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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. 

SECRETARIA EXECUTIVA DO CZPE 

 

            

 

MDIC lança Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2018 

A Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços (MDIC) lançou, no dia 05/01, o Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 

2018. O documento traz, para empreendedores brasileiros e estrangeiros, informações 

sobre os principais eventos empresariais que serão realizados no Brasil este ano. No 

Calendário, as feiras e exposições são organizadas pelo mês de sua realização. Há 

informações a respeito dos produtos e serviços apresentados pelos expositores e o 

contato da promotora responsável pela organização do evento. Além disso, o leitor poderá 

localizar as principais feiras por estado ou por setor econômico abrangido pelo evento, 

tais como "agronegócio", "alimentos e bebidas", “turismo” e "engenharia e arquitetura".  

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3010-mdic-lanca-calendario-

brasileiro-de-exposicoes-e-feiras-2018  
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Privatização da ZPE de Boa Vista deve ser concluída no 1º 

trimestre de 2018 

O processo de privatização da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Boa 

Vista, que foi aprovado pela Câmara Municipal no final de 2016, deverá ser concluído 

ainda no primeiro trimestre do próximo ano, segundo a Prefeitura de Boa Vista. O edital 

de licitação que escolherá as empresas privadas que serão responsáveis pela 

administração da Zona foi encaminhado para o Conselho Nacional das ZPEs, que em 

agosto deste ano enviou representantes para avaliar as condições da Capital para 

receber a ZPE. “Hoje o processo está na Procuradoria-Geral do Município (PGM) 

aguardando uma sessão nova para ser reapresentado ao Conselho Nacional e julgado”, 

disse o vice-prefeito do município, Arthur Henrique Machado. Ele garantiu que o edital 

deve ser aprovado até o primeiro trimestre do próximo ano e que, após isso, uma consulta 

pública à população será realizada para sugestões relativas ao processo de privatização. 

“A reunião deve ocorrer em 2018 e se o edital for aprovado iremos realizar a consulta”, 

frisou. Com a privatização, a Prefeitura de Boa Vista permanecerá dona do terreno, mas 

cederá à iniciativa privada o controle acionário da administradora, que será, ao longo do 

tempo em que perdura o prazo dos benefícios fiscais concedidos pelo Governo Federal, 

fiscalizada tanto pela municipalidade quanto pelo Conselho das Zonas de Processamento 

de Exportação. 

Leia mais em: http://www.folhabv.com.br/noticia/Privatizacao-da-zpe-deve-ser-

concluida-no-1o-trimestr-de-2018/35391  

 

 

Refinaria: governo do Ceará vai ao Irã no dia 25 de janeiro 

O governo do Estado marcará presença no Irã no próximo dia 25 de janeiro para propor 

sua participação societária no projeto da refinaria para a Zona de Processamento de 

Exportação (ZPE) do Ceará, negociada com a National Iranian Oil Company e a Qingdao 

Xinyutian Chemical. A ideia de o Estado entrar com participação no empreendimento está 

"consolidada", segundo o secretário de Assuntos Internacionais do governo, Antônio 

Balhmann. A fatia negociada para o Ceará seria entre 10% a 15%, mesma faixa de 

percentual prevista para os iranianos. A maioria (70% a 80%) seria dos chineses da 

Quingdao. "Como os investidores são chineses e os financiamentos são de bancos 

estatais, é muito importante que o Estado participe, pois dá mais peso institucional à 

proposta do projeto", justifica. Como participação no empreendimento, "o Estado vai 

entrar com algumas coisas essenciais, como terreno, infraestrutura básica, então, tudo 
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isso tem um custo, e o nosso objetivo é que essas áreas, terreno, infraestrutura, aquilo 

com que o Estado participe seja valorizado", explica o secretário. 

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

governo-vai-ao-ira-no-dia-25-1.1878199  

 

 

Suécia vê potencial e quer cooperação com o Ceará 

Com mais destaque no cenário nacional, o Ceará continua a atrair a atenção de 

investidores internacionais. Em visita ao Diário do Nordeste, no dia 11/01, o embaixador 

da Suécia no Brasil, Per-Arne Hjelmborn, informou ter iniciado sua primeira visita ao 

Estado com o objetivo de descobrir o que o Ceará tem a oferecer que possa interessar 

os suecos, tanto do ramo industrial, como também para a cooperação científica e 

desenvolvimento de projetos sociais. Além de reunião com a governadora em exercício, 

Izolda Cela, e outros representantes do governo e da Prefeitura, a agenda do embaixador 

também incluiu uma visita à Zona de Processamento e Exportação do Ceará (ZPE 

Ceará), sobrevoo na área portuária e encontro na Federação das Indústrias do Estado do 

Ceará (Fiec). O interesse é tamanho que, pela primeira vez, o encontro bianual de 

cônsules brasileiros da Suécia acontecerá fora de Brasília e será realizado em Fortaleza, 

no mês de maio.  

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

ve-potencial-e-quer-cooperacao-com-o-ceara-1.1878302  

 

 

Marcos Pereira destaca saldo histórico de US$ 67 bilhões na 

balança comercial de 2017 

Em entrevista coletiva na sede do MDIC em Brasília, para comentar os dados da balança 

comercial do ano, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos 

Pereira, destacou o saldo comercial recorde atingido pelo Brasil, de US$ 67 bilhões, e o 

primeiro crescimento das exportações brasileiras depois de cinco anos e das importações 

em três anos. As vendas externas do país totalizaram US$ 217,746 bilhões, no ano 

passado. Sobre 2016, foi registrado crescimento de 18,5%, pela média diária. Ao falar do 

balanço das importações, o ministro lembrou que elas somaram US$ 150,745 bilhões e 

que houve um acréscimo em relação a 2016 de 10,5%, pela média, sobre o mesmo 

período anterior (US$ 137,552 bilhões). “O acréscimo das importações, segundo os 
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economistas, significa que houve retomada do crescimento da economia brasileira”, 

afirmou Marcos Pereira. 

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3008-marcos-pereira-destaca-

saldo-historico-de-us-67-bilhoes-na-balanca-comercial-de-2017  

 

 

Colombia: Zona Franca Santander se consolida como una 

plataforma competitiva y sostenible para los negocios 

Mediante un acto formal liderado por representantes del Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación– ICONTEC-, Zona Franca Santander S.A recibió el día 

11/12/2017 la recertificaciones Nacional e Internacional IQNet de su Sistema de Gestión 

bajo la norma ISO 9001:2015. Igualmente, recibió las certificaciones IQNet e Icontec 

según la norma ISO 14001:2015, hito que le permite reforzar su posicionamiento de 

plataforma de clase mundial para la instalación de empresas globales, competitivas y 

sostenibles. “A través de estas certificaciones se avala la implementación y desarrollo del 

Sistema Integrado de Gestión enmarcado en la Comercialización, Operación y 

Administración de Zona Franca Santander, enfocada desde un comienzo en garantizar 

la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental para nuestros grupos de interés, de 

conformidad con los parámetros establecidos por las normas ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015, unos de los estándares más sólidos del mundo”, aseguró Silvia Obregón, 

Gestora del SIG de ZFS. 

Leia mais em: https://goo.gl/d97gNi  

 

 

China: Shenzhen retirará barrera que delimitaba su zona 

económica 

Shenzhen, metrópolis del sur de China, retirará la barrera que se instaló hace más de tres 

décadas para señalar el límite de la Zona Económica Especial de Shenzhen.El Consejo 

de Estado, el gabinete chino, ha aprobado que se elimine la cerca de alambre de espino 

que se extiende a lo largo de más de 80 kilómetros alrededor del centro de Shenzhen con 

el objetivo de promover la integración. En una directriz, el Consejo de Estado instó al 

gobierno de la ciudad y al de la provincia de Guangdong a que aprovechen la oportunidad 

para optimizar el diseño y el uso de los terrenos, mejorar el transporte público y proteger 
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más el medio ambiente. La decisión de eliminar la barrera indica una mayor integración 

en Shenzhen y envía un mensaje positivo sobre el desarrollo regional, afirmaron analistas. 

Leia mais em: https://goo.gl/Eqmu6W 

 

 
 

El Salvador: Reforman Ley de Zonas Francas para fomentar 

inversión 

La Asamblea Legislativa actualizó, este miércoles,  la Ley de Zonas Francas  Industriales 

y de Comercialización, la medida tomada por las legisladoras y legisladores permitirá 

contar con regulaciones eficientes y tramites fáciles para el establecimiento y desarrollo 

de las zonas francas del país, y propiciará una mayor inversión, según consignaron en el 

decreto avalado con ese propósito. Para aprobar la reforma, el Legislativo consideró que 

los Estados Unidos, a través de la Corporación del Reto del Milenio y la República de El 

Salvador, han suscrito el Convenio del reto del Milenio, para apoyar, entre otros, el clima 

de inversión en el país. Y tras una evaluación de impacto regulatorio del ingreso y salida 

de muestras sin valor comercial se determinó la necesidad de facilitar el proceso de 

despacho, en atención a su importancia para realizar actividades comerciales. 

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

 

 

UAE exempts free trade zones from VAT levy 

The United Arab Emirates has exempted its free zones from paying the Value Added Tax 

(VAT), which took effect early this month.UAE Vice President, Prime Minister and Dubai 

Ruler Shaikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum issued an edict designating 20 free 

trade zones which will be exempted from the VAT levy and treated as “off-shore land”. 

Leia mais em: https://goo.gl/nR9WZH  
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China relaxes regulations for investors in free trade zones 

The State Council has decided to ease regulations for enterprises investing in free trade 

zones (FTZs) to promote reform and opening up, a notice said Tuesday. According to the 

decisions endorsed by Premier Li Keqiang, China will allow wholly foreign-owned 

entertainment venues to provide services in FTZs and permit foreign investors to invest in 

Internet access businesses. The country will remove the restriction that at least 70 percent 

of equipment in foreign-funded urban-rail traffic projects should be made in China. Wholly 

foreign-owned companies were allowed to open gas stations and to design, produce and 

repair aircraft with a maximum takeoff weight of 6 tonnes. Investment proportions 

limitations on helicopters with a takeoff weight of at least 3 tonnes were also lifted. 

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

 

 

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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