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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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MDIC valida mudanças na ZPE de Pecém 

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

Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), aprovou 

durante a 22ª reunião do CZPE, as alterações nas estruturas administrativa e jurídica 

da empresa administradora da Zona de Processamento de Exportação de Pecém (ZPE 

Ceará), realizadas recentemente pelo Governo do Ceará. É o Conselho Nacional das 

Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) que faz a orientação da política das 

ZPE, estabelece requisitos, analisa propostas, dentre outras atividades. 

Especificamente, as alterações aprovadas pelo CZPE tratam da transferência das 

ações da ZPE Ceará do Governo do Ceará para a Companhia de Desenvolvimento do 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém S.A. (Cipp SA), transformando-a, assim, em 

subsidiária integral dessa última, que é vinculada à Secretaria do Desenvolvimento 

Econômico do Estado do Ceará (SDE). 

Leia mais em: http://www.ceara.gov.br/2017/12/11/mdic-valida-mudancas-na-zpe/ 
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Zonas francas: definiciones que despiertan expectativas 

“Partimos de una economía cerrada. Hoy queremos integrarnos al mundo de manera 

inteligente y dejar de ser una de las 3 economías más cerradas del mundo“, señaló 

Pablo Lavigne, titular de la Dirección Nacional de Facilitación del Comercio 

del Ministerio de Producción, invitado especial a debatir en el Forum Internacional de 

Zonas Francas, uno de los side events de la 11° Conferencia Ministerial de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). Lavigne dio una de las definciones más 

esperadas por las zonas francas argentinas: “La ley (nacional de zonas francas) es 

anticuada y tenemos que trabajar con las mejores prácticas. Nuestra idea es avanzar 

con un aggiornamento de la normativa“, destacó. Así, durante el evento desarrollado 

hoy por la Organización Mundial de Zonas Francas y la Asociación de Zonas Francas 

de las Américas en el Four Seasons, de la mano de la Cámara Argentina de 

Concesionarios de Zonas Francas, la Argentina se apresta a realizar un firme golpe de 

timón para girar 180 grados de su postura frente a esta herramienta de desarrollo del 

comercio exterior. El objetivo del foro fue transmitir las mejores prácticas e incentivos 

que brindan estas herramientas “tan importantes para promover las inversiones y crear 

empleo”, como señaló uno de los impulsores del Forum, Lisandro Ganuza, presidente 

del Ente Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales, que recientemente logró el título 

de subzona para Puerto Galván, a tono con su importancia: por allí ingresan el 60% de 

los aerogeneradores para desarrollar parques eólicos de todo el país. 

Leia mais em: https://tradenews.com.ar/zonas-francas-argentina-lavigne/  

 

 

Kogas avalia local para instalar usina de regaseificação 

Técnicos da companhia Korea Gas Corporation (Kogas) estão no Ceará dando 

sequência aos trabalhos para a implantação de uma unidade de regaseificação de Gás 

Natural Liquefeito (GNL) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). "Temos 

reuniões com eles nestes dias. Os técnicos estão vendo o melhor local para instalar a 

unidade, e a preocupação deles é em formatar logo o projeto", diz o secretário de 

Assuntos Internacionais do Estado, Antônio Balhmann, ao reforçar que a usina será 

instalada em terra (onshore). De acordo com ele, termoelétricas e demais indústrias 

deverão ser atraídas por conta da unidade de regaseificação. Além disso, Balhmann 

diz que a Companhia de Gás do Ceará (Cegás) é uma provável parceira da Kogas. "A 

Cegás está diretamente envolvida com o projeto", ressalta. Para Balhmann, o projeto 

representa uma infraestrutura essencial para todas as empresas que se instalarem na 

Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE) e será a base para avançar 

com o gás até o Cariri cearense no futuro, tendo a Transnordestina, em Brejo Santo, 

como a base da distribuição para a região. "É muito importante para o processo de 

atração de investimento para o Cipp e ZPE, o complexo dispor de fonte de gás 

abundante a preços adequados", reforça. 
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Leia mais em: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/kogas-

avalia-local-para-instalar-usina-de-regaseificacao-1.1864742 

 

 

Marcos Pereira apresenta oportunidades de investimentos no 

Brasil à missão dos Emirados Árabes 

O ministro Marcos Pereira apresentou, no dia 14/12/2017, aos membros da delegação 

dos Emirados Árabes, oportunidades de comércio e investimentos no Brasil e as 

iniciativas que o governo tem realizado para incrementar a qualidade do ambiente de 

negócios. Em discurso no Seminário Dubai-Brazil Opportunities, com a presença do 

prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e do CEO da Dubai Investment Development Agency 

(Agência de Desenvolvimento de Investimentos de Dubai), Fahad Al Gergawi, Marcos 

Pereira explicou que desde maio de 2016 já é possível observar a recuperação 

sustentável dos indicadores econômicos, recolocando o país de volta aos trilhos do 

crescimento econômico. De acordo com o ministro, o Seminário servirá para adensar 

o relacionamento econômico-comercial entre Brasil e Emirados Árabes Unidos, e 

Dubai em particular, visto que já são o segundo maior parceiro comercial do país no 

Oriente Médio. Em 2016, o intercâmbio comercial bilateral somou US$ 2,6 bilhões. No 

acumulado deste ano, o comércio bilateral alcança US$ 2,43 bilhões, 5,3% superior ao 

mesmo período do ano passado. 

Leia mais em: https://www.comexdobrasil.com/marcos-pereira-apresenta-

oportunidades-de-investimentos-no-brasil-missao-dos-emirados-arabes/  

 

 

Atração de investimentos e encontro nacional em Parnaíba 

estão no cronograma da ZPE para 2018 

A conclusão da última etapa de obras e alfandegamento da Zona de Processamento 

de Exportações do Estado do Piauí (ZPE Parnaíba), divulgação de oportunidades de 

investimentos e encontro anual em Parnaíba das empresas administradoras das ZPEs 

brasileiras, estão no cronograma de atividades definidas pelo governador Wellington 

Dias em reunião na manhã do dia 19/12/2017 com a Secretária Executiva do Conselho 

das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), Thaise Dutra, o presidente da 

ZPE Parnaíba, Paulo Cardoso, secretários estaduais e técnicos dos governos estadual 

e federal.  “Até o mês de março teremos um cronograma de atividades com 

embaixadas de vários países e câmaras de comércio exterior”, anunciou o governador 

se referindo às ações de atração de investimentos.  Ele também assegurou que até o 

mês de junho de 2018 será concluído o processo de alfandegamento, com conclusão 

das obras finais e instalação dos equipamentos em conformidade com as exigências 

da Receita Federal. 
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Leia mais em: http://www.pi.gov.br/materia/zpe-de-parnaiba/atracao-de-

investimentos-e-encontro-nacional-em-parnaiba-estao-no-cronograma-da-zpe-para-

2018-4250.html  

 

 

MDIC e governo do Piauí articulam ações de fomento à ZPE da 

Parnaíba 

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

Exportação (CZPE), Thaise Dutra, reuniu-se no dia 19/12/2017, em Teresina (PI), com 

o Governador do estado, Wellington Dias, e o presidente da Companhia 

Administradora da Zona de Processamento de Exportação - ZPE de Parnaíba, Paulo 

Cardoso, para tratar de ações conjuntas a serem desenvolvidas em 2018, com vistas 

ao maior desenvolvimento da ZPE piauiense. Na ocasião, Thaise Dutra apresentou um 

panorama da implantação das ZPE brasileiras, cujo recente desenvolvimento já 

desperta o interesse de potenciais investidores, sobretudo estrangeiros, uma vez que 

contam com a implantação de projetos industriais, cuja produção é orientada para 

mercados externos. “Esses projetos representam uma importante estratégia de 

agregação de valor à pauta de exportações brasileiras, maior geração local de 

emprego e renda”, avalia Thaise. 

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2984-mdic-e-governo-do-

piaui-articulam-acoes-de-fomento-a-zpe-da-parnaiba  

 

 

Presidente Michel Temer cria a Zona de Processamento de 

Exportações do Porto do Açu 

 O presidente da República, Michel Temer, assinou no dia 27/12/2017 o decreto que 

cria a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Açu, localizada no Distrito 

Industrial de São João da Barra. O evento foi realizado no Complexo Portuário do Açu 

e contou com a presença do ministro da Indústria, Comércio Exterior e serviços (MDIC), 

Marcos Pereira, e do governador do Estado do Rio Janeiro, Luiz Fernando Pezão, além 

de deputados e autoridades locais. “Estamos muito felizes em receber o Presidente da 

República para assinar o decreto que cria a ZPE do Açu. O Porto do Açu é o maior 

complexo portuário das Américas, e a instalação desta Zona de Processamento é um 

vetor de desenvolvimento para a ocupação do Distrito Industrial de São João da Barra. 

Isso significa crescimento não somente para as cidades no entorno do 

empreendimento, mas para todo o Estado do Rio de Janeiro”, afirmou José Magela 

Bernardes, presidente da Prumo Logística, empresa que desenvolve e opera o Porto 

do Açu. 

http://www.pi.gov.br/materia/zpe-de-parnaiba/atracao-de-investimentos-e-encontro-nacional-em-parnaiba-estao-no-cronograma-da-zpe-para-2018-4250.html
http://www.pi.gov.br/materia/zpe-de-parnaiba/atracao-de-investimentos-e-encontro-nacional-em-parnaiba-estao-no-cronograma-da-zpe-para-2018-4250.html
http://www.pi.gov.br/materia/zpe-de-parnaiba/atracao-de-investimentos-e-encontro-nacional-em-parnaiba-estao-no-cronograma-da-zpe-para-2018-4250.html
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2984-mdic-e-governo-do-piaui-articulam-acoes-de-fomento-a-zpe-da-parnaiba
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2984-mdic-e-governo-do-piaui-articulam-acoes-de-fomento-a-zpe-da-parnaiba
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2984-mdic-e-governo-do-piaui-articulam-acoes-de-fomento-a-zpe-da-parnaiba
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2984-mdic-e-governo-do-piaui-articulam-acoes-de-fomento-a-zpe-da-parnaiba
https://www.comexdobrasil.com/presidente-michel-temer-cria-zona-de-processamento-de-exportacoes-do-porto-do-acu/
https://www.comexdobrasil.com/presidente-michel-temer-cria-zona-de-processamento-de-exportacoes-do-porto-do-acu/


Leia mais em: https://www.comexdobrasil.com/presidente-michel-temer-cria-zona-de-

processamento-de-exportacoes-do-porto-do-acu/  

 

Nova ZPE do Açu (RJ) vai fortalecer balança comercial 

brasileira 

A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Açu, criada por decreto no dia 

27/12/2017, vai fortalecer a balança de pagamentos, a competitividade das 

exportações brasileiras, gerar emprego, atrair investimentos e difundir novas 

tecnologias no País. Localizada no Distrito Industrial de São João da Barra, a 10 km 

do Terminal Multicargas (T-MULT) do Porto do Açu (RJ), a ZPE ocupará cerca de 2 

km² e será uma área de livre comércio, destinada à instalação de empresas, com 80% 

de sua produção voltada para a exportação. A nova ZPE será a primeira da região 

norte fluminense e a 26º do País. A previsão é que o complexo esteja em operação em 

24 meses.  

Leia mais em: http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-

planalto/noticias/2017/12/nova-zpe-do-acu-rj-vai-fortalecer-balanca-comercial-

brasileira  

 

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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