


O DEREX 

Representa 

Formula políticas 

Assessora 

Provê 

SERVIÇOS À INDÚSTRIA 



O DEREX 
Monitora e elabora diagnósticos 
sobre as tendências do comércio 
exterior e seu impacto no Brasil e 
na inserção internacional da 
Indústria 



ANÁLISE ECONÔMICA DO COMÉRCIO EXTERIOR 

IMPRENSA  

ESTUDOS E TRABALHOS  

INDICADORES 

Coletivas de Imprensa 

Estudos Analíticos 

Estatísticas e Dados 

Relatórios sobre o Comercio 

TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS E IMPACTOS 

Coeficiente de Importação e 
Exportação 

Relatório sobre Investimento 
Estrangeiro Direto 

Câmbio Setorial de 
Equilíbrio 

REFORMA DO CÂMBIO 

INTERNACIONALIZAÇÃO 
DE EMPRESAS 



O DEREX 
Promove a isonomia competitiva 

da Indústria e assegura um 
ambiente de negócios justo por 
meio do combate às medidas e 

práticas desleais e ilegais 
de comércio 



Difusão de Informações 

Representação Política 

Formulação de Políticas 
Públicas 

Referência 
Institucional 

Assessoria técnica 

Monitoramento constante 
do comércio 

Defesa Comercial 

Defesa comercial e análise jurídica do comércio exterior 



DEFESA 
COMERCIAL 

Identificação de 
práticas ilegais 

Monitoramentos 
estatísticos 
periódicos 

Assessoria técnica 

Definição de 
estratégias 

Articulação e 
interlocução junto 
às autoridades 

Treinamentos de 
Órgãos Públicos 
contra a pirataria 

Seminários e 
exposições 

Parcerias com o 
governo, entidades 
privadas e 
organizações 
internacionais 

Estudos, pesquisas e 
posicionamento 

PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 

Auxilio técnico e 
político na 
superação de 
barreiras às 
exportações 

 

Auxilio na 
elaboração de 
normas e 
regulamentação 
técnica 

BARREIRAS 
INTERNACIONAIS 

Consultoria e 
posicionamento em 
questões jurídicas do 
comércio internacional 

Acompanhamento 
legislativo 

Análise e 
posicionamento frente 
a Projetos de Lei 

Estudos e propostas 
para melhorias na 
legislação de comércio 
internacional 

ASPECTOS 
JURÍDICOS 



O DEREX 
Representa e assiste à indústria nas 
negociações internacionais nas quais o 
Brasil está envolvido. 



Linhas de Atuação: 

REPRESENTA 

Representação do setor privado brasileiro perante 
entidades, governos e organizações internacionais: 

 Articulação e diálogo com formuladores de políticas 
 e representantes do setor privado 

 Desenvolvimento de parcerias 

FORMULA 

Formulação de posicionamentos e estratégias de 
negociações: 

 Elaboração de estudos e análises técnicas 

DEBATE 

Foro de debate para coordenação de 
posicionamentos e sistematização de consultas 
sobre interesses e sensibilidades do setor privado 

ASSESSORA 

Assessoria técnica às entidades privadas e 
empresas 

DIFUNDE 

Difusão de temas de negociações internacionais: 

 Realização de palestras e seminários 

 Elaboração de publicações 

 Diálogo com a mídia e sociedade 

NEGOCIAÇÕES 
INTERNACIONAIS 



O DEREX 
Promove a inserção internacional da indústria 
e a atração de investimentos estrangeiros  



Análise Quantitativa 

     Dados estatísticos 

PERFIS DE MERCADO 

Análise Qualitativa 

     Prognósticos 

Identificação de 
empresas importadoras 

PESQUISA DE 
IMPORTADORES 

BOLETIM DE 
OPORTUNIDADES    

DE NEGÓCIOS 

Inteligência Comercial 
TRANSFORMAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS 

Divulgação de 
oportunidades de:  

          Investimentos 

 Exportação 

 Importação 

 Joint-venture 

 Representação 



Ações de promoção comercial 
BUSCA DE NOVOS MERCADOS  
CONSOLIDAÇÃO DE MERCADOS CONQUISTADOS 

Encontros de negócios 
entre empresários 
brasileiros e estrangeiros  

Arregimentação de 
empresários e organização 
de missões ao exterior 

Participação de 
empresários brasileiros 
em feiras no Brasil e no 
exterior 

RODADAS DE NEGÓCIOS MISSÕES COMERCIAIS FEIRAS INTERNACIONAIS 



Representa e promove a indústria no cenário político 
internacional, por meio de uma diplomacia empresarial 
incisiva junto a parceiros dos setores público e privado 

O DEREX 



RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 
Relacionamento com 
órgãos e entidades no 
Brasil e no exterior 

Representação 
institucional em questões 
internacionais 

“Porta de entrada” da 
indústria para delegações 
estrangeiras 



INÍCIO 
OBJETIVO 

Provê à Indústria Serviços de Certificação de Origem e Assessoria 
em Operações de Exportação, Importação e Logística. Desenvolve 
iniciativas voltadas à desburocratização. 

O DEREX 



Emissão de certificado de origem 

Cursos e Treinamentos 

A FIESP é a maior 
certificadora do País, com 
260 mil processos/ano 

CERTIFICAÇÃO  
DE ORIGEM 



Programa – SPEX 

Help-Desk 

Posto de Serviço de RF / Radar 

Despachos Executivos 

Parcerias com a Receita 
Federal e MDIC 




