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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).

A iniciativa tem por objetivo disseminar informações pertinentes aos proponentes, 
empresas administradoras, órgãos de governo, pessoas jurídicas e pessoas físicas 
interessadas 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 Parnaíba reúne representantes ministeriais para tratar de 
investimentos com empresários
 
A Companhia Administradora da ZPE Parnaíba realizou reunião no dia 19 de janeiro
com representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC) e os empresários responsáveis pelas duas primeiras indústrias do condomínio 
industrial exportador do Piauí. O presidente da ZPE, Paulo Cardoso, o Diretor 
Administrativo Carlos Teles e o Diretor Dinarte Porto receberam os representantes do 
MDIC Leonardo Rabelo de Santana e José Ribamar Vieira de Araújo Júnior; e os 
empresários Marcelo Sombra, da Indústria Agrocera, e Antonio de Pádua, Mário Josino 
e José Ivaldo da Indústria Ecopellets, para fazerem uma apresentação sobre o estágio 



atual de implantação da ZPE e dar encaminhamentos às novas demandas surgidas a 
partir das etapas já executadas ou em execução. 

Paulo Cardoso transmitiu os compromissos assumidos pelo governador Wellington 
Dias, que inclui a conclusão, em poucos dias, da obra complementar de reforço à rede 
de eletrificação industrial já existente na ZPE, além da execução das demais obras 
complementares exigidas pela Receita Federal do Brasil, necessárias ao 
alfandegamento ainda este ano. O empresário Marcelo Sombra informou na reunião 
que naquele mesmo dia a Agrocera estava enviando dois contêineres de cera de 
carnaúba para o Japão e outros países asiáticos, relatando ainda que no último mês 
de dezembro exportou para a Europa e Ásia 170 toneladas de cera de carnaúba 
produzidas na ZPE Parnaíba.

Leia mais em:  

http://zpeparnaiba.com/noticia/zpe-parnaiba-reune-representantes-ministeriais-para-
tratar-de-investimentos-com-empresarios/

 

 
 
Setor de serviços poderá se beneficiar das Zonas de Processamento 
de Exportação (Rádio Câmara) 
 
Pelas regras em vigor, apenas indústrias podem se instalar nas ZPEs

O Plenário da Câmara terá de analisar mudanças nas ZPEs, as Zonas de 
Processamento de Exportação, para incluir o setor de serviços entre os beneficiados. 
Além de desoneração de mais de dez impostos, as zonas de processamento de 
exportações têm simplificação burocrática e liberdade cambial. O projeto (projeto de lei 
5957/2013), já aprovado nas comissões, altera a lei das ZPEs para permitir a atuação 
de empresas prestadoras de serviços nessas regiões. Atualmente, apenas indústrias 
podem se instalar nas ZPEs. No setor de telemarketing, por exemplo, há muitas 
indústrias instaladas nas ZPEs que contratam esses serviços em outros países. O texto 
que será analisado pelo Plenário veio do Senado, mas foi alterado nas comissões da 
Câmara.

O relator na Comissão de Finanças e Tributação, deputado Júlio Cesar, do PSD do 
Piauí, avalia que o modelo de ZPEs instalado no Brasil se provou ineficaz, e o projeto 
poderá modernizá-lo. 

"Estudando o modelo de ZPE no mundo, principalmente na China, pudemos avaliar 
que tinha que aumentar o percentual de venda no mercado interno, e nós aumentamos 
de 20 para 40%, e diminuímos a obrigatoriedade de exportar, que era de 80 para 60%. 
Além disso, nós incluímos também serviços, que não tinha no modelo anterior. Por 
exemplo, a ZPE poderá ter empresas de Call Center destinadas exclusivamente à 
exportação de bens e serviços".



A proposta gerou polêmica durante a discussão nas comissões. O deputado Marcos 
Rogério, do Democratas de Rondônia, considerou o projeto inconstitucional por ferir a 
isonomia na concorrência, quando diminui o percentual de exportação.

Leia mais em: 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/522810-
SETOR-DE-SERVICOS-PODERA-SE-BENEFICIAR-DAS-ZONAS-DE-
PROCESSAMENTO-DE-EXPORTACAO.html  
 
 

 

MDIC disponibiliza ferramenta interativa de acesso aos dados de 
comércio exterior dos municípios 

Prefeitos e cidadãos poderão navegar e interagir com gráficos e informações das 
exportações e importações dos municípios 

O Comex Vis, ferramenta interativa de acesso aos dados de comércio exterior na 
internet, ganhou um novo módulo que permite a visualização dos dados por municípios.

Prefeitos, gestores públicos e privados, acadêmicos, empresários e cidadãos poderão 
navegar e interagir com gráficos e informações das exportações e importações dos 
municípios de uma forma mais ágil, simples e moderna, sem necessidade de 
conhecimento prévio de análise de resultados ou de manuseio de planilhas de Excel e 
banco de dados.

O Comex Vis Municípios apresenta um recorte municipal dos dados de comércio 
exterior, com informações sobre valores de exportação, importação e saldo; 
participação e ranking do município nas exportações e importações brasileiras e 
estaduais; número de empresas exportadoras e importadoras; produtos exportados e 
importados; e destinos das exportações e origens das importações. 

Leia mais em: 
http://www.mdic.gov.br/noticias/2282-mdic-disponibiliza-ferramenta-interativa-de-
acesso-aos-dados-de-comercio-exterior-dos-municipios  
 
 

 
 
Ministro da Indústria propõe evento para atrair investidores à ZPE 
Parnaíba

O governador Wellington Dias e o secretário de Estado do Trabalho e 
Empreendedorismo, Gessivaldo Isaías estiveram em audiência com o ministro da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, nessa quarta-feira (15), em 
Brasília. Dentre as pautas tratadas, o fortalecimento da Zona de Processamento e 
Exportação de Parnaíba (ZPE) e do Instituto de Metrologia do Estado do Piauí (Imepi).



Na oportunidade, o ministro confirmou que fará uma visita ao Piauí e também ajudará 
na realização de um evento com possíveis investidores para a ZPE. "Tratamos aqui de 
fortalecer esse projeto em conjunto com o Estado e vamos identificar alguns 
investidores e levar essas empresas para em breve conhecerem a Zona de Exportação 
piauiense. Vamos também fortalecer o Imepi, que é o representante do Inmetro ligado 
ao nosso ministério, fortalecendo o orçamento para dar melhores condições de 
trabalho", garantiu Marcos Pereira. 

De acordo com o governador, a equipe do ministério já esteve no Piauí onde, segundo 
ele, apresentou um relatório bastante positivo sobre a ZPE de Parnaíba. "Esse relatório 
mostra a nossa capacidade de industrializar e a meta é fortalecer o mercado interno 
como prevê a legislação e com grande parte voltada para o mercado externo. Por isso, 
aguardamos o ministro e a sua equipe para a realização desse evento", disse 
Wellington. Na oportunidade, o chefe do Executivo piauiense também destacou a 
atuação do secretário Gessivaldo Isaías que abriu a oportunidade para o diálogo com 
o ministério.  

Isaias avaliou a audiência como positiva e espera, em breve, contar com o apoio do 
ministério. "Mostramos aqui nosso potencial produtivo, inclusive para o ministro que 
ainda não conhece o Piauí, mas que ainda neste primeiro semestre irá fazer esta visita 
e viabilizar as parcerias necessárias" comentou o secretário.  

Leia mais em: http://www.piaui.pi.gov.br/noticias/index/categoria/2/id/29599

 

 
 
Situação das Zonas de Processamento de Exportação no Brasil é tema 
de reunião na Sudene 
 
Autarquia acompanhou apresentação sobre a operação das Zonas de Processamento 
de Exportação. Presidente da Abrazpe, Helson Cavalcante Braga, defendeu o apoio a 
estes distritos industriais incentivados como ação importante para o desenvolvimento.

A Sudene recebeu o presidente da Associação Brasileira de Zonas de Processamento 
de Exportação (Abrazpe), Helson Cavalcante Braga, para debater a situação das ZPEs 
no Brasil, numa tentativa de vislumbrar como estes distritos industriais incentivados e 
a Autarquia podem estabelecer entendimento comum para o desenvolvimento do 
Nordeste. O encontro desta quinta-feira (04) contou com a presença do 
superintendente Marcelo Neves, que esteve acompanhado por técnicos e gestores da 
Direção de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Investimentos, Auditoria e 
Procuradoria do órgão federal.

No entendimento de Helson Braga, as zonas de processamento de exportação 
constituem iniciativa estratégica para a indústria do País. “Os benefícios da ZPEs vão 
além da criação de um conjunto de empresas. Elas descentralizam a base industrial 
brasileira, levando desenvolvimento e geração de emprego para todas as regiões”, 
defendeu. Atualmente, o Brasil possui 25 ZPEs.



Braga apresentou à Sudene os incentivos concedidos as empresas que se instalam 
nas ZPEs (clique aqui e confira). O presidente da Abrazpe, no entanto, defendeu que 
é necessário aperfeiçoar a atual legislação brasileira para torná-la mais competitiva e 
aumentar o número de potenciais usuários deste modelo. Uma das ações lembradas 
por Helson Braga é o Projeto de Lei 5957 / 2013, que dispõe sobre o regime tributário, 
cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação. 

Também foi apresentado o modelo operacional de uma ZPE, incluindo as ações 
realizadas nos mercados interno e externo e como ocorre a participação de dos 
principais personagens e ações envolvidos, incluindo fornecedores de insumos, bens 
de capitais e serviços, compradores e aplicação de impostos.

Após as observações da Abrazpe, o superintendente da Sudene, Marcelo Neves, disse 
que vai ouvir outros entes envolvidos na discussão, para que a Autarquia construa 
posicionamento sobre o tema. Desta maneira, segundo o gestor, será possível 
contribuir, junto à Câmara e Senado, com o debate sobre o estabelecimento das ZPEs 
e como elas podem trazer contribuir para o desenvolvimento do Nordeste.

Leia mais em: 
http://www.sudene.gov.br/noticias/62-articulacao/241-situacao-das-zonas-de-
processamento-de-exportacao-no-brasil-e-tema-de-reuniao-na-
sudene?platform=hootsuite
 
 

 
 
SE/CZPE reúne-se com Superintendente de Desenvolvimento do 
Nordeste para discutir a implementação do regime brasileiro de ZPE 
naquela região 

No dia 15 de fevereiro, em Brasília, a SE/CZPE reuniu-se com o Superintendente de 
Desenvolvimento do Nordeste, Sr. Marcelo Neves, para debater a implementação do 
regime brasileiro das Zonas de Processamento de Exportação naquela região. 

Também participou desse encontro o Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da 
Bahia, Sr. José Vivaldo Souza de Mendonça Filho, o qual apresentou propostas para 
o desenvolvimento da ZPE de Ilhéus.  

 

 
 
CZPE abre consulta pública sobre a regulamentação do Regime 
Brasileiro de Zonas de Processamento de Exportação 

Propostas devem ser enviadas até 10 de março



A Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Zonas de Processamento de 
Exportação (SE/CZPE) receberá, até 10 de março de 2017, propostas que visem 
aperfeiçoar e simplificar ações, procedimentos e normas referentes ao Regime 
Brasileiro de Zonas de Processamento de Exportação (ZPE).

Leia mais em: 
http://www.mdic.gov.br/noticias/2292-czpe-abre-consulta-publica-sobre-a-
regulamentacao-do-regime-brasileiro-de-zonas-de-processamento-de-exportacao
 
 

 
 

V REUNIÃO DAS ADMINISTRADORAS DE ZPE

Data: 30 e 31 de março de 2017
Local: Fortaleza/CE 

 
 

 
Apoio: Assessoria de Comunicação – 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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