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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 

 

        

 

Cláudio Bastos assume a presidência da CSP 
 

Após a saída de Eduardo Parente, o executivo Cláudio Bastos assumiu a presidência da 

Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) no dia 01/02. “A CSP é um dos maiores 

empreendimentos industriais do Brasil, aliando uma parceria estratégica da brasileira 

Vale e das sul-coreanas Dongkuk e Posco. Meus antecessores, juntamente com todos 

os empregados, construíram e colocaram em operação este importante negócio para o 

Ceará e para o País. É relevante também ressaltar a forte parceria do Governo do Estado 

para a realização do empreendimento. Nosso compromisso é de seguir adiante, sempre 

unindo as melhores práticas de segurança, meio ambiente e o cuidado com as 

comunidades da região onde atuamos”, ressalta o executivo.  

Leia mais em: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/online/claudio-bastos-

assume-a-presidencia-da-csp-1.1888354  
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Diplomatas visitam a ZPE de Pecém 
 

O Instituto Rio Branco enviou no dia  31/01 diplomatas ao Complexo Industrial e Portuário 

do Pecém (CIPP). Na ocasião, a comitiva, formada por cerca de 30 pessoas, visitou o 

Porto do Pecém, a Companhia Siderúrgica do Pecém e a ZPE Ceará. O Diretor Comercial 

da ZPE Ceará, Roberto de Castro, fez uma apresentação institucional para o grupo, 

destacando as características da estatal e a importância do equipamento para o 

desenvolvimento econômico e social do Ceará. 

Fonte: ZPE Ceará – Facebook (01/02/2018) 

 

 

Desempenho da Companhia Siderúrgica do Pecém eleva 

exportações do Ceará 

O recorde nas exportações registradas pelo estado do Ceará em 2017 foi um sinal do 

bom desempenho do regime brasileiro de Zona de Processamento de Exportação (ZPE), 

especificamente da ZPE do Pecém. Essa foi uma das conclusões divulgadas pelo 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). As exportações do estado 

obtiveram crescimento de 62,5% em relação ao ano anterior e o estudo apontou a 

atuação da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) como primordial para o recorde no 

volume exportado. Os dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

(MDIC) mostram que no ano passado o Ceará destacou-se pela exportação de produtos 

semimanufaturados de ferro e aço, somando um montante de US$ 1,04 bilhão, o que 

responde a 50% do total exportado pelo estado. Em 2016 esse produto representava 

apenas 14% das exportações, o que demonstra que o perfil das exportações do estado 

também foi modificado. Com a elevação ocasionada pelo semimanufaturados, o Ceará 

passou a ocupar a 14º posição no ranking de exportações do Brasil. 

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=3053  

 

 

Exportações crescem puxadas por bens industrializados em 

janeiro 

No primeiro mês do ano, o superávit da balança comercial alcançou US$ 2,8 bilhões, o 

segundo melhor resultado da série histórica, iniciada em 1989, para meses de janeiro. Os 

dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

(MDIC). As exportações totalizaram US$ 16,968 bilhões, resultado recorde para o período 

e que representou um crescimento de 13,8% em relação a janeiro de 2017. As 
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importações somaram US$ 14,199 bilhões, com um aumento de 16,4% na comparação 

ao mesmo mês do ano passado. As exportações tiveram crescimento tanto em relação 

aos preços (0,81%) quanto às quantidades (12,9%), em todas as categorias de produtos. 

Entretanto, o resultado positivo foi puxado especialmente pela venda de manufaturados, 

que no período registraram alta de 23,6%. “Esse aumento das quantidades exportadas 

está principalmente relacionado ao aquecimento da demanda mundial”, explica o diretor 

de Estatísticas e Apoio às Exportações, Herlon Brandão. “O PIB mundial cresceu mais 

de 3% em 2017 e espera-se que ocorra crescimento nessa ordem em 2018”, acrescenta. 

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3054-exportacoes-crescem-

puxadas-por-bens-industrializados-em-janeiro  

 

 

Uruguay to consolidate its regulatory and institutional framework 

for investment, trade and innovation with help from IDB 

Uruguay will further modernize its regulatory and institutional framework for investment, 

trade and innovation with the support of a $250 million loan from the Inter-American 

Development Bank. The program will support the country's efforts to consolidate a broad, 

sectoral reform process to modernize the overall framework for encouraging investment 

and international trade. The plan aims to deepen the regulatory framework regarding 

incentives for investment in innovation, skill-building and technological absorption through 

reforms that stimulate business innovation and training of people with specialized skills. 

With this goal in mind, a nationwide system of productive development will be implemented 

to promote links among the academic world, businesses and the government, leading to 

the incorporation of best international practices and the coordination of policies to promote 

investment, the streamlining of trade and innovation. 

Leia mais em: https://www.iadb.org/en/news/news-releases/2017-12-14/trade-

investment-and-innovation-for-uruguay,12010.html  

 

 

Porto do Pecém será o único do Brasil em nova linha da Maersk 

Line para a Ásia 

A Maersk Line, maior empresa de transporte de contêineres do mundo, junto com 

a  Hamburg Süd, inaugura nova linha com destino à Ásia via canal do Panamá. O Porto 

do Pecém será o único ponto de parada no Brasil da nova linha. Operações iniciam em 

abril deste ano. O Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) será o único ponto 

de parada no Brasil da nova linha (AC5) da Maersk Line, maior empresa de transporte 

contêineres do mundo, junto com a  Hamburg Süd. As cargas deverão levar em média 29 

dias entre o Brasil e Singapura. As operações do novo serviço serão iniciadas em abril 

deste ano e devem reduzir o tempo de viagem em até 31 dias. Atualmente, empresas que 
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desejam importar ou exportar do continente asiático por outras linhas levam até 60 dias 

para concluir o transporte.  

Leia mais em: https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/42492-porto-

do-pecem-sera-o-unico-do-brasil-em-nova-linha-da-maersk-line-para-a-asia  

 

 

Ampliação da ZPE de Pecém deve ser concluída até novembro 

A ampliação em 150 hectares da área da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) 

do Ceará deve ficar pronta entre outubro e novembro deste ano, segundo previsão 

revelada pelo presidente da ZPE do Ceará, Mário Lima Júnior. As obras necessárias para 

dotar o terreno de infraestrutura para abrigar também a refinaria pretendida pelo Estado 

incluem tanto obras físicas quanto o processo de aduana, que passa pelo crivo da Receita 

Federal. "A refinaria, se ela vier, vai se instalar no setor II, onde estamos estruturando 

uma área de despacho aduaneiro e uma de despacho industrial. Com refinaria chegando, 

vamos ter a área de despacho aduaneiro pronta, o que deve dar mais rapidez, ao 

contrário do que aconteceu com o processo siderúrgico, que a estrutura foi construída 

junto com a siderúrgica. A nossa previsão é que esteja pronto entre outubro e novembro 

desse ano e estamos ajustados a qualquer projeto de refinaria que venha", afirmou o 

presidente da ZPE. 

Leia mais em: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/ampliacao-da-zpe-deve-

ser-concluida-ate-novembro-1.1889575  

 

 

Argentina: Dos nuevas zonas francas le darán impulso al norte 

argentino en materia logística 

En compañía del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el presidente Mauricio Macri 

inauguró una Zona Franca en La Quiaca y re-inauguró la Zona Franca de Perico, dos 

iniciativas que serán sostén de la creciente actividad en la región, impulsada entre otras 

cosas por la industria minera. Las zonas francas son espacios en los cuales los bienes 

comercializados no son sometida al control habitual del servicio aduanero y tanto su 

importación como su exportación no están gravadas, salvo las tasas retributivas que 

pudieran establecerse. Este plan del gobierno nacional, apuesta a la reducción de costos 

y la simplificación de los procedimientos administrativos, ofreciendo, además, incentivos 

fiscales para que los productores pueda operar cerca de la zona de producción. 

Leia mais em: https://www.todologistica.com/index.php/argentina/7124-dos-nuevas-

zonas-francas-le-daran-impulso-al-norte-argentino-en-materia-logistica  
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México: José Antonio Meade propone Zonas Económicas 

Especiales en todo el país 

El precandidato de la coalición "Todos por México" a la Presidencia de la República, José 

Antonio Meade, expuso su propuesta de política industrial, basada en la conformación de 

Zonas Económicas Especiales en todo el territorio nacional. En una reunión con militantes 

de Nueva Alianza provenientes de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán, explicó que dicho proyecto contiene cuatro elementos 

fundamentales: programa de inversión, política de crédito, entorno seguro y un programa 

de desarrollo. En ese sentido, detalló que un programa de inversión que le dé a la región 

la infraestructura para crecer y desarrollarse; una política de crédito que acompañe el 

esfuerzo emprendedor de cada una de las vocaciones; un entorno seguro y libre de 

conflictos sociales; y un programa de desarrollo donde se tenga clara la aptitud de cada 

una de las zonas y lo que se espera de ellas. 

Leia mais em: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Jose-AntonioMeadepropone-

Zonas-EconomicasEspeciales-en-todo-el-pais-20180205-0054.html  

 

 

Empresarios del mundo apuestan por la Zona Especial de 

Desarrollo Mariel  

Con una posición privilegiada al oeste de La Habana, la Zona Especial de Desarrollo 

Mariel avanza poco a poco en el propósito de ser “referente regional en la captación de 

capital extranjero”. Hasta la fecha 33 usuarios han sido aprobados en este importante 

enclave económico, cuyas producciones y servicios se destinarán al mercado interno o la 

exportación. Lo que hasta hace poco más de cuatro años eran terrenos vírgenes 

abrazados a la costa norte del Mariel, hoy se transforman en perfectas planicies y caminos 

trazados en el sector A listos para la inversión. Los aires de desarrollo van más allá de la 

Terminal de Contenedores y se respiran también en cada empresa que surge desde los 

cimientos en este lugar. La primera etapa del proyecto Mariel abarcó de 2011 a 2014, 

lapso en el cual se concluyó la primera fase de la Terminal de Contenedores del Mariel 

(TCM), eslabón fundamental para la entrada y salida de mercancías. 

Leia mais em: https://goo.gl/AbQiak  
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Oportunidades de investimentos em ZPE são apresentadas a 

ministro conselheiro da Bélgica 

Depois de China, Japão e Alemanha, foi a vez da Bélgica conhecer melhor o regime 

brasileiro de Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs). A Secretária-Executiva do 

Conselho Nacional das ZPEs, Thaise Dutra, recebeu, no dia 07/02, o ministro conselheiro 

da Bélgica, Hendrik Roggen, e a adida aduaneira, Isabelle Bédoyan, para mostrar as 

oportunidades de investimentos previstas na ZPE do Açu, que ainda está em fase de 

implementação, no Rio de Janeiro. “Os belgas já têm investimentos no próprio porto do 

Açu, então nada melhor que começar as tratativas internacionais com eles, que têm 

experiência portuária de mais de duzentos anos e já desenvolveram diversos distritos 

industriais ao redor de seus portos. Nosso propósito é trazer empresários da Bélgica para 

investir no Brasil e também desenvolver parcerias nas áreas de capacitação humana”, 

explicou Thaise Dutra. 

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3065-oportunidades-de-

investimentos-em-zpe-sao-apresentadas-a-ministro-conselheiro-da-belgica  

 

 

Secretário cobra de forma rigorosa celeridade nas obras da ZPE: 

“não saímos daqui sem uma definição” 

O governo do Estado eleva o tom e exige de forma rigorosa maior celeridade na execução 

das obras da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) em Cáceres. Em uma reunião 

técnica com engenheiros da construtora Primus Incorporação e Construção Ltda e o 

arquiteto Gilberto Guimarães, responsável pela elaboração dos projetos, o secretário 

adjunto da Secretaria de Estado das Cidades (Secid), Ernesto Negretti chegou a fazer 

uma comparação curiosa: “Essa demora excessiva é inadmissível. O americano levou 

três dias para chegar à lua e, em Cáceres, depois de nove meses, a obra que era para 

ser entregue em um ano, não está sequer 10% concluída” afirmou assinalando que “a 

população tem razão em cobrar porque o serviço não anda”. E, acrescentou ainda com 

mais rispidez: “queremos uma resposta: quem errou tem que assumir ou será 

responsabilizado. Hoje não saímos daqui sem ter uma definição”. 

Leia mais em: http://www.expressaonoticias.com.br/secretario-cobra-de-forma-rigorosa-

celeridade-nas-obras-da-zpe-nao-saimos-daqui-sem-uma-definicao/  
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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 

 

VII Misión Exploratoria de Zonas Francas 

Data: 15 a 18 de maio 

Local: Bogotá e Cartagena (Colômbia)  

 

 

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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