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No Ceará, Marcos Jorge destaca medidas do governo para 

promover as exportações brasileiras 

As medidas do governo para incentivar as exportações do país foram destacadas pelo 

ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, em um evento 

realizado dia 23/02 em Crato, no sul do Ceará. Ele participou do encerramento do 

Fórum de Oportunidades e Promoção da Cultura Exportadora no Cariri, organizado 

pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará em parceria com o MDIC. 

Como afirmou o ministro, o superávit comercial histórico de 2017, com saldo de US$ 

67 bilhões, é reflexo do movimento de maior abertura comercial do país. De acordo 

com a Organização Mundial do Comércio, o Brasil é o país que mais tem adotados 

medidas nesse sentido. “Temos feito nosso dever de casa para nos integrar cada vez 

mais às cadeias de valor. A implantação do Portal Único de Comércio Exterior é uma 

das iniciativas mais importantes para desburocratizar e reduzir custos das operações 

de comércio exterior. Neste ano, quando a plataforma estiver em pleno funcionamento, 

o Brasil alcançará uma posição de maior destaque no comércio internacional”, 

destacou. 
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Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3097-no-ceara-marcos-

jorge-destaca-medidas-do-governo-para-promover-as-exportacoes-brasileiras  

 

 

Fórum voltado para a cultura exportadora debate 

fortalecimento do setor no Cariri 

A região do Cariri recebeu no dia 23/02 o Fórum de Oportunidades e Promoção da 

Cultura Exportadora, voltado ao fortalecimento econômico através de mecanismos de 

fomento à exportação da produção caririense. Participaram do evento o Ministro da 

Industria, Comercio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, o Secretário Estadual de 

Desenvolvimento Econômico, Cesar Ribeiro, a Secretária-Executiva do Conselho 

Nacional das Zona de Processamento de Exportação (CZPE/ MDIC), Thaise Dutra, o 

Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, o Secretário de 

Desenvolvimento Econômico e Inovação, Michel Araújo, entre outras autoridades e 

empresários da região. De acordo com o Secretário Cesar Ribeiro, a realização do 

Fórum de Oportunidades e Promoção da Cultura Exportadora no Cariri é uma forma 

de reconhecimento da importância desta região para o crescimento econômico do 

Estado. “Nada mais justo que trazer para o Cariri as oportunidades de se fomentar uma 

cultura exportação, apresentando os caminhos de acesso para o mercado 

internacional. A exportação já é realizada por grandes empresas, elas já têm toda uma 

logística para exportar. Nosso intuito é possibilitar que os empresários e 

empreendedores de pequeno e médio porte, também tenham acesso ao mercado 

exterior. Isso contribuirá para a geração de emprego e renda, pois, aumentando as 

exportações aumenta a produção industrial”, explica. 

Leia mais em: https://www.juazeiro.ce.gov.br/Imprensa/Noticias/2018-02-24-Forum-

voltado-para-a-cultura-exportadora-debate-fortalecimento-do-setor-no-Cariri-4269/ 

 

 

Governo do Ceará assina termo para requalificação do Distrito 

Industrial do Cariri 

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do 

Estado do Ceará (SDE), assinou, no dia 23/02, durante a abertura do Fórum de 

Oportunidades e Promoção da Cultura Exportadora no Cariri, no Centro de 

Convenções do Cariri, no Crato (CE), o Termo de Requalificação do Distrito Industrial 

do Cariri. O ministro Interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge 

de Lima, encerrou o evento. Com a assinatura, o distrito industrial da região vai passar 

por estudo de requalificação urbanística para adequação para uso múltiplo, agrupando 

outras atividades de pequeno porte, de serviços, equipamentos públicos. O consórcio 

contemplado vai elaborar o plano diretor da área, com investimentos do Governo do 

Ceará no valor de R$ 1,33 milhão. Em um segundo momento, será realizado um estudo 
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sobre as novas vocações empresariais para a área. De acordo com o secretário do 

Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, Cesar Ribeiro, a requalificação do 

Distrito Industrial do Cariri, autorizada com recursos do MAPP pelo governador Camilo 

Santana, vai incentivar cada vez mais o desenvolvimento da indústria, comércio e 

serviços da Região do Cariri. O Distrito Industrial é localizado estrategicamente entre 

as cidades do Crato, Juazeiro e Barbalha. 

Leia mais em: http://www.ceara.gov.br/2018/02/23/governo-do-ceara-assina-termo-

para-requalificacao-do-distrito-industrial-do-cariri/ 

 

 

Indústrias do Cariri exportaram o triplo em 2017 

As indústrias instaladas na região do Cariri movimentaram, em 2017, pouco mais de 

R$ 6,7 milhões em exportações. É o triplo do que foi registrado no ano anterior, mas 

um desempenho ainda ínfimo perto do volume de importações, que chegou a R$ 33,5 

milhões, de acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

(MDIC). A quantidade de empresas exportadoras também é pequena. O desempenho 

é resultado das atividades de apenas 17 empresas em cinco dos 29 municípios que 

compõem a região metropolitana. O potencial, no entanto, poderia ser muito maior, 

segundo afirma o secretário de desenvolvimento econômico do Estado (SDE), César 

Ribeiro. Estes municípios, por exemplo, têm tradição no setor de calçados, mel e frutas 

como tâmaras, figos e abacaxis. Atualmente, o Cariri possui 1.520 indústrias ativas. 

Leia mais em: https://www.opovo.com.br/jornal/economia/2018/02/industrias-do-cariri-

exportaram-o-triplo-em-2017.html  

 

 

Comissão de Alfandegamento da Receita Federal visita 

expansão da ZPE Ceará 

A Receita Federal visitou no dia 19/02, pela manhã, a ZPE Ceará para conhecer o 

projeto conceitual do novo recinto alfandegado da expansão (Setor II) da estatal, no 

município de Caucaia. A área a ser alfandegada, numa primeira etapa, que está com 

projeto pronto, conta com 150 hectares para abrigar novas indústrias de setores 

diversificados, dentre eles granito e energia. A Comissão de Alfandegamento da 3ª 

Região da Receita Federal (COMALF 03) foi recepcionada pelo Secretário de Assuntos 

Internacionais do Governo do Estado, Antonio Balhmann; pelo Presidente da ZPE 

Ceará, Mário Lima Júnior e pela Diretoria Executiva da ZPE. A Inspetoria da Receita 

Federal no Porto do Pecém também participou do encontro. Balhmann destaca que a 

expansão da ZPE Ceará só foi possível graças à iniciativa do governador Camilo 

Santana, que conseguiu incorporar a área de 2 mil hectares da refinaria Premium II. 

“Hoje, o Estado conta com a maior área de Free Zone da América Latina”, informa. 
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Leia mais em: http://nbnbrasil.com.br/2018/02/20/comissao-de-alfandegamento-da-

receita-federal-visita-expansao-da-zpe-ceara/  

 

 

Governo do Ceará inicia construção de estrada para Setor II da 

ZPE 

Foi iniciada a construção da estrada de serviço do Setor II (expansão) da Zona de 

Processamento de Exportação (ZPE-Ceará), dentro da área do Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém (CIPP). Trata-se da mais recente obra de infraestrutura planejada 

pelo Governo do Ceará, objetivando criar as condições necessárias para a atração de 

novos investimentos para o Estado. Em especial grandes empreendimentos 

produtivos, voltados para a exportação. De acordo com o secretário de Assuntos 

Internacionais do Ceará, Antônio Balhmann, a nova estrada terá cerca de oito 

quilômetros de extensão, fazendo parte do perímetro de uma área de 150 hectares. 

Este será o novo recinto alfandegado da ZPE-Ceará que, na primeira etapa, deverá 

abrigar um condomínio industrial que ganhará empresas de setores produtivos 

diversificados, como granito e energia. Neste primeiro produto, já existem seis 

memorandos de entendimento assinados e uma das empresas deve iniciar suas obras 

até o fim do primeiro semestre. 

Leia mais em: https://www.oestadoce.com.br/economia/governo-inicia-construcao-de-

estrada-para-setor-ii-da-zpe  

 

 

ZPE de Pecém com critérios ambientais 

A ZPE Ceará seguirá agenda socioambiental. Foi publicada, no Diário Oficial, portaria 

que estabelece os critérios que devem ser seguidos no consumo sustentável e na 

redução, reuso e reciclagem de resíduos gerados. Uma comissão gestora ficará 

responsável pelo exame das iniciativas e diagnósticos. 

Fonte:https://www.opovo.com.br/jornal/colunas/neilafontenele/2018/02/ceara-tera-

centro-de-tecnologia-em-parceria-com-portugal.html 

 

 

ZPE Ceará é destaque em encontro da Câmara Japonesa em 

São Paulo 
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O secretário de Assuntos Internacionais do Governo do Ceará, Antonio Balhmann, 

participou no dia 23/02, em São Paulo, do almoço mensal da Câmara de Comércio e 

Indústria Japonesa do Brasil. Este foi o segundo encontro do ano da entidade, que 

contou com a participação de 180 pessoas, em sua maioria representantes das 

empresas japonesas instaladas no país. Participaram também do encontro o secretário 

de Relações Internacionais da Presidência do Senado Federal, o embaixador Marco 

Farani e os representantes do Conselho Nacional das Zonas de processamento de 

Exportação do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Leonardo 

Rabelo e Paulo Fukuya. O encontro foi aberto pelo secretário geral da Câmara 

Japonesa, Fujiyoshi Hirata, e pelo presidente da entidade, Aiichiro Matsunaga. O 

cônsul geral do Japão em São Paulo, Yasushi Noguchi, também esteve presente ao 

evento. Segundo Matsunaga, a Câmara vem somando esforços para estreitar o 

intercâmbio econômico entre o Brasil e o Japão, funcionando como uma ponte entre 

os dois países. “Temos hoje 350 associados, sendo 220 empresas japonesas 

instaladas no país. São empresas de setores como siderurgia, fundição de alumínio, 

papel e celulose, além de tecnologia, como TV digital. Realizamos com frequência 

intercâmbios com autoridades do Governo e personalidades”, explica. 

Leia mais em: http://www.ceara.gov.br/2018/02/23/zpe-ceara-e-destaque-em-

encontro-da-camara-japonesa-em-sao-paulo/  

 

 

Porto do Pecém cresce 4,9 vezes acima da média nacional 

O setor portuário brasileiro, incluindo terminais públicos e de uso privado, registrou 

crescimento de 8,3% em 2017, com 1,086 bilhão em cargas movimentadas no ano 

passado ante 1,002 bilhão de toneladas movimentadas durante o ano de 2016, de 

acordo com os números divulgados dia 15/02, pela Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários. Apenas o Porto do Pecém apresentou, nessa mesma base de 

comparação, movimentação de cargas 41% superior entre 2016 e 2017, resultado 

impulsionado pelas exportações das placas de aço produzidas pela Companhia 

Siderúrgica do Pecém (CSP). O aumento do Pecém foi quase cinco vezes (4,9) o 

registrado na média do País. 

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

cresce-4-9-vezes-acima-da-media-nacional-1.1895117  

 

 

Ceará segue na terceira posição no Brasil em exportação de 

bebidas 

O Ceará em 2018 segue como terceiro maior exportador de bebidas do Brasil - atrás 

apenas de São Paulo e Paraná. As vendas externas cearenses do setor 

acompanharam a tendência nacional de queda, registrando uma discreta retração de 
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4,9% em relação ao ano de 2017, alcançando no acumulado do ano o montante de 

US$ 5,1 milhões. Já nas importações, o estado exibiu queda de 65,5%, em relação ao 

ano anterior, bem acima da média nacional que foi de 20,8%. Os dados são do estudo 

Ceará em Comex relativo a janeiro, elaborado pelo Centro Internacional de Negócios 

(CIN) da FIEC. 

Leia mais em: https://www1.sfiec.org.br/fiec-noticias/112615/ceara-segue-na-terceira-

posicao-no-brasil-em-exportacao-de-bebidas  

 

 

 
 

República Dominicana: Danilo dice zonas francas generaron 

US$5,700 millones y crearon más de 165 mil empleos 

El presidente Danilo Medina  aseguró que el sector zonas francas sigue recuperándose 

y generando empleos año tras año y se ha constituido es el tercer generador de divisas 

en el país, después del turismo y las remesas. Dijo que en 2017 las zonas francas 

generaron 165 mil 796 empleos y divisas por  cinco mil 700 millones  de dólares. 

Destacó que el crecimiento de ese sector exportador también beneficia a los pequeñas 

empresas,   “Y no solo para los grandes productores, sino también para los medianos 

y los pequeños. Todos ellos tienen el potencial para salir y conquistar estos mercados. 

Sobre todo si trabajamos todos juntos... “Como primera herramienta para lograrlo, 

reactivaremos muy pronto la Mesa de las Exportaciones, tal como hicimos con el 

Consejo de Competitividad” explico Medina en su sexta rendición de cuentas en la 

Asamblea Nacional. 

Leia mais em: https://www.listindiario.com/la-republica/2018/02/27/504424/danilo-

dice-zonas-francas-generaron-us-5700-millones-y-crearon-mas-de-165-mil-empleos  

 

 

 
 

Colombia: Así fue el comercio exterior de las zonas francas de 

Colombia en 2017 

Las cifras económicas de 2017 siguen dando mucho de qué hablar. Esta vez por 

cuenta del comercio internacional en las zonas francas, que pese a tener un régimen 

especial, se comporta de manera inversa al del resto de las ventas al exterior. Mientras 

las exportaciones cerraron con un crecimiento de 19 % con ventas por 37.800 millones 

de dólares con respecto a 2016, el indicador para las zonas francas está en 2.252 

millones, con una disminución de 27,2 %, de acuerdo con las cifras del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La situación no es distinta cuando se 

percibe el indicador por toneladas métricas que también cayó 15,9 % el año pasado al 

ser exportadas 4,3 millones de toneladas, frente a las 5,1 millones de 2016. 

Leia mais em: https://goo.gl/jcpsw5 
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Miami International becomes a foreign free trade zone 

The Miami-Dade Aviation Department (MDAD) has announced it has gained final 

approval from the U.S. Department of Commerce to designate Miami International 

Airport’s entire 3,230-acre land parcel as a Foreign Trade Zone (FTZ) magnet site. The 

magnet site designation allows existing or prospective airport tenants to operate 

manufacturing, warehousing and/or distribution centers on airport property, and have 

their federal tariffs deferred, reduced or eliminated – providing time and cost savings 

for approved importers and exporters. The new magnet site – an expansion of Miami-

Dade County’s existing FTZ 281 – will allow companies to receive and process 

materials and merchandise with reduced or eliminated customs duties upon entry into 

the country at MIA. 

Leia mais em: http://www.abrazpe.org.br/index.php/2018/02/16/miami-international-

becomes-a-foreign-free-trade-zone/ 

 

 

 

 

China: Chinese cities swim toward free trade ports 

China has been putting a lot of effort into building free trade zones (FTZs) in recent 

years. Now the efforts are going one step further, with the central government calling 

for the establishment of free trade ports, which will supposedly derive from the existing 

FTZs. According to a report released by cs.com.cn on January 31, more than 10 

provinces and cities across China said they will "actively explore [the possibilities] of 

establishing free trade ports." Those regions not only include coastal cities and 

provinces like Shanghai, East China's Zhejiang Province, South China's Guangdong 

Province and East China's Fujian Province, but also include inland provinces like 

Southwest China's Sichuan Province. According to a report released by the Xinhua 

News Agency in October 2017, the Ministry of Commerce is working toward 

establishing FTZs along with relevant provinces, cities and departments. 

Leia mais em: http://www.ecns.cn/business/2018/02-12/292550.shtml  

 

 

 
 

Poland: Polish Government Adopts SEZ Plan 

The Polish Government has approved plans to effectively extend the scope of Poland's 

Special Economic Zones (SEZ) regime nationwide. Currently, Poland's SEZs, of which 

there are 14, provide companies which successfully apply for an SEZ permit a partial 
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exemption from corporate income tax, depending on the size of the investment or the 

number of jobs created. In addition, SEZ companies may also take advantage of 

exemption from real estate tax. These incentives are set to expire in 2026. Under the 

overhaul of the SEZ permit system, a company would be able to apply for similar tax 

exemptions irrespective of the location of their investment in Poland. However, the 

qualifying criteria would be more comprehensive under the new law, with company size, 

the location of the investment, the type of investment, the local unemployment rate, and 

the quality of the new jobs created, among other factors, to be taken into consideration. 

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

 

 

 
 

Growing popularity of SEZs demonstrates the raft of benefits 

they offer 

Targeted industrial and development policies have re-emerged as the go-to apparatus 

for attracting investment to strengthen domestic productive capacity and international 

trade competitiveness. Meanwhile, the global launch of the UN’s Sustainable 

Development Goals (SDGs) has driven home the need for governments worldwide to 

promote and facilitate not just more investment, but the right kind of investment. A 

proven policy option for developing-country governments is the establishment of special 

economic zones (SEZs). These zones can promote investments capable of delivering 

the desired capacity-building and technology diffusion outcomes and, in addition, offer 

significant latent potential to attract and leverage sustainable development-oriented 

investment. 

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

 

 

 

VII Misión Exploratoria de Zonas Francas 

Data: 15 a 18 de maio 

Local: Bogotá e Cartagena (Colômbia)  

 

Missão empresarial a Wuhan 

Data: 14/05/2018 

https://goo.gl/XgywPK
https://goo.gl/pTfbyD


Local: Wuhan (China) 

Informações: http://arq.apexbrasil.com.br/emails/sial/2018/01/regulamento.pdf  

 

SIAL China 2018 

Data: 16 a 18/05/2018 

Local: Xangai (China) 

Informações: http://arq.apexbrasil.com.br/emails/sial/2018/01/regulamento.pdf; 

http://www.sialchina.com/  

 

4th Annual International Conference & Exhibition (AICE 2018 – World Free Zones 

Organization) 

Data: 30 de abril a 01 de maio 

Local: Dubai (EAU)  

Informações: https://www.worldfzo.org/Pages/Home.aspx  

 

 

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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