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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). 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 

 

                 

 

Pelo segundo ano consecutivo, ZPE de Pecém é destacada em 

publicação do Financial Times 

Pelo segundo ano consecutivo, a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de 

Pecém foi recomendada a investidores estrangeiros pelo fDi Intelligence, do jornal 

britânico Financial Times. A publicação, especializada em apontar oportunidades de 

negócios em diversos segmentos, destacou a ZPE do Ceará nas categorias de 

Grandes Arrendatários da América (Large Tenants – Americas) e Melhorias em 

Infraestrutura (Infrastructure Upgrades). O relatório descreve as facilidades oferecidas 

pelo complexo portuário de Pecém, que tem capacidade para receber navios pós-

Panamax e é equipado com correias transportadoras de seis quilômetros de 

comprimento, adequadas ao transporte de petróleo e carvão. Para o Secretário-

Executivo substituto do Conselho Nacional de Zonas de Processamento de Exportação 

(CZPE), Leonardo Rabelo de Santana, as premiações são o reconhecimento do 

trabalho desenvolvido, nos últimos anos, para a consolidação do regime brasileiro de 

ZPE como instrumento de estímulo à atração de novos investimentos produtivos para 

o País. Nesta tarefa, unem esforços a Companhia Administradora da Zona de 

Processamento cearense, o governo do Estado do Ceará e o Conselho Nacional das 
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Zonas de Processamento de Exportação, presidido pelo Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC).  

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2806-pelo-segundo-ano-

consecutivo-zpe-de-pecem-e-destacada-em-publicacao-do-financial-times  

 

 
                                                                                                                   

Mais duas empresas na ZPE de Pecém 

As expectativas do setor continuam sendo de ampliação das exportações. Dois 

grandes grupos estão apostando no Ceará e apresentam projetos no Pecém: o grupo 

Thor, que produz granito branco em Santa Quintéria; e a Gramazine, do empresário 

João Tomazine, que acaba de adquirir duas grandes jazidas no estado. Ambas as 

empresas terão indústria dentro da ZPE. 

Leia mais em: 

https://www.opovo.com.br/jornal/colunas/opovoeconomia/2017/10/energia-

crescimento-mesmo-com-inseguranca-politica.html  

 

 

CSP: térmica vende energia suficiente para 2,9 mi de casas 

Em um ano de operação, a usina termelétrica da Companhia Siderúrgica do Pecém 

(CSP) atingiu 436,2 mil megawatts-hora (MWh) em excedente energético vendido ao 

Sistema Interligado Nacional (SIN), no período de outubro de 2016 a setembro de 

2017. O volume seria suficiente para abastecer as 780 mil residências de Fortaleza 

durante quase quatro (3,7) meses, já que tem capacidade para suprir 2,9 milhões de 

residências por mês. A termelétrica fornece toda a energia necessária para o 

funcionamento da CSP, e o que sobra é comercializado para o SIN. Com a usina, a 

companhia reaproveita os gases do processo produtivo para gerar a energia que 

consome. Entre os gases gerados na produção das placas de aço, estão gás de 

coqueria, do alto-forno e da aciaria. "Com a operação da termelétrica, deixamos de 

utilizar uma energia externa que seria gerada por meio da queima do carvão ou mesmo 

do uso da água. Além do aspecto sustentável ambiental, há que se ressaltar a questão 

de sustentabilidade econômica, já que produzimos energia de forma barata e rentável 

para a empresa", ressalta Walcir Rodrigues, gerente geral de Energia da CSP. 

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

termica-vende-energia-suficiente-para-2-9-mi-de-casas-1.1836630 
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Refinaria: projeto final entregue em novembro 

A planta final da refinaria para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) será 

apresentada no próximo mês de novembro ao China Development Bank – o banco de 

desenvolvimento nacional do país asiático. O equipamento, negociado pelo Governo 

do Estado com investidores chineses, é orçado na primeira fase em US$ 4 bilhões. 

Outros US$ 500 milhões seriam empregados na construção de um terminal de 

petrolífero para atender o fluxo da unidade de refino. “Não temos mais questões sobre 

o projeto com as empresas. A próxima etapa é obter o financiamento da instituição 

bancária. Mostraremos em novembro. A equipe técnica está trabalhando para finalizá-

lo”, ressalta Antonio Balhmann, assessor especial para Assuntos Internacionais do 

Estado. Segundo ele, a formatação do projeto é feita por engenheiros que já atuaram 

em companhias de petróleo da China. Não há nenhum cearense envolvido. 

Leia mais em: https://www.opovo.com.br/jornal/economia/2017/10/refinaria-projeto-

final-entregue-em-novembro.html  

 

 

Produção de aço no Brasil em setembro atinge maior nível em 

dois anos 

A produção brasileira de aço bruto em setembro atingiu o maior nível para um único 

mês desde outubro de 2015, segundo dados divulgados no dia 17/10 pelo Instituto Aço 

Brasil (IABr), que representa as usinas siderúrgicas. As usinas do País produziram 

2,959 milhões de toneladas de aço bruto em setembro, 7,6 por cento acima do volume 

de um ano antes e praticamente estável sobre a produção de agosto. Os dados na 

comparação anual ainda são influenciados pelo início das operações da Companhia 

Siderúrgica do Pecém (CSP), no Ceará, em meados do ano passado, afirmou o IABr. 

Em setembro, o crescimento da produção foi apoiado em laminados planos, material 

usado em indústrias como a automotiva, que acumula aumento de 27 por cento na 

produção nos nove primeiros meses deste ano sobre o mesmo período de 2016. Os 

laminados planos tiveram alta de 5,1 por cento na produção em setembro, acumulando 

no ano crescimento de 13% 

Leia mais em: http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN1CM2V4-

OBRBS?feedType=RSS&feedName=businessNews  
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Balança comercial tem superávit recorde de US$ 5,2 bilhões em 

setembro 

A balança comercial apresentou em setembro superávit de US$ 5,2 bilhões, o que 

representa saldo comercial recorde pelo oitavo mês consecutivo. Os resultados das 

exportações e importações, no período, que tiveram crescimento de 24% e 18%, 

respectivamente, são os maiores para meses de setembro dos últimos três anos. Com 

isso, o acumulado do ano é o maior superávit da série histórica, iniciada em 1989, 

chegando a US$ 53,3 bilhões. O saldo é recorde tanto para os primeiros noves meses 

do ano quanto para os anos fechados. O maior superávit anterior para o período havia 

sido registrado em 2016. Os recordes sucessivos durante o ano de 2017 devem 

provocar uma revisão nas projeções para o ano, segundo o secretário de Comércio 

Exterior do MDIC, Abrão Neto. A estimativa de encerrar o ano com superávit de US$ 

60 bilhões, segundo ele, deve ser elevada. “Temos um superávit com crescimento 

tanto das exportações quanto das importações. Pelas exportações, verificamos 

crescimento não só do valor, mas também das quantidades exportadas, em todas as 

categorias de produtos, além de aumento no número de empresas exportadoras”, 

observou Abrão. 

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2779-balanca-comercial-

tem-superavit-recorde-de-us-5-2-bilhoes-em-setembro  

 

 

Brasil e Reino Unido assinam memorando para fortalecer 

oportunidades bilaterais 

Um importante instrumento para incentivar os investimentos bilaterais entre o Brasil e 

o Reino Unido foi assinado no dia 04/10 pela Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e o Ministério de Comércio Internacional do 

Reino Unido (UK’s Departament for International Trade – DIT). O Memorando de 

Entendimento (MOU) entre as duas instituições tem como objetivo fortalecer a 

cooperação entre os dois países para promoção do fluxo de investimento direto 

bilateral. Por meio do acordo, as duas entidades concordam em compartilhar 

informações relevantes sobre Inteligência de Mercado, conhecimento, expertise e 

melhores práticas em setores-chaves, bem como informações regulatórias. O acordo 

tem foco, principalmente, nos setores de energia, óleo e gás, ciências da vida, 

infraestrutura e tecnologia para o agronegócio. O acordo prevê a ativa participação de 

atores dos setores público e privado.  

Leia mais em: http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/BRASIL-E-RU-ASSINAM-

MEMORANDO-DE-ENTENDIMENTO-PARA-FORTALECER-OPORTUNIDADES-

BILATERAIS  
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Perú: Gobierno plantea que administración de zonas francas 

pase a manos privadas 

Edgar Vásquez, viceministro de Comercio Exterior, explicó que la administración de las 

4 zonas francas a manos del Estado tuvo resultados negativos, por lo que desde el 

Ejecutivo – como parte de la ley marco de ZEE – se propone que pase a manos de 

operadores globales. Como parte del debate de una nueva ley marco para las zonas 

francas, el Ejecutivo plantea que su administración pase a manos privadas debido a 

que muchas manos participan en su gestión como el propio Mincetur así como el MEF, 

Produce, los gobiernos regionales, entre otros.  

Leia mais em: https://goo.gl/GX3zbG  

 

 

México: En las Zonas Económicas Especiales de México no 

habrá impuestos sobre venta ni renta 

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de México han arrancado oficialmente su 

apertura a proyectos por parte de las empresas interesadas; estos espacios se 

encuentran en Lázaro Cardenas, Coatzacoalcos y Puerto Chiapas, al sur del país 

azteca. Dentro de los beneficios con los que se encontrarán los inversionistas está un 

descuento del 100 % en los primeros 10 ejercicios fiscales del impuesto sobre la 

renta (ISR) en lo que se establezca una firma dentro de una ZEE, mientras que en los 

siguientes cinco ejercicios fiscales habrá un descuento del 50 %; esto significa que las 

empresas no pagarán ISR durante 10 años y solo la mitad en los siguientes cinco. 

Leia mais em: https://goo.gl/49xJYM  

 

 

El Salvador: Zonas Francas aportan anualmente $101.5 

millones al estado salvadorenho 

La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador 

(CAMTEX) presentó los resultados del Estudio de Impacto y Beneficios del Régimen 

de Zonas Francas en El Salvador. Según dicho análisis, al tomar como base los 74,044 

empleos generados en las 17 zonas francas que operan en el país, las remuneraciones 

directas e indirectas de ese sector, en 2015, ascendieron a $781.3 millones. Asimismo, 

tomando en cuenta el consumo de los hogares y el 13 % del impuesto al valor 

agregado, su aportación a las arcas del Estado sería de aproximadamente $101.5 

millones.En la actualidad, operan en el país centroamericano 120 empresas bajo este 
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régimen especial y unas 100 empresas más están autorizadas para hacerlo bajo la 

modalidad de Depósitos de Perfeccionamiento de Activos (DPA). 

Leia mais em: https://goo.gl/6JHDnU  

 

 

 

XXI Latin America Free Trade Zones Conference 

Data: 01 a 03 de novembro  

Local: Tenerife (Espanha) 

Website: http://azfatenerife2017.com 

 

 

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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