
  

29 DE JANEIRO DE 2018 

EDIÇÃO nº 028 

                                                                                                                                                                 

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 (ZPEs). 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 ZPEs no País. Para sugestões ou cancelamento do 

recebimento deste Informativo, envie mensagem para informativo.zpe@mdic.gov.br. 

SECRETARIA EXECUTIVA DO CZPE 

 

  

 

Modelo jurídico para cessão de terrenos na ZPE do Pecém já 

pronto 

O modelo jurídico para a instalação de empresas de granito na ZPE Ceará finalmente 
foi concluído. Com a parceria com o Porto de Roterdã, as empresas interessadas em 
se instalar na área tiveram que esperar a solução de um processo, que determinará a 
forma de contrato para a instalação das empresas. O secretário do Desenvolvimento 
Econômico, César Ribeiro, afirma que será feita uma cessão onerosa. Ou seja: deve 
ser transferida a posse do terreno para as companhias, que abrigarão uma espécie de 
condomínio na ZPE. Com a formatação dos contratos pronta e o modelo jurídico 
aprovado, ficará mais fácil deslanchar os projetos. Em 2016, vinte empresas de granito 
assinaram protocolo de intenção com o governo do Estado para se instalar na ZPE; 
algumas dessas companhias já abriram unidades no Interior, mas continuam 
interessadas na Zona de Processamento de Exportação. 

Leia mais em: 

https://www.opovo.com.br/jornal/colunas/neilafontenele/2018/12/modelo-juridico-para-

cessao-de-terrenos-na-zpe-ja-pronto.html 
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Siemens certifica aço da CSP 

Por meio de um processo de qualificação e auditoria, as placas de aço da Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP) ganharam certificação da Siemens Gamesa, que é uma 
divisão do conglomerado alemão Siemens, responsável pelo setor de energia eólica. 
Agora, com essa nova certificação, qualquer laminadora do mundo pode não só 
adquirir aço da CSN, mas também fornecer produtos finais, como bobinas de aço plano 
às empresas do Grupo Siemens. Thiago Bittencourt, gerente de Assistência Técnica 
ao Cliente da CSP, diz que a certificação traz mais credibilidade e respaldo para a 
siderúrgica do Pecém no mercado mundial. Para conquistar a certificação da Siemens 
Gamesa, foi realizada durante três dias uma criteriosa checagem referente aos 
requisitos da ISO9001, ISO14001 e OHSAS18001 – todas já anteriormente 
conquistadas pela CSP.  

Leia mais em: 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/negocios/coluna/egidio-serpa-

1.209/siemens-certifica-aco-da-csp-1.2046614 

 

Empresas asiáticas assinam protocolo de intenção para ZPE do 

Pecém 

Prestes a entrar em 2019 na sua segunda fase de ampliação, a Zona de 

Processamento e Exportação do Ceará (ZPE Ceará) conta com o interesse de pelo 

menos duas empresas asiáticas que foram prospectadas durante a última missão do 

governo do Estado ao continente. Durante evento, no dia 14/12, na Federação das 

Indústrias do Ceará (Fiec), o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

(SDE), César Ribeiro, revelou que “duas ou três empresas prospectadas na Ásia 

assinaram o protocolo de intenção para atuarem na ZPE”  

Leia mais em: https://www.cin-ce.org.br/mailclipping/detalhe/120861 

 

Exportações brasileiras em 2018 alcançam o maior valor dos últimos 5 
anos 
 

A corrente de comércio brasileira, que é a soma das exportações e importações, 
cresceu 13,7% em 2018. As exportações alcançaram US$ 239,5 bilhões enquanto as 
importações registraram US$ 181,2 bilhões. O saldo comercial, que é a diferença entre 
as duas operações, ficou em US$ 58,3 bilhões, segundo melhor desempenho 
registrado desde 1989. Os dados foram publicados pelo Ministério da Economia, órgão 
que seguirá com a divulgação periódica das estatísticas oficiais do comércio exterior 
brasileiro. No ano de 2018, as exportações cresceram 9,6% e registraram a maior cifra 
dos últimos cinco anos. As importações aumentaram 19,7% e atingiram o maior valor 
desde 2014. A corrente de comércio foi de US$ 420,7 bilhões, superando em US$ 52 
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bilhões o resultado de 2017 e atingindo o maior valor desde 2014, quando somou US$ 
454. 

Leia mais em: http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3777-exportacoes-em-2018-

alcancam-o-maior-valor-dos-ultimos-5-anos 

 

Exportações cearenses atingem maior volume da história com 

US$ 2,32 bilhões  

Seguindo as expectativas, 2018 quebrou recordes e se consolidou como o ano mais 
expressivo na história das exportações do Ceará. O estado contabilizou US$ 2,32 
bilhões vendidos ao exterior, o que representa um crescimento de 10,7% ante 2017 
(US$ 2,1 bilhões). No comparativo com 2015, o valor das exportações de 2018 mais 
que dobrou, sendo 122,9% superior ao contabilizado três anos atrás (US$ 1,04 
bilhões). Os dados são do estudo Ceará em Comex, realizado pelo Centro 
Internacional de Negócios da FIEC. 

 
Leia mais em: 
http://tribunadoceara.uol.com.br/blogs/investece/2019/01/09/exportacoes-cearenses-
atingem-maior-volume-da-historia-com-us-232-bilhoes/ 
 
 

 

Ceará fecha 2018 com déficit de US$ 205 mil em balança 

comercial 

O Ceará fechou mais um ano com o saldo da balança comercial em negativo. Segundo 
dados da Secretaria de Comércio Exterior do novo Ministério da Economia, em 2018, 
o Estado acumulou US$ 2,33 bilhões em produtos exportados e US$ 2,53 em 
importações, gerando um déficit de US$ 205,05 milhões. Contudo, segundo 
especialistas consultados pela reportagem, a configuração do comércio exterior local 
mudou nos últimos anos e poderá alterar o perfil da balança comercial do Estado em 
um futuro próximo. Segundo o economista e consultor internacional Alcântara Macedo, 
com a implantação de projetos de logística recentes - citando a parceria entre os portos 
do Pecém e de Roterdã - e o desempenho da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), 
a perspectiva é que o Estado continue avançando na mudança de perfil. 

Leia mais em: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/negocios/ceara-
fecha-2018-com-deficit-de-us-205-mi-em-balanca-comercial-1.2047224 

 

Exportações do agro em alta de quase 6% ultrapassam US$ 100 
bilhões 
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As exportações do agronegócio atingiram o valor recorde nominal de US$ 101,69 
bilhões em 2018, com crescimento de 5,9% em relação aos US$ 96,01 bilhões 
exportados em 2017. O recorde anual anterior ocorreu em 2013, quando o país 
exportou US$ 99,93 bilhões em produtos do setor. De acordo com a Secretaria de 
Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), as vendas para a China explicam o comportamento da balança 
do agro. As exportações para o país aumentaram US$ 9 bilhões. O valor supera o 
aumento US$ 5,67 bilhões registrado no mercado externo de alimentos como um todo. 
 
Leia mais em: 
http://www.agricultura.gov.br/noticias/exportacoes-do-agro-em-alta-de-quase-

6-ultrapassam-us-100-bi 

 

Perú: SNI advierte la urgencia de crear zonas francas para 
promover competitividad 

Las zonas francas, cuyo número crece en el mundo, son un instrumento capaz de 
impulsar la competitividad del país, capaces de promover inversión privada y generar 
empleos de calidad, señaló Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de 
Industrias (SNI). En un país como el Perú, que se caracteriza por alta informalidad 
laboral y una amplia agenda pendiente en materia de reformas para la competitividad, 
la SNI considera que es imperativo ejecutar en el corto plazo buenas prácticas a nivel 
internacional; entre ellas, zonas francas con un marco regulatorio atractivo y gestión 
eficaz como las que implementa Colombia. 

Leia mais em: https://elcomercio.pe/economia/peru/sni-advierte-urgencia-crear-zonas-

francas-promover-competitividad-noticia-nndc-568598 

 

India: SEZ leeway for power 

The government plans to tweak the rules to allow standalone power plants in special 
economic zones, with all tax benefits and permission solely to export electricity. The 
board of approval (BoA), the apex body to clear SEZ proposals, headed by the 
commerce secretary is slated to meet on January 9 to take up the plan for clearance. 
The changed norm would benefit Adani Power, which plans to set up a standalone plant 
as an SEZ in Jharkhand to export the entire power to Bangladesh through a dedicated 

transmission line. 

Leia mais em: https://www.telegraphindia.com/business/sez-leeway-for-standalone-

powerplants/cid/1681061?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaig

n=world_fzo_weekly_news_jan_15&utm_term=2019-01-21 
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República Dominicana: Dispositivos médicos encabezan 

exportaciones de las zonas francas dominicanas 

En la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades se utilizan diferentes 
dispositivos médicos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
existen más de 10,000 tipos de dispositivos médicos disponibles, de los cuales muchos 
se fabrican en República Dominicana y se exportan a otros países. En 2017, las 
exportaciones de dispositivos médicos y farmacéuticos ascendieron a US$1,510.5 
millones, colocándose como el principal subsector de exportación dentro de las zonas 
francas dominicanas, con una tasa de crecimiento anual promedio de un 7.7% en los 
últimos 10 años. 
 
Leia mais em: 
https://www.eldinero.com.do/75607/losdispositivosmedicosencabezanexportacionesd
elaszonasfrancasdominicanas/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=enero_16_enterese_de_las_ultimas_noticias_de_las_zonas_francas_de_ibe
roamerica&utm_term=2019-01-21 
 

 

China: Free trade port efforts gain traction 

China will step up efforts to accelerate free trade port construction this year, a further 
step to build on the success of free trade zones across the country, the Ministry of 
Commerce said. Assistant Minister of Commerce Ren Hongbin said one of the 
ministry's priorities in 2019 is to advance the building of free trade zones and explore 
steps to construct free trade ports in China. 

Leia mais em: 

http://global.chinadaily.com.cn/a/201901/17/WS5c3fbc6ba3106c65c34e4e59.html?ut

m_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=world_fzo_weekly_news_

jan_22&utm_term=2019-01-24 

 

 

Apoio: Assessoria de Comunicação Social – ASCOM  

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/index.php/zpe  
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“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.” 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 


