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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 2º ano, Financial Times recomenda ZPE a investidores 
 

Pelo segundo ano consecutivo, a Zona de Processamento de Exportação do Ceará 

(ZPE Ceará), localizada no município de São Gonçalo do Amarante, Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi recomendada a investidores estrangeiros pelo 

fDi Intelligence, do jornal britânico Financial Times. Segundo a publicação, 

especializada em apontar oportunidades de negócios em diversos segmentos, a ZPE 

Ceará se destacou nas categorias de Grandes Arrendatários da América (Large 

Tenants - Americas) e Melhorias em Infraestrutura (Infrastructure Upgrades). O 

relatório ainda descreve as facilidades oferecidas pelo Complexo Industrial e Portuário 

do Pecém (Cipp), que tem capacidade para receber navios pós-Panamax, de maior 

envergadura, e é equipado com correias transportadoras de seis quilômetros de 

comprimento, adequadas ao transporte de petróleo e carvão. 

Leia mais em: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/pelo-2-

ano-financial-times-recomenda-zpe-a-investidores-1.1838399  
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CSP investe R$ 30 milhões e beneficia 20 mil pessoas 

 
Com um investimento aproximado de R$ 30 milhões em responsabilidade social, a 

Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) beneficia cerca de 20 mil pessoas direta e 

indiretamente nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia. Para o 

presidente da Companhia, Eduardo Parente, o sucesso da empresa passa pela relação 

harmoniosa com a população do entorno do empreendimento industrial. "A CSP 

acredita fortemente que um desenvolvimento regional, que seja sustentável e 

harmônico, passa pela valorização das pessoas, suas histórias e relações. Em sintonia 

com esse valor, o desenvolvimento de um diálogo com as comunidades vizinhas é 

fundamental para a sustentabilidade do negócio e teve início desde a fase de 

implantação da CSP", explicou. Parente participou, no dia 25/10, do Fórum de 

Responsabilidade Social Corporativa, no Hotel Luzeiros, em Fortaleza. O evento foi 

realizado pela CSP em parceria com a Embaixada da República da Coreia. Na ocasião, 

o embaixador da Coreia do Sul, Jeong Gwan Lee, conheceu alguns dos programas 

apoiados pela CSP por meio do Programa Ideia da Gente (IDG). O programa, que 

integra a plataforma de responsabilidade social corporativa da CSP, visa a promover o 

fortalecimento do associativismo e do capital social da região. 

 

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

investe-r-30-milhoes-e-beneficia-20-mil-pessoas-1.1841238  

 

 

 

 
 

ZPE de Pecém amplia em 48% o PIB da Indústria do Ceará 

 
Responsável pelo aumento de 48% do Produto Interno Bruto (PIB) da indústria do 

Ceará, a Zona de Processamento de Exportações (ZPE), localizada em São Gonçalo 

do Amarante, já gerou em sete anos mais de 10 mil empregos diretos e indiretos e 

conta com uma infraestrutura favorável à produção e a comercialização de grandes 

investidores, entre eles, a mineradora Vale. Segundo o Secretário de Assuntos 

Internacionais do Ceará, Antonio Balhmann, a expectativa é que a ZPE do estado se 

desenvolva ainda mais com a aprovação do Projeto de Lei 5957, de 2013, que tramita 

no Congresso Nacional.  

 

Leia mais em: http://www.cearaagora.com.br/site/zpe-amplia-em-48-o-pib-da-

industria-do-ceara/  
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Nova cerca da ZPE Ceará custará R$ 837,7 mil 

 
A empresa Construtora Irmãos Pimenta Ltda. venceu licitação que visa à construção 

de cerca e via de acesso no Setor II da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) 

Ceará, localizada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), em São 

Gonçalo do Amarante. O empreendimento, cujos recursos virão do próprio Governo do 

Estado, foi orçado em R$ 837.725,03. O montante é inferior ao valor inicialmente 

previsto no edital lançado pelo Estado em maio deste ano, calculado em 

aproximadamente R$ 1,34 bilhão. De acordo com o Governo, após a assinatura do 

contrato, a construtora tem até quatro meses para terminar a obra. O documento 

deverá ser assinado até o fim do mês de outubro e os trabalhos finalizados em, no 

máximo, fevereiro de 2018. O Setor II da ZPE Ceará faz parte da ampliação do 

empreendimento e foi dividido nas áreas Sul (reservada a indústrias dos setores 

calçadistas, têxtil, petroquímico, metalmecânico, agroindustrial, além dos segmentos 

de granito e alimentos) e Norte (destinada à construção de uma refinaria). 

Leia mais em: https://www.opovo.com.br/noticias/economia/2017/10/nova-cerca-da-

zpe-ceara-custara-r-837-7-mil.html 
 

                                         

 

 
 

Holandesa fará plano para fábrica de ônibus elétricos no Ceará 

 
Diante do interesse de uma empresa holandesa em implantar fábrica de ônibus 

elétricos na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, o Governo do 

Estado pediu que a companhia elaborasse um plano mestre (masterplan) para justificar 

a viabilidade econômica e financeira do negócio. Os veículos atenderiam à demanda 

tanto do mercado internacional quanto nacional. No dia 30/10, data em que foi 

oficializado o hub (centro de conexões de voos) da Air France-KLM/Gol em Fortaleza, 

executivos da companhia estiveram reunidos no Palácio da Abolição com 

representantes de empresas de ônibus de Fortaleza e com o Secretário de Assuntos 

Internacionais do Governo do Ceará, Antônio Balhmann. De acordo com Balhmann, a 

empresa, cujo nome ele prefere não revelar, já vinha sinalizando ao Estado a vontade 

de construir uma planta na ZPE, localizada no Complexo Industrial e Portuário do 

Pecém (Cipp), no município de São Gonçalo do Amarante, distante 59,4 km de 

Fortaleza. 

Leia mais em: https://www.opovo.com.br/jornal/economia/2017/11/holandesa-fara-

plano-para-fabrica-de-onibus-eletricos-no-ce.html  
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Longo prazo. Parcerias devem diversificar balança comercial 

do Ceará 
 

Considerada um dos fatores decisivos para vinda da CSP ao Ceará, a estrutura 

oferecida pela Zona de Processamento de Exportação (ZPE), única em funcionamento 

no País, e pelo Porto do Pecém, são importantes vetores de atração de investimentos 

e de melhora da competitividade das exportações no longo prazo. A cadeia da 

mineração é um exemplo, setor cuja participação na pauta de exportação ainda é 

inexpressiva. Mas isso pode mudar com a chegada de empresas de mármores e 

granitos na ZPE. Dezenove companhias já assinaram protocolo de intenção com o 

Governo do Estado e devem começar a se instalar em 2018. A parceria com o Porto 

de Roterdã, um dos principais equipamentos em movimentação de cargas do mundo 

e o maior da Europa, na Holanda, em negociação pelo Estado para o Porto do Pecém, 

também deve atrair novos negócios. O mesmo é esperado dos investimentos que 

serão feitos pela alemã Fraport no Aeroporto Internacional Pinto Martins e o início das 

operações do hub aéreo da Air France-KLM, que em maio de 2018 passará a oferecer 

cinco voos semanais saindo da Capital com destino à França (duas frequências para 

Paris) e Holanda (três para Amsterdã). 

Leia mais em: https://www.opovo.com.br/jornal/dom/2017/10/longo-prazo-parcerias-

devem-diversificar-balanca.html  

                                

 

Agro: Apex-Brasil e Ministério da Agricultura procuram 

empresas que queiram receber investimentos 
 

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) estão em busca de 

empresas brasileiras do setor agropecuário interessadas em firmar parcerias 

estratégicas com empresas e investidores estrangeiros, e participarem do portfólio 

conjunto da Agência e do Ministério. Depois de selecionadas, as empresas serão 

apresentadas a grupos internacionais e investidores estrangeiros que procuram 

companhias nacionais para fusões e aquisições, parcerias tecnológicas, joint ventures, 

investimentos em participação (PEVC), dentre outras. Durante os próximos 18 meses, 

serão executadas ações com o grupo de empresas brasileiras que incluem desde 

missões de prospecção de investimentos e de parcerias estratégicas, até webinars, 

rodadas de matchmaking e de investimentos e reuniões privadas com empresas e 

investidores estrangeiros. As capitais escolhidas são: Tel Aviv, Abu Dhabi, Singapura, 

Tóquio e Guangzhou. 

Leia mais em: http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/PROCURAMOS-EMPRESAS-

QUE-QUEIRAM-RECEBER-INVESTIMENTOS- 
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Estudo apresenta novos dados de alimentos frescos 
 

As vendas globais de alimentos frescos atingiram dois bilhões de toneladas em 

2016, segundo novos dados da empresa de pesquisa estratégica de mercado, 

Euromonitor International – um crescimento de 3% comparado ao ano anterior.  A 

categoria de legumes foi a mais vendida ano passado, representando 34% das vendas. 

Países em desenvolvimento impulsionam as vendas de alimentos frescos no mundo. 

As regiões da Ásia-Pacífico, África e Oriente Médio foram as que apresentaram as 

maiores taxas de crescimento de vendas entre 2011 e 2016, sendo que a China é o 

país que mais consome alimentos frescos no mundo, correspondendo por 35% do total 

das vendas (equivalente a 705 milhões de toneladas).  Já a Europa Ocidental 

apresentou uma leve queda nos últimos cinco anos, passando a representar 6% das 

vendas globais. 

Leia mais em: http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/ESTUDO-APRESENTA-NOVOS-

DADOS-DE-ALIMENTOS-FRESCOS  

 
 

 

 

Audiência Pública de Desenvolvimento Econômico 

Data: 09 de novembro  

Local: Câmara dos Vereadores - Campo dos Goytacazes – 

RJ                                           

 

 

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  
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“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.” 

 

   

 
 

 

   

 


