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MDIC e Escritório Econômico e Cultural de Taipé discutem 
ações para promover investimentos nas ZPEs do Brasil 

A Secretária-Executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de 
Exportação (CZPE), Thaíse Dutra, se reuniu no dia 13/06, com o representante do 
Escritório Econômico e Cultural de Taipé no Brasil, Isaac M. H. Tsai, para apresentar 
o regime brasileiro de Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) e suas 
oportunidades de investimentos. Na reunião, Dutra elogiou o desenvolvimento de ZPEs 
e regimes congêneres em países asiáticos. Para a Secretária-Executiva do CZPE, a 
experiência vivida por Taipé poderá colaborar para a implantação e consolidação de 
Zonas de Processamento em diversos estados brasileiros. Dutra também apresentou 
a Tsai uma proposta de plano de trabalho conjunto para capacitar as companhias 
administradoras das Zonas de Processamento brasileiras a partir da experiência 
asiática. Em sua fala, o representante do Escritório Econômico e Cultural de Taipé no 
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Brasil destacou a importância da economia brasileira na América Latina. Ele apontou 
ainda as diversas feiras de negócios realizadas rotineiramente em Taipé como 
plataformas para divulgar as potencialidades das ZPEs do Brasil. A partir desse 
encontro, serão organizadas reuniões com as equipes do Escritório Econômico e 
Cultural de Taipé no Brasil e os representantes das empresas administradoras de ZPE 
com objetivo de apresentar as características das ZPE brasileiras e explorar as 
possibilidades de novos negócios para as empresas asiáticas. 

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2557-mdic-e-escritorio-
economico-e-cultural-de-taipe-discutem-acoes-para-promover-investimentos-nas-zpe-
do-brasil  

 

 

Em Luís Eduardo Magalhães, representantes do MDIC 
apresentam oportunidades de investimentos em ZPE para o 
agronegócio 

A Secretaria Executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de 
Exportação (SE/CZPE) realizou, no dia 31/05, em Luís Eduardo Magalhães (BA), o 
seminário “Zonas de Processamento de Exportação (ZPE): oportunidades de 
investimento para o agronegócio baiano”. A apresentação ocorreu no estande da 
Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB) na Bahia Farm Show, feira de 
agronegócio do Oeste do Estado. Os representantes do MDIC apresentaram aos 
produtores de soja, milho e algodão da região o regime brasileiro de ZPE e a Zona de 
Processamento de Ilhéus como oportunidades para novos negócios do setor 
agroindustrial. No seminário também foram abordados temas como o panorama do 
agronegócio na Bahia e os incentivos federais oferecidos pela Sudene ao setor 
produtivo baiano. Para o Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras 
(BA), Moisés Schmidt, a instalação de uma ZPE no Oeste da Bahia incentivaria a 
realização de investimentos para a agroindustrialização local, agregando valor à 
produção da região e gerando importantes divisas para o Estado da Bahia e para o 
País. “A ZPE vem para atender a proposta de verticalização do agronegócio do Oeste 
da Bahia, tendo em vista que a maior parte das nossas exportações são de produtos 
não industrializados, in natura, matérias-primas como soja, algodão e milho”, disse. 

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2535 

 

 

Produtores do Oeste da Bahia conhecem novas possibilidades 
de acessar o mercado externo 

Produtores do Oeste da Bahia discutiram, no dia 31/05, durante a Bahia Farm Show 
2017, formas de investimentos na exportação de produtos do agronegócio, através de 
uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE). A temática foi conduzida pelo 
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representante do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, também 
responsável pela fiscalização do conselho que coordena as ZPEs, Leonardo Santana. 
“Nosso foco é a exportação, vamos buscar formas de viabilizar investimentos no 
agronegócio da região neste sentido”, pontuou ao demonstrar como funciona o regime 
de vendas da matéria prima produzida no Brasil, via as zonas de processamento, para 
outros países. 

Leia mais em: http://www.grupocultivar.com.br/noticias/produtores-do-oeste-da-bahia-
conhecem-novas-possibilidades-de-acessar-o-mercado-externo 

 

 

Bahia Farm Show 2017: Secretaria Municipal de Agricultura 
participa de seminário sobre ZPE  

Ocorreu no dia 31/05, o seminário sobre as Zonas de Processamento de Exportação 
(ZPE) no auditório montado no estande da FAEB, na Bahia Farm Show. Na abertura 
do evento, o presidente da Associação dos Agricultores Irrigantes do Oeste da Bahia 
(AIBA), Celestino Zanella, citou alguns dos desafios enfrentados pelos produtores 
rurais da região, principalmente no aspecto da infraestrutura, que dificultam o processo 
de exportação. Zanella apresentou dados dos investimentos da iniciativa privada no 
setor, que diminuem os prejuízos da falta de apoio do poder público, sobretudo, na 
manutenção de rodovias, segurança e combate a incêndios em áreas de 
cerrado. “Para falar em exportação precisamos resolver primeiro alguns gargalos da 
nossa região”, comentou o presidente. Outro ponto levantado por Celestino Zanella é 
a necessidade da liberação do aeroporto de Luís Eduardo Magalhães para o transporte 
de carga. “Há produtos que precisam ser escoados de forma rápida para que não se 
perca qualidade. Com essa agilidade, poderemos agregar valor à nossa produção e 
mandar para outros países”, concluiu. 

Leia mais em: https://luiseduardomagalhaes.ba.gov.br/secretaria-municipal-de-
agricultura-participa-de-seminario-sobre-zpe-na-bahia-farm-show/ 

 

 

Produtores rurais do cerrado piauiense conhecem incentivos 
do regime brasileiro de ZPE 

No dia 02/06, sexta-feira, a Secretaria Executiva do Conselho Nacional das Zonas de 
Processamento de Exportação (SE/CZPE) realizou o seminário “Zonas de 
Processamento de Exportação: oportunidades de investimento para o agronegócio do 
Piauí”, no campus da Universidade Federal do Piauí, em Bom Jesus (PI). O seminário 
teve como objetivo apresentar aos produtores de soja e milho da região do cerrado 
piauiense o regime brasileiro de ZPE e a Zona de Processamento de Parnaíba (PI) 
como oportunidades para novos negócios do setor agroindustrial. Também foram 
apontadas outras medidas de apoio aos investimentos produtivos na região já 
disponibilizadas pelo governo, como os incentivos federais oferecidos pela SUDENE. 
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Para o diretor-presidente da Aprosoja/PI, Altair Fianco, o evento foi uma oportunidade 
para os agricultores da região aprenderem a respeito de mecanismos de estímulo ao 
investimento, até então desconhecidos. “As informações apresentadas hoje nos 
ajudarão a desenvolver novas possibilidades de investimento em agroindústria na 
região”, disse. O evento foi realizado em parceria com a Associação de Produtores de 
Soja e Milho do Piauí (APROSOJA/PI), Companhia Administradora da Zona de 
Processamento de Exportação de Parnaíba (ZPE Parnaíba – PI) e Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2539-produtores-rurais-do-
cerrado-piauiense-conhecem-incentivos-do-regime-brasileiro-de-zpe  

 

 

Durante seminário, presidente da Aprosoja diz que ZPE 
Parnaíba representa oportunidades para os cerrados 

A ZPE Parnaíba foi a principal referência do “Seminário ZPE – Zona de Processamento 
de Exportação: Oportunidade de Investimento para o Agronegócio do Piauí” realizado 
no dia 2 de junho no Campus da Universidade Federal do Piauí (UFPI), numa iniciativa 
do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), por meio da Secretaria 
Executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação 
(SE/CZPE), em parceria com a Associação de Produtores de Soja e Milho do Piauí 
(Aprosoja Piauí), a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e a 
Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Estado do 
Piauí (ZPE Parnaíba). O governador do Piauí, Wellington Dias, foi representado pelo 
Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, José Icemar Lavor 
(Nerinho), que reforçou o compromisso do governador com o fortalecimento da 
economia do Estado. 

Leia mais em: http://www.pi.gov.br/materia/zpe-de-parnaiba/durante-seminario-
presidente-da-aprosoja-diz-que-zpe-parnaiba-representa-oportunidades-para-os-
cerrados-1333.html  

 

 

Seminário sobre ZPEs debate oportunidades de investimentos 
no Agronegócio do Piauí 

A cidade de Bom Jesus, polo do agronegócio no Sul do estado, foi sede no dia 02/06 
do primeiro ‘Seminário ZPE – Zona de Processamento de Exportação: Oportunidade 
de Investimento para o Agronegócio do Piauí’. O evento aconteceu no auditório central 
do Campus Professora Cinobelina Elvas, da Universidade Federal do Piauí. Foram 
apresentadas oportunidades de negócios, incentivos federais ao setor produtivo no 
Piauí, através da Sudene e um feedback ao final das palestras. Na oportunidade 
empresários, autoridades, produtores e universitários presentes trocaram informações 
com os palestrantes. O prefeito de Bom Jesus Marcos Elvas, fez a abertura oficial do 
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evento e destacou a importância do seminário para a região, além da retomada das 
obras da Transnordestina, o suporte energético e a recuperação da BR 135. O 
palestrante e Diretor da Aprosoja-PI, falou da importância de discutir um tema que é 
uma novidade para os produtores, e que talvez aqueles que não compareceram 
perderam uma oportunidade de discutir o agronegócio futuro. 

Leia mais em: http://portalpontox.com/seminario-sobre-zpes-debate-oportunidades-
de-investimentos-no-agronegocio-do-piaui/  

 

 

ZPE de Pecém: R$ 250 milhões em contratos operacionais 

A ZPE Ceará já apresenta um saldo bastante positivo. No dia 07/06, o Secretário de 
Assuntos Internacionais do Estado do Ceará, Antonio Balhmann, reuniu 
representantes das empresas instaladas para consolidar assinaturas de contratos 
operacionais, cujo valor representa um total de R$ 250 milhões em cinco anos. Esse 
volume corresponde a projetos da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), da Vale 
Pecém, da White Martins Pecém e da Phoenix do Pecém, mas há novos investimentos 
chegando no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). Um deles corresponde 
à planta de regaseificação; somente este projeto prevê a aplicação de US$ 400 
milhões. Outro seria a instalação de um complexo de geração de energia termoelétrica, 
no valor de US$ 1,2 bilhão. 

Leia mais em: http://www.opovo.com.br/jornal/colunas/opovoeconomia/2017/06/zpe-r-
250-milhoes-em-contratos-operacionais.html  

 

 

Ceará quer atrair fábrica de uniformes da Latam 

Enquanto disputa com Natal (RN) e Recife (PE) pelo hub da Latam no Nordeste, o 
governo cearense procura atrair outros investimentos relacionados ao equipamento 
para o Estado. Uma oportunidade que já está sendo negociada é a atração de uma 
fábrica, para a Zona de Processamento e Exportação do Ceará (ZPECE), que 
confeccione os uniformes da empresa e das outras companhias administradas pela 
Latam na América do Sul. De acordo com César Ribeiro, Secretário de 
Desenvolvimento Econômico do Estado, um representante da companhia já teria 
visitado as instalações da ZPE Ceará e a possibilidade "está no radar da Latam". Ele 
afirma ter reforçado para a empresa, em encontro realizado no início do mês, a 
intenção do Estado em não só trazer a operação do hub, mas de uma indústria que 
trabalhe o valor agregado em cadeia produtiva da Latam. "É importante abrir o canal 
de comunicação para que as pessoas não enxerguem apenas um único investimento, 
mas o potencial que o Estado tem para receber vários em cima de uma única 
estrutura", destaca o secretário. Ribeiro acrescenta ainda que a Latam controla sete 

http://portalpontox.com/seminario-sobre-zpes-debate-oportunidades-de-investimentos-no-agronegocio-do-piaui/
http://portalpontox.com/seminario-sobre-zpes-debate-oportunidades-de-investimentos-no-agronegocio-do-piaui/
http://www.opovo.com.br/jornal/colunas/opovoeconomia/2017/06/zpe-r-250-milhoes-em-contratos-operacionais.html
http://www.opovo.com.br/jornal/colunas/opovoeconomia/2017/06/zpe-r-250-milhoes-em-contratos-operacionais.html


companhias na América Latina. "De repente, trazer um hub para fazer a produção 
desses uniformes aqui no Ceará saindo para a América do Sul seria fantástico". 

Leia mais em: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/ceara-
quer-atrair-fabrica-de-uniformes-da-latam-1.1770825  

 

 

Ceará lança Atlas da Mineração para atrair investidores 

O setor mineral cearense ganhou no dia 01/06 mais uma ferramenta para dar impulso 
à atração de empreendimentos ligados à construção civil, agronegócio e indústria de 
transformação. Trata-se do Atlas da Geologia e Mineração do Estado do Ceará. A 
novidade, lançada pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), foi 
apresentada na abertura da terceira edição da Fortaleza Brazil Stone Fair, que 
aconteceu de 1 a 3 de junho, no Centro de Eventos, na Capital. De acordo com a 
presidente da Adece, Nicolle Barbosa, (...) "Além dos dados consolidados para 
embasar o investidor a partir do lançamento do Atlas, o Ceará conta ainda com os 
incentivos proporcionados pela nossa Zona de Processamento de Exportação (ZPE)". 
O Estado deve consolidar sua posição, principalmente, com a chegada das primeiras 
empresas na ZPE. 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, 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/ceara-
lanca-atlas-da-mineracao-para-atrair-investidores-1.1763018  
 
 
 

 
 

Audiência sobre a ZPE de Macaíba é promovida na Câmara 
Municipal 
 
Na manhã do dia 30/05, foi realizada na Câmara Municipal de Macaíba uma audiência 
pública para tratar sobre a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do município 
de Macaíba e o desenvolvimento econômico local. A solenidade foi prestigiada pelo 
vice-prefeito Auri Simplício e contou com a presença de todos os 15 vereadores da 
casa. Na audiência, o Secretário Municipal de Planejamento e Presidente da AZMAC, 
empresa administradora da Zona de Processamento e Exportação de Macaíba, José 
Wilson, explanou para os presentes os tópicos pertinentes à ZPE, desde a sua 
autorização até a sua atual situação caminhando para uma possível privatização. Em 
seguida, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Gonzaga 
Soares, mostrou os potenciais do município. Outros secretários municipais também 
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participaram da audiência, além de representantes da classe empresarial do município, 

dentre eles o vice-presidente da Fecomércio/RN, Luiz Antônio Lacerda. 
 

Leia mais em: 
http://www.prefeiturademacaiba.com.br/2017/noticias/3354/audincia-sobre-a-zpe-
de-macaba-promovida-na-cmara-municipal  
 

 

 

 

 
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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