
 
 
 
 
 

 

 

08 DE DEZEMBRO DE 2017 

EDIÇÃO nº 014 

                                                                                                                                                                 

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 

 

                 

 

Inscrições abertas: missão comercial nos Estados Unidos 

Empresas brasileiras do setor de cafés, torrados, chás e achocolatados podem se 

inscrever até 8 de janeiro para rodada de negócios na ECRM – Coffee, Tea & Cocoa, 

em Chicago, nos Estados Unidos. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações 

e Investimentos (Apex-Brasil) está coordenando a participação das empresas 

brasileiras no evento, que acontece entre os dias 21 e 23 de fevereiro. Para participar, 

as empresas devem estar aptas a atender às especificidades dos negócios varejistas 

nos Estados Unidos. Portanto, elas já devem ter experiência em exportação para o 

mercado norte-americano. A aprovação das empresas inscritas será feita pela Apex-

Brasil com base no perfil de cada uma e na quantidade de vagas disponíveis. O objetivo 

do evento é fazer com que os fornecedores brasileiros se encontrem com grandes 

players do mercado para apresentar seus produtos e descobrir novas oportunidades 

para vários canais de distribuição dessa indústria. 
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Leia mais em: http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/INSCRICOES-ABERTAS-

MISSAO-COMERCIAL-NOS-ESTADOS-UNIDOS  

 

 
 

CIPP proporciona desenvolvimento e coloca Ceará na rota 

internacional de investimentos 

Ao completar 15 anos de fundação, o Porto do Pecém mantém sua essência de 

inovação e empreendedorismo ao passar por mais uma mudança e passar a agregar 

a zona industrial que se instalou na área por força do equipamento. Desde o dia 10 de 

outubro, a Cearáportos tornou-se Complexo Industrial e Portuário do Pecém S.A. 

(CIPP), responsável por administrar o Porto, a zona industrial adjacente e a Zona de 

Processamento de Exportação do Ceará (ZPE). Não é apenas o nome que muda, as 

atribuições e possibilidades também. Ao se tornar S.A., o CIPP tem autonomia maior 

e a gestão unificada facilita a atração de novos investimentos, contribuindo ainda mais 

para o desenvolvimento da economia cearense. Os resultados do Porto atestam o bom 

momento. Só até o mês de outubro a movimentação acumulada de 2017 cresceu 51% 

em relação ao mesmo período anterior, são mais de 13 milhões de toneladas 

movimentadas nesse período. 

Leia mais em: http://www.ceara.gov.br/2017/11/28/cipp-proporciona-

desenvolvimento-e-coloca-ceara-na-rota-internacional-de-investimentos/  

 

 

Projeto vendedor da abimóvel leva empresas brasileiras à 

Colômbia 

A Missão Comercial à Colômbia com abrangência a outros países da América do Sul 

como Chile, Peru, Equador e Bolívia contou com a participação de 33 empresas 

brasileiras participantes do Projeto Brazilian Furniture, desenvolvido em conjunto pela 

Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (ABIMÓVEL) e pela Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Durante três 

dias, as empresas brasileiras tiveram acesso a uma programação de inteligência 

comercial e de geração de negócios. No primeiro dia, 25 de outubro, a pauta foi 

realizada em duas etapas: a primeira um Seminário de Inteligência, com a participação 

da chefe do SECOM da Embaixada brasileira, Berta Gadelha,  da executiva do 

escritório da Apex-Brasil para América do Sul, Camila Rey, do consultor de negócios 

da Broggini, Marco Franke, de dois arquitetos que abordaram tendências de mobiliário 

para residências e espaços corporativos  e, por fim, uma apresentação institucional do 

SENA, uma instituição de profissionalização operacional e gestão para a indústria. 
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Leia mais em: http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/PROJETO-VENDEDOR-DA-

ABIMOVEL-LEVA-EMPRESAS-BRASILEIRAS-A-COLOMBIA  

 

 

ZPE de Ilhéus na pauta da viagem de Leão a China 

Na viagem que faz a China, João Leão, vice-governador e secretário do Planejamento, 

levou com ele 23 empresários baianos, entre eles Octávio Pimentel, diretor da Zona de 

Processamento de Exportação (ZPE) de Ilhéus. Os baianos vão participar também do 

Fórum Internacional sobre as Cidades Portuárias que acontecerá em Tianjin, o terceiro 

maior porto de exportação da China. Por acaso, Tianjin já foi escolhida, em julho, 

Cidade Irmã de Ilhéus. 

Leia mais em: http://bahia.ba/politica/zpe-de-ilheus-na-pauta-da-viagem-de-leao-a-

china/  

 

 

Sonho da Refinaria – Governador cearense assina memorando 

com banco chinês 

O governador Camilo Santana (PT) assinou, no dia 06/12, em São Paulo, o 

Memorando de Entendimento para cooperação estratégica entre o Governo do Ceará 

e o Banco de Desenvolvimento da China. O documento, segundo a assessoria de 

imprensa do Palácio da Abolição, consolida “uma pactuação para construção de 

estratégias em prol do desenvolvimento econômico sustentável do Estado, e possibilita 

que empresas implantem e patrocinem projetos locais relevantes, incluindo a 

instalação da refinaria no Ceará, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), 

e parcerias na área da Saúde. ” Esse memorando estará em vigor pelo período inicial 

de três anos e poderá ser prorrogado caso haja consentimento futuro mútuo das partes. 

Camilo participou, antes da cerimônia, de uma reunião com o vice-presidente do Banco 

de Desenvolvimento da China, Cai Dong, e representantes da direção do banco. 

Durante a conversa, ele apresentou a situação econômica do Ceará, como a política 

de atração de investimentos com a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) e 

exibiu um vídeo de apresentação do Estado para os asiáticos. 

Leia mais em: http://blogdoeliomar.com.br/sonho-da-refinaria-camilo-assina-

memorando-com-banco-chines/  
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Conselho aprova criação de Zona de Processamento de 

Exportação no Rio de Janeiro 

O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), presidido 

pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), recomendou à 

Presidência da República edição de decreto que cria a Zona de Processamento de 

Exportação de Açu. A decisão foi tomada nesta quarta-feira durante a 22ª reunião do 

CZPE, conduzida pelo ministro Marcos Pereira. “A criação da ZPE de Açu representa 

um momento histórico e relevante para o Rio de Janeiro”, disse o ministro. Proposta 

pelo governo do estado do Rio de Janeiro, a área indicada para a ZPE fluminense está 

inserida no distrito industrial de São João da Barra em área contígua ao Porto do Açu. 

Com 182,2 hectares, a administração dessa Zona de Processamento deverá ser 

concedida à iniciativa privada, por meio de processo de licitação a ser levado a cabo 

após a edição do decreto de sua criação. Caberá ao vencedor a responsabilidade com 

os custos de implantação do empreendimento, orçados em aproximadamente R$ 40,6 

milhões. 

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/component/content/article?id=2935  

 

 

Margarete Coelho se reúne com presidente da Câmara dos 

Deputados e debate projetos para o Nordeste 

A governadora em exercício Margarete Coelho e o governador do Ceará, Camilo 

Santana estiveram em audiência com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 

Maia, no dia 06/12 para sensibilizá-lo sobre a necessidade de votar, antes do recesso 

da Casa Legislativa, dois importantes projetos para o desenvolvimento do Nordeste: a 

Lei que trata sobre a Zona de Processamento e Exportação (ZPE) e a Medida 

Provisória que redimensiona os juros do Banco do Nordeste. De acordo com Margarete 

Coelho, as duas pautas são importantíssimas para o desenvolvimento do estado do 

Piauí. “A primeira porque a ZPE de Parnaíba já está em estado bastante avançado na 

sua instalação e nessa mesma lei está incluído o Porto Seco de Teresina, que é um 

grande sonho daqueles que exportam e importam a partir de Teresina. E quanto 

à questão de deixar os juros do Banco do Nordestes mais competitivos fará com que 

os produtores do Nordeste possam contrair esses empréstimos com mais facilidade, a 

um custo menor e possam desenvolver seus negócios e instalar novos negócios no 

Estado do Piauí”, explicou. 

Leia mais em: http://www.pi.gov.br/materia/governo/margarete-coelho-se-reune-com-

presidente-da-camara-e-debate-projetos-para-o-nordeste-4103.html  
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Gasto com fornecedores do CE atinge R$ 800 mi 

Os gastos da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) com fornecedores cearenses, 

de prestadores de serviços a outras indústrias, já somam R$ 800 milhões no 

acumulado de janeiro a outubro deste ano, 48% a mais do que o previsto inicialmente 

para todo o ano. Segundo o presidente da CSP, Eduardo Parente, isso se dá pelo 

aumento de fornecedores do Ceará, o que afirma vir surpreendendo a empresa. De 

acordo com o presidente, a companhia está conseguindo acelerar a quantidade de 

fornecedores cearenses de suprimentos e serviços da siderúrgica. Entre eles, Parente 

destaca a Makro Engenharia, que executa serviços de movimentação de cargas na 

planta industrial, e a Gertáxi, cuja frota de ônibus transporta os funcionários de 

Fortaleza a São Gonçalo do Amarante. 

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

com-fornecedores-do-ce-atinge-r-800-mi-1.1861577  

 

 

Conselho prorroga até dezembro de 2018 prazo para conclusão 

da ZPE 

O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) prorrogou 

até 31 de dezembro de 2018, o prazo para comprovação da conclusão das obras de 

implantação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Parnaíba. A 

resolução foi publicada no Diário Oficial da União no dia 07/12. Segundo a resolução, 

a prorrogação condiciona-se à execução de proposta de ação apresentada pela 

Companhia Administradora da ZPE de Parnaíba que contempla no período de janeiro 

de 2018 até dezembro de 2018 vários elementos, como a conclusão das obras de 

implantação da infraestrutura da etapa inicial da ZPE de Parnaíba, aquisição e 

instalação dos equipamentos necessários às atividades de controle e fiscalização das 

operações da ZPE, além da obtenção, junto à Autoridade Aduaneira, do 

alfandegamento da ZPE e das renovações das licenças ambientais de instalação e de 

operação. 

Leia mais em: https://cidadeverde.com/noticias/261699/conselho-prorroga-ate-

dezembro-de-2018-prazo-para-conclusao-da-zpe  

 

 

Área para ZPE será concedida no Rio de Janeiro 

Deverá ser concedida à iniciativa privada, por meio de licitação, uma área de 182,2 

hectares do distrito industrial de São João da Barra, no Rio de Janeiro, em área 
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contígua ao Porto do Açu, para a Zona de Processamento de Processamento de 

Exportação (ZPE). As ZPEs são distritos industriais onde as empresas operam com 

isenção de impostos federais, liberdade cambial e são beneficiadas por procedimentos 

administrativos simplificados. A ZPE fluminense é uma planta que processará rochas 

ornamentais e de revestimento, o que evidencia o interesse dos investidores (Prumo 

Logística e Heliporto do Açu) nessa ZPE e cumpre o requisito para a criação de uma 

Zona de Processamento, conforme a legislação vigente. 

Leia mais em: https://www.portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/98508-

area-para-zpe-sera-concedida-no-rio-de-janeiro  

 

 

Refinaria: projeto será apresentado até junho 

A assinatura do Memorando de Entendimento no dia 06/12, em São Paulo, entre o 

Governo do Estado e o Banco de Desenvolvimento da China, marca mais uma fase 

para a instalação de uma refinaria no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) 

e a concretização de parcerias na área de Saúde. De acordo com o secretário de 

Assuntos Internacionais, Antônio Balhmann, o próximo passo é a apresentação do 

projeto técnico da planta de refino para os agentes financiadores. "Nós temos um 

cronograma que indica que até o fim do primeiro semestre de 2018, em junho, 

acontecerá essa apresentação para o banco chinês. O julgamento do projeto levaria 

em torno de seis meses", explica o secretário. 

Leia mais em: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/refinaria-projeto-sera-

apresentado-ate-junho-1.1861642  

 

 

CSP projeta ampliar produção em 20% no próximo ano 

Com um ano e meio de operação, a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) espera 

produzir em sua capacidade máxima durante todos os meses do ano que vem, de 

forma a encerrar 2018 com a fabricação de 3 milhões de toneladas de placas de aço. 

A expectativa representa um aumento de 20% da produção anual em relação ao ano 

de 2017, que deve encerrar com cerca de 2,5 milhões de toneladas produzidas. A 

estimativa é do presidente da companhia, Eduardo Parente, que aponta uma melhora 

para o mercado internacional do setor nos próximos meses, contribuindo para 

alavancar os resultados da empresa. Sem abrir números de faturamento, ele comenta 

que os resultados dos três primeiros trimestres ficaram muito "no vermelho" e que o 

último trimestre de 2017 deve fechar um pouco "no azul". 
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Leia mais em: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/csp-

projeta-ampliar-producao-em-20-no-proximo-ano-1.1861575  

 

 

 

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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