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EDIÇÃO nº 004 

 

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. 

SECRETARIA EXECUTIVA DO CZPE 

 

 

 
 

Brasil e Emirados Árabes Unidos negociam Acordo de Cooperação e 

Facilitação de Investimentos 

O ministro Marcos Pereira e a embaixadora dos Emirados Árabes Unidos (EAU) no 

Brasil, Hafsa Abdula Al Ulama, se reuniram no dia 17/05/2017, no MDIC, em Brasília, 

para discutir formas de ampliar investimentos e o comércio bilateral. Na audiência com 

o ministro, a embaixadora afirmou que há interesse dos Emirados Árabes Unidos em 

firmar com o Brasil um Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFI). 

Marcos Pereira mostrou disposição em continuar a negociação para a assinatura do 

acordo, já assinado com outros oito países, e lembrou que existem grandes 

investimentos dos Emirados Árabes no Brasil. Além disso, o ministro afirmou que o 

intercâmbio comercial tem potencial de crescimento e indicou as Zonas de 

Processamento de Exportação (ZPE) como potenciais áreas de interesse para novos 

investimentos do país no Brasil para empresas que queiram produzir e exportar para o 
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Mercosul e região.  Por fim, a embaixadora reforçou o convite para que o ministro 

participe da Expo 2020, que será realizada em Dubai. 

 

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2511-brasil-e-emirados-

arabes-unidos-negociam-assinatura-de-acordo-de-cooperacao-e-facilitacao-de-

investimentos  

 

 

 

 
 

ZPE é tema de reunião na Embaixada da China no Brasil 

A Secretária-Executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de 

Exportação (CZPE), Thaise Dutra, e sua equipe técnica reuniram-se na terça-feira, 

23/5, com o embaixador da China no Brasil, Li Jinzhang. Na reunião, foi apresentado 

o regime brasileiro de Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) e suas 

oportunidades de investimentos. Como foi apontado pelos técnicos do MDIC na 

reunião, a China tem experiência exitosa no desenvolvimento de ZPE e regimes 

congêneres como estratégia de maior desenvolvimento econômico e social. Os 

representantes da Secretaria Executiva do CZPE ressaltaram o potencial das ZPE 

brasileiras no apoio aos investimentos chineses realizados no Brasil com foco em 

operações de exportação, contribuindo para o incremento das relações econômicas 

bilaterais. Também foi destacada a possibilidade do aproveitamento dos benefícios do 

regime de ZPE para o processamento local e posterior exportação de produtos 

primários já destinados ao mercado consumidor chinês.  

 

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2528-zpe-e-tema-de-reuniao-

na-embaixada-da-china-no-brasil  

 

 

 

 
 

Com US$ 20 bilhões, fundo Brasil-China será lançado hoje 

Será lançado hoje, 30/05/2017, em São Paulo, o Fundo Brasil-China. Com US$ 20 

bilhões em recursos, ele é a fonte na qual o Governo do Ceará aposta para viabilizar 

uma refinaria no Pecém, cujo estudo tem conclusão esperada para até o fim deste ano 

pela chinesa Guandong Zhenrong Energy. O lançamento do fundo acontece durante o 

Fórum de Investimentos Brasil 2017, do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), realizado na capital paulista hoje e amanhã, e contará com a participação de 

autoridades e investidores brasileiros e chineses. Trata-se de um mecanismo de 

cooperação destinado a financiar projetos considerados de interesse comum para 

Brasil e China e que entrará em operação em junho. 

 

Leia mais em: http://www.opovo.com.br/jornal/economia/2017/05/com-us-20-bilhoes-

fundo-brasil-china-sera-lancado-hoje.html  
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Ceará contrata empresa para terraplanagem da ZPE 

O governo cearense deu mais um passo a fim de deixar a nova área da Zona de 

Processamento de Exportação (ZPE) Ceará pronta para receber as futuras empresas. 

O Estado vai contratar, sem licitação, empresa especializada para elaborar projeto de 

terraplanagem, pavimentação e drenagem do Setor II do equipamento, cujo espaço 

soma 1.911,04 hectares. O valor estimado para essa negociação é de R$ 27.500. O 

governo anunciou que ainda vai contratar, também com dispensa de licitação, 

instituição brasileira sem fins lucrativos para realizar consultoria e elaborar projetos de 

arquitetura e engenharia para a área de expansão do empreendimento. Para este 

projeto, o preço estimado é de R$ 644.771,38. Os recursos para os dois projetos são 

provenientes da própria ZPE Ceará. 

 

Leia mais em: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/estado-

contrata-empresa-para-terraplanagem-da-zpe-1.1759502  

 

 

 

 
 

Companhia Siderúrgica de Pecém (CSP) exporta metade do total 

cearense 
 

Os produtos semimanufaturados de ferro/aço representaram praticamente metade dos 

volumes cearenses (49,3%). Nisso, pesam sobretudo as placas de aço produzidas pela 

Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP). São dados do Escritório Técnico de Estudos 

Econômicos do Nordeste (Etene), órgão de estudos regionais do Banco do Nordeste, 

com informações do MDIC. No mais, o Ceará exportou mais castanha de caju, fresca 

ou seca, sem casca (4,9%); calçados de borracha/plástico com parte superior em tiras 

e etc. (4,7) completaram. Já a pauta de importações do Ceará teve como principais 

itens a hulha betuminosa, não aglomerada (27,6%) – carvão mineral –; Gás natural, 

liquefeito (12,2%); outros trigos e misturas de trigo c/ centeio (6,6%). 
 

Leia mais em: http://blog.opovo.com.br/jocelioleal/csp-exporta-metade-do-total-

cearense/ 
 

 

 

 
 

Governo do Ceará negocias duas termelétricas para a ZPE do Pecém 
 

O governo estadual, por meio da Secretaria de Assuntos Internacionais, está 

negociando a instalação de duas termelétricas no Complexo Industrial e Portuário do 

Pecém, em São Gonçalo do Amarante (Região Metropolitana de Fortaleza). Segundo 

o Secretário Antônio Balhmann, que evitou dar maiores detalhes sobre as 
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negociações, esses dois projetos serão fincados na área da Zona de Processamento 

de Exportações (ZPE), o que garante isenções e menos burocracia para investidores. 
 

Leia mais em: http://blogdoeliomar.com.br/governo-negocia-duas-termeletricas-para-

zpe-pecem/  

 

 

 

 
 

Rochas ornamentais: Ceará se consolida entre 3 maiores polos 
 

Terceiro maior exportador de rochas ornamentais do Brasil, mas ainda distante dos 

dois primeiros, o Ceará deve consolidar sua posição entre os três maiores polos 

produtores, principalmente, com a chegada das primeiras empresas na Zona de 

Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará). Até o fim do ano, ela deve ter 

sua primeira empresa do setor produzindo e exportando, segundo Carlos Alencar, 

presidente do Sindicato da Indústria Mármores Granitos do Estado do Ceará 

(Simagran-CE). A expectativa é que no segundo semestre de 2018, se tudo correr 

como planejado, outras duas empresas comecem a operar na ZPE. "Quando essa 

primeira empresa começar a operar, ela irá desencadear um processo que deve atrair 

muitas outras empresas, até porque, hoje, a instalação é rápida. Além disso, o nosso 

setor é francamente exportador, com algumas empresas exportando mais de 90% da 

produção", observa Alencar. 

 

Leia mais em: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/rochas-

ornamentais-ceara-se-consolida-entre-3-maiores-polos-1.1753720  

 

 

 

 
 

Grupo Imarf vai investir em fábrica na ZPE Ceará 
 

Prevista para ser anunciada até o fim de maio pelo governo estadual, a nova fábrica 

da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) Ceará deverá ser de propriedade do 

Grupo Imarf, empresa cearense que atua há quase 40 anos na cadeia produtiva de 

rochas ornamentais e é referência no mercado nacional e internacional. Conforme o 

Diário do Nordeste já divulgou no dia 01/05, a planta será instalada numa área de cinco 

hectares do Setor II, o que corresponde a 50 mil metros quadrados (m²). A unidade já 

foi constituída na Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec). A reportagem apurou 

que, atualmente, a empresa estaria com o financiamento em fase de aprovação, o que 

deve ocorrer nos próximos dias, antes do anúncio oficial do Estado. O investimento na 

nova fábrica seria da ordem de R$ 20 milhões. A expectativa é que, se tudo ocorrer 

como planejado, a planta comece a produzir e exportar até o fim de 2017. 

Recentemente, porém, o Secretário de Assuntos Internacionais do Ceará, Antônio 

Balhmann, disse que seria necessário cerca de um ano para inaugurar a fábrica. 

 

Leia mais em: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/grupo-

imarf-vai-investir-em-fabrica-na-zpe-ceara-1.1754924  
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ZPE de Uberaba é tema de reunião entre prefeitura e MDIC 

Técnicos da Secretaria Executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento 

de Exportação (SE/CZPE) realizaram, na quarta-feira, 17/05/2017, agenda de reuniões 

com representantes da Prefeitura de Uberaba (MG) sobre o processo de implantação 

da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no município. Na ocasião, os 

representantes da prefeitura, proponente da ZPE, apresentaram aos técnicos da 

SE/CZPE as principais iniciativas já realizadas para implantação do empreendimento. 

Também destacaram as ações do Poder Executivo Municipal para possibilitar a 

regularização cartorária do terreno destinado à implantação da ZPE e o início das obras 

de infraestrutura da Zona de Processamento de Exportação. 

 

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2520-zpe-de-uberaba-e-

tema-de-reuniao-entre-prefeitura-e-mdic 
 

 

 

 
 

Governo do Ceará e MDIC articulam fórum de exportação no Cariri 

Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), e o 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), por meio do Conselho 

Nacional das Zonas de Processamento de Exportação, estão organizando um evento 

na região do Cariri para apresentar o potencial da Zona de Processamento de 

Exportação do Ceará (ZPE Ceará) para o setor produtivo local. Segundo o titular da 

SDE, Cesar Ribeiro, o objetivo é fomentar a cultura exportadora no Cariri, 

apresentando os diferenciais da ZPE para empresas da região caririense. Ribeiro 

esteve em reunião no MDIC, na última terça-feira (23/05), junto com o Diretor-

Presidente da ZPE Ceará, Mário Lima e a Secretária-Executiva do Conselho Nacional 

das Zonas de Processamento de Exportação (SE/CZPE), Thaíse Dutra, para tratar de 

pauta de atração de investimentos para a ZPE Ceará. 
 

Leia mais em: http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/20336-governo-do-

ceara-e-mdic-articulam-forum-de-exportacao-no-cariri  

 

 

 

 
 

Banco Mundial firma convênio com Zonas Francas mexicanas 

O Banco Mundial firmou acordo com o órgão responsável pelas Zonas Francas do 

México, a Autoridade Federal para o Desenvolvimento das Zonas Econômicas 
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Especiais (da sigla em espanhol AFDZEE). Gerardo Gutiérrez afirmou em coletiva de 

imprensa que o apoio se dará em quatro pilares: o primeiro foca na avaliação e 

viabilidade das localizações das Zonas Francas; o segundo no fortalecimento do 

regulamento para a concessão das licenças; o terceiro e quarto focam na questão da 

redução dos custos administrativos por meio do uso de portal único e desenvolvimento 

de uma estratégia para maximizar a produtividade e a criação de vínculo com 

fornecedores, respectivamente. As Zonas Francas no México buscam impulsar o 

desenvolvimento econômico da região Sul e Sudeste do país, por meio da atração de 

investimentos para áreas específicas, beneficiando fiscal e administrativamente as 

empresas que ali se instalam.  

 

Leia mais em: 

t21.com.mx/bancomundialfirmaconveniocomzonaseconomicasespeciais 

 

 

 

 

 
 

Seminário “ZPEs: oportunidades de investimentos para o agronegócio baiano” 

Data: 31 de maio de 2017 

Local: Luís Eduardo Magalhães (BA) 

 

 

Seminário “ZPEs: oportunidades de investimentos para o agronegócio do Piauí” 

Data: 02 de junho de 2017 

Local: Bom Jesus (PI) 

 

 

 
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  
 

“As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos autores e podem não 

refletir a opinião da Secretaria Executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de 

Exportação do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 
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