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RESUMO 

 

 

O tema deste trabalho é o regime de Zona de Processamento de Exportação (ZPE). Analisa o 

atual estagio da ZPE de Imbituba, criada pelo Decreto Federal  nº 1.122, de 28 de abril de 

1994. São analisadas às normas jurídicas vigentes, faz-se uso da literatura existente sobre o 

tema, sendo utilizada a pesquisa básica qualitativa. Questões cambiais, trabalhistas, tributárias 

e administrativas são discutidas no âmbito das ZPEs. Características básicas do município de 

Imbituba, como dados estatísticos e informações da infraestrutura, são levantadas. Conclui-se 

que o pleno funcionamento da ZPE de Imbituba pode ser um instrumento eficaz para o 

crescimento econômico e o desenvolvimento da região.    

 

Palavras-chave: Zona de Processamento de Exportação.  Crescimento econômico. Imbituba 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The theme of this study is the system of Export Processing Zones (EPZ). It analyzes the 

current stage of Imbituba EZP established by the Federal Decree 1122 of April 28th, 1994. It 

analyzes the current legal provisions, makes use of the existing literature on the subject, using 

the basic qualitative research. EPZ exchanging rate issues, labor, tax and administrative 

provisions are discussed. Basic characteristics of the city of Imbituba, as statistical data and 

information infrastructure, are raised. It is concluded that the full operation of Imbituba EPZ 

can be an effective instrument for economic growth and development of the region. 

 

 Keywords: Export Processing Zone. Economic Growth. Imbituba 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  Tema e Problema 

 

 

O estudo tratado nesta monografia focaliza a trajetória e o atual estágio de 

desenvolvimento da Zona de Processamento e Exportação (ZPE) localizada no Município de 

Imbituba, Santa Catarina. Esta ZPE foi criada pelo Decreto Federal  nº 1.122, de 28 de abril 

de 1994. Com a Lei Estadual nº 9.654/1994, o Estado ficou autorizado a participar, por meio 

da Companhia de Desenvolvimento de Santa Catarina (CODESC), do capital social da 

empresa constituída para administrar essa ZPE.  

Assim foi criada a Imbituba Administradora da ZPE (IAZPE) — constituída em 27 de 

julho de 1994, na forma de sociedade anônima de capital fechado, dotada de personalidade 

jurídica de direito privado. Esta administradora deveria ser a responsável por colocar a ZPE 

em funcionamento.   

Apesar de todo o seu contexto aparentemente favorável, a implantação efetiva da ZPE 

de Imbituba não aconteceu até os dias atuais, não havendo assim a inserção da região em um 

modelo exportador para o país. A região ainda não possui um perfil econômico industrial e 

não participa ativamente do Comércio Exterior Brasileiro.  

Recentemente o Governo do Estado de Santa Catarina está realizando a venda de sua 

participação acionária na IAZPE
1
.  

                                                 
1
 LC 534/11 (Art. 52.) – (DO. 19.072 de 20/04/2011) 

―O caput do art. 154 da Lei Complementar nº 381, de 2007, passa a vigorar com a seguinte 

redação:‖ 

―Art. 154. Fica autorizada a alienação de 100% (cem por cento) da participação acionária que o 

Estado possui, diretamente ou por intermédio de suas sociedades de economia mista, na Imbituba Administradora da 

Zona de Processamento de Exportação - IAZPE..‖ (NR) 
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1.2  Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

O presente estudo objetivou estudar a iniciativa de criação de uma ZPE em Imbituba, 

recuperando e analisando a trajetória do empreendimento e avaliando criticamente os fatores 

que concorrem para a sua situação atual.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Os objetivos específicos desse estudo foram: 

 Sistematizar bibliografia relevante sobre ZPEs, com o intuito de caracterizar tais 

empreendimentos como instrumentos de promoção do desenvolvimento regional e das 

exportações. 

 Apresentar e descrever a experiência brasileira de criação de ZPEs, efetuando um balanço 

das realizações.  

 Analisar o processo de criação e implementação da ZPE de Imbituba, destacando a 

motivação, discutindo as iniciativas tomadas, fazendo um balanço da situação atual e 

analisando as razões pelas quais a situação encontra-se da forma descrita.   
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1.3 Justificativa 

 

Avaliar o atual estágio de desenvolvimento do projeto da ZPE de Imbituba é um tema 

de relevância para a economia catarinense de um modo geral, e para a economia do sul do 

estado, em particular. O objetivo da criação desta ZPE foi o desenvolvimento econômico e 

social da área na qual o empreendimento está situado, a saber, o Município de Imbituba, o seu 

entorno e mais amplamente, o sul catarinense.  

Desde 1988, idealizou-se a implantação de zonas de processamento de exportação no 

Brasil como uma forma de propiciar um desenvolvimento econômico e social mais acelerado.  

Todavia, decorridas mais de duas décadas, nenhum dos 23 projetos encontra-se em 

funcionamento, devendo-se essa situação a problemas jurídicos e normativos.  

Diante disso, mostra-se pertinente a investigação proposta nesse trabalho. Identificar 

as razões do não funcionamento da ZPE de Imbituba  pode auxiliar na definição de ações  

para a concretização desse projeto, e talvez inspirar medidas voltadas a outros projetos de 

ZPEs no Brasil. 

 

 

1.4 Metodologia 

 

 

O presente projeto foi do tipo pesquisa básica, qualitativa e a estratégia de 

investigação foi exploratória, com base em pesquisa bibliográfica. Isto implicou trabalho 

envolvendo livros, revistas, jornais e sistemas oficiais de consulta a legislação, 

disponibilizados pelos órgãos públicos, como: Congresso Nacional,  Presidência  da  

República  e  demais órgãos do governo.  

Além disso, foram realizadas entrevistas com especialistas e representantes da ZPE de 

Imbituba, que atuam na própria região.   
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2  ZPEs COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO 

 

O objetivo deste capítulo é descrever a idéia e o sentido da criação de ZPEs como 

instrumentos de desenvolvimento econômico, incluindo um breve olhar sobre experiências 

internacionais. 

 

2.1 Coerências de idéias para a condução da criação de ZPEs  

 

As ZPE caracterizam-se como áreas de livre comércio com o exterior, destinadas à 

instalação de empresas voltadas para a produção de bens que serão exportados na sua quase 

totalidade. 

Segundo Oliveira (1997), a idéia de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) é 

simples. Demarca-se uma área, em região na qual se pretende promover o desenvolvimento, 

em geral perto de portos, e concedem-se incentivos e isenções tributárias para instalação de 

indústrias dedicadas à exportação. Assim, o objetivo é antes de tudo, a de desenvolver a 

região, criando empregos. Mas é também um importante objetivo – este de amplitude nacional 

-, a geração de divisas, a partir do aumento e diversificação da pauta de exportação.   

Sendo assim, estruturadas para dar incentivos fiscais a empresas cuja produção seja 

voltada quase que totalmente ao mercado externo, as ZPEs são um instrumento largamente 

utilizado em diversos países como forma de incentivar o comércio exterior, além de contribuir 

para o desenvolvimento regional. Segundo Bizelli (1997, p. 159), em texto sobre o Brasil: 

 

As ZPE (Zonas de Processamento de Exportação) são áreas de livre comércio  

delimitadas  por  Decreto  do  Poder  Executivo  Federal,  à vista  de  

propostas  dos  Estados  ou  Municípios,  em  conjunto  ou isoladamente.  

  

As  ZPE  são  destinadas  à  instalação  de  empresas  voltadas  para  a 

produção de bens a serem necessariamente comercializados com o exterior.  

  

As  importações  só  estarão  sujeitas  à  licença  ou  autorizações  de órgãos  

federais  quando  se  referirem  a  controles  sanitários,  de interesse  da  

segurança  nacional  e  de  proteção  ao meio  ambiente, vedada  quaisquer  

outras  restrições  à  produção,  operação, comercialização  e  importação  de  

bens  e  serviços  que  não  imposta pela legislação própria.  

As  importações  e  exportações  de  empresa  autorizada  a  operar  em ZPE 

gozarão de:  

a) isenção do Imposto de Importação, independente da existência de  

   similar nacional;  

b) isenção de IPI;  
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c) isenção da Contribuição Social;  

d) isenção do AFRMM; e  

e) isenção do IOF 

 

Outra definição é de Vazquez (2001): 

É uma área de livre comércio com o exterior, destinada à instalação de  

empresas  voltadas  para  a  produção  de  bens  a  serem comercializados 

exclusivamente no exterior. Para efeito de controle aduaneiro, a ZPE é 

considerada zona primária.  

 

 Finalidade  

 

Fortalecer o balanço de pagamentos, reduzir os desequilíbrios regionais e 

promover a difusão tecnológica e o desenvolvimento econômico e social.  

As ZPEs são criadas através de Decreto que delimita a área, à vista de 

propostas de Estados ou  de  Municípios,  em  conjunto  ou isoladamente. O 

Tesouro Nacional não assumirá qualquer ônus para a implantação de ZPE.  

A empresa que pretende instalar-se em ZPE apresentará projeto ao Conselho 

Nacional de Zonas de Processamento de Exportação, que faz parte do MICT.  

 

Benefícios 

 

A legislação assegura inúmeros benefícios às empresas que pretendam  

instalar-se em ZPE, por prazo de vinte anos, prorrogável por sucessivos 

períodos. Entre eles:   

- isenção  do  II,  do  IPI,  do  Finsocial,  do  AFRMM  e  outras contribuições  

federais;  isenção  de  IR  nas  remessa  de  lucros, dividendos e quaisquer 

outros pagamentos feitos a não residentes;  

- direito à constituição de empresas 100% estrangeiras, com capital externo 

constituído do produto de conversão da moeda estrangeira e, também, com a 

internação de bens de origem externa;  

- livre disponibilidade de divisas obtidas na exportação;  

- simplificação de procedimentos burocráticos, na importação e na 

exportação.   

A empresa instalada  na  ZPE  não  poderá  constituir  filial,  firma  em nome  

individual  ou  participar  de  outra  empresa  localizada  fora  da ZPE.  ( p. 

236). 

 

 

 No caso brasileiro,  não se trata de isenção de impostos e taxas, mas sim suspensão, e 

também não são só incentivos fiscais, pois há também incentivos cambiais e administrativos, 

conforme Lei 11.508/2007.  Assim, cria-se um ambiente de desoneração do investimento, redução da 

burocracia, flexibilização do câmbio, suspensão e isenção tributária, agilidade aduaneira e segurança 

jurídica para os investimentos. 

Não há limite de porte para as empresas que pretendem se instalar em uma ZPE pela 

legislação brasileira. O critério central é que destine pelo menos 80% da sua produção para o 

mercado externo. Portanto do total da produção, no máximo 20% podem ser direcionados ao 

mercado interno, desde que os tributos suspensos sejam integralmente recolhidos.   

 A Associação Brasileira de ZPEs (ABRAZPE) definiu as ZPEs, em 2008, como 

distritos industriais incentivados, onde as empresas neles localizadas operam com suspensão 
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de impostos, liberdade cambial (não são obrigadas a converter em reais as divisas obtidas nas 

exportações), além de procedimentos administrativos simplificados.  

Ainda de acordo com essa associação, são locais estrategicamente projetados, onde o 

governo estimula a criação de empresas e indústrias, que gozarão de desoneração fiscal pela 

suspensão de impostos e receberão tratamento especial administrativo, tributário e cambial. 

Em síntese são mecanismos para atrair investimentos estrangeiros e nacionais voltados para as 

exportações, criar empregos, aumentar o valor agregado das exportações e fortalecer o 

balanço de pagamentos, difundir novas tecnologias e práticas mais modernas de gestão, 

colocar as empresas nacionais em igualdade de condições com seus concorrentes localizados 

em outros países e que dispõem de mecanismos semelhantes e fundamentalmente corrigir 

desequilíbrios regionais.  

Essas zonas econômicas podem ser públicas ou privadas e para efeitos alfandegários 

elas podem ser fechadas ou abertas. Elas são fechadas (cercadas) quando estão dentro ou 

próximas de centros urbanos ou de várias vias de acesso; e abertas quando estão instaladas em 

áreas isoladas e acesso restrito. 

Os benefícios atribuídos às ZPEs, em escala mundial, variam de acordo com o país no 

qual estão situadas, conforme sua legislação local. Pretende-se que ocorra em maior ou menor 

grau, entre outros benefícios: a criação de empregos e a geração de renda, o reforço das 

exportações, a difusão de tecnologias e práticas gerenciais mais modernas, com base em 

aplicação de regime aduaneiro especial, o desenvolvimento da indústria local, que mesmo 

estando fora da área da ZPE poderá fornecer itens intermediários para as indústrias dentro das 

ZPEs.  

Nota-se que, sendo uma área espacialmente delimitada, as empresas nela instaladas 

usufruem de incentivos tributários e cambiais, além de procedimentos aduaneiros 

simplificados com relação a custos, tem-se a isenção da taxa de importação de bens 

intermediários e bens de capital para a produção. Também há casos de flexibilidade das leis 

trabalhistas locais, não sendo o caso no Brasil. Apoio na forma de investimento em infra-

estrutura é comumente utilizado.  

Todavia para alguns autores, o desenvolvimento da economia via ZPEs pode ser 

contraditório. Como escreve Cário (1988), sobre o debate envolvendo a criação desse tipo de 

instrumento no Brasil no final dos anos 1980, criar ZPEs significaria defrontar-se com [...] um 

mecanismo que em vez de contribuir para a diminuição do déficit público, simplesmente provoca a sua 

elevação, ( p. 13). O autor sugere que, devido às vantagens fiscais cedidas, implicando queda da 
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receita tributária e aumento das despesas, na medida em que o Estado deve criar infraestrutura básica 

para o estabelecimento da ZPE, há uma elevação do déficit público. 

 Contudo, se é verdade que a maioria dos projetos inicialmente criados no Brasil eram 

públicos, nos últimos anos as novas ZPEs caracterizam-se por serem empreendimentos 

privados. Em principio, isso desobriga o governo de gastos com a infraestrutura necessária.  

Serra (1988) no  artigo ―ZPEs no Brasil: fora de tempo e de lugar‖ enumera vários 

pontos que considera fatores de ineficácia das ZPEs. Dentre esses destaca o tráfico de divisas 

e contrabando, onde pessoas físicas e jurídicas adquiririam dólar no cambio negro e enviariam 

ao exterior para serem investidos em ZPEs, como se fossem capital estrangeiro, com a 

vantagem de converter ativos em moeda nacional para ativos em dólares e deter estes ativos 

em território brasileiro, facilitando a sua administração.  

 Outro ponto desfavorável apontado por Serra no mesmo artigo seria a dificuldade de 

controle das áreas físicas das ZPEs, que exigiriam grande número de funcionários para a 

fiscalização.  

 Com relação a mão de obra, Serra (1988) afirma que as ZPEs utilizam grande 

quantidade de mão de obra não qualificada, pois estes trabalhadores realizariam operações 

manuais simples que podem ser aprendidas num curto espaço de tempo, não elevando a 

qualificação da mão de obra no entorno das ZPEs. 

 Nesta mesma abordagem Negrete (2005, p. 18) afirma: 

 

[...] a questão do desemprego social não vem sendo resolvido pela maioria 

dos países por duas razões. A primeira vem do fato das ZPEs criarem 

emprego através da absorção de trabalho das economias anfitriãs, a segunda, 

devido ao estabelecimento de ZPEs na esperança de absorção de muitos 

trabalhadores masculinos desempregados nesses países. Entretanto, é visto 

que não é significativa a participação masculina, sendo a maior participação 

feminina.  Mulheres solteiras, entre 16 e 25 anos, são mais atrativas nas 

perspectivas dos empregadores por não permanecerem no emprego por muito 

tempo, por não estarem envolvidas em sindicatos, além de receberem salários 

menores em média se comparados com os homens. 

 

 A pressão que pode vir a ser exercida por forças políticas regionais para aumentar o 

limite de produtos oriundos das ZPEs a serem comercializados no mercado nacional também 

preocupa, segundo afirma Serra (1988), que no caso do Brasil é de 20%.      

Porém, o então presidenciável José Serra, em entrevista ao jornalista Pimenta em 

2010, mudou sua posição quanto às ZPEs, principalmente no caso de Ilhéus. Apesar de deixar 

claro que o contexto econômico é outro, ele afirmou que os demais projetos de ZPEs têm de 

ser analisados caso a caso. Enalteceu o projeto do município ilheense que já implantou a sua 
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ZPE, na zona norte, e trabalha com a perspectiva de gerar 30 mil empregos até 2020. São 

projetos voltados à agroindústria e eletroeletrônicos.  

Serra (2010) afirmou ―Aqui em Ilhéus, sim, não é todas [as cidades*]. Depende de cada uma. 

Cada caso é um caso. A ZPE é um grande fator de desenvolvimento‖. 

    Os elementos para o sucesso de uma ZPE são vários, e, dentre eles, podemos destacar 

a adequada infraestrutura para a produção; a logística favorável para a exportação de produtos 

e importação de matérias primas; os incentivos ao desenvolvimento da cadeia produtiva; o 

aproveitamento das potencialidades locais e regionais e a integração com atividades 

econômicas regionais e nacionais.  

 

 

2.2 Experiências internacionais sobre ZPEs 

 

Para Luz (1996), a implantação do que podemos definir hoje como ZPEs teve seu 

inicio na década de 50, em Shannon (Irlanda). Esse tipo de instrumento foi muito utilizado 

nos países desenvolvidos a fim de reduzir os custos de produção.  

Serra (1988, p. 94) contrapõe: 

Quanto à criação de empregos, vale lembrar a famosa ZPE de Shannon, na 

Irlanda, tão celebrada pelo Ministério da Indústria e Comercio (MIC), que 

criou, até 1983 (e desde 1959) menos de 4300 empregos, equivalente a 

menos de 2 por cento da força de trabalho industrial daquele país.     

 

No final dos anos 60, a tendência de implantação de ZPEs transferiu-se para os países 

em desenvolvimento.            

 Um exemplo é a China, que após as reforma do líder Deng Xioping em 1978, o país 

começou a se transformar social e economicamente e em 1980 estabeleceu as zonas 

econômicas especiais em Shenzhen, Xiamen, Zhuhai e Shantou, com o objetivo de absorver o 

capital, a tecnologia e o modelo de administração dos países ocidentais.   

 Arrighi (2008) enfatiza as enormes quantias de investimento no desenvolvimento de 

novos setores, na criação de novas Zonas de Processamento para Exportação (ZPEs), na 

modernização da educação superior e no aumento de sua abrangência e principalmente em 

grandes projetos de infraestrutura, sem comparação em nenhum país de renda per capita 

semelhante. 
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 Em 1988, a China já contava com quinze ZPEs, e suas exportações somavam ao ano 

US$11 bilhões. Em 1997, o número dessas ZPEs cresceu para 124, e as exportações 

aumentaram, no período, vinte e cinco vezes saltando para US$ 250 bilhões. Para efeito 

comparativo, no mesmo período as exportações do Brasil cresceram pouco mais de quatro 

vezes, passando de US$12,7 bilhões para US$53 bilhões.  

Hoje, a China conta em seu território 230 ZPEs em pleno funcionamento, obtendo 

taxas de crescimento anuais na casa dos 14%. Tyler e Negrete (2009) mostraram que tais 

efeitos para a economia chinesa foram excelentes sobre a distribuição de renda e o seu 

crescimento per capita, mesmo que esses resultados estejam longe do ideal, como representa a 

figura 1.    

 

Figura 1 – Percentual do número de pessoas na China que vivem com menos de U $ 1 

por dia, 1990 - 2005 (%) 

 

 

Fonte: Indicadores de Desenvolvimento Mundial, Banco Mundial, 2008 

 

Dados da ABRAZPE indicam que as ZPEs chinesas são, hoje, o principal destino dos 

mais de US$ 600 bilhões de investimentos estrangeiros que procuram se instalar na China. 

Esse país assumiu a liderança mundial em exportações e somente em agosto de 2007 exportou 

US$ 111,4 bilhões, dos quais grande parcela representada por produtos processados em suas 

ZPEs. Outros países asiáticos passaram a copiar essas práticas da China.  

De acordo com Tyler e Negrete (2009), apesar de as ZPEs serem um modelo para 

acelerar o crescimento econômico, seu uso deve ser dosado. Há de fato, casos de fracasso, 

sobretudo na África, em países como, por exemplo, Senegal e Zimbabwe, que apresentam 

resultados pelos quais se nota que a economia local ficou dependente em demasia das ZPEs 

para suas exportações. Assim, esses modelos, mesmo que úteis ao desenvolvimento 
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econômico, não substituem boas políticas econômicas de longo prazo para o setor industrial, 

eles as complementam.  

Quadro 1 - Numero de países com ZPEs em  2007  
  

Países Industrializados   Número de Países 

América do Norte (EUA e Canadá) 2 

Europa Ocidental 14 

Asia e Pacifio (Japão e Australia) 2 

Subtotal 18 

Países em desenvolvimento ou em transição Número de Países 

Asia e Pacifico 17 

America Latina e Caribe 24 

Médio e Norte da África Oriental 12 

Europa Oriental e Ásia Central 24 

África subsariana 25 

Subtotal 107 

Número total de países com ZPEs  125 
 

 

Nota:  Singapura e Coréia do Sul foram classificadas como países em transição nesta tabela 

Fonte: FIAS (2008), pp.13-17. 

 

 

 

   Dos países membros do conjunto ―intitulado‖ BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) – 

ditos emergentes - a Rússia, está iniciando os procedimentos para instalação de suas zonas de 

processamento de exportação. A Índia, de sua parte, começou esse processo já nos anos 60.  

Os países que adotaram o modelo experimentaram significativo crescimento através 

do avanço de suas exportações. Existem ainda 62 ZPEs nos países do ex-bloco comunista e 

também no Uruguai, Venezuela e Chile, segundo dados da Associação Brasileira de Zonas de 

Exportação (ABRAZPE, 2010).  

No quadro 1 temos o numero de países com ZPE. Para a ABRAZPE, o sucesso das 

ZPEs no mundo pode ser traduzido com dados da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), de 2006. Aponta-se a existência de 3500 ZPEs em 130 países, gerando 66 milhões de 

empregos.  
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3 ZONAS DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES NA 

AMÉRICA LATINA E NO BRASIL  

 

Neste capítulo, as experiências de implantação de ZPEs na America Latina e no Brasil  

são abordadas. 

 

3.1 As Zonas de Processamento de Exportação na América Latina  

 

O crescimento a globalização e o avanço do neoliberalismo após os anos 70 fizeram 

surgir nos países da América Latina e Caribe uma necessidade ainda maior de exportar 

produtos com maior valor agregado. Essa necessidade impulsionou o desenvolvimento de 

ZPEs na região, como ocorreu em todo o mundo. A globalização significa, entre outras coisas,  

aumento da oferta de produtos no mercado mundial e a concorrência gerada por ela faz com 

que as empresas necessitem adquirir recursos tecnológicos, reduzir custo de produção, 

sobretudo do trabalho, é objetivo sempre buscado, para baratear os preços e também para 

estabelecer contatos comerciais eficazes. 

 O surgimento das zonas de exportação contribui para acelerar as exportações e permite 

a diversificação destas. Assim, foi considerado, em diferentes meios, um instrumento útil para 

o desenvolvimento de países pobres tradicionalmente exportadores de matérias primas ou 

produtos agrícolas. 

 Os Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) na América Latina e Caribe tiveram seu 

auge no período neoliberal das privatizações na década de 90, porém foram diminuindo à 

medida que as mesmas iam finalizando.  

 A maior parte dos países do Caribe a da América Central exportava principalmente 

frutos e verduras antes do estabelecimento de ZPEs. Na Costa Rica, a ação das ZPEs para 

exportações de manufaturados saltou 10% em 1990 para 55% em 2003. Há dez anos, as 

exportações principais das zonas foram vestuário e produtos têxteis; hoje, mais de metade das 

exportações das zonas são de circuitos modulares e outros componentes eletrônicos, segundo 

dados Internacional Labour Organization (ILO, 2007). 

Dados do Banco Mundial mostram que em alguns países as ZPEs são responsáveis por  

exportações de manufaturados que representam a maior parte do total das exportações  

(quadro  2).  
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Quadro 2 – Percentual de participação das ZPE’s nas exportações de manufaturados na 

América Central em 2008 

País centro americano Exportação de manufaturados (%) 

Nicaraguá 79,4 

Republica Dominicana 77 

Panamá 67 

Fonte: BIRD (2008)  

 

 A percepção para a adoção de ZPE na região da América Latina e Caribe surge com o 

sucesso deste modelo, alcançado principalmente por alguns países da Ásia, uma vez que a 

intenção destes seria priorizar as exportações já na década de 60, Hong Kong, Taiwan, Coréia 

do Sul e Cingapura se destacavam nas exportações, e, a partir da década de 70 e 80, Malásia, 

Indonésia e a China passaram a exibir crescimento econômico em torno de  9% a.a. 

Como assinala Krugman (2001), 

[...] o crescimento rápido das economias asiáticas é muito mais orientado 

para as exportações que outros países em desenvolvimento, particularmente 

da América Latina e Sul da Ásia.‖ (KRUGMAN, 2001, p. 279) 

 

A grande responsabilidade pelo crescimento acelerado dos países do leste asiático foi 

creditada ao mecanismo de industrialização voltada para a exportação. Aspecto central foi a 

criação de zonas econômicas que operam com desoneração de tributos, contrastando assim, 

com a política de substituição de importações, que foi dominante na América Latina. Segundo 

Kruman: 

Apesar de essas políticas [de substituição de importações] serem bem 

sucedidas na produção das manufaturas, elas não trouxeram os ganhos 

esperados em termos de crescimento econômico e dos padrões de vida. 

Muitos economistas hoje criticam os resultados da substituição de 

importações, argumentando que tal política implica custos elevados e 

produção ineficiente. (KRUGMAN, 2001, p. 279).     

 

 Dados mais recentes nos sugerem que há uma tentativa dos paises da América Latina 

de orientar sua produção à exportação.  

 Segundo dados apresentados em ILO (2008), no México há 107 ―parques 

industriales‖; 4.420 ―maquiladoras‖; 1,3 milhão de empregados e exportações no valor 

aproximado de 50  bilhões 

 Na Comunidade Andina, conforme dados da Secretaria General de la Comunidad 

Andina existem 40 zonas econômicas de exportação, sendo 15 na Bolívia, 12 na Colômbia, 6 
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no Equador, 4 no Peru, e 3 na Venezuela. Ao todo, existem cerca de 350 empresas nessas 

zonas econômicas de exportação, que exportam US$ 400 milhões e empregam 20 mil pessoas. 

Segundo dados do MDIC (2009) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio 

Exterior no Mercosul, existem 15 zonas econômicas de exportação, sendo 5 na Argentina (há 

mais 23 aprovadas em 1997),  9 no Uruguai e 1 no Paraguai (há uma ―ley de maquila‖ desde 

1997) de acordo com dados do MDIC  

 

 

3.2 As Zonas de Processamento de Exportação no Brasil: o 

modelo adotado e suas especificidades  

 

No Brasil, as ZPEs surgiram no governo Sarney, em 1988. O quadro 3 apresenta as 

ZPEs autorizadas entre os anos de 1988 a 1994. Após duas décadas de projetos, debates e 

discussões as ZPEs ainda não estão em funcionamento. Até agora, existem apenas no papel e 

nos ideais de seus defensores, em geral os políticos governistas. Objetivando alterar esse 

quadro, o governo Lula produziu um decreto (Lei 11.508/2007, com as alterações 

introduzidas pela Lei 11.732/2008), criando esse tipo de área empresarial de fato, com 

legislação moderna e segurança jurídica capazes de atrair empresários brasileiros e 

investidores estrangeiros.  

Outros benefícios contidos nesta Lei para empresas instaladas em ZPE são a Lei da 

Informática (8.248/91), Lei de Estímulo à Inovação Tecnológica (11.196/05), MP da 

Promoção no Exterior (2.159-70/01 e decreto 6.761/2009) e os previstos para as áreas na 

SUDAM e SUDENE. 

 Todavia empresas instaladas em ZPE não poderão usufruir de quaisquer incentivos ou 

benefícios não expressamente previstos na Lei 11.508/2007 (art.17). 
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Quadro 3 - ZPEs autorizadas entre os anos de 1988 e 1994 no Brasil.  
 

Município - Estado 
Data do Decreto 

de criação 
Tamanho (hectares) 

Ilhéus – BA 

 
28/04/89 225,00 

Araguaína – TO 

 
06/09/89 300,00 

Cáceres – MT 06/03/90 247,26 

Barcarena – PA 

 
17/08/93 925,71 

N.S. do Socorro – SE 

 
17/08/93 93,54 

São Luís – MA 

 
17/10/93 492,00 

Rio Grande – RS 30/12/93 543,78 

Corumbá - MS 30/12/93 250,00 

Imbituba – SC 28/04/94 200,57 

João Pessoa - PB 13/10/94 209,78 

Itaguaí – RJ 

 
13/10/94 250,00 

Teófilo Otoni – MG 13/10/94 14,31 

Fonte: ABRAZPE (2011) 

 

Para entendermos melhor o que é uma ZPE, na perspectiva brasileira, faremos uma 

breve descrição dos aspectos ligados aos regimes aduaneiros, comparando com os demais 

Regimes Aduaneiros Especiais para incentivo às exportações conforme sua presença no 

Brasil: 

a) Zona Franca de Manaus (ZFM) 

Área de livre comércio de importação e de exportação, criada com o objetivo de estimular um 

pólo comercial e industrial de forma a promover o desenvolvimento regional da Amazônia. Possui 

incentivos federais, estaduais e municipais e seu principal objetivo é a superação de dificuldades 

logísticas, em função da grande distância a que se encontram dos grandes centros consumidores. 

b) Drawback 

É um incentivo à exportação que compreende a suspensão, isenção ou restituição dos tributos 

incidentes na importação de mercadoria (matéria-prima, insumos, produtos semi-acabados) 

necessários na industrialização de produto exportado ou a exportar.  
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No caso da suspensão, o benefício é aplicado sob a forma de suspensão do pagamento de tributos 

devidos sobre a importação de insumos destinados à fabricação de bens a serem exportados. 

Na isenção, a empresa terá direito a importar insumos com isenção de tributos, em quantidade e 

qualidade equivalentes, àqueles que compuseram produtos já exportados.  

A restituição possibilita à empresa a restituir, total ou parcial, do valor dos tributos pagos na 

importação de mercadorias utilizadas na industrialização de produto exportado.  

c) Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado 

(RECOF) 

Nesta modalidade o controle aduaneiro da entrada, da permanência e da saída de mercadorias, 

efetuado de forma individualizada pela empresa habilitada, mediante processo informatizado, 

utilizando software desenvolvido pela empresa que permita a interligação com os sistemas 

informatizados da Receita Federal do Brasil.  

O RECOF possibilita à empresa participante importar ou adquirir no mercado interno, com 

suspensão do pagamento de tributos, mercadorias a serem submetidas a operações de 

industrialização de produtos destinados à exportação ou ao mercado interno. 

d) Entreposto Aduaneiro  

O entreposto aduaneiro na importação possibilita a armazenagem de mercadoria estrangeira em 

local alfandegado com suspensão do pagamento dos impostos incidentes. É uma alternativa para 

empresas que necessitam importar produtos com o objetivo de exportá-los ou mesmo destiná-los 

ao mercado interno. 

O regime será operado em porto seco, recinto alfandegado de uso público localizado em aeroporto 

ou porto organizado ou instalação portuária de uso público ou privativo misto, credenciado pela 

Receita Federal do Brasil. 

No quadro 4 temos um quadro comparativo dos regimes aduaneiros especiais. 
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Quadro 4 – Regimes Aduaneiros Especiais no Brasil 

ITENS ZPE ZFM Drawback RECOF 
Entreposto 

Aduaneiro 

Prazos de Concessão 
Até 40 anos                    

(20 + 20 anos) 
Até 2023  

Até 5 anos                            

(1+1+3 anos) 

Até 5 anos                               

(1+1+3 anos) 

Até 3 anos                          

(1+1+1 ano) 

Destinos das 

Mercadorias Importados 

ao Final da Concessão 

Reexportação  

Destruição  

Exportação 

Nacionalização 

Exportação  

Nacionalização  

Reexportação 

Devolução 

Reexportação 

Destruição  

Nacionalização 

Nacionalização 

Exportação 

Reexportação 

Destruição 

Nacionalização 

Reexportação  

Exportação  

Mudança de 

Regime 

Bens Admitidos 
Bens aprovados no 

Projeto 

Projetos 

aprovados pela 

Suframa 

Insumos 
Definidos na IN/RFB 

nº 757/2007 

Definidos na 

IN/RFB nº 

241/2002 

Desembaraço Aduaneiro 

no local 
Sim Sim Não Não Sim 

Destinação de parte da 

produção ao mercado 

interno 

Sim Sim _ Sim Sim 

Licença de Importação 

Não, exceto nos casos 

de controle 

ambiental, sanitário e 

de segurança nacional 

Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2009) 

 

 Verificaremos um comparativo no quadro 5 da incidência de tributos para cada regime 

aduaneiro especial.  
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Quadro 5 – Incidência de Tributos em cada Regime Aduaneiro Especial  

ITENS TRIBUTOS ZPE ZFM DRAWBACK RECOF 
Entreposto 

Aduaneiro 

Na importação de insumos para a 

produção de bens destinados à exportação 

II Não Redução de até 88% Não Não Não 

IPI Não Não Não Não Não 

AFRMM Não Não Não Não Não 

ICMS (1) Sim Não (4) Não Sim Sim 

PIS/PASEP Não Não Não Não Não 

COFINS Não Não Não Não Não 

Na importação de máquinas e 

equipamentos (ativo fixo) para serem 

utilizados na produção de bens destinados 

à exportação 

II Não Redução de até 88% Não Não Não 

IPI Não Não Não Não Não 

AFRMM Não Não Não Não Não 

ICMS (1) Sim Não Não Sim Sim 

PIS/PASEP Não Não Não Não Não 

COFINS Não Não Não Não Não 

Aquisição interna de insumos para serem 

utilizados na produção de bens destinados 

à exportação (2) 

IPI Não Não Não Não x 

ICMS (1) Sim Não (4) Sim Sim x 

PIS/PASEP Não Não Não Não x 

COFINS Não Não Não Não x 

Aquisição interna de máquinas e 

equipamentos (ativo fixo) para serem 

utilizados na produção de bens destinados 

à exportação (3) 

IPI Não Não x Não x 

ICMS (1) Sim Não x Sim x 

PIS/PASEP Não Não x Não x 

COFINS Não Não x Não x 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2009) 

(1) A isenção ou redução deste imposto depende de decisão do Estado e do Confaz. 

(2) Neste item o Drawback correspondente é o Verde-Amarelo, sendo permitida apenas as compras de insumos e 

matérias-primas. 

(3) A legislação da ZPE permite a importação de máquinas e equipamentos usados. 

(4) Na ZFM há restituição de 55% a 100% do ICMS. 

 

De acordo com a lei Nº 6.814, de 06 abril de 2009, o Poder Executivo fica autorizado 

a criar, nas regiões menos desenvolvidas, Zonas de Processamento de Exportação (ZPE), 

sujeitas ao regime jurídico instituído por esta Lei, com a finalidade de reduzir desequilíbrios 

regionais, bem como fortalecer o balanço de pagamentos e promover a difusão tecnológica e o 

desenvolvimento econômico e social do País. 

 Segundo esta lei, as ZPEs terão infraestrutura e ficarão instaladas em locais fechados e 

resguardados, constarão de alfandegamento e serão instaladas em localização estratégica em 

relação ao acesso de portos e aeroportos. 

A instalação de uma empresa na ZPE no Brasil está condicionada à apresentação e 

aprovação do projeto pelo Conselho Nacional das Zonas de Processamento e Exportação 

(CZPE) conforme fluxograma explicativo da figura 2 . A infraestrutura é responsabilidade da 

empresa que administra a ZPE, tendo o governo como acionista ou não. A parte interna, 

incluindo as instalações da Receita Federal do Brasil (RFB) voltadas aos trabalhos de 

fiscalização, fica sob supervisão da empresa administradora da ZPE.  
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Figura 2 - Organograma -CZPE/MDIC-SECEX 

 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2009) 

 

Durante o governo Lula defensores da retomada do programa nacional de Zonas de 

Processamento de Exportação (ZPEs) deram início a uma nova campanha de mobilização no 

Congresso.  

Moreira (2006) afirma: 

São defensores das ZPEs o deputado federal Delfim Netto e o economista 

Helson Braga presidente da Associação Brasileira de Zonas de 

Processamento de Exportação (ABRAZPE). Delfim Netto e Helson Braga, 

afirmam que a experiência internacional já comprovou que as ZPEs são 

instrumentos eficazes para atrair investimentos internacionais voltados para 

exportação e, ao mesmo tempo, garantir a competitividade das indústrias 

exportadoras brasileiras. Além disso, são mecanismos importantes para a 

promoção do desenvolvimento regional.  
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Quase duas décadas após a criação do programa, nenhuma das zonas autorizadas por 

decreto-lei em 17 estados brasileiros entrou em operação. A proposta das ZPEs, de reunir 

empresas para produzir exclusivamente para exportação, com isenção de impostos, não foi 

adiante no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), que não deu seqüência à 

regulamentação. 

 Quatro estados (Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins) 

chegaram a construir toda a infraestrutura para receber as indústrias exportadoras. Mas as 

instalações estão sem uso há mais de uma década porque a SRF (Secretaria de Receita 

Federal) não criou as condições para o Alfandegamento. 

O quadro 6 apresenta as ZPEs criadas pelo governo Lula no Brasil, aprovadas pelo 

CZPE ( Conselho Nacional das ZPEs). Isso significou reforço da posição do governo passado, 

em utilizar as ZPEs como instrumento de desenvolvimento.  

 Pode-se dizer que o atual Governo Federal compartilha essa intenção. De fato a então 

candidata Dilma Roussef, em seu artigo ―Desenvolvimento para todos‖ (2010) para o 

desenvolvimento regional, destacou a importância das ZPEs. Segundo ela, tal postura irá ao 

encontro do que apresenta o artigo 170 da Constituição Federal
2
.  

 A atual presidente reafirmou a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, e as 

ZPEs são vistas como um importante instrumento de desenvolvimento regional, ativando 

investimentos e criando empregos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Constituição Federal Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social... 
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Quadro 6 - ZPEs autorizadas no Governo Lula.  
 

Município - Estado 
Data do Decreto de 

criação 
Tamanho (hectares) 

Suape – PE  27/01/10 198,84 

Assu – RN 10/06/10 1.019,98 

Macaíba – RN 10/06/10 162,35 

Pecém –CE 16/06/10 4.271,41 

Aracruz – ES 30/06/10 34,11 

Fernandópolis – SP 30/06/10 121 

Parnaíba – PI 30/06/10 313,57 

Senador Guiomard – AC 30/06/10 130,12 

Bataguassu – MS 30/06/10 200 

Boa Vista – RR 30/06/10 166 

Barra dos Coqueiros - SE  21/12/10 61,49 

Fonte: ABRAZPE (2011) 
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Figura 3 – ZPEs existentes no Brasil em 2011 

 

 

Fonte: ABRAZPE (2011) 

 

Chama a atenção o fato de que, mesmo com o sucesso alcançado em economias tão 

diferentes entre si, como Estados Unidos e China, as ZPEs no Brasil embora tenham recebido 

as autorizações de criação, ainda não funcionam e não podem ser testadas como mecanismo 

para estimular o crescimento das exportações.   
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4 A ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE 

IMBITUBA 

 

Neste capítulo, realiza-se, inicialmente, uma breve caracterização do município de 

Imbituba, para mostrar em seguida, os motivos que levaram o projeto da ZPE para Imbituba e 

seu atual estágio de desenvolvimento.        

 

4.1 Caracterização do Município de Imbituba 

 

O município de Imbituba está localizado no litoral sul de Santa Catarina, a 90 km de 

Florianópolis, capital do Estado. Tem como municípios limítrofes: ao norte, Garopaba e Paulo 

Lopes; ao sul, Laguna; a oeste, Imaruí; a leste, o oceano atlântico (AMUREL, 2009; FILHO, 

PMI, 2009). 

 

Figura 4 - Limites do Município de Imbituba 

 

Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina (2009) 
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 Segundo dados do IBGE (2009), a unidade territorial do município é de 184,79 km², 

com uma população considerada totalmente urbana de 38.885 habitantes, de acordo com 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS (2009).  

 Entre os anos de 2000 e 2007 a taxa de crescimento populacional anual de Imbituba 

foi de apenas 0,22% (IBGE, 2009) e de 0,3% entre 2006 e 2009 (IBGE, 2009 apud 

DATASUS, 2009). 

 A migração do campo para a cidade, entre outras razões, pode ser creditada a maior 

movimentação do porto de Imbituba, do crescimento do comércio e  turismo.  

 Segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Imbituba (PDDSI/PMI, 

2009), não há no município nenhuma área considerada rural, apenas bairros com o 

desenvolvimento de culturas agrícolas, sendo estes considerados áreas urbanas. 

 

Quadro 7 - Distribuição da população de Imbituba entre Rural e Urbana 

    

 

População 

 

 

1980 

 

1991 

 

1996 

 

2000 

 

2007 

 

2009 

 

Urbana 

 

 

16.590 

 

25.831 

 

26.831 

 

34.527 

 

- 

 

- 

 

Rural 

 

 

8.573 

 

5.155 

 

5.331 

 

1.173 

 

- 

 

- 

 

Total 

 

 

25.163 

 

30.986 

 

32.162 

 

35.700 

 

36.231 

 

38.885 

Fonte:  IBGE (2009) 

 

.  

 

 4.2 Imbituba na economia de Santa Catarina e na região sul 

catarinense 

 

Imbituba pertence à microrregião de Laguna, sendo um dos 17 municípios que 

compõem a Associação de Municípios da Região de Laguna. 
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Figura 5 - Mapa da Região da AMUREL 

 

Fonte: AMUREL,2009. 

 

 No município desenvolvem-se atividades agropecuárias em pequena escala, a 

produção industrial de pequenas indústrias, possuindo maior representatividade os serviços, 

que compreende as atividades de serviços e comércio e a indústria, que atendem a necessidade 

do seu porto  e do turismo.  

 Segundo dados da Prefeitura, atualmente o município possui 11 indústrias, 1.046 

estabelecimentos comercias e 664 prestadores de serviços (PMI, 2009). 

 Imbituba possui 145 estabelecimentos agropecuários, ocupando uma área de 4.446 ha 

e aproximadamente 2700 agricultores. As principais culturas produzidas são banana, laranja, 

arroz em casca, cana-de-açúcar, feijão, mandioca e milho (IBGE, 2009; SECRETARIA 

MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - PMI, 2009). Filho ([200?]) 

 

 

 



 

 

36 

 Dados da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca informa que o município tem 

aproximadamente 1600 pescadores com uma produção média de pescado marítimo e 

estuarino capturado pela frota artesanal de 1.226,2 ton/mês, em 2007 (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - PMI, 2009). 

 Atividades Turísticas: Imbituba conta com belezas naturais compostos por praias, rios, 

lagoas, dunas, ilhas e boa conservação da mata atlântica. Há praias muito conhecidas  como a 

praia da  Vila e a do Rosa. Palco de eventos esportivos, como campeonatos nacionais e 

internacionais de surf, kate surf e wind surf. 

 O Porto de Imbituba: Principal fonte de renda do município, após a decadência da 

exploração da caça da baleia, tinha como principal função o embarque de carvão para o 

consumo na região Sudeste do país. 

 

 NEU (2003) escreve:   

O Porto de Imbituba foi instalado na mesma enseada da armação baleeira. 

Durante quarenta anos aproximadamente as duas atividades conviveram 

juntas na Praia do Porto, mas viviam momentos distintos, nas quais um 

estava em fase de decadência e o outro estava em ascensão. A estrada de 

ferro marcou muito bem esta separação, delimitando os espaços e os tempos 

de cada um (NEU, 2003, p. 35). 
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Quadro 8 - Renda das famílias do Município de Imbituba: 

                                              

 

Rendimento familiar per capita 

 

 

Número de famílias 

 

Até ½ salário mínimo 

 

 

1361 

 

Mais que 1/2 até 1 salário mínimo 

 

 

2857 

 

Mais que 1 até 3 salários mínimos 

 

 

4600 

 

Mais que 3 até 5 salários mínimos 

 

 

930 

 

Mais que 5 até 10 salários mínimos 

 

 

474 

 

Mais que 10 salários mínimos 

 

 

110 

 

Sem rendimento 

 

 

511 

Fonte:  IBGE, 2009. 
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Figura 6 - Participação dos setores na Economia do Município de Imbituba 

 

Fonte: PMI, 2009 

 

4.3  Motivos que levaram ao projeto da ZPE em Imbituba 

 

Com o fim do embarque de carvão, que começa a declinar no ano de 1990 até se 

extinguir totalmente em 1994 conforme podemos acompanhar no quadro 9, pela mudança da 

política do governo Federal no bojo da desregulamentação/abertura comercial da economia 

brasileira, que libera a importação de carvão de melhor qualidade para a CSN (Companhia 

siderúrgica Nacional) de Volta Redonda (RJ).  

 Hoje o porto movimenta cargas em grão, containers, granel sólido, granel líquido e 

carga geral. Além de fertilizantes, sal, minério de chumbo, arroz, trigo, milho. 
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 Os indícios da escolha do município de Imbituba para sediar a ZPE, em Santa 

Catarina, mostraram que foi uma tentativa de resolver problemas econômicos da região como 

descreve Neu (2003, p.105) 

A ZPE representa mais uma esperança no desenvolvimento industrial da 

cidade. A questão que ainda não foi elucidada é se ela realmente resolverá os 

problemas relacionados ao índice de desemprego, acentuado pela 

modernização da Cerâmica, pela liquidação de ICC e pela crise do Porto de 

Imbituba.  

 

 Um dos problemas econômicos citados acima, gerador de desemprego, refere-se ao 

fechamento da Indústria Carboquímica Catarinense (ICC), na década de 90, subsidiária da 

PetroFertil (Petrobrás), produtora de ácido fosfórico, insumo do adubo químico produzido a 

partir da perita, rejeito do carvão da região de Criciúma (SC) e rocha fosfática que seria 

extraída de Anitápolis (SC).  

 

 

 

 

Quadro 9 – Navios e carga movimentada no porto de imbituba de 1985 a 2001 

 

ANOS 

NUMERO DE NAVIOS EXPORTAÇÃO (t) IMPORTAÇÃO (t) 

TOTAL (t) 

CABOTAGEM LONGO CURSO 

CARVÃO  C. GERAL E GRANÉIS C. GERAL E GRANÉIS 

CABOTAGEM L. CURSO CABOTAGEM L. CURSO CABOTAGEM L. CURSO 

1985 315 33 2.664.761 39.462 261.764 79.108 751.618 5.249 3.801.962 

1986 284 34 2.971.291 107.896 225.210 63.626 741.820 2.958 4.112.801 

1987 267 37 2.955.000 - 165.786 87.264 717.910 19.944 3.945.904 

1988 197 14 2.042.846 - 277.148 27.129 596.230 11.563 2.954.916 

1989 127 29 1.284.995 - 200.158 36.347 398.478 126.767 2.046.745 

1990 105 45 795.439 - 137.734 144.424 288.816 174.629 1.541.042 

1991 78 51 649.018 - 101.841 43.872 110.497 24.380 929.608 

1992 47 187 193.461   16.859 137.183 167.838 115.020 630.361 

1993 18 279 16.156 31.150 1.692 285.009 68.447 144.001 546.455 

1994 21 310 -   2.510 422.001 103.009 323.367 850.887 

1995 28 240 - - 18.759 471.294 196.783 497.762 1.184.598 

1996 23 53 - - 2.930 157.298 75.509 148.881 384.618 

1997 30 106 - - 31 206.391 121.276 247.960 575.658 

1998 27 70 - - 13 261.100 129.879 539.472 930.464 

1999 47 71 - - 11.388 188.122 140.284 748.413 1.088.207 

2000 17 71 - - - 106.406 140.745 908.897 1.156.048 

2001 16 46       73.584 142.432 536.031 752.047 

Fonte: CDI,2011 

 

 Através de dados do quadro 9 é possível afirmar que o pior período para o porto 

começa no inicio dos anos 90 com a redução do embarque de carvão de 1.284.995 (t) em 1989 
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para apenas 795.439 (t) em 1990, e a sua total extinção em 1994, ano da criação da ZPE de 

Imbituba.   

A  Indústria Cerâmica Imbituba S/A (ICISA), também, entra em crise na década de 90 

e é fechada em 2006. Criada no início do século XX, por Henrique Lage, para abastecer de 

louças seus navios de passageiros que faziam a rota no litoral brasileiro indo até Porto Alegre, 

fazendo escala em Imbituba, foi uma das pioneiras do sul do Brasil e teve, em seu auge, na 

década de 70, mais de 2.000 empregados.  

 Diante deste quadro onde o desemprego passa a ser uma preocupação de grande 

envergadura, torna-se clara a intenção do Governo da época em tentar contornar a crise que se 

abate na região do entorno de Imbituba. Já que havia uma intenção do Governo Federal de 

autorizar a criação de ZPE’s em regiões como a de Imbituba. Isso pode ser observado nos 

objetivos das ZPEs descritos Lins: 

As estratégias de crescimento industrial baseadas na criação de ZPEs têm 

sido defendidas com argumentos que consideram desde a dinamização de 

estruturas produtivas regionais, envolvendo a criação de novos empregos, até 

a transferência de tecnologia. No caso brasileiro, a tônica não é diferente. O 

primeiro artigo da lei assinada por Collor de Mello fala da criação de ZPEs 

―nas regiões menos desenvolvidas‖, com a finalidade de reduzir 

desequilíbrios regionais, bem como fortalecer o balanço de pagamentos e 

promover a difusão tecnológica e o desenvolvimento econômico e social do 

País.‖ (Lins. 1994, p.7). 

 

 

Além da necessidade de um incentivo à retomada econômica, o município apresentava 

na época, infraestrutura, pois Imbituba foi estruturada como distrito Industrial, administrado 

pela CODISC  (Companhia de Distritos Industriais de Santa Catarina), empresa catarinense 

criado em 1975 para desenvolver um distrito industrial carbo-siderúrgico. Durante o período 

em que o distrito Industrial foi administrado pela CODISC, foram ampliados pela CASAN 

(Companhia de Águas e Saneamento de Santa Catarina) o abastecimento de água, vinda do rio 

D’uma e instalada uma subestação de energia elétrica com grande capacidade de carga pela 

CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina), para as indústrias que viriam a se instalar no 

município. Entre elas figurava a SIDERSUL, que seria a primeira siderúrgica do estado, mas 

que não saiu do papel, e cuja a área prevista é a que depois designada para a ZPE. 
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4.4 Caracterização da Zona de Processamento de Exportação de 

Imbituba e seu atual estado de desenvolvimento 

 

Conforme dados de 2010 da Companhia de Desenvolvimento de Santa Catarina 

(CODESC), a Zona de Processamento de Exportação de Santa Catarina possui uma 

delimitação de área total de 200,57 hectares no município de Imbituba. 

 Desta área delimitada no decreto nº 1.122/94, 100 (cem) hectares pertencem a 

Administradora da ZPE, dos quais 52 hectares encontram-se cercados, e os outros 100 

hectares restantes pertence, ainda, ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – 

BRDE.  

 Imbituba é atendida pela rodovia federal BR 101, como mostra a figura 7, uma das 

mais importantes rodovias do Brasil, o que facilita o acesso a todas as regiões do Brasil e 

países do Mercosul e esta em processo de duplicação. 

 
Figura 7 – Eixo rodoviário: ZPE – Porto – BR 101 

 

 
Fonte: CODESC, 2010 

 

 Situado a apenas 5 km da ZPE, o Porto de Imbituba figura 8, localiza-se em uma 

enseada de mar aberto, com águas abrigadas e profundas o que permite  o acesso de navios de 

grande porte.  
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Figura 8 – Foto do Porto de Imbituba 

 
Fonte:  CODESC,2010 

 

 

 A Estrada de Ferro Tereza Cristina com extensão de 164 quilômetros, liga o Porto de 

Imbituba à região de Laguna, Capivari de Baixo, Tubarão, Jaguaruna, Criciúma, Sangão, 

Treviso, Urussanga, Içara, Morro da Fumaça, Cocal do Sul e Forquilhinha. 

 O abastecimento de energia elétrica é garantido por uma subestação da CELESC, 

instalada a 4 km de distância. O sistema de água é de responsabilidade da CASAN sendo 

suficiente para demanda das indústrias a serem instaladas na ZPE.  

 

Figura 9 – Localização da ZPE 

 

 
Fonte:  CODESC, 2010 

 
A ZPE de Imbituba esta atualmente num estagio de espera, pelo Alfandegamento da 

Receita Federal, fato que ainda não ocorreu. 
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Manoel Vitor Cavalvanti presidente da IAZPE nos períodos de  1995 a 1998 e 2003 a 2010, 

afirmou em entrevista ao autor que o alfandegamento é uma questão de vontade política, e 

que o atual governo esta disposto a incluir as ZPEs na política industrial atual.    

Na época do anuncio de sua criação em 1994 foi grande a expectativa na região, 

conforme descreve seu ex-presidente Cavalcanti (2011), onde foi grande o número de pessoas 

interessadas num emprego e empresas com intenção de se instalar na ZPE:  

 
....................nos arquivos da IAZPE podemos encontrar cerca de 3.000 fichas 

cadastrais na busca de um emprego, fora isto em torno de 20 Cartas de 

Intenção de empresas interessadas em se instalar, três delas já autorizadas 

pelo MDIC.     

 

  

Hoje a IAZE esta em processo de privatização, e segundo seu ex-presidente, após este 

estagio, há a esperança da revitalização dos investimentos, Cavalcanti (2011):  

 
...... como me referi anteriormente, que existem grupos de investidores 

interessados no projeto de implantação de ZPEs no Brasil é fato e Imbituba 

não está fora de cogitação.  

  

 

 

 

4.4.1 Descrição da Imbituba Administradora de ZPE (IAZPE) 

 
 Descrição da IAZPE, conforme CODESC (2010, s. p.): 

 
Com o advento da Lei Estadual de nº 9.654, de 19 de julho de 1994, 

alterada parcialmente pela Lei 9.710, publicada no Diário Oficial do Estado 

em 06 de outubro do mesmo ano, o poder executivo do Estado de Santa 

Catarina ficou autorizado a participar, através da Companhia de 

Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina– CODESC, da constituição, 

com a iniciativa privada, da empresa IAZPE – IMBITUBA 

ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE 

EXPORTAÇÃO, com sede no Município de Imbituba, inscrita no CNPJ sob 

o numero 00.124.055/0001/03, e escritório de Representação à Rua Saldanha 

Marinho, 392, centro, em Florianópolis (SC), CNPJ 00.124.055/0002-94. 

A IAZPE – IMBITUBA AMDINISTRADORA DA ZONA DE 

PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO, constituída em 27 de julho de 

1994, na forma de Sociedade Anônima de capital fechado, dotada de 

personalidade jurídica de direito privado, rege-se pelo seu Estatuto Social, 

pelos termos da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e pelas disposições 

contidas na Lei Federal 11.508 de 20 de julho de 2007, alterada pela Lei nº 

11.732, de 30 de junho de 2008. 

Possui como objetivo especifico implantar a infra-estrutura da Zona 

de Processamento de Exportação de  Imbituba; estabelecer as normas e os 

critérios relativos à implantação de empresas na Zona de Processamento de 

Exportação, observadas a legislação e normas do Conselho Nacional das 

ZPE's;  administrar a Zona de Processamento de Exportação de Imbituba, 
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podendo, ainda, prestar serviços de interesse das empresas da Zona de 

Processamento de Exportação de Imbituba. 

 
 

4.4.2 Estrutura organizacional da IAZE  
 

A estrutura organizacional da IAZPE descrito pela CODESC (2010, s. p.): 

 
 É composta por Assembléia Geral, Conselho de administração, 

Diretoria integrada por 03 (três) Diretores e 01 (um) Diretor Adjunto, e um 

conselho fiscal, hierarquicamente organizados.  

 
Assembléia Geral - É o órgão deliberativo superior da Companhia, 

constituída pelos seus  acionistas.  As assembléias Gerais são convocadas 

pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelas demais formas 

legais, e se reúne, ordinariamente, uma vez por ano, nos quatro primeiros 

meses seguintes ao término do exercício social, e extraordinariamente, 

sempre que for necessário ou previsto por lei, para deliberar nos termos da 

ordem do dia incluída no respectivo edital de convocação. 

 

Conselho de Administração – É o órgão deliberativo, sendo composto de 03 

(três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, todos acionistas, pessoas 

físicas, residentes no país, eleitos pela Assembléia Geral, com prazo de 

gestão de até 2 (dois) anos, permitida a reeleição. O Conselho de 

Administração, sem prejuízo dos atos implicitamente compreendidos nas suas 

atribuições legais e estatutárias, tem competência, entre outras, de fixar a 

orientação geral dos negócios da Companhia. 

Da Diretoria – É o órgão executivo da Companhia, composto por 4 (quatro) 

membros aos quais compete, no plano interno, dirigir a empresa e, 

externamente, manifestar a vontade da pessoa jurídica.  A Diretoria é 

integrada por 03 (três) Diretores e 01 (um) Diretor Adjunto, sendo um Diretor 

Presidente, um Diretor Administrativo-Financeiro, um Diretor Técnico e um 

Diretor Técnico Adjunto, sendo permitido, a critério do Conselho de 

Administração, a  acumulação de cargos e funções. Os integrantes de 

Diretoria são eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 02 

(dois) anos, permitida a reeleição. A representação legal  da Companhia  é  

exercida sempre por dois  Diretores, devendo ser observado o assunto de cada 

área junto com o Diretor Presidente. A diretoria tem competência, além das 

previstas em lei, para cumprir as disposições estatutárias, as diretrizes fixadas 

pelo Conselho de Administração e as deliberações da Assembléia. 

 

Conselho Fiscal – É o órgão de fiscalização da Companhia, composto de 03 

(três) membros efetivos e respectivos suplentes, acionistas ou não, eleitos 

pela Assembléia Geral, na forma da lei, podendo ser reeleitos, que possui as 

atribuições previstas na Lei das Sociedades por Ações. 

 

 

4.4.3 Capital Social e Das Ações da IAZPE 

 
 

A IAZPE (CODESC,2010, s. p.) tem um capital autorizado de R$ 

17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), representado por ações ordinárias 

nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.  

Do capital autorizado acham-se subscrito e integralizados R$ 

13.500.000,00 (treze milhões e quinhentas mil ações), representado por 

13.500.000 (treze milhões e quinhentas mil) ações, todas ordinárias e 

nominativas. 
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Quadro 10 - Composição acionária em 31 de dezembro de 2009 

 

ACIONISTA 
N.º DE AÇÔES ON 

% 

CODESC-Cia Desenvolvimento do Estado de SC S/A  12.236.144 99,20 

Prefeitura Municipal de Imbituba 48.813 0,40 

Cia Docas de Imbituba 12.283   

Telexpel-Papéis Teleinformática Ltda. 12.283    

Engepasa-Engenharia de Pavimentos S/A 12.283  0,40 

ITAGRES – Revestimentos Cerâmicos S/A 12.283  

Outros Acionistas 237 ┘ 

TOTAL 12.334.326 100,00 
Fonte: CODESC,2010 

 

 

 

 

Quadro 11 - Composição acionário em 10 de fevereiro de 2010  

 

ACIONISTA 
N.º DE AÇÔES ON 

% 

CODESC-Cia Desenvolvimento do Estado de SC S/A  13.401.811 99,27 

Prefeitura Municipal de Imbituba 48.813 0,36 

Cia Docas de Imbituba 12.283   

Telexpel-Papéis Teleinformática Ltda. 12.283    

Engepasa-Engenharia de Pavimentos S/A 12.283  0,37 

ITAGRES – Revestimentos Cerâmicos S/A 12.283  

Outros Acionistas 244 ┘ 

TOTAL 13.500.000 100,00 
Fonte: CODESC,2010 
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Figura 10 - Foto do terreno da ZPE de Imbituba 

 

 
Fonte: CODESC,2010 

 

4.4.4 Obras físicas concluídas na área da ZPE de Imbituba 
 

  Terraplenagem de uma área de 135.000 metros quadrados  
 

 Figura 11 - Terraplenagem 

 

 
Fonte: CODESC,2010 

ZPE/S

C 
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  Construção do alambrado (cercamento) da área -3.000 metros lineares. 
 

Figura 12 - Alambrado 

 

 
Fonte: CODESC,2010 

Instalação provisória do escritório sede da IAZPE  com 86 metros quadrados. 

 
Figura 13 - Escritório 

 

 
Fonte: CODESC,2010 

 

 

  Prédio da Receita Federal do Brasil com 818,59  metros quadrados 
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Figura 14 – Prédio da Receita Federal  

 

 
Fonte: CODESC,2010 

 
 

Plataforma de fiscalização  com área total de 492,50 metros quadrados. 

 
 

 

 

Figura 15 - Plataforma de fiscalização   

 

 
Fonte: CODESC,2010 

 

Guarita de entrada  principal medindo 21,10 metros quadrados.  
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Figura 16 - Guarita de entrada   

 

 
Fonte: CODESC,2010 

 
 

Sala de monitoramento eletrônico.  

 
Figura 17 - Vigilância Eletrônica 

 

 
Fonte: CODESC,2010 
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4.4.5 Empresas com Projetos Industriais aprovados pelo Conselho 

Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE) 

 
A CODESC (2010, s. p.) no edital de privatização nº 006/10 da IAZPE descreve as três 

empresas aprovadas pelo CZPE: 
A ZPE de Imbituba possui atualmente três empresas aprovadas pelo 

CZPE, quadro 12, para instalação em suas dependências que são 

TECTORS’D Eletronic Security Systems Ltda.,  LEGRAND Brazil Ltda e 

EVERSHOE Ltda..   

 
Quadro 12 - Empresas aprovadas pelo CZPE para instalação na ZPE de Imbituba  

 

Nome Cidade Ramo 
Constituída 

em 

Termo de 

Compromisso 

Invest. 

Previsto 

US$(Milhões) 

TECTORS’D Eletronic 

Security Systems Ltda. 

 

Garopaba 

 

Eletrônico 

 

08/07/1997 

 

16/07/1997 

 

3,00 

LEGRAND Brazil Ltda. Imbituba Móveis 09/07/1997 16/07/1997 3,90 

EVERSHOE Ltda. Florianópolis Calçados 18/08/1997 16/07/1997 8,30 

      

TOTAL     15,20 

Fonte: CODESC,2010 

 

 

Contrato de Arrendamento das 3 empresas autorizadas pela CZPE (CODESC,2010): 

 
Objetivando a implantação das empresas acima foi efetivado contrato de 

arrendamento com as mesmas, em data de 08 de agosto de 1997, de áreas de 

terras localizadas dentro da ZPE de Imbituba, com duração de 20 anos, 

podendo ser renovado, abaixo descriminado: 

 

a) Empresa TECTORES’D ELETRONIC SECURITY SYSTEMS 

LTDA, inscrita no CGC 02.084.555/0001-94, arrendamento de área 

de terra com 34.315.359 m2, para a efetiva implantação de uma 

Indústria do Setor Eletrônico, na Zona de Processamento de 

Exportação de Imbituba-SC.  

 

b) Empresa LEGRAND BRASIL, arrendamento de área de terra com 

33.745.849 M2 E 3.000 M2 de área construída, para a efetiva 

implantação de uma Indústria do Setor Moveleiro, na Zona de 

Processamento de Exportação de Imbituba-SC 

 

c) Empresa EVERSHOE LTDA, arrendamento d área de terra com 

12.101.801 m2 E 2.000 m2 de área construída, para a efetiva 

implantação de uma Indústria do Setor Calçadista, na Zona de 

Processamento de Exportação de Imbituba-SC 

 

Nenhuma das três empresas descrita a cima estou operando dentro da ZPE de Imbituba. 

 

A IAZPE, para operar, depende exclusivamente do funcionamento a Zona de 

Processamento de Exportação – ZPE, que por sua vez entrará em funcionamento após o 

alfandegamento da respectiva área pela Secretaria da Receita Federal.  
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Após o  o alfandegamento  inicia-se a implantação e do início das atividades das empresas 

TECTORES’D ELETRONIC SECURITY SYSTEMS LTDA, LEGRAND BRASIL e  

TECTORES’D ELETRONIC SECURITY SYSTEMS LTDA, que tiveram seus projetos industriais 

aprovados pela CZPE. 

A exigência do  alfandegamento  esta entre as diversas exigências contidas no decreto-lei 

nº.11.508, de 20 de julho de 2007, alterada pela Lei nº11732, de 30 de junho de 2008. 

A IAZE (CODESC, 2010, s. p.) esclerece: 

Para que este alfandegamento seja possível a IAZPE - Imbituba 

administradora da Zona de Processamento de Exportação vem atendendo a 

todas as exigências legais, inclusive com o pedido de alfandegamento 

atendido parcialmente, conforme processo nº 10.168.006.450/94-00, porém 

até o presente momento não foi deferido pela Receita Federal. 
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5 RESSURGIMENTO DA ECONOMIA DE IMBITUBA NOS 

ANOS 2000: QUE FALTA FAZ A ZPE? 

 

No meio econômico, era grande a expectativa com o início efetivo das operações na 

ZPE de Imbituba. Já que a mesma era uma das quatro autorizadas, já finalizou obras de infra-

estrutura como cercas, acessos, instalações para a Receita Federal e sistema de vigilância.  

De acordo com o ex-presidente da unidade em Imbituba, Manoel Vitor Cavalcanti, todo o 

complexo industrial já está preparado. Restaria, apenas, a implantação da base de operação da 

Receita Federal. Para ele a expectativa era até o final de 2010 entrar em operação, o que não 

se confirmou.   

O município hoje vive uma euforia com a revitalização do porto, conforme ilustra o 

quadro 13. O administrador do terminal de Imbituba, Jeziel Pamato de Souza, afirmou em 

2010 nas comemorações de 88 anos da companhia Docas de Imbituba: ―Vivemos uma nova 

realidade. Foram duas décadas antagônicas: uma impulsionada pelo carvão, a de 80, e outra 

mergulhada em passivos e dúvidas, a de 90. Quem conheceu o Porto de Imbituba nestas 

épocas, não reconhecerá mais. 

Este aniversário corresponde a um importante marco para nós, pois neste ano tivemos 

recordes de movimentação de cargas e o que é melhor, nossas obras estão a todo vapor para 

proporcionar ao Sul do país uma alternativa logística de altíssima qualidade, com custo 

adequado, eficiência aduaneira e curto período de espera‖ (Cia ..., 2010). 

Quadro 13 -  Evolução da movimentação cargas (t) – 2006/2011 

MÊS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

JANEIRO 164.690 144.866 156.206 185.750 176.519 252.673 

FEVEREIRO 74.645 134.435 175.942 115.345 108.236 178.333 

MARÇO 71.536 170.022 191.571 238.138 99.525 185.465 

ABRIL 125.454 94.406 145.383 127.591 214.075 182.819 

MAIO 120.363 159.801 174.331 157.555 247.024 191.430 

JUNHO 144.483 86.546 108.360 143.415 127.544 - 

JULHO 111.118 137.249 118.347 118.431 182.991 - 

AGOSTO 147.332 130.931 181.439 132.387 107.124 - 

SETEMBRO 181.843 155.673 164.458 116.046 237.057 - 

OUTUBRO 129.010 114.297 136.411 212.033 156.073 - 

NOVEMBRO 70.551 42.832 135.008 115.701 117.022 - 

DEZEMBRO 131.841 96.759 152.459 209.515 137.913 - 

TOTAL 1.472.871 1.467.817 1.839.916 1.871.967 1.911.104 990.720 

MÉDIA 122.739 122.318 153.326 155.997   198.144 
Fonte: CDI,2011 
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 A previsão vem se confirmando, pois com um salto de 51% em relação à 

movimentação do primeiro bimestre de 2010, o Porto de Imbituba comemorou a consolidação 

das estatísticas do período referente a janeiro e fevereiro de 2011, nas quais se destacam os 

granéis sólidos e contêineres. A média de atracações mensais de 19 navios, alcançada em 

2010, manteve-se no período e deve ser a mesma em março (CDI,2011). 

 "Os 51% de aumento em relação ao primeiro bimestre de 2010 respaldam nosso 

modelo de gestão, cujo foco está na atração de investidores para modernização da 

infraestrutura portuária e desenvolvimento econômico regional. No ano passado, estimamos 

para 2011 um crescimento de 30% em nossa movimentação anual. Estas primeiras estatísticas 

demonstram que nossas previsões podem ser ainda mais positivas, principalmente 

porque ainda estamos em meio às obras de ampliação", declarou o Administrador do Porto de 

Imbituba, Jeziel Pamato de Souza. 

 O número mais representativo da recuperação do porto é a movimentação mensal de 

janeiro de 2011. O primeiro mês do ano alcançou o recorde histórico de 252.673 toneladas, a 

maior movimentação dos últimos 22 anos, quando em novembro de 1988 passaram pelo Porto 

de Imbituba 318.476 toneladas (CDI, 2011). 

 Atualmente o porto encontra-se em processo de ampliação figura 18, com obras do 

Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal.  
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Figura 18 – Ampliação do Porto de Imbituba  

 

Fonte: Revista Porto Sul Comércio Exterior e Logística (2010)  

 

 Uma das empresas que operam no porto de Imbituba, a Santos Brasil,
3
 registrou lucros 

de R$ 102,5 milhões no primeiro trimestre de 2011. Foi apresentado crescimento de 30,8% 

em movimentação no cais, atingindo a marca de 226.999 contêineres.  Nos primeiros três 

meses de 2011, A Santos Brasil, obteve um crescimento de 87,7% no EBITDA
4
 na 

comparação com o mesmo período no ano passado, atingindo R$ 102,5 milhões. A margem 

de 42,1%, incremento de 96,9%, em relação ao primeiro trimestre de 2010 (Santos ..., 2011).    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Empresa de referência em operação de contêineres e logística. Criada há 14 anos para operar  o Tecon  

(terminal de contêineres) de Santos (SP), a empresa já investiu R$ 2,8 bilhões, calculados a valor presente, em 

aquisições, expansões e gente (Jornal Popular Catarinense, 2011). 

    

4
 Lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização. 
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Figura  19– Média de movimentação cargas (t) 

 

Fonte: CDI,2011 

 

 Diante da demora para implantação do projeto da ZPE no município, há evidencias da 

descrença da população na real ativação do projeto. Não vendo nela uma solução para o 

desemprego e a apatia da economia local. Nota-se mais crença no desenvolvimento portuário 

e até mesmo em novas indústrias, como a em implantação pela Votorantim na cidade do ramo 

de cimento.         
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6 CONCLUSÃO 

 

Ao que podemos perceber, o modelo das ZPEs é uma proposta que sugere uma forma 

rápida de promover o desenvolvimento econômico, em qualquer região do globo, uma vez 

que haja o cuidado de não depender em demasia destes instrumentos para a exportação, como 

ocorreu em alguns países da África, como alerta Tyler e Negrete (2009). 

É uma alternativa defendida por alguns especialistas e pelo atual governo brasileiro. 

Apesar de o Brasil ter um setor industrial relativamente desenvolvido, não possui nenhuma 

ZPE em funcionamento.  

Nesse contexto, os desequilíbrios regionais persistem. Até mesmos em regiões mais 

desenvolvidas do país, como sul e sudeste, existem áreas geográficas com menor 

desenvolvimento econômico.  Não por acaso estas duas regiões possuem cinco ZPEs (Rio 

Grande – RS, Imbituba- SC, Fernandópolis- SP, Aracruz- ES e Teofilo Otoni – MG).    

As vantagens tributárias das ZPEs são claras e estão definidas e organizadas na 

legislação, o que possibilita o estudo e o planejamento de negócios neste regime de produção. 

 Contudo as vantagens administrativas ainda não estão bem claras, porque cada órgão 

que interage  no comércio exterior brasileiro, tem sua importância e relevância e ainda há 

pontos divergentes sobre a interpretação da lei para a preservação dos interesses nacionais.  

 Essas disposições da lei são de extrema importância, pois através delas cada ZPE 

brasileira apresentará uma situação única. Ou seja, cada região ou grupo de empresas poderá 

utilizar os meios adequados à sua realidade, conforme legislação. Em Imbituba, o uso de uma 

área alfandegada cercada, com empresas agrupadas em seu interior, se apresenta como a 

melhor alternativa e a que esta sendo implantada. 

Quanto aos impostos, há o regime de suspensão de tributos federais, relativo a este 

regime especial, capaz de atrair investimentos estrangeiros e nacionais. 

 Assim, os principais benefícios de uma ZPE apontados por seus defensores seriam: a 

atração de investimentos, que sustentariam o crescimento econômico do País no longo prazo, 

criando uma economia exportadora solida e diversificada; a criação de empregos, pela lógica 

da formação de novos empreendimentos para a produção visando à exportação; a exportação 

de produtos com maior valor agregado via a industrialização no parque fabril das ZPEs, os 

quais seriam produtos com tecnologia para competir no mercado externo; a correção dos 

desequilíbrios regionais, ou seja, no Brasil há uma concentração de indústrias no Sudeste e 
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Sul em detrimento das demais regiões. Essa última vantagem é de grande importância para a 

homogeneização da economia nacional, reforçando o pacto federativo.  

Apesar da indicação de sucesso no mundo, com raros exemplos de fracasso, o modelo 

das ZPEs no Brasil ainda é objeto de discussões, apesar de já regulamentado e aprovado por 

lei. 

  Com relação à ZPE de Imbituba, as questões logísticas e, principalmente, 

socioeconômicas de Imbituba encaixam-se, perfeitamente no perfil para a ativação de um 

projeto de ZPE. 

 Diante da atual possibilidade de privatização, conforme recentes ações do governo 

estadual - maior acionista desse projeto - a ativação da ZPE de Imbituba enfrenta uma 

situação diferente. Aguardam-se seus novos administradores. 

  Concluímos facilmente que Imbituba  possui os requisitos necessários ao inicio das 

atividades de uma ZPE. Tal fato poderá ser o início de uma mudança importante para a cidade 

e para a região. Diferente do início do projeto, a idéia atual é que ele ocorra com uma 

administração privada.  

 Dessa forma, mesmo após 16 anos, questões administrativas ainda fazem da ZPE de 

Imbituba apenas um projeto. 
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Apêndice 1 – Entrevista com o Ex-Presidente da IAZPE, Imbituba Administradora da 

Zona de Processamento de Exportação.   
 

Texto resultante de um questionário aplicado pelo autor ao ex-presidente da IAZPE, empresa 

administradora da ZPE de Imbituba em 03/12/11 no mesmo município. 

 

Nome completo: Manoel Vitor Cavalcanti. 

Entrevistador: Qual a sua formação acadêmica e profissional? 

Manoel Vitor: Arquitetura e Urbanismo. 

Entrevistador: Em que período foi Presidente da IAZPE? 

 Manoel Vitor: De 1995 a 1998 e de 2003 a 2010. 

Entrevistador: Em sua opinião os estudos de avaliação dos processos de criação e 

funcionamento de ZPE’s no Brasil foram consistentes? 

Manoel Vitor: Quanto ao processo de criação podemos afirmar que sim e isto pode ser 

comprovado nas atas das inúmeras reuniões ministeriais e também com a mesma intensidade 

nas comissões tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. 

Agora com relação ao funcionamento nada podemos afirmar, até porque não existe ainda uma 

experiência brasileira.   

Entrevistador: No atual estagio de desenvolvimento das ZPE’s brasileiras que diagnóstico e  

balanço você faria? 

Manoel Vitor: Acredito que na era Sarney, em 1988, quando foi assinado o Decreto de criação 

das ZPEs , o diagnóstico era favorável, com o advento Collor, fomos para enfermaria, nos anos 

FHC, ficamos na UTI, com Lula fomos para um quarto de primeira e finalmente com a Dilma 

tivemos alta.  

Entrevistador: Examinando as ZPEs no Brasil que pontos críticos você observa sobre as 

diferentes experiências e tentativas de implementação das mesmas? 

Manoel Vitor: Em âmbito geral faltava ao Brasil dispor de um mecanismo legalmente 

constituído, utilizado aos quatro cantos do planeta, com regras claras e duradouras, 

fundamentais para atrair investimentos. 

Entrevistador: Pontos positivos e negativos você observa e destaca no processo de tentativa de 

instalar ZPEs no país desde o final dos anos 80? 

Manoel Vitor: Como positivo foi a decisão de se implantar no País aquilo que estava dando e 

continua dando certo lá fora. 

De negativo foi o formato da Legislação aprovada, que praticamente inviabilizava qualquer 

interesse do setor industrial.  

Entrevistador: Como é o seu conhecimento sobre experiências internacionais em especial 

América Latina. 

Manoel Vitor: Existem centenas de experiências internacionais bem sucedidas, mas para citar 

uma com certeza a chinesa é incontestável, na América Latina a Argentina, Uruguai, Chile e 

Colômbia podem servir como referencia. 

Entrevistador: Com o seu conhecimento sobre os problemas ligados ao Projeto da ZPE de 

Imbituba, quais os mais críticos.   

Manoel Vitor: O primeiro foi para que Imbituba fosse a sede da ZPE a ser implantada em 
Santa Catarina, depois as dificuldades normais como toda tramitação do processo de criação da 

empresa administradora, indicação de recursos financeiros para projetos e implantação das 

obras de infraestrutura aprovadas na Assembléia Legislativa e sancionada pelo Governador, 

depois, evidentemente, a vontade política de tocar o projeto. 
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Entrevistador: As ZPEs como instrumento de desenvolvimento parece ainda ter força no 

restante do país, na sua visão porque em Santa Catarina há um descrédito mais acentuado, ou 

esta afirmação não é verdadeira?  

Manoel Vitor: O fato é que Santa Catarina cumpriu rigorosamente todos os procedimentos 

legais em tempo recorde, para citar dois diferenciais é a única no país com parecer favorável 

da Receita Federal para o Alfandegamento e a única a ter projetos industriais aprovados para 

instalação no Conselho Nacional de ZPEs, presidido pelo Ministério da Industria e Comercio, 

infelizmente tudo isto aconteceu no período em que estávamos a UTI, daí o descrédito. 

Entrevistador: Em sua opinião, qual é o entrave maior para o Alfandegamento da ZPE de 

Imbituba, já que é possuidora de toda infraestrutura?   

Manoel Vitor: A realidade é que existem outras ZPEs nas mesmas condições ou até melhores 

que a da Imbituba, em termos de infraestrutura, até pela deterioração causada pelo tempo, em 

condições de serem Alfandegadas, mas o problema sempre esteve na decisão central de 

alavancar o processo.  

Entrevistador: Qual a sua posição diante da determinação do Governo do Estado de vender sua 

participação acionaria na IAZPE? 

Manoel Vitor: Quando a Assembléia Legislativa autorizou o Governo do Estado a participar da 

IAZPE, já havia no texto legal dispositivo que previa a venda gradativa desta participação a 

partir do quinto ano após a entrada em operação, visto que ao Governo caberia a tarefa de 

indutor e não exercer a função de Administrador de condomínio industrial. 

Muito embora ela não tenha entrado em funcionamento, entendo que o Estado já cumpriu o 

seu papel.   

Entrevistador: A venda da participação acionaria pelo Governo Estadual pode ameaçar de 

extinção o Projeto da ZPE de Imbituba? 

Manoel Vitor: É uma possibilidade, depende muito do que se queira implantar naquela área. 

Entrevistador: Após 17 anos de sua criação a ZPE de Imbituba ainda pode se tornar uma 

realidade, com uma administração privada? 

Manoel Vitor: Com certeza, como me referi anteriormente, que existem grupos de investidores 

interessados no projeto de implantação de ZPEs no Brasil é fato e Imbituba não está fora de 

cogitação.  

Entrevistador: No seu modo de entender qual a diferença fundamental entre uma administração 

publica ou privada na ZPE?  

Manoel Vitor: Acho que cabe ao Governo regulamentar e fiscalizar o setor produtivo e a 

iniciativa privada promover o funcionamento das atividades afim.  

Entrevistador: Observando os fundamentos de criação das ZPEs, especialmente no Brasil a 

saída do Governo da administração das mesmas é esperado em algum momento, mas no caso 

da ZPE catarinense este momento não foi prematuro, já que não temos empresas operando na 

ZPE? 

Manoel Vitor: O que ocorre é que para manter um empreendimento qualquer só se justifica se 

ele, a partir de determinado período investimento, tiver auto suficiência e, neste caso existem 

outras prioridades, imagino eu.  

Entrevistador: Desde a sua criação a ZPE de Imbituba não criou na população expectativas de 

progresso da região. No seu entendimento esta afirmação é falsa? Por que?    

Manoel Vitor: Pelo contrario, nos arquivos da IAZPE podemos encontrar cerca de 3.000 fichas 

cadastrais na busca de um emprego, fora isto em torno de 20 Cartas de Intenção de empresas 

interessadas em se instalar, três delas já autorizadas pelo MIDC.   

 

 

 

 


