por meio dos investimentos inter-regionais.  

Leia mais em: http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/CARTA-DE-IGUACU-APONTA-

DIRETRIZES-PARA-A-ATRACAO-DE-INVESTIMENTOS-NA-AMERICA-LATINA  

 

 

Apex-Brasil e delegação da União Europeia no Brasil lançam 

mapa bilateral de investimentos 

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e a 

Delegação da União Europeia no Brasil lançaram, na última quinta-feira (21), o Mapa 

Bilateral de Investimentos Brasil – União Europeia. O documento foi construído a partir 

de dados oficiais e informações de investimentos estrangeiros diretos anunciados com 

o histórico recente da relação de investimentos entre o país e a União Europeia. A 

análise dos investimentos realizados entre 2006 e 2015 demonstrou que Brasil e União 

Europeia possuem um longo relacionamento comercial, com robustos investimentos 

bilaterais em setores como mineração, agronegócio, produção de bens e serviços de 

alto valor agregado. Em 2015, o estoque de Investimento Estrangeiro Direto (IED) da 

União Europeia no Brasil chegou a € 327,1 bilhões. Com isso, em termos de estoque 

com origem no bloco europeu, o Brasil foi o terceiro destino fora da União Europeia 

(atrás dos Estados Unidos e Suíça) e o primeiro entre países dos BRICS e da América 

Latina. Ainda em relação a esse quesito, a economia brasileira representou 48,5% do 

total de IED europeu destinado à América Latina e a 81% quando se avalia o Mercosul. 
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Leia mais em: http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/APEX-BRASIL-E-DELEGACAO-

DA-UNIAO-EUROPEIA-NO-BRASIL-LANCAM-MAPA-BILATERAL-DE-

INVESTIMENTOS 

 

 

Colombia: En Cali se construye la primera zona franca de 

Colombia exclusiva para servicios 

Serán oficinas que brindarán diferentes servicios como tecnología, sistemas de 

detección de incendios, seguridad, mantenimiento, entre otros. Con el primer edificio 

de los 18 que tendrá se inició la construcción de Zonamérica, la primera zona franca 

de Cali. Esta obra tendrá altos niveles de tecnología para aportar a la transformación 

de la economía de la región desde el comercio de servicio y generación de empleos. 

En esta primera etapa se encuentran trabajando más de 300 personas. El diseño 

está en manos de la galardonada firma Perkins+Will. La obra civil está a cargo de 

la firma caleña LATCO, la cual cuenta con una amplia experiencia en obras de este 

tipo, como la reciente ampliación del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, 

Valle del Cauca. 

Leia mais em: https://goo.gl/B4FZai  

 

 

Uruguay: Zonamerica instala plataforma en China para facilitar 

negocios 

La uruguaya Zonamerica puso pie en China al instalar una plataforma de negocios que 

ya está operativa. No es una zona franca, ni un parque empresarial. Se trata de un 

área comercial y de representación que busca ser un puente que facilite la generación 

de negocios. La plataforma apunta a tres dimensiones: que las empresas 

latinoamericanas vendan más productos en China, ayudar a quienes importan 

mercadería desde ese país y facilitar inversiones chinas en Latinoamérica. Al mismo 

tiempo, opera como una oficina comercial para la propia Zonamerica en el sentido de 

atraer clientes para sus parques en Uruguay y Colombia.  "Nadie que piense en 

negocios internacionales puede evitar China. Y estar en China no quiere decir ir cada 

tanto sino estar físicamente instalado allí", comentó a El Observador el CEO de 

Zonamerica, Jaime Miller. Explicó que la propuesta de Zonamerica facilita esa 

instalación al poner a disposición un equipo que habla español, entiende la regulación, 

el funcionamiento del mercado, la cultura, que puede ayudar no sólo en la búsqueda 

de clientes sino también de socios y proveedores confiables. Para lograr eso, la 

compañía le encomendó a principio de año a un head hunter (cazatalentos) la tarea de 

encontrar un ejecutivo que viviera en China con el perfil adecuado.  

http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/APEX-BRASIL-E-DELEGACAO-DA-UNIAO-EUROPEIA-NO-BRASIL-LANCAM-MAPA-BILATERAL-DE-INVESTIMENTOS
http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/APEX-BRASIL-E-DELEGACAO-DA-UNIAO-EUROPEIA-NO-BRASIL-LANCAM-MAPA-BILATERAL-DE-INVESTIMENTOS
http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/APEX-BRASIL-E-DELEGACAO-DA-UNIAO-EUROPEIA-NO-BRASIL-LANCAM-MAPA-BILATERAL-DE-INVESTIMENTOS
https://goo.gl/B4FZai
http://web.zonamerica.com/
https://www.linkedin.com/in/millerjaime/


Leia mais em: https://goo.gl/uCGKt6  

 

 

El Salvador: Zonas francas retornan $6 por cada dólar que 

invierte el Gobierno 

La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (Camtex) 

presentó los resultados del “Estudio de impacto y beneficios del régimen de zonas 

francas” señalando que el retorno equivale a $6 por cada dólar que ofrece el gobierno 

en concepto de incentivos. Según el estudio, al término de 2015, las zonas francas 

aportaron $1,374 millones a la economía salvadoreña en tanto que los incentivos 

fiscales para las empresas que participan de este régimen sumaron $228 millones. 

“Estos datos son los que nos permiten decir que la relación es de 6 a 1”, consideró la 

directora ejecutiva de Camtex, Patricia Figueroa. La representante insistió en que los 

incentivos incidieron en el 95% de las empresas para instalarse en el país. Rigoberto 

Monge, asesor de la gremial de industriales, aseguró que “la ley (de zonas francas) 

puede ser muy útil para descentralizar la actividad productiva”. 

Leia mais em: https://goo.gl/4MxJ2i 

 

 

Panamá: Panamá atraerá inversiones latinoamericanas 

modernizando su Zona Libre 

Panamá repiensa su modelo para captar más inversión extranjera. La nueva gerencia 

de la Zona Libre de Colón, la zona franca más grande del continente americano, ha 

informado que invertirán en la modernización y rehabilitación de sus infraestructuras 

para atraer nuevas inversiones de otros mercados de Latinoamérica, Europa y 

Asia.  Específicamente, el gerente general de la zona franca, Manuel Grimaldo, ha 

adelantado que la medida estará enfocada para buscar nuevas oportunidades de 

comercio son Brasil, Bolivia, China, Italia, México, Turquía, Singapur, el Caribe y 

Centroamérica. De ahí que se estén dando los primeros pasos a través de contactos 

con empresarios, compradores y diplomáticos de esos países, por lo que para 

concretar esos enlaces enfatizó en un cambio moderno dentro de la zona. 

Leia mais em: https://goo.gl/iMX6y2  

 

 

https://goo.gl/uCGKt6
https://goo.gl/4MxJ2i
https://goo.gl/iMX6y2


 

Panamá: Zona franca panameña de Colón concreta alianza con 

PNUD para impulsarse 

 La Zona Libre de Colón (ZLC), ubicada en la costa caribeña de Panamá y que 

constituye la mayor zona franca del hemisferio, acordó hoy una alianza con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para modernizar el 

esquema institucional y promover mercados de forma transparente. El representante 

residente del PNUD en Panamá, Harold Robinson Davis, expresó que el organismo 

pondrá a disposición de la ZLC su experiencia en el manejo y ejecución de proyectos 

de gobernabilidad e interés social, así como conocimientos y especialidades en los 

ámbitos de desarrollo. Robinson comentó que contribuirá con la zona franca para 

mejorar la capacidad institucional, promover el desarrollo de una cultura empresarial, 

la generación de ideas y la creación de nuevos negocios que permitan el uso adecuado 

de los recursos disponibles para el desarrollo sostenible del país. Entre tanto, el 

gerente general de la zona franca, Manuel Grimaldo, dijo que buscan lograr una gestión 

más eficiente y posicionarse dentro del centro logístico multimodal de Panamá, para 

aportar al crecimiento económico y al desarrollo humano sostenible de Panamá. 

Leia mais em: https://goo.gl/PwQYfG  

 

 

Colombia: Zona Franca de Bogotá certificada como Zona 

Franca altamente segura 

La Asociación de Empresas Seguras (AES) otorgó a la Zona Franca de Bogotá la 

certificación ISO 28001:2007, norma que le permite posicionarse como una de las 

organizaciones más seguras en el país. Esta nueva certificación tiene un alcance para 

la operación y administración de la Zona Franca de Bogotá y la Extensión del 

Aeropuerto Internacional El Dorado, CIAC. La metodología innovadora de Zona Franca 

de Bogotá, implementada para el control de acceso peatonal con un código de 

identificación de cédulas, su control perimetral con estándar máximo conformado por 

3 barreras de seguridad, el Datacenter que soporta la infraestructura del software 

PICIZ Web y la implementación del Programa de Desarrollo Integral, fueron los 

principales factores que llevaron a recibir el reconocimiento. Cabe resaltar que a cierre 

de 2016, la Zona Franca de Bogotá registró un total de 654.827 operaciones de 

comercio exterior por US$19.067 millones de dólares controladas a través de PICIZ a 

nivel nacional. Adicionalmente, el 42% del total de las zonas francas en Colombia 

(cerca de 600 empresas) utilizan el sistema informático PICIZ Web para la gestión de 

sus operaciones de comercio exterior. 

Leia mais em: https://goo.gl/UMRx7x  

 

https://goo.gl/PwQYfG
http://www.aes.org.co/
http://zftowers.com/bogota/data-center/bogota-datacenter-16a/
http://www.grupozfb.com/noticias/piciz_web_el_software_lider_en_gestion_tecnologica_de_zonas-francas
http://www.grupozfb.com/noticias/piciz_web_el_software_lider_en_gestion_tecnologica_de_zonas-francas
http://zonafrancabogota.com/
https://goo.gl/UMRx7x


 

 

XXI Latin America Free Trade Zones Conference 

Data: 02 e 03 de novembro  

Local: Tenerife (Espanha) 

Website: http://azfatenerife2017.com/ 

 

 

Apoio: Assessoria de Comunicação Social – ASCOM/MDIC  

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco J, 6° Andar – Brasília/DF 

Telefone: (61) 2027-7387 

ascom@mdic.gov.br 

 

Secretaria Executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação – 

SE/CZPE 

Telefone: (61) 2027-7499 

informativo.zpe@mdic.gov.br 
http://www.mdic.gov.br/czpe  
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