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Setor II da ZPE da Pecém deve ser concluído em 12 meses  

As obras do Setor II da Zona de Processamento e Exportação (ZPE) do Ceará devem 

ser concluídas ainda no primeiro semestre de 2019, segundo estimativa do presidente 

da entidade, Mário Lima. Ele aponta que será lançada no próximo mês a licitação para 

a construção da Área de Despacho Aduaneiro (ADA) que atenderá a esse setor, que 

inclui a instalação de novas indústrias das áreas de rochas ornamentais e painéis 

solares, entre outras. Com o projeto já praticamente concluído, Lima estima que o valor 

da licitação para a construção da área de controle das cargas fique em torno de R$ 25 

milhões. A expectativa é que sejam concluídos no prazo de 12 meses todo o processo 

de licitação e de execução da área, bem como da construção do gate administrativo, 

que inclui um bloco administrativo e operacional e outro das autoridades anuentes. A 

ZPE Ceará publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), na última quarta-feira (9), um 

extrato de dispensa de licitação para a contratação de uma empresa de engenharia 

para a elaboração de projeto de terraplanagem, pavimentação, sinalização horizontal 

e vertical do gate administrativo do setor II. Foi contratada a construtora Silveira e 

Salles, com orçamento próprio da ZPE no valor de R$ 27,5 mil. 
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Leia mais em: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/setor-ii-

da-zpe-deve-ser-concluido-em-12-meses-1.1937588  

 

 

Grupo de trabalho da ZPE do Mato Grosso visita ZPE Parnaíba 

em busca de experiências 

O grupo de trabalho responsável pelos estudos e implantação da Zona de 

Processamento de Exportações do Estado do Mato Grosso (MT) realizou, no dia 10/05, 

visita técnica à ZPE Parnaíba, onde foi recebido pelo diretor presidente Paulo Cardoso, 

pelos diretores Carlos Teles e Dinarte Porto e membros da equipe técnica. O 

subsecretário de Indústria e Comércio do Estado do Mato Grosso, Lucas Barros, 

avaliou como positiva a visita nesse momento em que a ZPE daquele estado, 

localizada no Município de Cáceres, se encontra com 10% das obras executadas. “Foi 

muito importante porque tivemos a oportunidade de enxergar os passos seguintes e 

aprender com a experiência aqui de Parnaíba”, disse. O analista de comércio exterior 

Paulo Shizuo Fukuya representou, na ocasião, a Secretária-Executiva do Conselho 

das ZPEs, Thaise Dutra. Depois da ZPE do Pecém, a Zona de Processamento de 

Exportações do Estado do Piauí é a que se encontra em estado mais avançado dentre 

as mais de vinte existentes no Brasil, de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

Conselho das Zonas de Processamento de Exportações (CZPE), órgão ligado ao 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 

Leia mais em: http://zpeparnaiba.com/noticia/grupo-de-trabalho-da-zpe-do-mato-

grosso-visita-zpe-parnaiba-em-busca-experiencias  

 

 

Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém tem lucro líquido de R$ 12,1 mi em 2017 

A Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp 

S.A) apresentou um lucro líquido de R$ 12,1 milhões no ano passado, de acordo com 

balanço divulgado pela estatal no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 17/04. O 

volume apresenta um crescimento nominal de apenas 1,2% em relação ao ano 

anterior, quando somou R$ 11,9 milhões de lucro líquido. Por outro lado, conforme o 

relatório da administração da companhia, a Cipp S.A gerou em recursos próprios R$ 

33,4 milhões durante o ano, o que a possibilitou realizar seus próprios investimentos e 

pagar suas despesas de custeio. "Permitindo, dessa forma, uma crescente 

desoneração do Estado em seus repasses para prover o desenvolvimento do 

Complexo", informa o documento. 
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Leia mais em: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/cipp-s-

a-tem-lucro-liquido-de-r-12-1-mi-em-2017-1.1926002  

 

 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém é apresentado a 

estrangeiros 

A cerimônia de inauguração do hub do Grupo Air France/KLM-Gol no Aeroporto 

Internacional de Fortaleza serviu também para o governo do Estado promover uma ida 

de empresários franceses e holandeses que já atuam no Brasil conhecerem o 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). Estiveram conhecendo o Porto do 

Pecém, as oportunidades de negócios na Zona de Processamento de Exportações 

(ZPE) do Ceará e a operação da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), guiados 

pelo secretário Cesar Ribeiro (Desenvolvimento Econômico), executivos dos setores 

de tecnologia da informação, farmoquímico, metalmecânico, aviação, logística, 

consultorias especializadas, administração de serviços e eficiência energética. 

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

apresentado-a-estrangeiros-1.1934043 

 

 

Exportações do Ceará saltam 58,7% em abril 

As exportações cearenses no período entre janeiro e abril de 2018 totalizaram US$ 

150,1 milhões, crescimento de 58,7% na comparação com igual período de 2017, 

apesar de representar decréscimo de 1,4% ante o mês de março. Com o resultado no 

quarto mês deste ano, foram exportados, desde janeiro de 2018, US$ 639,2 milhões, 

um crescimento de 3,3% em relação a 2017. Os dados são do estudo Ceará em 

Comex, do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado 

do Ceará (Fiec). As importações cearenses no mês foram de US$ 185,1 milhões, valor 

10,3% maior que o mesmo período do ano anterior. Abril foi o mês de menor valor 

importado quando comparado com os outros meses ao longo de 2018. No acumulado 

do ano, foi percebido um incremento de 6,4% no comparativo com o ano anterior, 

resultando em um total de compras do exterior de US$ 797,4 milhões. No tocante à 

balança comercial do Nordeste, a participação das exportações cearenses no 

acumulado do ano foi de 11,95%, valor acima dos 11,54% registrados pelas 

importações. Em relação à participação na balança comercial brasileira, as vendas 

externas do Estado apresentaram queda, de 0,91% para 0,86%. As compras do 

exterior exibiram o mesmo comportamento, caindo de 1,60% para 1,47%. 

Leia mais em: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/exportacoes-do-

ceara-saltam-58-7-em-abril-1.1936064  
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Produtos cearenses aportam em 129 países gerando divisas 

Oitavo maior exportador do País no segmento, o couro do Ceará vai para os Estados 

Unidos, Itália, Hungria, México e Hong Kong, entre outros países. Argentina, Estados 

Unidos, Paraguai, Colômbia e Hungria estão entre os principais destinos dos calçados 

produzidos no Estado, segundo maior exportador no País. Com uma pauta mais 

diversificada, o Ceará já exportou para 129 países nos primeiros quatro meses do ano. 

O maior consumidor dos produtos cearenses são os Estados Unidos, que no período 

já adquiriu US$ 154,3 milhões, seguido pela Turquia (US$ 64,4 milhões), México (US$ 

51,5), Alemanha (US$ 48 milhões) e Argentina (US$ 38,2 milhões). Segundo maior 

exportador de aço do País, atrás do Rio de Janeiro, e segundo de calçados, atrás do 

Rio Grande do Sul, o Ceará se destacou, no primeiro trimestre, na exportação de 

couros e confecção. O Estado foi o 8º maior exportador do setor de couros do Brasil, 

com US$ 18,6 milhões, e o 7º do setor de confecções, com o envio US$ 741,8 mil. 

Neste segmento, apesar de ter registrado queda de 4% no primeiro trimestre, o Estado 

foi o maior exportador do País no segmento de "Sutiãs e Bustiês", com a venda de US$ 

204,1 milhões, valor 21,9% superior ao dos três primeiros meses de 2017. 

Leia mais em: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/produtos-cearenses-

aportam-em-129-paises-gerando-divisas-1.1938056 

 

 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém participa de Fórum 

Mundial de Free Zones / ZPEs em Dubai 

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP S/A participou, de 30 de abril a 1° 

de maio, do 4º Fórum Mundial de Freezones/ZPEs, organizada pela World Free Zones 

Organization (WFZO) que aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes. Durante os três 

dias de evento foram discutidos, principalmente, o desenvolvimento, visão de futuro 

para as zonas econômicas e como essa prosperidade deve ser inclusiva e benéfica 

para toda a sociedade. Ao todo, cerca de 1.100 representantes de 71 países 

compartilharam experiências. A comitiva cearense, liderada pelo secretário de 

Desenvolvimento Econômico do Estado, Cesar Ribeiro, além da participação no fórum, 

realizou visitas e reuniões com o Porto e Freezone de Dubai, a Freezone do Aeroporto 

de Dubai, algumas empresas de tecnologia e com a Agência Brasileira de Promoção 

de Exportações e Investimentos (APEX) local. Do Governo do Ceará, participaram o 

assessor da presidência da CIPP S.A, Fábio Abreu, e o presidente da Zona de 

Processamento de Exportação (ZPE Ceará), Mário Lima. 
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Leia mais em: 

http://www.cearaportos.ce.gov.br/index.php/informacoes/listanoticias/869-cipp-

participa-de-forum-mundial-de-freezones--zpes-em-dubai  

 

 

Governo do Ceará busca investidores na China para refinaria e 

petroquímica 

O novo assessor para Assuntos Internacionais do Governo do Ceará, Hélio Parente, e 

o chefe de gabinete do governador Camilo Santana, Élcio Batista, estão na China para 

dar seguimento às negociações que visam à instalação da refinaria e da petroquímica 

no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Ciip), especificamente na área da Zona 

de Processamento e Exportação (ZPE). A agenda oficial ocorreu de 27 de abril a  10 

de maio, nas cidades de Pequim e Quingdao. Os secretários tiveram reunião com o 

Grupo Fosun International, além de encontro com a China Comunication & 

Construction Company (CCCC), empresa com a qual assinaram memorando de 

entendimento (MOU). 

Leia mais em: https://www.opovo.com.br/jornal/economia/2018/05/governo-busca-

investidores-na-china-para-refinaria-e-petroquimica.html  

 

 

República Dominicana: República Dominicana logra sede 

regional de la Organización Mundial de Zonas Francas 

La República Dominicana logró hoy la sede regional para América de la Organización 

Mundial de Zonas Francas durante su IV reunión anual que se celebra en Dubái, 

anunció el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). El titular del MICM, 

Nelson Toca Simó, explicó que la decisión adoptada por la Asamblea de la Junta 

Directiva de la Asociación, constituye un reconocimiento al régimen de zonas francas 

del país, ya que 17 países participantes aspiraban a la sede regional. Toca Simó, quien 

preside la misión pública-Privada que viajó a Dubái para participar en la IV Conferencia 

y Exhibición Internacional de Zonas Francas, informó también que el país logró el resto 

de sus objetivos al ser ratificado el empresario José Tomás Contreras como miembro 

de la Junta Directiva del organismo mundial. 

Leia mais em: https://www.listindiario.com/economia/2018/05/02/513131/rd-logra-

sede-regional-de-la-organizacion-mundial-de-zonas-francas  
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España/Consorci Zona Franca Barcelona: El Consorci 

organizará la cumbre mundial de Zonas Francas en Barcelona 

en 2019 

Barcelona acogerá el próximo año el congreso mundial de zonas francas, consolidando 

el liderazgo del Consorci de la Zona Franca dentro de la organización global del sector, 

la WFZO. La quinta edición de la cumbre coincidirá con el salón de la logística, el SIL. 

“La experiencia del Consorci en la organización de ferias y congresos internacionales, 

unido al prestigio de España como plataforma logística mundial, al atractivo de 

Barcelona como capital del Mediterráneo y a la unión de esfuerzos institucionales, han 

sido factores determinantes para que la WFZO haya apostado por nosotros. Esto es 

bueno para España, para Catalunya y para la ciudad de Barcelona. El Consorci una 

vez más ha vuelto a demostrar que sumar esfuerzos multiplica resultados”, valora el 

delegado especial del Estado en el CZFB, Jordi Cornet. 

Leia mais em: 

http://www.lavanguardia.com/economia/20180502/443186869536/consorci-de-la-

zona-franca-barcelona-cumbre-2019-sil.html  

 

 

Colombia: Renuevan régimen de Zonas Francas en Colombia 

Con la pretensión de aumentar la inversión en las zonas francas, el Ministerio de 

Comercio y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunciaron diez 

claves que buscan cambiarle la mirada a este régimen, a través del Decreto 659 de 

2018 se simplificaron siete trámites. Desde ahora, las empresas que fabrican bienes 

allí podrán importar piezas de reemplazo y repuestos para utilizar; pero estos no podrán 

superar 25 % de los ingresos totales de la compañía, indicó el Ministerio en un 

comunicado. Además, para la realización del cambio de usuario no se deberá esperar 

un mes entre la salida del antiguo y la postulación del nuevo y se le redujeron los 

requisitos a un usuario operador provisional cuando este ya opere o administre otra 

zona franca. En el modelo, el operador debía pasar por el Ministerio para certificar que 

no tenía deudas con la entidad, ahora lo podrá hacer con la Dian. 

Leia mais em: http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/cambios-en-las-

zonas-francas-en-colombia-2018-YI8596504  

 

 

Colombia: Los operadores de Zonas Francas se alistan para la 

nueva regulación 

Con el fin de atraer más inversión extranjera y de aumentar la competitividad, las Zonas 

Francas (ZF) vienen trabajando en la implementación del decreto 659 del 17 de abril 
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de 2018, por medio del cual el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió una 

serie de modificaciones al régimen que estaba vigente por medio de los decretos 2685 

de 1999 y el 2147 de 2016. Pese a que la nueva norma contempla cerca de 52 cambios 

al sistema actual, los más relevantes son que aclara que procesos industriales también 

aplican a servicios; esclarece que los industriales podrán nacionalizar partes y piezas 

para atender garantías posventa, y da a los usuarios la posibilidad de postular el 

reemplazo de su operador cuando este pierda su declaratoria. Así mismo, el decreto 

659 permite que los usuarios de una ZF se trasladen a otra sin necesidad de nuevos 

compromisos de inversión, y establece que los nuevos proyectos deben alinearse a la 

Política de Desarrollo Productivo del Gobierno. 

Leia mais em: https://www.larepublica.co/economia/los-operadores-de-zonas-francas-

se-alistan-para-la-aplicacion-de-la-nueva-regulacion-2723426  

 

 

España: Las Zonas Francas españolas impulsan la asociación 

de Zonas Francas europeas 

Delegados de 10 países que representan unas cien zonas francas han firmado este 

lunes, coincidiendo con el congreso mundial de Zonas Francas de Dubai, un protocolo 

de intenciones para constituir la Asociación de Zonas Francas de Europa, bajo el 

impulso de las zonas francas españolas y el apoyo de la Red Mundial de Parques 

Científicos y Tecnológicos (IASP). El protocolo sienta las bases para constituir una 

entidad de incidencia internacional que les represente y que haga de la innovación su 

elemento definitorio, ya que las zonas francas y los parques científicos 

europeos quieren trabajar en red y aumentar su valor añadido ante los cambios que se 

avecinan en el mundo productivo y en el comercio internacional por la economía 4.0, 

que prevé un acelerado cambio de paradigma debido a la digitalización, el internet de 

las cosas (IoT), la impresión 3D, la robotización etc. 

Leia mais em: https://okdiario.com/economia/empresas/2018/04/30/zonas-francas-

espanolas-impulsan-asociacion-zonas-francas-europeas-2205789  

 

 

1er. Congreso Integrado de Zonas Francas y Puertos 

Data: 17 e 18 de maio 

Local: Cartagena das Índias (Colômbia)  
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Informações: http://www.andi.com.co/Home/Evento/9-1o-congreso-integrado-zonas-

francas-y-puert  

 

 

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. ” 

 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

http://www.andi.com.co/Home/Evento/9-1o-congreso-integrado-zonas-francas-y-puert
http://www.andi.com.co/Home/Evento/9-1o-congreso-integrado-zonas-francas-y-puert
mailto:ascom@mdic.gov.br
mailto:informativo.zpe@mdic.gov.br
http://www.mdic.gov.br/czpe

