
 
 
 
 

 

 

21 DE AGOSTO DE 2017 

EDIÇÃO nº 008 

 

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 

 

 
 

Governador do Piauí autoriza compra dos equipamentos e softwares 

para ZPE Parnaíba 

O governador Wellington Dias assinou autorizações para aquisições de equipamentos 

(cabeamento lógico estruturado e outros), softwares aduaneiros e de pesagem e 

controle de acesso de veículos de cargas, todos necessários à etapa de 

alfandegamento da Zona de Processamento de Exportações do Estado do Piauí, a 

ZPE Parnaíba. “Queremos voltar dentro de sete meses para inaugurar a ZPE já 

alfandegada”, disse o governador, na cerimônia realizada na Escola Janete Souza, no 

dia 02/08, em Parnaíba, onde foram autorizados outros investimentos para a cidade, 

além da entrega de títulos de regularização fundiária. O presidente da ZPE Parnaíba, 

Paulo Roberto Cardoso, ressaltou o interesse do governador Wellington Dias em dar a 

Parnaíba um instrumento de desenvolvimento capaz de contribuir com o incremento 

da economia de todo o Estado, através das exportações. “A ZPE Parnaíba será o 

grande vetor de crescimento do Piauí, principalmente através da geração de empregos 
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e da transformação das nossas matérias primas em produtos de primeira linha 

direcionados aos mercados interno e mundial”, disse Paulo Cardoso. 

Leia mais em: http://www.pi.gov.br/materia/zpe-de-parnaiba/wellington-dias-autoriza-

compra-dos-equipamentos-e-softwares-para-zpe-parnaiba-2236.html  

 

 

'Lei das ZPEs deve seguir exterior' 

Pronto para ser votado no Congresso Nacional, o projeto de lei 5.957/2013, que trata 

de mudanças nas regras para o funcionamento das Zonas de Processamento de 

Exportação (ZPEs) brasileiras, causa divergências entre representantes da indústria e 

das ZPEs, e coloca o Ceará bastante interessado no assunto, vide que a única ZPE 

em funcionamento no País. Para a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a lei 

brasileira que rege as ZPEs deve seguir a legislação internacional, evitando evasão 

fiscal e uma possível concorrência desleal entre empresas instaladas dentro e fora das 

zonas. Segundo a CNI, entre os principais pontos para tornar o marco das ZPEs mais 

atrativo aos investimentos privados está a eliminação ou flexibilização do compromisso 

de exportação, que hoje obriga as empresas instaladas nas ZPEs a exportar pelo 

menos 80% da produção. Para a entidade, essa medida daria mais liberdade para as 

empresas instaladas dentro destes regimes especiais. No entanto, o presidente da 

Associação Brasileira de Zonas de Processamento de Exportação (Abrazpe), Helson 

Braga, defende que o aumento do limite de vendas para o mercado interno de 20% 

para 40%. Segundo Braga, apesar da flexibilização do compromisso de exportação, a 

nova regra iria prejudicar aquelas empresas que ultrapassassem o limite de 20% da 

receita bruta. 

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

zpes-deve-seguir-exterior-1.1800230  

 

 

Balança comercial registra superávit recorde de US$ 42,5 bi 

A balança comercial brasileira acumulou novo recorde e obteve o melhor saldo para o 

período de janeiro a julho, com superávit de US$ 42,5 bilhões. O valor é o melhor da 

série histórica, iniciada em 1989, e ficou 50,6% superior ao alcançado nos setes 

primeiros meses do ano passado. O saldo do mês de julho, isolado, foi também o 

melhor para o período desde 1989: superávit de US$ 6,3 bilhões, valor 37,6% acima 

do resultado obtido no mês, em 2016. Foi o oitavo mês consecutivo de superávits 

mensais. “O super saldo da balança se deveu ao desempenho positivo das 

exportações e importações. Do lado das exportações, registramos crescimento em 

preços e quantidades embarcadas, com recordes em diversos produtos, tanto em 

volume quanto em valores”, comentou o secretário de Comércio Exterior do Ministério 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Abrão Neto. O secretário destacou, 
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ainda, que o resultado dos primeiros sete meses do ano confirma a expectativa de 

saldo da balança, ao final do ano, em torno de US$ 60 bilhões. 

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2653  

 

 

Manual sobre barreiras comerciais e aos investimentos 

Para auxiliar as empresas brasileiras a lidarem com possíveis barreiras comerciais que 

possam afetar suas exportações e investimentos, a Agência Brasileira de Promoção 

de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e a Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) criaram um manual que detalha o tema de forma didática e explicativa. O manual 

explica o que são barreiras comerciais e aos investimentos e destaca a relevância do 

tema para o comércio exterior e para a atração de investimentos brasileiros. O 

documento detalha os diversos tipos de barreiras comerciais: tarifárias, não tarifárias 

e aos investimentos. 

Leia mais em: http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/MANUAL-SOBRE-BARREIRAS-

COMERCIAIS-E-AOS-INVESTIMENTOS  

 

 

Mapa completo sobre frutas na China 

O mercado de frutas na China foi alvo de estudo de Inteligência Comercial da Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Em 2015, o país 

importou US$ 5,2 bilhões em frutas. A preferência está nas frutas frescas, que deverão 

se manter como prioridade em relação às frutas secas e em conserva. Apesar das 

diferenças regionais e com o crescimento do varejo pela internet, a expectativa 

projetada para 2016-2019 é bastante positiva, já que quase a totalidade (98,3%) do 

consumo de frutas na China em 2015 foi de frutas frescas, o que abre oportunidades 

para produtores de frutas no hemisfério sul, inclusive o Brasil. O consumo de melões 

e melancias foi de 45% das frutas frescas. As bananas também estão entre as 

principais frutas frescas consumidas na China e representaram 5,8% do volume total 

consumido em 2015. Além disso, existe forte demanda também por limões Taiti e 

sicilianos, tanto pela indústria local como pelos consumidores domésticos. 

Leia mais em: http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/Mapa-completo-sobre-frutas-na-

China  
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Oportunidade detectada: frutas para a Rússia 

Você sabia que a Rússia importa mais de 70% das frutas que consome? Notícia boa 

para os exportadores brasileiros. O raio-X completo do mercado russo de frutas da 

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

também que o gosto do consumidor russo está mais aberto a frutas exóticas, o que 

abre oportunidades para frutas tropicais. Outro fator de destaque no documento é que 

a qualidade da oferta de frutas frescas na Rússia caiu significativamente devido à 

reorganização das importações e à mudança de consumo para os produtos de preço 

mais baixo. O cenário é favorável para as frutas brasileiras que combinam alta 

qualidade e preços competitivos, num momento em que as empresas russas procuram 

fortalecer parcerias com países que não sejam membros da União Europeia. 

Leia mais em: http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/OPORTUNIDADE-DETECTADA-

FRUTAS-PARA-A-RUSSIA  

 

 

México: Empresas del Medio Oriente, interesadas en Zonas 

Económicas Especiales 

El proyecto de creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) han llamado la 

atención de un grupo de empresas de la región del Medio Oriente, específicamente 

para atender el sector energético, afirmó a T21 un delegado comercial del país que 

asesora a empresas mexicanas en aquella zona geográfica. Enrique Abud, Consejero 

comercial de ProMéxico en Dubái, precisó que en el corto plazo se darán los detalles 

de las empresas que tienen una intención formal de invertir en el proyecto de ZEE, 

especialmente en las que se establecerán en Veracruz y Campeche. 

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

 

 

Palestra “Zonas de Processamento de Exportação (ZPE): oportunidade de 
investimentos para o setor agroindustrial em Pernambuco” 

Data: 24 de agosto  

Local: Agrinordeste – Centro de Convenções de Pernambuco – Olinda (PE) 

Website: www.agrinordeste.com.br 
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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  
 

“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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