
DMCC reconhecida como A melhor zona franca do mundo 

 

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 12 de outubro de 2015 /PRNewswire/ -- A DMCC, 

autoridade em comércio, empreendimento e commodities de Dubai, foi considerada 

a "Zona Franca Global do Ano" 2015 pela The Financial Times fDi Magazine. 

Para visualizar o Comunicado à Imprensa Multimídia, por favor, 

clique:http://www.multivu.com/players/uk/7658051-DMCC-ranked-best-free-zone-in-

the-world/ 

A pesquisa mundial anual, considerada o ranking de zona franca de maior prestígio, 

baseia-se em critérios como o excelente desempenho no período, planos de 

crescimento e expansão e presença de indústrias de elevado crescimento. A Zona 

Franca da DMCC foi saudada por seus incomparáveis serviços físicos e digitais de 

ponta a ponta e pelo modelo de infraestrutura que oferecem às empresas o 

necessário para se estabelecerem, seja como uma filial ou de operações completas, 

em um só local. 

Um mercado conectado com mais de 11.000 empresas associadas e uma 

comunidade de 85.000 colaboradores e residentes, a distinção reafirma a posição 

número UM da Zona Franca da DMCC como destino para negócios e comércio 

mundiais. 

Ahmed Bin Sulayem, presidente executivo da DMCC, disse: "Receber o prêmio da 
fDi para a Zona Franca Global do Ano 2015 solidifica a posição da DMCC como o 

centro global de comércio, empreendimento e commodities, e reafirma a história de 

sucesso em Dubai, permitindo que as empresas floresçam como em nenhum outro 

lugar no mundo. Este é um testemunho da visão e liderança de Sua Alteza 

Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro dos 

Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai. 

"Para a DMCC, isto é apenas o começo. A nossa determinação para oferecer o 

mercado perfeito para as empresas líderes mundiais impulsiona a inovação 

contínua em linha com o espírito empreendedor de Dubai. 

"Reconhecemos que, a fim de sustentar e aumentar a melhor Zona Franca do 

Mundo, precisamos que as empresas tenham sucesso, fornecendo a próxima 

geração de crescimento do Emirado e um futuro forte e resiliente." 

A DMCC tem crescido exponencialmente desde a sua formação em 2002, com mais 

de 11.000 empresas-membro, representando mais de 170 países com sede em 

sua Zona Franca. Atualmente, a DMCC abriga as mais famosas corporações 

mundiais, incluindo: Alcatel Lucent, American Express, Carrera Y Carrera, Colgate-



Palmolive, Dyson, Eurofin, John West Foods, Lukoil, LVMH, Nutricia Danone, 

Oddfjell, Rio Tinto - Dimexon e TAG Worldwide. 

Gautam Sashittal, CEO da DMCC, disse: "É especialmente gratificante ver a DMCC 

ser reconhecida por sua inovação, eficiência e foco no atendimento das 

necessidades de nossas empresas-membro. Estas têm sido as áreas de foco nos 

últimos anos e a chave da estratégia da DMCC para o sucesso futuro." 

http://www.dmcc.ae 
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Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20151012/275956-INFO 

To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-

releases/dmcc-reconhecida-como-a-melhor-zona-franca-do-mundo-300157859.html 
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