
Brasília, 15 de abril de 2015

IV Reunião das Administradoras de ZPE



Roteiro:

I. Atuação da RENAI

II. Possibilidades de parceria RENAI - ZPEs



Parte I 

– RENAI –



 Rede Nacional de Informações  sobre o Investimento

 Coordenação:  MDIC/SDP/Coordenação-Geral de Investimentos

 Criação: 2003 – Fórum Nacional de Secretários de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio (FONSEIC)

 Objetivos:
 Fornecer a potenciais investidores e demais agentes (consultorias,

pesquisadores, entidades governamentais nacionais e estrangeiras, etc)

informações úteis ao processo de tomada de decisão;

 Apoiar estruturas governamentais federais e estaduais em atividades de

atração de investimentos;

 Articular medidas de facilitação do investimento;

 Formulação de propostas de políticas públicas.

O que é a RENAI? 



Parcerias
 Acordos de Cooperação

 26 Secretarias Estaduais de Indústria e Comércio e a do Distrito Federal;
 Banco do Nordeste do Brasil (BNB);
 Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM);
 Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG);
 Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO);
 Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) - tratativas. 

 Apoio
 Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE);
 Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX);
 Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA);
 Ministérios da Agricultura;  do Turismo; da Fazenda; do Meio Ambiente; das 

Relações Exteriores; dos Transportes;
 Empresa de Planejamento e Logística (EPL);
 Confederação Nacional da Indústria (CNI).



Atividades, Instrumentose Produtos

 Website (www.mdic.gov.br/renai);
 Banco de Dados de Anúncios de Projetos de Investimentos;
 Catálogo Oficial de Oportunidades de Investimentos no País;
 Facilitação (recepção, encaminhamento, matchmaking etc);
 Capacitação: Seminários e Oficinas sobre Atração de Investimentos;
 Formulação de políticas públicas;
 Promoção de investimentos.

Atividades, Instrumentos e Produtos



 Acesso de mais de 100 países/territórios em 2014

 Bilíngue (português/inglês)
 Itens:

 Por que Brasil? (estatísticas, estudos)
 Oportunidades (PIL, PAC, Política Industrial, Estados, Setores, ZPEs)
 Incentivos (federais, regionais, estaduais)
 Apoio (Guias, entidades, legislação)
 Anúncios de Projetos de Investimentos
 Catálogo de Oportunidades de Investimentos
 Estados e Regiões
 Eventos 
 Oficinas e Seminários (arquivos)

Website Renai



Website



 Dados: 
 Empresa; 
 Descrição do Projeto; 
 Setor e Divisão (Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE); 
 Valor;
 Localização (Estado e Município); 
 Período.

 Mais de 9.000 anúncios cadastrados desde 2004

 Usado pelos estados, órgãos do governo federal, consultorias, embaixadas e

empresas para:
 Pesquisa de Mercado, formulação de cenários;
 Busca de potenciais clientes e investidores;
 Análise sobre atração de investimentos nos estados, regiões e País;
 Estudos sobre o investimento estrangeiro no Brasil.

Banco de Dados de Anúncios de Projetos de Investimentos



Banco de Dados de Anúncios de Projetos de Investimentos



 Parceria MDIC, MRE e Sebrae;

 Fornecer aos investidores nacionais e estrangeiros um portfólio com oportunidades

de investimentos; 

 Projetos para os quais os governos federal, estaduais e municipais tenham

interesse em atrair capital privado

http://investimentos.mdic.gov.br/   “Oportunidades de Investimento”

Guias para Investidores

 Parceria MRE, MDIC, MAPA e Apex-Brasil;

 Panorama econômico, aspectos legais, incentivos tributários, financiamento;

 Oportunidades de negócios em setores como agronegócio, aeroespacial,

automotivo, energias renováveis, petróleo e gás, semicondutores, infraestrutura.

http://investimentos.mdic.gov.br/   “Apoio ao Investidor”

Catálogo de Oportunidades de Investimentos

Guia de Investimento - Brasil



 Recepção de investidores estrangeiros:
 Meios de contato: 
→ Website Renai, MDIC e Brasil Export
→ Recepção de empresas (MDIC, FAZENDA, MAPA, EPL, MCTI)
→ Delegações governamentais e empresariais (MDIC, MRE)
→ Entidades estrangeiras (agências de investimentos, embaixadas)
→ Escritórios de advocacia e consultorias

 Procedimentos:
 Articulação com órgão federais (EPL, FAZENDA, MAPA, EPL, MCTI, DNPM)
 Tratamento das demandas junto aos parceiros estaduais  e órgãos regionais
→ Secretarias de Desenvolvimento, Indústria e Comércio
→ Agências de Investimentos
→ Superintendências do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), do 

Nordeste (SUDENE) e da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA)

Facilitação



 Procedimentos:

 Envio das potencialidades locais/regionais

→ Contato direto do parceiro com o demandante; e/ou

→ Organização das informações por meio da RENAI

 Rodadas de negócio em Brasília

→ Matchmaking dos Estados com potenciais investidores

→ Articulação com órgãos federais

→ Participação de outras instâncias do MDIC

 Organização de visitas às Unidades Federativas

 Parceria com Min. das Relações Exteriores

 Setores de Promoção Comercial (SECOMs) das Embaixadas do Brasil

Investidores → SECOMs → RENAI → Parceiros no Brasil

 Sinais de Investimentos: empresas interessadas na América Latina

Sinais → Contato RENAI → Investidor ← SECOMs

Facilitação



 Ações no MDIC e articulação com outros órgãos do Governo Federal:
 Participação nas discussões técnicas para definição de políticas setoriais
 Acompanhamento da legislação que afeta o investimento
 Inserção das Unidades Federativas e dos órgãos regionais na discussão de políticas

 Exemplos:
 Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO)
→ Parceria para a formulação de estratégia de atração de investimentos para a Região

Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF);
 Política Industrial
→ RENAI: uma das entidades que poderá promover a articulação da Política Industrial

com as políticas territoriais em vigor;
 Banco do Nordeste do Brasil (BNB)

→ Utiliza os anúncios de investimentos para elaboração das programações do
FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste), que exigem o
planejamento da destinação dos recursos por Estado e setor econômico.

Políticas Públicas



 Seminários internacionais:
 Parcerias com entidades federais
→ Ministérios da Agricultura; do Planejamento; de Minas e Energia;
→ Casa Civil – Presidência da República
→ SUDENE, SUFRAMA

 Suporte de entidades estrangeiras
→ Japan External Trade Organization (JETRO)
→ Ministry of Commerce of the People´s  Republic of China (MOFCOM)
→ Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) 
→ Korea Chamber of Commerce & industry (KCCI)

 Eventos
→ China: Pequim, Macau → China - Taipé
→ Coreia do Sul: Seoul
→ Japão: Tóquio, Osaka

Promoção



Parte II 

Possibilidades de parceria 
RENAI - ZPEs



Possibilidades de Cooperação

Anúncios de Investimentos: 
Acesso ao sistema de gerenciamento dos dados (relatórios preliminares)

Capacitação: 
Participação nas oficinas e nos seminários
→ 3º Seminário de Capacitação (2012) – Rio de Janeiro – parceria com Financial Times
→ 2º Seminário de Capacitação em Atração de Investimentos (2011) - Fortaleza – parceria 
com CZPE  e BNB
→ Curso de Licenciamento Ambiental (2011)

Articulação com entidades estrangeiras para a construção da agenda de futuros 
eventos
→ Financial Times
→ IBM Plant Location International (PLI)

Parceria RENAI - ZPEs



Possibilidades de Cooperação

Informação:
Inserção de material informativo das ZPEs no site da Renai
→ item “Estados e Regiões”
→ item “Oportunidades de Investimentos”/”Zonas de Processamento de Exportação”

Promoção:
Organização e participação em eventos para divulgação das oportunidades de
investimentos na economia brasileira
→ Recepção de delegações empresariais (MDIC, MRE, Min. Agricultura)
→ Agenda governamental bilateral (MDIC, MRE)
→ Seminários internacionais

Parceria RENAI - ZPEs



Possibilidades de Cooperação

Facilitação de novos investimentos:

 Atendimento a investidores por meio da articulação na Rede

→ Interação com Secretarias estaduais, governo federal (Ministérios,
Superintendências de Desenvolvimento Regional, Dnpm) e CNI

 Oportunidades de investimentos transmitidas pelos SECOMs

→ Demandas de investidores recepcionadas por 104 postos comerciais em todos os
continentes

 Sinais de Investimentos (Financial Times)

→ Prospecção proativa de novos negócios

Parceria RENAI - ZPEs



Como fazer parte da RENAI?

Acordo de Cooperação firmado entre a União e os Estados

→ Ratificação por meio do MDIC/SDP e as Secretarias estaduais de Desenvolvimento

→ 2 ou mais representantes em cada entidade

Inclusão de representantes das ZPEs

→ Solicitação do Secretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio – ou de Chefe de
Gabinte: ofício ou e-mail

Representantes - responsabilidades:
Implementação de projetos/ações entre a RENAI e a ZPE;
Interlocução com a equipe gestora da RENAI;
Atendimento a potenciais investidores;
Encaminhamento de informações sobre as ZPEs;
Capacitação: participação em oficinas de trabalho e seminários;
Apoio à formulação de políticas públicas no âmbito do Mdic.

Parceria RENAI - ZPEs



OBRIGADO!

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção – SDP

Rede Nacional de Informações sobre o Investimento - RENAI

Mário Neves, Coordenador-Geral de Investimentos
Esplanada dos Ministérios - Bloco “J” - 5° Andar - Sala 510 
CEP: 70.053-900 – Brasília/DF
Tel.: (61) 2027-7257
renai@mdic.gov.br
mario.neves@mdic.gov.br

www.mdic.gov.br/renai


