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EDIÇÃO nº 013 

 

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 

 

 
 

ZPE Ceará é premiada pelo Financial Times em Tenerife, na 

Espanha 
 

A ZPE Ceará foi homenageada, no dia 03/11, em Tenerife, na Espanha, pela 

publicação FDI, do jornal inglês Financial Times, em duas categorias: alto 

reconhecimento - Melhor Zona Franca das Américas e Melhor Zona Franca em 

Atualização da Infraestrutura. O presidente da ZPE Ceará, Mário Lima Júnior, recebeu 

a premiação das mãos da diretora regional do jornal Financial Times, Charlotte Lloyd. 

O Governo Federal acompanhou a solenidade de premiação da ZPE Ceará, em 

Tenerife, por meio da Secretária Executiva do Conselho Nacional de Zonas de 

Processamento de Exportação, Thaise Dutra, do MDIC. Segundo Mário Lima, a 

premiação do Financial Times é o reconhecimento do esforço realizado pelo Governo 

do Ceará, juntamente com a equipe da estatal, no sentido de dotar a ZPE Ceará de 

uma infraestrutura completa para recepcionar investimentos de todos os portes. “Esse 

trabalho está sendo realizado com a orientação estratégica do Secretário de Assuntos 

Internacionais do Estado, Antonio Balhmann, que tem vendido a excelente imagem da 

ZPE Ceará e também do Estado dentro e fora do país”, explica. 

mailto:informativo.zpe@mdic.gov.br


Leia mais em: http://www.ceara.gov.br/2017/11/04/zpe-ceara-e-premiada-pelo-

financial-times-em-tenerife-na-espanha/  

 

 
 

ZPE de Pecém participa do Encontro Econômico Brasil-

Alemanha 2017  
 

O presidente da ZPE Ceará, Mário Lima Júnior, acompanhado do diretor comercial, 

Roberto de Castro e do chefe de gabinete da estatal, Hervelt César, participou da 

abertura do Encontro Econômico Brasil-Alemanha 2017 no auditório da Federação das 

Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS). A ZPE Ceará contou com um 

stand no evento, levando ao conhecimento dos empresários alemães e brasileiros as 

oportunidades de investimentos na zona franca cearense, em Pecém. A Agência de 

Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (ADECE) também participou do 

encontro, representada pela diretora Beatriz Bezerra. Segundo Mário, os principais 

pontos atrativos da ZPE Ceará são os benefícios fiscais, a liberdade cambial e a 

completa infraestrutura existente no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), 

que conta inclusive com um porto de excelente profundidade e localização estratégica 

para os mercados europeu, africano e americano. 

Fonte: Facebook da ZPE Ceará, 13/11/17 

 

 
 

Aço: 2,2 milhões de toneladas de placas exportadas pelo Porto 

de Pecém 
 

Passaram pelo Porto do Pecém, de 1º de janeiro a 20 de novembro de 2017, mais de 

2,2 milhões de toneladas de placas de aço oriundas da Companhia Siderúrgica do 

Pecém (CSP). De acordo com o presidente da Cearáportos, Danilo Serpa, os produtos 

tiveram como destino mais de 16 países. A informação foi dada durante o XII Seminário 

Internacional de Logística e Feira Internacional de Logística (Expolog 2017), que 

ocorreu nos dias 22 e 23 de novembro no Centro de Eventos. "Já são 2,2 milhões de 

toneladas de placas de aço, de 1º de janeiro até 20 de novembro, enviadas para mais 

de 16 países. Delas, 39% vão para México e Estados Unidos. As placas estão indo 

para a indústria de petróleo fazer tubos. Isso tudo, gerando emprego e renda para os 

cearenses", comemorou. 

 

Leia mais em: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/aco-2-

2-milhoes-de-toneladas-de-placas-exportadas-1.1854873  
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ZPE Ceará firma acordo para criar Corredor Franco 
 

O presidente da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará), Mário 

Lima Júnior, assinou, no dia 03/11 o Memorando de Entendimento (MOU) com a Zona 

Franca de Tenerife para o desenvolvimento do Corredor Franco do Atlântico. O 

compromisso foi firmado durante a XXI Conferência das Zonas Francas das Américas, 

em Tenerife, Espanha, da qual Mário Lima Júnior participou, juntamente com os 

dirigentes das zonas francas latino-americanas. O Memorando propõe o esforço 

conjunto no desenvolvimento das zonas francas e, como consequência, mais 

investimentos devem ser atraídos para o empreendimento. O presidente da ZPE Ceará 

avalia que o Memorando proporciona maior destaque à ZPE do Estado diante do 

cenário internacional. "Ela (a ZPE) fica ainda mais conhecida e isso é importante: ser 

reconhecida como uma zona franca de sucesso", destaca Mário Lima Júnior. 

Leia mais em: https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral/41315-zpe-ceara-

firma-acordo-para-criar-corredor-franco  

 

 
 

ZPE do Ceará vai reservar área para pequenas e microempresas 
 

No dia 20/11, o Sebrae visitou o espaço destinado, dentro da Zona de Processamento 

de Exportação do Ceará (ZPE), no Pecém, em São Gonçalo do Amarante (RMF), às 

micros e pequenas empresas. Além disso, a cúpula do órgão conheceu os detalhes, 

as regras e condições que vão nortear a implantação das empresas na ZPE. A 

informação é do diretor técnico do Sebrae-CE, Alci Porto. O Secretário para Assuntos 

Internacionais do Ceará, Antonio Balhmann, mostrou como pode se dar a instalação 

de negócios de pequeno porte, voltados para exportação. Um termo ou protocolo de 

cooperação deverá ser firmado para que o Sebrae atue junto aos micros e pequenos 

empresários. Alci Porto diz que a visita contou com um grupo de dirigentes do Sebrae 

no Nordeste que vêm conhecer a experiência da ZPE cearense. 

O presidente da ZPE-CE, Mário Lima Júnior, informa que existe uma área reservada 

para essas empresas com potencial exportador não só na parte de manufaturados, 

mas também na de serviços. Hoje apenas indústrias podem se instalar nas ZPEs, mas, 

se for aprovado o projeto 5957/13, que tramita no Congresso Nacional, empresas do 

ramo de serviços também poderão se instalar. No setor de telemarketing, por exemplo, 

há muitas empresas que contratam serviços em outros países. 

 

Leia mais em: http://blogdoeliomar.com.br/zpe-ceara-vai-reservar-area-para-

pequenas-e-microempresas/  
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Refinaria: Qingdao já está registrada na ZPE Ceará 
 

O governador Camilo Santana disse no dia 07/11 durante o programa que transmite 

semanalmente pelo Facebook, que a Petrobras deu um "calote" no Ceará quando 

desistiu de implantar a refinaria Premium II no Complexo Industrial e Portuário do 

Pecém (Cipp). "Eu diria que a Petrobras deu um calote no Ceará. Nós demos o 

terreno", disse o governador. "Agora, nós estamos buscando parcerias privadas, como 

foi com a siderúrgica (CSP), com uma empresa chinesa do ramo petroquímico". A 

empresa chinesa Qingdao Xinyutian Chemical já foi registrada na Zona de 

Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará), no Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém (Cipp), onde deve se instalar caso o investimento se concretize. 

Até o início de dezembro, Camilo Santana irá à China para apresentar os projetos de 

uma planta de refino de petróleo e de uma petroquímica para o Banco de 

Desenvolvimento da China (CDB), que deverá financiar os projetos orçados em US$ 

4,5 bilhões e US$ 3 bilhões, respectivamente.  

Leia mais em: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/refinaria-qingdao-ja-

esta-registrada-na-zpe-1.1847524  

 

 
 

Contrato da refinaria deve ser assinado em dezembro 
 

O contrato de financiamento da refinaria que será implantada na região do Complexo 

Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) deve ser assinado na primeira quinzena de 

dezembro. As tratativas com o grupo chinês Qingdao Xinyutian Chemical estão 

bastante adiantadas e o Banco de Desenvolvimento da China será o agente financiador 

dos cerca de US$ 6 bilhões (R$ 20 bilhões) que serão necessários para a construção 

da planta de refino. Fontes do Governo do Estado, que participaram da abertura da 

Expolog – Feira Internacional de Logística, que acontece em paralelo com o seminário 

do setor, no Centro de Eventos do Ceará (CEC), confirmaram a informação. 

 

Leia mais em: http://www.oestadoce.com.br/economia/contrato-da-refinaria-deve-ser-

assinado-em-dezembro 

 

 

 

 
 

Polo petroquímico é estratégia para atrair mais investimentos 
 

Paralelamente às negociações com a autoridade do Porto de Roterdã, o governo 

cearense trabalha para realizar um antigo sonho: a instalação de um polo petroquímico 

no Estado. Até o início do mês de dezembro, o governador Camilo Santana irá à China 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/refinaria-qingdao-ja-esta-registrada-na-zpe-1.1847524
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/refinaria-qingdao-ja-esta-registrada-na-zpe-1.1847524
http://www.oestadoce.com.br/economia/contrato-da-refinaria-deve-ser-assinado-em-dezembro
http://www.oestadoce.com.br/economia/contrato-da-refinaria-deve-ser-assinado-em-dezembro


para tratar, com o Banco de Desenvolvimento da China (CDB), sobre o financiamento 

de uma refinaria com capacidade de refino de 300 mil barris por dia e de uma 

petroquímica, orçados em US$ 4,5 bilhões e US$ 3 bilhões, respectivamente. Caso o 

negócio se concretize, os empreendimentos serão instalados na Zona de 

Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará), no Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém (Cipp). 

 

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

petroquimico-e-estrategia-para-atrair-mais-investimentos-1.1852816 

 

 
 

Governo do Ceará apresenta seu potencial logístico em feira 

internacional 
 

Com projetos promissores na área de logística, como o Hub da Air France-KLM-Gol; a 

parceria entre os portos do Pecém e Roterdã; além do hub tecnológico de dados da 

multinacional Angola Cables, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria do 

Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (SDE) e vinculadas, participou da 

Expolog 2017- Feira Internacional de Logística e do XII Seminário Internacional de 

Logística, nos dias 22 e 23 de novembro no Centro de Eventos do Ceará. Com um 

stand da SDE e suas vinculadas Cearáportos, que administra o Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém (CIPP); Zona de Processamento de Exportação (ZPE-CE); e 

Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), o Governo do Ceará reuniu, 

em um só espaço, sua linha de frente para atração de novos investimentos para o 

Estado. O secretário do Desenvolvimento Econômico, Cesar Ribeiro; o diretor 

presidente da ZPE, Mário Lima; e o presidente da Cearáportos, Danilo Serpa, também 

participaram como palestrantes do XII Seminário Internacional de Logística. A Expolog 

reúne os principais players do segmento de logística, transporte e comércio exterior do 

país, transportadoras; operadores portuários; companhias docas, portos e terminais; 

empresas exportadoras, autoridades do setor, construtores, hidroviários, aduaneiras, 

entre outros. 

 

Leia mais em: http://www.ceara.gov.br/2017/11/21/governo-do-ceara-apresenta-seu-

potencial-logistico-em-feira-internacional/  

 

 

 

 

Ebusco é a empresa interessada em fábrica no Ceará 
 

A holandesa Ebusco, responsável pela fabricação e manutenção de ônibus elétricos, 

é a empresa interessada em iniciar suas atividades no Brasil. O Ceará seria a principal 

porta de entrada no País, caso a companhia europeia decida investir em uma unidade 

na Zona de Processamento de Exportação do Estado (ZPE-CE), em São Gonçalo do 

Amarante. “Os empresários da Ebusco sondam a possibilidade de se instalarem no 

Brasil. Não há nada definido ainda”, observa Antonio Balhmann, assessor especial 
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para Assuntos Internacionais do Governo do Estado. Ele afirma que as tratativas são 

preliminares com os holandeses. Para o negócio deslanchar, é preciso viabilidade e 

sustentabilidade. 

Leia mais em: https://www.opovo.com.br/jornal/economia/2017/11/ebusco-e-a-

empresa-interessada-em-fabrica-no-ceara.html 

 

 

Grupo IMARF na ZPE de Pecém 

O Grupo Imarf, que atua há quase 40 anos na cadeia produtiva de rochas ornamentais 

e é referência no mercado nacional e internacional do segmento, está nos preparativos 

finais para instalação de sua unidade, visando o mercado exportador, na Zona de 

Processamento de Exportação do Ceará (ZPE-CE). O Secretário do Desenvolvimento 

Econômico do Estado do Ceará, Cesar Ribeiro, esteve no dia 24/11 com o Diretor-

Presidente da Imarf, Demontiê Mendes Aragão, para falar sobre o andamento do 

processo para a instalação da infraestrutura industrial da empresa na ZPE. 

Leia mais em: http://www.abrazpe.org.br/index.php/2017/11/28/grupo-imarf-na-zpe-

de-pecem/#respond  

 

 

ZPE Ceará é apresentada à ministra de Senegal 
 

A XXI Conferência das Zonas Francas das Américas teve continuidade no dia 03/11, 

em seu segundo dia de realização. O encontro teve início às 09 h, no auditório Adán 

Martín, em Tenerife, na Espanha, com a palestra da Ministra de Promoção de 

Investimentos, Parceria e Desenvolvimento da República de Senegal, Khoudia 

MBAYE, que falou sobre o fortalecimento do regime de zonas francas. O evento contou 

ainda com palestras sobre conectividade marítima tricontinental; incidência da 

transformação digital, inovação e indústria 4.0 no comércio internacional, além de um 

painel sobre o que buscam as empresas ao se instalarem em zonas francas. No final 

da manhã, o Presidente da ZPE Ceará, Mário Lima Júnior e a Secretária Executiva do 

Conselho Nacional de Zonas de Processamento de Exportação do Brasil (CZPE), 

Thaise Dutra, tiveram uma reunião fechada com a Ministra de Promoção de 

Investimentos, Parceria e Desenvolvimento de Senegal, Khoudia MBAYE. Na ocasião, 

Mário e Thaise apresentaram à Ministra o modelo de ZPE no Brasil, com destaque 

para a ZPE Ceará, única em operação no país. 

Fonte: ZPE Ceará – Facebook 
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Prefeito e Secretário de Cidades visitam obras da ZPE de 

Cáceres 
 

O Secretário de Estado das Cidades, Wilson Santos, esteve em Cáceres no dia 17/11 

para visitar as obras que estão sendo realizadas pelo governo do estado. Antes de ir 

para os locais das obras, o Secretário participou de uma breve reunião com o Prefeito 

Francis Maris Cruz e com o proprietário da Primus Incorporação e Construção Ltda, 

Robério Garcia, que é a empresa responsável pela construção da ZPE, Zona de 

Processamento e Exportação. Participaram também da reunião o Deputado Estadual 

Dr. Leonardo e o secretário de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e Turismo de 

Cáceres, Júnior Trindade. Os participantes da reunião atenderam a imprensa 

cacerense, que questionou o andamento das obras. O Secretário Wilson Santos 

tranquilizou a todos e afirmou que os contratempos que geraram atrasos na execução 

da obra da ZPE já foram resolvidos e que a partir de agora as obras devem começar a 

andar a passos largos. Outra preocupação levantada com relação ao ritmo das obras 

foi a época das chuvas, período chuvoso que compreende o final do ano e o início de 

2018, o Proprietário da Primus, Robério Garcia, afirmou que mesmo com as chuvas as 

obras não devem parar, já que partes da obra independem da chuva para continuar. 

 

Leia mais em: http://www.caceres.mt.gov.br/Noticia/5493/prefeito-e-secretario-de-

cidades-visitam-obras-da-zpe/#.WhW1TNyQyUk  

 

 

 

 
 

CST da Fronteira Brasil/Bolívia e ZPE de Cáceres entregam 

relatório final na AL 
 

A Câmara Setorial Temática (CST) criada para discutir a Fronteira entre Mato Grosso 

e Bolívia e a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) entregou oficialmente o 

relatório final dos trabalhos, no dia 21/11. Foram 360 dias, 180 prorrogados por mais 

180, de estudos para preparar um texto com várias sugestões de políticas públicas de 

integração internacional, com foco no desenvolvimento social, econômico e de 

segurança. “Não podemos falar de fronteia só para falar de mazelas, coisas ruins. É 

uma oportunidade de progresso. Só o Departamento de Santa Cruz tem mais 

habitantes que todo o Mato Grosso e muitas vezes não pesamos isso. Toda essa 

entrada, se chegarmos do Chile, ao Peru, temos mais de 60 milhões de pessoas. Isso 

é uma oportunidade muito grande comércio”, afirmou o deputado Dr. Leonardo (PSD), 

requerente da CST. Os trabalhos foram desenvolvidos sob a presidência do advogado 

Carlos Eduardo de Souza e relatoria de Daniel Macedo, agente da Agência Brasileira 

de Inteligência (Abin). Após ouvirem várias entidades, especialistas, analisarem dados 

dos 28 municípios da faixa de fronteira, concluíram trabalhos com apontamentos a 

favor de políticas de desenvolvimento da faixa de Fronteira. 

 

Leia mais em: http://www.folhamax.com.br/cidades/cst-da-fronteira-brasil-bolivia-e-

zpe-entrega-relatorio-final-na-al/145608  
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Brazil-Middle East Agribusiness Investor Road Show  

 
Em dezembro mais um evento vai movimentar o agronegócio internacional, é o Brazil-

Middle East Agribusiness Investor Road Show. Essa rodada de negócios é uma 

oportunidade para empresários brasileiros captarem investimentos para o agronegócio 

nacional. O evento será entre os dias 12 e 14 de dezembro em Abu Dhabi, capital dos 

Emirados Árabes Unidos. A feira SIAL Middle East, uma das maiores do setor de 

alimentos e bebidas do mundo, também está na programação junto com o Road show. 

Quem pode se inscrever para participar do evento? Os representantes de empresas 

vinculados ao agronegócio, mas a inscrição não garante a participação na rodada de 

investimentos, apenas manifesta o interesse do inscrito em participar da seleção. Essa 

é uma iniciativa da Secretária de Relações Internacionais do Agronegócio – SRI/MAPA 

e faz parte do Programa Agro+ Investimentos.  

 

Para se inscrever acesse: https://goo.gl/KdcfRT 

 

Fonte – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Página do Facebook 

(23/11/2017) 

 

 

Inscrições abertas: FOODEX 2018 

Empresas brasileiras dos setores de alimentos e bebidas podem se inscrever até 08 

de dezembro para a FOODEX 2018. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações 

e Investimentos (Apex-Brasil) — juntamente com a Embaixada do Brasil em Tóquio — 

está coordenando a participação de empresas brasileiras no evento, que será realizado 

entre os dias 6 a 9 de março, em Tóquio. Criador de tendências de consumo para toda 

a Ásia, o Japão é um importante mercado para posicionamento. Ações como a 

FOODEX ajudam a tornar os produtos brasileiros mais conhecidos dos consumidores 

japoneses, muito exigentes em termos de qualidade. É muito importante ter uma 

presença sustentada, com uma estratégia de longo prazo. A biodiversidade e 

sustentabilidade também são atributos muito valorizados no mercado japonês. Na 

edição de 2017 do evento foram registrados 3.282 expositores (1.979 deles 

estrangeiros) de 77 países. Além disso, a feira teve um público total de mais de 82 mil 

visitantes estrangeiros destacaram-se aqueles vindos da Coréia do Sul, China, 

Tailândia e Taiwan. 

Leia mais em: http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/INSCRICOES-ABERTAS-

FOODEX-2018  
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Jornalistas estrangeiros destacam potencial do calçado 

brasileiro 

A 7ª edição da Zero Grau, feira que reuniu 1,2 mil marcas de calçados em Gramado/RS 

entre os dias 20 e 22 de novembro, foi palco para mais uma edição do Projeto Imagem. 

A iniciativa, realizada por meio do Brazilian Footwear, programa de apoio às 

exportações de calçados viabilizado pela Associação Brasileira das Indústrias de 

Calçados (Abicalçados) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), trouxe três jornalistas, dois argentinos e 

uma russa para conhecer - e divulgar - os produtos apresentados nos seus países. A 

responsável pela Promoção de Imagem da Abicalçados, Alice Rodrigues, destacou que 

o formato da iniciativa, mais enxuta, possibilitou uma integração maior dos 

comunicadores com as marcas expositoras. “Eles puderam ter um atendimento mais 

personalizado, mais próximo, conseguindo entender com mais detalhes o processo de 

construção de cada marca visitada. Certamente teremos um resultado de mídia 

interessante, já que eles ficaram surpresos com a visitação e com os produtos 

apresentados”, estimou Alice. Além da agenda na feira gaúcha, os jornalistas 

estrangeiros visitaram fábricas das regiões dos vales do Sinos e Paranhana, podendo 

ver, in loco, o desenvolvimento dos calçados.  

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

ESTRANGEIROS-DESTACAM-POTENCIAL-DO-CALCADO-BRASILEIRO 

 

 

Abicalçados realiza missão prospectiva na França 

Com um consumo de mais de 400 milhões de pares de calçados por ano - mais de 6 

pares per capita e volume praticamente todo importado, especialmente da Itália - a 

França vem chamando a atenção dos calçadistas brasileiros. É com o objetivo de 

entender melhor o mercado, a estrutura do varejo e o modelo de promoção comercial 

mais acertado para os calçadistas brasileiros que a Associação Brasileira das 

Indústrias de Calçados (Abicalçados), por meio do programa de apoio às exportações 

de calçados Brazilian Footwear, está realizando uma missão prospectiva ao país entre 

os dias 25 de novembro e 3 de dezembro. O Brazilian Footwear é desenvolvido em 

parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-

Brasil). A gestora de Projetos da Abicalçados, Roberta Ramos, conta que, no período, 

estão agendadas reuniões com redes de varejos locais, distribuidores, agências de 

relações públicas e hotéis - para a possível realização de showrooms. “Além disso, 

está em andamento e deve ser entregue até o final deste ano, um estudo detalhado 

sobre o mercado francês”, adianta. 

Leia mais em: http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/ABICALCADOS-REALIZA-

MISSAO-PROSPECTIVA-NA-FRANCA  

http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/JORNALISTAS-ESTRANGEIROS-DESTACAM-POTENCIAL-DO-CALCADO-BRASILEIRO
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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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