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CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DE 
PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO - CZPE

Secretaria Executiva - SE

SE/Czpe:
Estratégia de promoção 
do regime brasileiro de 
ZPE e de atração de 
investimentos



Regime brasileiro 
de ZPE:
Conceito legal de ZPE, 
atribuições da SE/Czpe
e investimento
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Regime Brasileiro de ZPE – Conceito, atribuições da SE/Czpe e investimento

ZPE: conceito e investimento

Lei nº 11.508/2007 – art. 1º, Parágrafo único:

As ZPE caracterizam-se como áreas de livre comércio

com o exterior, DESTINADAS À INSTALAÇÃO DE

EMPRESAS voltadas para a produção de bens a serem

comercializados no exterior, sendo consideradas zonas

primárias para efeito de controle aduaneiro.

▪ “Destinadas à instalação de empresas” 

Investimentos
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Regime Brasileiro de ZPE – Conceito, atribuições da SE/Czpe e investimento

ZPE: atribuições da SE/Czpe

Decreto nº 6.634/2008 – art. 4º, V e VII:

▪ Compete à SE/Czpe:

▪ Articular-se com outros órgãos e entidades das

administrações federal, estaduais e municipais, sempre

que necessário para o desempenho de suas atribuições.

▪ Coordenar AÇÕES DE PROMOÇÃO do programa de ZPE.

▪ “Ações de promoção do programa de ZPE” 

Promoção e atração de investimentos
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ZPEs no Brasil:              
a relevância de projetos 
e de estratégia de 
promoção de 
investimentos
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ZPE - SITUAÇÃO BRASIL

ZPE no Brasil • 18 ZPEs em implantação
efetiva (18 UF)

• ZPEs encontram-se em diferentes 
estágios: 

• ZPE do Pecém → alfandegada

• ZPE de Parnaíba → em 

processo de finalização para o  
alfandegamento

• ZPEs com empresas em instaladas 
e em funcionamento: 
• Pecém (4) 
• Parnaíba (1)
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ZPE DO PECÉM

(Complexo Ind. e Portuário do Pecém)

ZPEs em estágio mais adiantado de implantação no país

• Tamanho (ha): 6.182,52

• Perfil Industrial Proposto: 

• Siderurgia

• Calçados

• Têxtil

• Cerâmica 

• Granito 

• Pescados 

• Fruticultura

• Projetos Industriais Aprovados e em 

Operação: 

• Comp. Siderúrgica do Pecém (CSP): 

placas de aço

• Vale Pecém: minérios 

• White Martins: gases industriais

• Phoenix do Pecém: 

resíduos siderúrgicos
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ZPEs em estágio mais adiantado de implantação no país

ZPE DO PECÉM - Ceará

(Complexo Ind. e Portuário do Pecém)

Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP)

• Investimento: US$ 5,4 bilhões

• Produção anual de placas de aço (1ª fase –
previsão 2018): 
3 milhões de toneladas

• Empregos diretos e indiretos (2017): 17.000

• Joint venture: Vale (50%), Dongkuk (30%) e 
Posco (20%)

• Impacto na economia cearense 
• PIB estadual: 12% (previsão)
• PIB industrial estadual: 48% (previsão)
• Exportações estaduais: 50% (2017)
• Gastos locais: R$ 800 milhões (Jan.-Out. 

2017)
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ZPE DE PARNAÍBA

(Parnaíba/PI)

ZPEs em estágio mais adiantado de implantação no país

• Tamanho (ha): 348,80

• Perfil Industrial Proposto: 

• Processamento de grãos (soja)

• Processamento de alimentos 

(frutas, mel)

• Farmoquímicos

• Ceras e fibras

• Pescados

• Projetos Industriais Aprovados: 

• Agrocera: Cera de carnaúba 

(em operação)

• Ecopellets: pellets e 

briquetes de resíduos vegetais

• DK Frutas: Sucos de fruta

• KTAFarma: Sais de 

pilocarpina
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ZPE e Projetos de Investimentos

ZPE e Projetos de Investimento

A consolidação de uma ZPE exige - entre outras ações: 

• Projetos de investimento concretos e viáveis

• Prevalência do interesse mercadológico para tomada de decisão

• Plano de negócio estruturado

• Apoio da Administradora para o desenvolvimento de projetos

industriais já implantados ou em implantação:

• Risco de descontinuidade operacional de unidade fabril

• Risco de paralisação de processo de instalação

• Perda de atratividade da ZPE para novos negócios

• Estratégia de atração de novos investimentos:

• Garantir a viabilidade econômica da própria Administradora

• Expandir atividades industriais na ZPE (emprego e renda; conexão com

fornecedores locais)

• Consolidar ZPE como projeto estratégico para o estado/município

• Plano de Negócios
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SE/Czpe:              
estratégia de promoção 
de investimentos
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SE/Czpe – Estratégia de promoção de investimentos

ZPE: atribuições da SE/Czpe

Decreto nº 6.634/2008 – art. 4º, V e VII:

▪ Compete à SE/Czpe:

▪ Articular-se com outros órgãos e entidades das

administrações federal, estaduais e municipais, sempre

que necessário para o desempenho de suas atribuições.

▪ Coordenar AÇÕES DE PROMOÇÃO do programa de ZPE.

▪ “Ações de promoção do programa de ZPE” 

Promoção e atração de investimentos
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SE/Czpe – Estratégia de promoção de investimentos

SE/Czpe: estratégia de promoção de 

investimento

Em seu Plano de Trabalho 2017/2018, a SE/Czpe estabeleceu como 
prioridades - entre outras: 

• Promoção do modelo brasileiro de ZPE

• Atração de investimentos para implantação de projetos industriais em

tais empreendimentos

• Orientar ações de estímulo ao processo de implantação das ZPEs para

aproveitar a competitividade dos elementos de destaque da pauta

exportadora do Brasil

• Agronegócio
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Agronegócio 
Brasileiro e ZPEs:
Oportunidades de 
Investimentos
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Agronegócio Brasileiro

Brasil: liderança mundial no agronegócio
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Participação do Brasil em produção e exportação de produtos agrícolas

e número de destinos por produto - 2017

Produtos
Ranking por 

Produção

Ranking por 

Exportação

Número de 

Destinos

Açúcar 1º 1º 108

Café 1º 1º 115

Suco de 

Laranja
1º 1º 56

Soja 2º 1º 81

Carne bovina 2º 2º 127

Carne de 

frango
2º 1º 132

Milho 3º 2º 50

Carne suína 4º 4º 98

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 



Projeções do Agronegócio

Projeções do Agronegócio 2016/17 – 2026/27: 

oportunidades de Investimentos

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – projeções

• Estimativas projetam um quadro favorável para as exportações

brasileiras.

CARNES

• Taxas de crescimento anual previstas das exportações de carnes:

• Suíno: 3,5%

• Frango: 3,3%

• Bovino: 3,0%

• Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) classifica o

Brasil em 2026 como:

• Bovino: 1º exportador mundial

• Frango: 1º exportador

• Suíno: 4º exportador
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Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
“Brasil – projeções do agronegócio 2016/2017 a 2026/2027”, p. 69



Projeções do Agronegócio

Projeções do Agronegócio 2016/17 – 2026/27: 

oportunidades de Investimentos

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – projeções

EXPORTAÇÕES (variação 2016/17 a 2026/27)

• Soja:

• Grãos: 33,5%

• Farelo: 8,4%

• Óleo: 0,4%

• Milho: 37,8%

• Café: 31,5%

• Algodão (em pluma): 77,4%

• Celulose: 38,3%

• Papel: 9,6%

17
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
“Brasil – projeções do agronegócio 2016/2017 a 2026/2027”, pp. 21, 33, 43, 46, 48, 51, 73, 75.



Foco: agregração de valor
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Foco: agregação de valor à produção 

exportável 



Agronegócio Brasileiro e ZPEs

Agronegócio brasileiro e ZPEs: 

oportunidades de Investimentos

Agronegócio e ZPE

• Regime brasileiro de ZPE: garantir maior agregação de valor à produção de 

bens primários já exportados 

• Aumento do fluxo de comércio e investimentos bilaterais/multilaterais

• Novas tecnologias e métodos de produção

• Incremento da geração de emprego e renda no Brasil
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SE/Czpe: plano de atração de investimentos 

• Necessidade de atrair novos investimentos para as ZPEs brasileiras

• Início da fase operacional do regime → maior atratividade para investidores

• Diversidade de potencialidades geoeconômicas

ZPE do Agronegócio



SE/Czpe -
estratégia de promoção 
de investimentos:
Ações realizadas
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SE/Czpe – Estratégia de promoção de investimentos: Ações Realizadas

SE/Czpe - estratégia de promoção de 

investimento: Ações Realizadas

• Produção e divulgação de material em inglês na página da SE/Czpe

• Cartilha e apresentação sobre o regime

• Apresentações sobre as ZPEs

• Seminários para apresentação do regime ao empresariado local

• Luís Eduardo Magalhães (Bahia) – maio/2017

• Bom Jesus (Piauí) – junho/2017

• Recife (Pernambuco) – agosto/2017

• Crato (Ceará) – fevereiro/2018

• Uberaba (Minas Gerais) – abril/2018

• São Paulo (São Paulo) – julho/2018

• Apresentação do regime a entidades representativas do setor

agropecuário

• Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja)

• Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados

(Abrafrutas)
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SE/Czpe – Estratégia de promoção de investimentos: Ações Realizadas

SE/Czpe - estratégia de promoção de 

investimento: Ações Realizadas

• Apresentação do regime e das ZPEs às representações diplomáticas e de

comércio exterior e investimentos

• China – maio e junho/2017

• Taipé – junho e julho/2017

• Japão – setembro/2017 e abril/2018 (visita do Embaixador à ZPE do Pecém)

• Alemanha – dezembro/2017

• Bélgica – fevereiro/2018

• Suíça – março/2018

• Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Cplp) – março/2018

• Portugal – abril/2018

• Câmara de Comércio Árabe-Brasileira (Ccab) – abril/2018

• Emirados Árabes Unidos – maio/2017 e maio/2018 (visita da Embaixadora

à ZPE do Pecém)
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SE/Czpe – Estratégia de promoção de investimentos: Ações Realizadas

SE/Czpe - estratégia de promoção de 

investimento: Ações Realizadas

• Apresentação do regime a instâncias governamentais federais

• Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) –

fevereiro/2017

• Confederação Nacional da Agricultura (CNA) – outubro/2017

• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – março/2018

• Ministério das Relações Exteriores (MRE)/Divisão de Investimentos

(Dinv) – abril/2018

• Apresentação do regime de ZPE a instâncias internacionais

• Banco Mundial – março/2018 (tratativas sobre o monitoramento dos

impactos do regime)

• Publicação do guia “Como investir em ZPE” (port.) na página da SE/Czpe
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Proposta de construção 
de estratégia de atração 
de investimentos
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Proposta de construção de estratégia de atração de investimentos

O ciclo do investimento – Banco Mundial
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Fonte: apresentação “Roundtable Discussion Foreign Investment Ombudsman”, Banco Mundial, 06/02/2018.



Proposta de construção de estratégia de atração de investimentos

Proposta de construção de estratégia de 

atração de investimentos

• Identificar os setores competitivos para instalação na ZPE

• Identificar setores competitivos do estado

• Definir características geográficas pertinentes

• Detalhar logística de distribuição conforme especificidades de cada produto

• Identificar possíveis parceiros comerciais/industriais locais

• Possíveis parcerias: Federações das Indústrias (Centro Internacional de

Negócios – CIN) e da Agricultura; Abdi.

• Produzir e aperfeiçoar material de divulgação

• Produção/aperfeiçoamento de material informativo sobre a ZPE e cada setor

competitivo identificado

• Website

• Português e inglês

• Criar uma “identidade”, por ex., “ZPE do Agronegócio” ou “da fruticultura”

• Possível parceria: Federação da Agricultura ou das Indústrias; Abdi.
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Proposta de construção de estratégia de atração de investimentos

Proposta de construção de estratégia de 

atração de investimentos

• Identificar e contatar empresas e associações correspondentes aos

setores competitivos da ZPE

• Identificar e contatar empresas e associações correspondentes daqueles

segmentos produtivos previamente elencados para apresentar as

potencialidades da ZPE

• Verificar “Relatório de Anúncios de Projetos de Investimentos” da Renai

• Pertinente participação em feiras dos segmentos listados

• Buscar, em uma etapa inicial, empresas localizadas nos estados próximos

• Possíveis parcerias: Federação das Indústrias ou da Agricultura; Apex

• Apresentação do regime brasileiro de ZPE e dos atrativos da ZPE aos

exportadores/produtores locais

• Identificar principais produtores e exportadores locais

• Reuniões para apresentação do regime e da ZPE local

• Deslocamento aos municípios que concentram esses empreendedores
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Proposta de construção de estratégia de atração de investimentos

Proposta de construção de estratégia de 

atração de investimentos

• Apresentação da ZPE às embaixadas sediadas em Brasília

• Material de divulgação e site em inglês

• Convite do governador/prefeito para visita do embaixador à ZPE

• Apresentação da ZPE a câmaras de comércio e agências de investimentos

• Material de divulgação e site em inglês

• São Paulo (SP) ou Rio de Janeiro (RJ)

• Visitas de empresas estrangeiras à ZPE

• Parcerias: embaixadas; agências de investimentos; câmaras de comércio

• Convite do governador/prefeito para visita à ZPE

• Material de divulgação e site em inglês

• Missões para divulgação da ZPE no exterior

• Parcerias: embaixadas; agências de investimentos; câmaras de comércio;

Setores de Promoção Comercial (Secom/MRE); ApexBrasil

• Material de divulgação e site em inglês
28



Proposta de construção de estratégia de atração de investimentos

Proposta de construção de estratégia de 

atração de investimentos

• Divulgação da ZPE a agências estrangeiras de comunicação

• Realizar entrevistas periódicas com agências estrangeiras de comunicação

para divulgar o estado e a ZPE

• Material de divulgação e site em inglês

• Grupos:

• El Pais

• BBC

• Reuters

• Bloomberg

• Agence France-Presse

• Der Spiegel

• Deutsche Welle

• Finacial Times

• The Economist

• Xinhua

• NHK
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Proposta de construção de estratégia de atração de investimentos

Proposta de construção de estratégia de 

atração de investimentos

• Articulação com as Superintendências regionais de Desenvolvimento

• Sudam, Sudene, Sudeco

• Sugestões de websites e apoio

• Invest & Export Brasil:

http://www.investexportbrasil.gov.br/

• Ag. Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil):

http://www.apexbrasil.com.br/home/index

• Rede Nacional de Informações sobre o Investimento (Renai):

http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/renai

• Setor de Promoção Comercial das embaixadas brasileiras (Secom):

https://investexportbrasil.dpr.gov.br/Secoms/Busca/frmBuscaSecom.aspx

• Divisão de Promoção Internacional do Agronegócio (Min. da Agricultura)

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/relacoes-internacionais/agro-mais-

investimentos
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SE/CZPE – CONTATO

Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação - CZPE
Secretaria Executiva - SE

Endereço:
Esplanada dos Ministérios, Bloco "J“, Sala 100-A
Brasília-DF, CEP: 70053-900, Brasil 

Telefone: (61) 2027-8379

seczpe@mdic.gov.br

http://www.mdic.gov.br/index.php/zpe
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