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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. 
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Exportações do Ceará crescem 62,48% em 2017 e produtos 

siderúrgicos foram responsáveis por 51,11% do total 

Em 2017, as exportações do Ceará somaram US$ 2,10 bilhões, representando 

crescimento de 62,48 por cento em relação a 2016, quando foi registrado US$ 1,29 

bilhão. Dos itens da pauta de exportações, o de Produtos Metalúrgicos, com valor de 

US$ 1,07 bilhão, foi responsável por 51,11 por cento do total exportado pelo Estado. 

Esse aumento ocorreu devido a atuação da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), 

que completou um ciclo anual de exportação. O volume exportado pela CSP 

influenciou fortemente o setor metalúrgico nacional. Atualmente, o Ceará é o maior 

exportador nacional de produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado - de 

seção transversal retangular, que tenham, em peso, menos de 0,25 por cento de 

carbono. Já as importações cearenses resultaram, no ano passado, em US$ 2,24 

bilhões, registrando queda de 35,72 por cento com relação ao ano de 2016 (US$ 3,48 

bilhões). Com os resultados, a corrente de comércio totalizou US$ 4,35 bilhões, valor 

inferior ao ano anterior em decorrência da redução das importações, que em 2016 teve 

valor atípico devido as importações de máquinas e equipamentos para instalação da 

Companhia Siderúrgica do Pecém. O saldo da balança comercial cearense encerrou o 
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ano de 2017 ainda negativo em US$ 140 milhões, porém esse valor é o menor dos 

últimos dez anos. 

Leia mais em: http://www.ipece.ce.gov.br/index.php/noticias/43866-2018-01-15-19-

23-11 

 

 

ZPE Ceará bate recorde de movimentação no segundo 

semestre de 2017 

A ZPE Ceará encerrou o segundo semestre de 2017 com 5,9 milhões de toneladas de 

carga solta e a granel movimentadas na sua Área de Despacho Aduaneiro (ADA). A 

movimentação é considerada recorde e representa um crescimento de 31,12% em 

comparação ao segundo semestre de 2016, período em que foram movimentadas 4,5 

milhões de toneladas. A movimentação total do ano de 2017 foi superior a 11 milhões 

de toneladas. Desse total, 7,5 milhões foram de entrada de matérias-primas como 

minério, carvão, calcário, brita e 3,5 milhões de saída de produtos como placas de aço, 

escória, BTX e alcatrão. As placas de aço produzidas pela CSP já ocupam o primeiro 

lugar no ranking das cargas mais movimentadas na rota internacional. Os EUA são o 

principal destino, recebendo 37% desse material que sai pelo Pecém. A ZPE Ceará, 

em função das quatro empresas instaladas em sua área, proporcionou um incremento 

significativo na movimentação do Porto do Pecém no ano passado. Só de carvão 

mineral e minério de ferro importados pela CSP, mais de 6,2 milhões de toneladas 

passaram pelo Porto do Pecém em 2017. 

Leia mais em: http://www.ceara.gov.br/2018/01/29/zpe-ceara-bate-recorde-de-

movimentacao-no-segundo-semestre-de-2017/  

 

Começam as obras para instalar novas empresas na ZPE de 

Pecém 

O Governo do Estado iniciou as obras de cercamento de segurança do setor II da Zona 

de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE-CE), no Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém (Cipp), entre Caucaia e São Gonçalo do Amarante. O espaço, com 

154 hectares, vai receber as empresas do setor do granito. A expectativa é que o grupo 

cearense Imarf, a primeira fábrica a se instalar no local, comece a operar ainda neste 

ano. Ao todo o Estado vai investir R$ 35 milhões em infraestrutura do setor II da ZPE. 

Destes, R$ 837.725,03 são para construção da cerca e via de acesso, que estão sendo 

executadas pela Construtora Irmãos Pimenta Ltda. A previsão é que esta etapa seja 

concluída até o fim do próximo mês. 

Leia mais em: https://www.opovo.com.br/jornal/economia/2018/01/comecam-as-

obras-para-instalar-novas-empresas-na-zpe.html  
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Ceará negocia fornecimento para refinaria com 3 empresas 

iranianas 

O Governo do Estado negocia, no Irã, a entrada de novo parceiro para a refinaria que 

será instalada no Ceará, na região do Complexo Industrial e Portuário do Pecém 

(Cipp), entre Caucaia e São Gonçalo do Amarante. Ao todo, três companhias do país 

asiático avaliam proposta do Ceará para compor o quadro de investidores do 

empreendimento, que já tem como sócios os chineses da Qingdao Xinyutian Chemical. 

A informação é de Antonio Balhmann, assessor especial para Assuntos Internacionais 

do Governo do Estado. No dia 30/01 ele esteve reunido com representantes das três 

empresas e com Amir Zamaninia, vice-ministro do Petróleo do Irã. A agenda em Teerã, 

capital do país, segue até sábado, 03/02.  

Leia mais em: https://www.opovo.com.br/jornal/economia/2018/01/estado-negocia-

fornecimento-para-refinaria-com-3-empresas-iranianas.html  

 

 

Marcos Jorge destaca programas do MDIC para retomada do 

crescimento 

Em agenda oficial em Mato Grosso, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços, Marcos Jorge, destacou, a uma plateia formada por autoridades do estado, 

empresários e alunos do Senai, programas do MDIC para a retomada do crescimento 

econômico. Ele, participou, no dia 25/01, ao lado do governador do estado, Pedro 

Taques, da cerimônia de inauguração das novas instalações do Senai de 

Rondonópolis. Localizada a 220 quilômetros de Cuiabá, a cidade tem o segundo maior 

PIB do Mato Grosso. “O MDIC lançou aqui no estado, em maio de 2016, o Plano 

Nacional da Cultura Exportadora. Já foram realizadas 43 ações, o que contribuiu para 

que, no ano passado, 80 empresas do Mato Grosso exportassem pela primeira vez”, 

disse.  Outro importante programa do MDIC em funcionamento em Mato Grosso é o 

Brasil Mais Produtivo (B+P). O B+P visa aumentar a produtividade dos processos 

produtivos, com a promoção de melhorias rápidas, de baixo custo e alto impacto. “Já 

atendemos 139 empresas dos segmentos de alimentos e bebidas, metalmecânico, 

moveleiro e de vestuários e calçados. Houve 49,2% de aumento de produtividade”, 

afirmou. 

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=3046  
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Ministro diz que é preciso pensar Roraima além do agronegócio 

Nos últimos anos, o agronegócio tem sido visto por governantes e até pelo setor 

empresarial como a principal alternativa de desenvolvimento econômico para Roraima. 

Porém, a solução para o fim da “economia do contracheque” pode ser compartilhada 

com outro setor, o da indústria.  Em entrevista ao Programa Agenda da Semana, na 

Rádio Folha AM 1020, no dia 21/01, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços, Marcos Jorge de Lima defendeu a implantação da Zona de Processamento 

de Exportação para atrair novos mercados e investidores. O ministro lembrou que a 

ZPE foi idealizada na gestão de Iradilson Sampaio à frente da Prefeitura de Boa Vista. 

Ele afirmou que em execução, o projeto já teria proporcionado desenvolvimento do 

Município e, em consequência, para o restante do Estado. 

Leia mais em: http://www.folhabv.com.br/noticia/Ministro-diz-que-e-preciso-pensar--

Roraima-alem-do-agronegocio/36119  

 

 

Parente vai para o Conselho de Administração da CSP 

O presidente da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), Eduardo Parente, irá deixar 

as atividades executivas e passará a integrar o Conselho de Administração da 

Companhia. A CSP também informou no dia 25/01, em nota enviada à imprensa, que 

ele permanece à frente da empresa até o anúncio do novo presidente, "o que 

acontecerá nas próximas semanas". "Agradeço a dedicação e o empenho de todos 

que, desde o início do empreendimento, vem contribuindo para o sucesso da empresa, 

em especial ao Governo do Estado do Ceará, comunidade, acionistas, fornecedores, 

clientes e, principalmente, aos colegas da CSP", ressaltou Parente, em nota. 

Leia mais em: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/parente-vai-para-o-

conselho-de-administracao-da-csp-1.1884694  

 

 

Colombia: Promoting prosperity through free trade zones 

Free trade zones are an ideal place in which to set up a new business, providing an 

environment where organisations can flourish financially and bolster social practices as 

part of a collaborative network each day, in both the minds of citizens and in 

organisations of all kinds, the concept of sustainability is becoming more and more 

significant. This is being catalysed by younger generations, who appear far more 

concerned with ethical practices than their elders were. At present, we know that the 
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success of or- ganisations, regardless of their industry or size, depends in large 

measure on how they treat the people affiliated with their business. This means the 

shareholders, customers, workers, suppliers, government and the community in which 

they operate. It has never been more important for organisations to ensure they can 

meet increasingly demanding corporate governance requirements. Fortunately 

however, one way they can do this is through using free trade zones. 

Leia mais em: https://goo.gl/zw1vDX  

 

 

La Zona Franca de Bogotá lleva 20 años contribuyendo al 

desarrollo capitalino 

Hace 12 años, en Colombia había solo 11 zonas francas. Hoy, el país tiene 111 

plataformas industriales que son sinónimo de competitividad. Una de ellas, la Zona 

Franca de Bogotá, ubicada en Fontibón, fue creada hace 20 años y recientemente 

catalogada por el Financial Times como la Mejor Zona Franca en las Américas, Mejor 

Zona Franca Especialista en BPO, Mejor Zona Franca en Educación y Entrenamiento 

y Mejor Zona Franca con Programa de Idiomas.Adicionalmente, la revista Site 

Selection Magazine seleccionó a la Zona Franca de Bogotá como la segunda mejor 

zona en la región económica de América Latina y el Caribe dentro del marco del 

concurso Top Free Zone 2017. 

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

 

 

Seminário “ZPE de Pecém: Oportunidades de Novos Investimentos para o Setor 

Produtivo do Sul do Ceará” 

Data: 23/02/2018 

Local: Centro de Convenções do Cariri - Cratos/CE 

 

 

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 
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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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