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ZPE Ceará recebe prêmio do Financial Times pelo terceiro ano 

consecutivo 

Pela qualidade de execução dos trabalhos, a Zona de Processamento de Exportação 

do Ceará (ZPE Ceará) foi premiada em cinco categorias elencadas pela publicação 

Foreign Direct Investment (FDI) do jornal inglês Financial Times, sendo reconhecida 

como uma das importantes zonas francas do mundo, além de uma grande 

oportunidade de negócio para investidores internacionais. O reconhecimento foi 

confirmado durante a XXII Conferência das Zonas Francas das Américas, na 

Guatemala. Em 2018, a ZPE Ceará ficou com a primeira colocação em cinco 

categorias: Zona Franca da América Latina altamente recomendada para pequenas e 

médias empresas; Prêmio de Zona Franca Especialista em Aço; e os prêmios destaque 

de Melhor Zona Franca em Tecnologia Implantada; Melhor Zona Franca em 

Crescimento de Exportações; e Melhor Zona Franca em Práticas de Sustentabilidade.  

Leia mais em: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/negocios/online/zpe-ceara-

recebe-premio-do-financial-times-pelo-terceiro-ano-consecutivo-1.2018363 

mailto:informativo.zpe@mdic.gov.br
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/negocios/online/zpe-ceara-recebe-premio-do-financial-times-pelo-terceiro-ano-consecutivo-1.2018363
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/negocios/online/zpe-ceara-recebe-premio-do-financial-times-pelo-terceiro-ano-consecutivo-1.2018363


 

Governo cearense e Autoridade Portuária de Roterdã assinam 

acordo de investimento no Cipp S/A 

O acordo de investimento que formaliza a participação do Porto de Roterdã na gestão 

conjunta do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S/A) foi assinado no dia 

24/10 entre o governador Camilo Santana e Allard Castelein, CEO da Autoridade 

Portuária de Roterdã. No último dia 19, o Palácio da Abolição recebeu encontro entre 

as partes para celebrar a aprovação da lei que formaliza as mudanças no Cipp S/A 

pela Assembleia Legislativa. O Acordo de Investimento formaliza a participação do 

Porto de Roterdã e o investimento de cerca de 75 milhões de euros (R$ 323 milhões) 

por 30% das ações do Cipp S/A. Além disso, a Autoridade Portuária de Roterdã 

também terá a gestão compartilhada sobre as decisões e posições estratégicas e de 

investimento no conselho de administração, no conselho de supervisão e ao nível 

gerencial. A operação não envolve venda ativos e o Estado manterá o controle e 

propriedade ou posse de todos os seus ativos. 

Leia mais em: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/negocios/online/governo-

cearense-e-autoridade-portuaria-de-roterda-assinam-acordo-de-investimento-no-cipp-

s-a-1.2017795 

 

 

Lucro captado por Roterdã em parceria com Pecém deve ficar 

no Ceará 

Todos os lucros gerados para o Porto de Roterdã a partir da parceria firmada para 

operação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) deverão ser utilizados 

para melhorias e novos investimentos no terminal cearense. O foco é utilizar os 30% 

da parcela administrada pelos holandeses para melhorar periodicamente o ambiente 

de negócios e elevar os potenciais no Pecém. A intenção foi confirmada por Allard 

Castelein, CEO do Porto de Roterdã, durante a cerimônia de celebração da sanção da 

lei que habilita o Governo do Estado a fechar a parceria com a organização dos países 

baixos. 

Leia mais em: 
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/negocios/online/lucro-captado-
por-roterda-em-parceria-com-pecem-deve-ficar-no-ce-1.2015405 
 
 

 

Roterdã fará road show para atrair investimentos para Pecém 
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O Porto de Roterdã pretende apresentar representantes de 200 empresas estrangeiras 

aos administradores do complexo de Pecém. O CEO da Port of Rotterdam, Allard 

Castelein, disse no dia 19/10, em Fortaleza (CE), que a experiência e boa reputação 

do porto holandês no mundo cria confiança para empresas que queiram investir em 

mercados em potencial. Ele destacou o sucesso de parceria semelhante no Porto de 

Sohar, no Omã, onde Roterdã também tem participação. 

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

fara-road-show-com-200-empresas-para-atrair-investimentos-para-pecem 

 

 

Mais de 180 empresários japoneses participam de seminário 

sobre investimentos no Brasil 

As políticas industriais e de fortalecimento de comércio do Brasil foram tema de 

seminário realizado no dia 13/09 em Tóquio. Representantes do MDIC, da Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e da Apex-Brasil explicaram a mais de 

180 representantes de empresas do Japão as oportunidades de realizar investimentos 

e parcerias no Brasil. O secretário de Desenvolvimento e Competitividade lndustrial, 

Igor Calvet, destacou aos japoneses o conjunto de medidas adotadas nos últimos 

meses para promover a desburocratização do ambiente de negócios no Brasil. Falou 

também do Rota 2030, lançado em julho. Foi a primeira vez que a política automotiva 

foi apresentada no exterior. (...) Thaíse Dutra, secretária-executiva do Conselho 

Nacional das Zonas de Processamento de Exportação, Guto Ferreira, presidente da 

ABDI, e o Embaixador do Brasil no Japão, André Aranha Lago, também participaram 

do evento. 

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3574-mais-de-180-

empresarios-japoneses-participam-de-seminario-sobre-investimentos-no-brasil 

 

 

Asiáticos “abrem os olhos” para oportunidades no Ceará 

Os asiáticos – em especial China, Japão, Vietnã e Coreia do Sul – estão interessados 

na gama de oportunidades de negócios que existem no Estado, principalmente na 

região do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S.A.). E o Governo do 

Ceará tem realizado a promoção de contatos com grupos empresariais daqueles 

países, com o objetivo de atrair cada vez mais novos investimentos para cá. Fatores 

como o início de operações do Hub Nordeste do Grupo Air France-KLM, em parceria 

com a Gol Linhas Aéreas, e o recém-assinado contrato de cooperação comercial entre 

os portos do Pecém e de Roterdã, estão servindo de atração para que novas empresas 

se instalem aqui. No dia 01/11,o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

(SDE), César Ribeiro, estará reunido com a direção da Nissan no Brasil, a fim de tentar 

fechar o acordo para a montagem de uma fábrica na região do CIPP S.A., mas ainda 
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não existe definição se dentro da área alfandegada da Zona de Processamento de 

Exportação (ZPE-Ceará), ou fora dela.  

Leia mais em: https://www.cin-ce.org.br/mailclipping/detalhe/119784 

 

 

Conheça o que mudou no Ceará com a chegada da CSP 

A Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) é a responsável por levar o Ceará a uma 

posição relevante no setor siderúrgico nacional, proporcionando também o aumento 

da exportação geral do Estado de R$ 1 bilhão para R$ 2 bilhões com suas vendas de 

placas de aço ao exterior. 

Fonte: https://www.opovo.com.br/noticias/especialpublicitario/csp/2018/10/conheca-o-

que-mudou-no-ceara-com-a-chegada-da-csp.html 

 

 

São Gonçalo do Amarante responde por 56% das exportações 

do Ceará 

São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza, tem se destacado 

nacionalmente como uma das regiões com maiores perspectivas de crescimento 

econômico do país. O município acomoda um dos portos de maior expressão do Brasil, 

o porto do Pecém, localizado no CIPP (Complexo Industrial e Portuário do Pecém), 

onde está instalada a Zona de Processamento de Exportação Ceará, ZPE. A ZPE, por 

sua vez, contém a CSP, Companhia Siderúrgica do Pecém, empresa que produz 

placas de aço, responsáveis por quase todo o valor exportado pelo Ceará em 2018. 

Em 2015, segundo o IBGE, o PIB do município, a preços correntes, chegou a R$ 1,9 

bilhão, o que indica PIB per capita de R$ 39 mil anuais. A indústria corresponde a 53% 

do PIB, serviços 42% e o setor agropecuário apenas 3%. Essa condição faz com que 

São Gonçalo do Amarante lidere o ranking tanto de exportações como de importações 

no Ceará. De acordo com o estudo Análise do Comércio Exterior dos Municípios 

Cearenses, elaborado pelo Centro Internacional de Negócios da FIEC, entre janeiro e 

junho de 2018, São Gonçalo do Amarante acumulou US$ 575,3 milhões em 

exportações no ano e 56% de participação nas vendas do estado. O principal grupo de 

produtos vendido é o de placas de aço (semimanufaturados de ferro e aço), que 

engloba 97% do total. 

Leia mais em: https://www1.sfiec.org.br/fiec-noticias/118408/sao-goncalo-do-

amarante-responde-por-56-das-exportacoes-do-ce  
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ZPE Ceará movimenta R$ 1 bilhão em placas de aço neste ano 

A Zona de Processamento e Exportação do Ceará (ZPE Ceará), em parceria com a 

Receita Federal, Companhia Siderúrgica do Pecém e Companhia de Desenvolvimento 

do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A) movimentou, em 2018,          

R$ 1 bilhão em placas de aço. O dado considera a Declaração Única de Exportação 

(DU-E), documento eletrônico que define o enquadramento da operação de exportação 

e subsidia o despacho aduaneiro de exportação. De acordo com a ZPE Ceará, foram 

criadas cerca de 24 DU-Es do início de julho ao início de setembro, representando mais 

de 20 mil placas de aço (420 mil toneladas) nesse período. 

Leia mais em: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/negocios/online/zpe-ceara-

movimenta-r-1-bilhao-em-placas-de-aco-neste-ano-1.2016371 

 

 

Em evento Marcio França anuncia isenção de ICMS para ZPE 

Paulista 

Em evento realizado no dia 24/10, o governador do Estado de São Paulo, Márcio 

França (PSB), anunciou que em breve deverá assinar um decreto que isentará a ZPE 

Paulista (Fernandópolis), do ICMS, o que tornará o empreendimento viável. 

Leia mais em: http://www.regiaonoroeste.com/portal/materias.php?id=193834 

 

 

ZPE do Pecém expande-se para 100 indústrias 

Primeira ZPE brasileira a operar legal e normalmente, a do Ceará, localizada no 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém, será ampliada em mais 200 hectares, 150 

dos quais serão loteados para receber até 100 indústrias de variados segmentos da 

atividade econômica, incluindo toda a cadeia de beneficiamento do algodão e da soja, 

com cujos produtores e exportadores os diretores da empresa cearense já mantêm 

entendimentos. A ideia é atrair unidades industriais que beneficiem, por exemplo, o 

algodão do Ceará ou da Bahia, agregando-lhe valor pela transformação do seu caroço 

em óleo e de sua pluma em fios e tecidos. Esses entendimentos estendem-se também 

à cadeia produtiva da soja, que igualmente será convidada a instalar na ZPE as suas 

unidades industriais. 
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Leia mais em: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/negocios/egidio-

serpa-zpe-expande-se-para-100-industrias-1.2013594 

 

 

Exportação aos árabes pode chegar a US$ 20 bilhões em 2022 

São Paulo – O presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, Rubens Hannun, 

deu uma palestra para os participantes do programa de formação de lideranças Pró-

Líder, na sede da entidade, em São Paulo. Hannun falou sobre o comércio exterior do 

Brasil em geral, dos negócios entre o País e o mundo árabe em especial e do trabalho 

da Câmara. Ele detalhou, por exemplo, as perspectivas de crescimento do comércio 

de Brasil com os países árabes. “Queremos chegar a US$ 20 bilhões em exportações 

brasileiras em 2022”, disse. No ano passado, as vendas brasileiras à região somaram 

US$ 13,6 bilhões. Ou seja, para atingir a meta, será necessário um aumento de 47% 

nos embarques. Segundo Hannun, a Câmara Árabe pretende trabalhar para que o 

Brasil assine mais acordos comerciais com nações árabes, fortalecer a “marca Brasil” 

na região, desenvolver oportunidades na área de segurança alimentar, atrair 

investimentos diretos árabes ao País e fomentar negócios que levem em consideração 

a sustentabilidade. 

Leia mais em: https://anba.com.br/exportacao-aos-arabes-pode-chegar-a-us-20-

bilhoes-em-2022/ 

 

 

Colombia: Zona Franca Santander is recognized worldwide as 

the Best FTZ for helping companies succeed and is the Best 

FTZ for workforce training and development 

For the fourth year in a row Zona Franca Santander it’s again recognized by the global 

firm fDi Intelligence (a service from the Financial Times) in the fDi’s Global Free Zones 

of the Year 2018. This year 79 free trade zones around the world were evaluated. The 

objective of the awards was to "recognize the most promising free trade zones in the 

world and to lookfor those that offer the best investment environments and perspectives 

of commercial expansion and economic development " according to the fDi Magazine. 

For this version of the Global Free Zones of the Year 2018, Zona Franca Santander 

hasbeen deserving of two great recognitions in the following categories: BEST FTZ 

FOR HELPING COMPANIES SUCCEED - Zona Franca Santander, Colombia; BEST 

FTZ FOR WORKFORCE TRAINING AND DEVELOPMENT - Zona Franca Santander, 

Colombia. 

Leia mais em: http://zonafrancasantander.com/blog-11-m/401-zona-franca-santander-

is-recognized-worldwide-as-the-best-ftz-for-helping-companies-succeed-and-is-the-

best-ftz-for-workforce-training-and-
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development.htm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=worl

d_fzo_weekly_news_oct_30&utm_term=2018-11-01 

 

 

Mexico: Where are Mexico´s special economic zones? 

During 2017 and 2018, Mexico´s President Enrique Peña Nieto issued diverse decrees 

designating the following Mexican regions as special economic zones. The benefits that 

SEZs bring to companies are quite appealing, and there are many regions that may be 

of interest to investors seeking to develop long-term business in Mexico.  

Leia mais em: http://www.internationaltaxreview.com/Article/3837912/Where-are-

Mexicos-special-economic-

zones.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=world_fzo_

weekly_news_oct_23&utm_term=2018-11-01 

 

 

Uruguay: Zonas francas: tiempos de cambios 

Momentos de cambios legislativos para un sector que hoy representa más una cuarta 

parte de las exportaciones del Uruguay (28%) y desde donde sale la mayor parte de 

las exportaciones de servicios, que alcanzan al 10% del total. Sobre las nuevas reglas 

de juego y los desafíos del sector, hablamos en Hora de Cierre con el flamante 

presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, Diego Licio. 

Leia mais em: http://www.sarandi690.com.uy/2018/10/22/zonas-francas-tiempos-de-

cambios/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=octubre_24_

enterese_de_lo_que_ocurre_en_las_zonas_francas_de_latam&utm_term=2018-11-

01 

 

 

Perú: Impulso a zonas francas promoverá competitividad del 

Perú 

Las zonas francas impulsarán la competitividad del país siempre que tengan un 

adecuado diseño y ejecución, porque promoverán la inversión privada con empleos de 

calidad, señaló hoy el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo 
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Márquez. “El número de estas zonas especiales crecen en el mundo y el Perú no puede 

ser ajeno a esta tendencia global”, subrayó. 

Leia mais em: https://andina.pe/agencia/noticia-impulso-a-zonas-francas-promovera-

competitividad-del-peru-

728866.aspx?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=octubre_

24_enterese_de_lo_que_ocurre_en_las_zonas_francas_de_latam&utm_term=2018-

11-01 

 

 

China to build pilot free trade zone to lead new era of reforms 

and opening-up 

Building pilot free trade zones (FTZs) is China's strategic move to advance reforms and 

opening-up in the new era, which is a milestone in the process of country's reforms and 

opening-up, Chinese President Xi Jinping said. Xi said that each pilot FTZ has forged 

ahead and made great progress during the past five years. A large number of 

institutional innovations have been extended to the whole country, serving the role of 

testing fields for comprehensively deepening reforms, he added. Xi urged to further 

improve the development of the pilot FTZs and reach more institutional innovations that 

can be replicated and promoted. He noted that pilot FTZs should lead a new era of 

reforms and opening-up, making great contributions to realize "two centenary goals" 

and the Chinese dream of the great national rejuvenation. 

Leia mais em: 

https://news.cgtn.com/news/3d3d674d3567444d30457a6333566d54/share_p.html?ut

m_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=world_fzo_weekly_news_

oct_30&utm_term=2018-10-30 
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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/index.php/zpe  
 

“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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