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ANÁLISE DEREX

O relatório de maio de 2015 apresentou o desempenho das exportações e importações 
no mês de abril, bem como os resultados do primeiro quadrimestre do ano.

A balança comercial do país registrou superávit de pouco mais de US$ 500 milhões em 
abril. No entanto, o saldo no ano segue negativo em US$ 5,1 bilhões. Tanto as exportações 
quanto as importações do Brasil mantiveram trajetória de queda nos quatro primeiros 
meses de 2015, de 16,4% e 15,9%, respectivamente, na comparação interanual (Tabela 1).

Tabela 1. Balança comercial por período (US$ bilhões).

Raio X do comércio exterior brasileiro

1 Maio/14 a Abr/15.

Fonte: Aliceweb/MDIC.

Exportações Importações Saldo

Período 2015 2014 ∆% 2015 2014 ∆% 2015 2014 ∆%

Abril 15,2 19,7 -23,2% 14,7 19,2 -23,7% 0,5 0,5 -3,0%

Jan. a Abr. 57,9 69,3 -16,4% 63,0 74,9 -15,9% -5,1 -5,6 9,1%

Últimos 12 meses1 213,7 239,9 -10,9% 217,3 237,0 -8,3% -3,5 2,9 -222%

Acesse aqui o documento. 
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Raio X das relações bilaterais Brasil-China

Em abril, a balança comercial brasileira com a China foi superavitária em US$ 948 
milhões, enquanto a corrente comercial registrou queda de 20%, atingindo US$ 5,9 
bilhões (Figura 1).

No acumulado de janeiro a abril de 2015, as vendas para a China recuaram 31,6% na 
comparação interanual. As importações, por sua vez, apresentaram uma contração de 
4,0% em relação ao mesmo período de 2014.

Acesse aqui o documento. 

ANÁLISE DEREX

Figura 1. Evolução da balança comercial Brasil-China (US$ bilhões).
Fonte: Aliceweb/MDIC.
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Raio X dos investimentos

No primeiro quadrimestre de 2015, os fluxos de investimento estrangeiro direto (IED) 
no Brasil totalizaram US$ 17,9 bilhões. Trata-se de um volume 7,3% menor do que o 
registrado no mesmo período de 2014. O resultado foi influenciado pela redução dos 
fluxos em participações de capital, que registraram queda de 20,8% na comparação 
interanual (Tabela 2).

O setor de serviços mostrou a principal contribuição negativa, com redução de aproxi-
madamente 40,0%. A indústria de transformação também registrou um fraco desem-
penho se comparado a 2014, ao captar US$ 3,5 bilhões no acumulado até abril de 2015.

Tabela 2. Investimentos estrangeiros diretos líquidos (US$ milhões).

Jan-abr/15 Jan-abr/14 Variação

Investimentos estrangeiros diretos – total 17.966 19.377 -7,3% ▼

Participação no capital 11.503 14.517 -20,8% ▼

Empréstimos intercompanhias 6.463 4.860 33,0% ▲

Fonte: Banco Central do Brasil.

Acesse aqui o documento. 

ANÁLISE DEREX
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SERVIÇOS

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Ciesp) continuam trabalhando para que a indústria retome sua relevância na atividade econômica do país. Por 
isso, fortalecer o comércio exterior é uma prioridade para as entidades.
 
Visando à ampliação do atendimento e à capilaridade dos serviços prestados pelo sistema Fiesp-Ciesp na capital 
paulista, a partir de 15 de junho de 2015, as empresas exportadoras poderão contar com mais dois locais de aten-
dimento para realizar a emissão dos Certificados de Origem. Os endereços das diretorias distritais do Ciesp são:

CIESP DISTRITAL SUL
End.: Rua Bernardino de Campos, 145 – Brooklin
CEP: 04620-001
Tel.: (11) 5091-4899
E-mail: atendimento@ciespsul.org.br

CIESP DISTRITAL OESTE
End.: Rua Pio XI, 500 – Lapa
CEP: 05060-000
Tel.: (11) 2894-9606
E-mail: atendimento@ciespoeste.org.br

E a partir de 03 de agosto de 2015, outros dois postos serão abertos nos seguintes endereços:

CIESP DISTRITAL NORTE
End.: Rua Alferes Magalhães, 92 – 13º andar – conj. 135 – Santana
CEP: 02034-006
Tel.: (11) 2283-3957
E-mail: diretoria@ciespnorte.org.br

CIESP DISTRITAL LESTE
End.: Rua Natal, 285 – Mooca
CEP: 03186-030
Tel.: (11) 2601-6565
E-mail: coordenacao@ciespleste.org.br

Novidades na Certificação de Origem

INFORMATIVO DO DEREX MAIO 2015 6

mailto:atendimento@ciespsul.org.br
mailto:atendimento@ciespoeste.org.br
mailto:diretoria@ciespnorte.org.br


CONEXÕES

Seminários de Comércio Exterior: Anexação de Documentos 
Digitalizados e Siscoserv

No mês de maio, foram realizados na Fiesp dois seminários de grande relevância ao em-
presariado brasileiro. 

O Seminário sobre Anexação de Documentos Digitalizados, em parceria com o Sindicato 
dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo (Sindasp), visou informar às empresas sobre 
o novo módulo de anexação de documentos no âmbito do Portal Único de Comércio 
Exterior. O evento contou com a presença da auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, 
Denise Castro, e também tratou de outros temas, como despacho de exportação (Decla-
ração de Exportação – Web) e a importância do compliance no desembaraço aduaneiro. 
Para mais informações sobre os temas abordados no seminário, acesse a página do Por-
tal Único de Comércio Exterior no site da Fiesp.

Já o Seminário sobre o Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e 
Outras Operações que produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv) teve o objetivo de 
conceder informações sobre legislação, finalidade, acesso, operacionalização, prazo para 
registro, Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS) e outros procedimentos do referido sis-
tema. O seminário contou com a participação da Receita Federal do Brasil e do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), órgãos gestores do sistema.
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Ministro de Comércio Exterior 
e Investimento Estrangeiro de 
Cuba em visita à Fiesp. Foto: 
Helcio Nagamine/Fiesp.

No dia 07 de maio, foi realizado na Fiesp o Seminário Oportunidades de Negócios e In-
vestimentos em Cuba, que contou com a presença do Ministro de Comércio Exterior e 
Investimentos Estrangeiros de Cuba, Sr. Rodrigo Malmierca.

No contexto do novo posicionamento de Cuba no mercado internacional, foi apresenta-
da a nova carteira de projetos de negócios no país. Segundo o Ministro Malmierca, Cuba 
oferece um ambiente favorável ao investimento estrangeiro, uma vez que possui esta-
bilidade social e jurídica, elevado nível educacional, excelente localização geográfica, 
existência de políticas que priorizam e favorecem os processos de pesquisa e inovação 
tecnológica, além de um mercado interno crescente e diversificado.

Dada a importância do investimento estrangeiro, foram criadas no país as seguintes 
ações para potencializá-lo: (i) aprovação da Política para Investimento Estrangeiro (Lei 
118/2013); (ii) criação da Zona Especial de Desenvolvimento de Mariel; e (iii) criação da 
Carteira de Oportunidades de Investimento Estrangeiro. 

Durante o seminário, o Presidente da Fiesp, Paulo Skaf, ressaltou a importância da coope-
ração bilateral entre ambos os países e propôs a organização de uma missão empresarial 
à Cuba, a ser realizada ainda no ano de 2015.

Ministro anuncia oportunidades de investimentos em Cuba

CONEXÕES
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Seminário Cooperação 
Industrial Brasil-Suécia. 
Foto: Fiesp.

A Fiesp, em parceria com o Business Sweden, realizou o seminário Cooperação Industrial 
Brasil-Suécia, que contou com a participação de mais de 200 lideranças empresariais e 
acadêmicas suecas e brasileiras, além de autoridades governamentais suecas e do Minis-
tro de Indústria, Comércio e Inovação da Suécia, Sr. Mikael Damberg.

O encontro discutiu oportunidades de cooperação industrial entre os dois países, prin-
cipalmente nos setores aeronáutico, de mineração e bioeconomia. Na abertura do 
evento, o ministro sueco salientou a importância da inovação e do empreendedorismo 
para o desenvolvimento econômico. A Suécia é considerada um dos países mais com-
petitivos e inovadores do mundo, e cerca de 3,4% do produto interno bruto (PIB) do 
país é investido em pesquisa, sendo que as empresas contribuem com 70% deste valor. 
Empresas suecas, como Saab, Ericsson e Volvo, já investiram em centros de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) no Brasil e contribuem diretamente com a ampliação de proje-
tos inovadores no país.

O Ministro Mikael Damberg também clamou pelo progresso das negociações para o 
acordo de livre-comércio entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia, 
visando intensificar o comércio bilateral. Também participaram do evento o vice-presi-
dente da Fiesp, Josué Christiano Gomes da Silva, e o embaixador da Suécia, Per-Arne 
Hjelmborn. Após o seminário, foram realizadas mesas redondas sobre os setores aero-
náutico, de mineração, bioeconomia e aeroespacial.

Ministro de Indústria, Comércio e Inovação da Suécia vem à 
Fiesp para discutir oportunidades de cooperação

CONEXÕES
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No dia 05 de maio, a Fiesp recebeu a visita do Diretor-geral do Conselho de Atividades 
Internacionais da Federação das Indústrias da Grécia (SEV), Sr. Yannis Patsiavos, acom-
panhado do Presidente do Conselho de Negócios Grego Latino-americano, Sr. Cons-
tantinos Antonopoulos. O encontro teve como objetivo apresentar as oportunidades 
de investimentos e negócios entre ambos os países. 

Na ocasião, o Sr. Yannis Patsiavos informou que empresas gregas, associadas à SEV, dos 
setores de alimentos e bebidas e farmacêutico (dermocosméticos) estão interessadas 
em identificar fornecedores brasileiros de diversos produtos, como alimentos frescos 
e congelados, rações orgânicas para animais, laticínios, medicamentos genéricos, der-
mocosméticos e produtos para cirurgia plástica. 

A Sra. Margaret Leedis, Gerente de Projetos da Enterprise Greece, apresentou a carteira 
de projetos de investimentos na Grécia e explicou que o país está aberto para capital 
estrangeiro em cerca de 450 projetos nos setores de tecnologia da informação e comu-
nicação, turismo, saúde, energia, alimentos e agricultura, e logística.

Para mais informações sobre estas oportunidades, entre em contato com o Consulado 
Geral da Grécia em São Paulo: (11) 3283-1231 e ecocom-spa@mfa.gr

Empresas gregas buscam fornecedores e parceiros brasileiros

CONEXÕES
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Reunião Anual do C6. 
Foto: CCPIT Beijing Subcouncil.

Entre os dias 11 e 13 de maio, o Diretor Titular do Derex, Thomaz Zanotto, representou 
a Fiesp no Encontro Anual do C6, em Pequim. O evento reuniu os executivos de Câma-
ras de Comércio e Indústrias (CCI) de Londres, Paris, Berlim, Moscou e Pequim, que, 
junto com São Paulo, fazem parte do grupo conhecido como Clube C6. 

Os encontros deste grupo visam apresentar projetos ligados à promoção comercial, 
aos investimentos e à cooperação multilateral em diversas áreas, dentre elas educa-
ção, tecnologia e desenvolvimento urbano. Na edição de 2015, foram discutidas as 
soluções inovadoras em mobilidade urbana e gestão de resíduos sólidos. Os represen-
tantes das Câmaras de Comércio e Indústrias também participaram da 3ª Conferência 
Internacional de Pequim de Câmaras de Comércio e da Exposição Internacional de 
Pequim de Alta Tecnologia (Chitec).

Fiesp participa de encontro internacional para discutir soluções 
inovadoras em mobilidade urbana e gestão de resíduos sólidos

CONEXÕES
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No dia 14 de maio, a Fiesp recebeu a Diretora do Centro Internacional de Comércio 
(ITC, International Trade Center), Sra. Arancha González. O objetivo da reunião foi dis-
cutir possibilidades de parcerias entre a Federação e o ITC, especialmente em temas 
relativos às barreiras técnicas ao comércio internacional. 

O ITC possui uma ferramenta on-line e gratuita, standardsmap.org, que reúne os princi-
pais selos e normas privadas existentes no mundo, com o intuito de auxiliar as empre-
sas exportadoras a diagnosticarem os regulamentos e as normas técnicas aplicadas 
aos seus produtos. Ademais, o ITC participa de discussões na Organização Mundial do 
Comércio (OMC) sobre padrões privados, e um dos objetivos da Organização é harmo-
nizar as regras e eliminar duplicidades, na medida do possível, para diminuir os custos 
das empresas na adequação a estas regras. 

Arancha González comentou também sobre a Exposição e Fórum de Mulheres Empreen-
dedoras, a ocorrer em São Paulo, nos dias 02 e 03 de setembro de 2015, organizado pelo 
ITC e com apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex). O evento consistirá no lançamento de uma plataforma de ajuda a mulheres ex-
portadoras, de pequenas e médias empresas, que visa facilitar o contato com comprado-
res internacionais, presentes sobretudo em países em desenvolvimento. Para conhecer 
as ferramentas oferecidas pelo ITC, acesse o site http://www.intracen.org/

Visita da Diretora do Centro Internacional de Comércio, Sra. 
Arancha González

CONEXÕES
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Fiesp acompanha visita do Primeiro-ministro da China ao Brasil

CONEXÕES

A Fiesp participou da agenda empresarial organizada no âmbito da 
visita ao Brasil do Primeiro-ministro da China, Li Keqiang, entre 18 e 
20 de maio.

Na agenda, organizada pelo Conselho Empresarial Brasil-Chi-
na (CEBC), em parceria com o Ministério do Comércio da China e 
o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a diretoria do Derex 
participou de rodada de negócios com autoridades e empresários 
chineses e brasileiros, e da Cúpula Empresarial Brasil-China, reali-
zada no Palácio do Itamaraty. O evento contou com a presença da 
Presidente Dilma Rousseff e do Primeiro-ministro Li Keqiang. No úl-
timo dia da visita, a Fiesp acompanhou a inauguração da Exposição 
de Equipamentos e Manufaturados da China, no Rio de Janeiro, em 
evento organizado pelo Conselho Chinês para a Promoção do Co-
mércio Internacional (CCPIT).

O premier chinês veio acompanhado por expressiva delegação de 
empresários e CEO chineses, sobretudo dos setores de energia, in-
fraestrutura, construção civil, máquinas e equipamentos, tecnologia 
e telecomunicações, automotivo e agronegócio. Durante a visita fo-
ram celebrados 35 acordos bilaterais, em que se destacou o interes-
se chinês em investir em produção e financiar projetos de infraestru-
tura no Brasil. Os principais entendimentos anunciados foram:

• Assinatura de protocolo sanitário para reabertura do mercado 
chinês para a exportação de carne bovina e habilitação de oito 
frigoríficos brasileiros;

• Criação de um fundo de cerca de US$ 50 bilhões entre o Banco Indus-
trial e Comercial da China (ICBC) e a Caixa Econômica Federal, para 
investimento em projetos de infraestrutura;

• Proposta chinesa para criação de um fundo bilateral de coope-
ração produtiva de US$ 20 bilhões, com recursos do governo da 
China, para investimentos nos setores de siderurgia, cimento, vi-
dro, material de construção, equipamentos e manufaturas;

• Cooperação chinesa para estudo de viabilidade de ferrovia transoceâ-
nica entre Brasil e Peru;

• Confirmação da venda de 22 jatos da Empresa Brasileira de Ae-
ronáutica (Embraer) para a companhia aérea Tianjin Airlines.

OPINIÃO DEREX

O Diretor Titular do Departamento, 
Thomaz Zanotto, concedeu entrevista 
ao jornal Correio Braziliense e afirmou 
que o capital chinês poderá tirar do pa-
pel a ferrovia transoceânica, ligando o 
Brasil ao Peru. Para Zanotto, os chine-
ses têm muito interesse nas ferrovias e 
dispõem de experiência nessa área.

HESSEL, R. Empreiteiras na mira da 
China. Correio Braziliense, Brasília, 
14 maio 2015, Economia.
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Oportunidades de financiamento do Banco de Exportação e 
Importação dos Estados Unidos 

Diálogos com Autoridades Públicas em Foz do Iguaçu, Paraná

CONEXÕES

No dia 22 de maio, a Fiesp recebeu a Assessora de Desenvolvimento de Negócios do 
Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos (Exim Bank), Kate Bishop, para 
discutir a relação bilateral Brasil-Estados Unidos, bem como conceder informações 
atualizadas das atividades do banco no Brasil e na América Latina.

Durante sua visita à Fiesp, a assessora do Exim Bank relatou as iniciativas de financia-
mento realizadas pelo banco norte-americano no Brasil. Em 2014, a instituição finan-
ciou cerca de US$ 2 bilhões distribuídos em setores como petróleo e gás, aeronáutico e 
construção. Uma das funções do Exim Bank é preencher as lacunas no mercado, e uma 
das vantagens seria o capital a médio prazo. O banco trabalha em parceria com Banco 
do Brasil, Itaú, Bradesco, Citibank, Bank of America e até mesmo com bancos europeus 
e japoneses no fornecimento de garantias, reduzindo a taxa de juros e oferecendo mais 
credibilidade às transações.

No dia 26 de maio, a Fiesp promoveu a 72ª edição do programa Diálogos com Autori-
dades Públicas. Na ocasião, o Derex visitou a Delegacia da Receita Federal em Foz do 
Iguaçu, na fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai.

Criada em 2006 em parceria com a Receita Federal do Brasil, a iniciativa busca prover 
aos servidores públicos de órgãos de fiscalização informações que colaborem para a 
identificação e otimização do combate aos produtos piratas e práticas ilegais que pre-
judicam o comércio. 

Por meio da realização de visitas a portos, aeroportos e pontos de fronteira brasileiros, 
cada evento envolve os principais órgãos públicos responsáveis pela fiscalização do 
comércio exterior, além de sindicatos filiados à Fiesp e outros representantes da inicia-
tiva privada. O programa ainda conta com o apoio do Conselho Nacional de Combate 
à Pirataria (CNCP), do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) e do Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
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Fiesp sedia encontros sobre oportunidades de negócios com 
o Paquistão 

CONEXÕES

A Fiesp recebeu, no dia 27 de maio, visita do novo Embaixador do Brasil no Paquistão, 
Sr. Claudio Raja Gabaglia Lins. O encontro contou com a participação de representan-
tes dos setores de defesa, têxtil, equipamentos médicos, farmacêutico e carnes bovina 
e de frango. O Embaixador destacou que dará grande ênfase ao incremento das re-
lações comerciais com o país asiático, e debateu as oportunidades de negócios para 
cada setor. Além disso, colocou a Embaixada brasileira em Islamabad (que também 
abrange o Tadjiquistão) à disposição para auxiliar em ações de promoção comercial.

A Fiesp também realizou reunião com uma delegação de 10 empresas paquistanesas 
do setor de artigos esportivos, membros da Câmara de Comércio de Sialkot, interessa-
das em buscar parcerias comerciais com empresas brasileiras produtoras e distribuido-
ras de luvas esportivas, bolas de futebol e vôlei, artefatos de couro, entre outros. Discu-
tiram-se possibilidades para facilitar os negócios entre os países, incluindo a redução 
de entraves ao comércio e a facilitação do processo de emissão de vistos para viagens 
de negócios. Os encontros foram coordenados pelo Sr. Newton de Mello, Diretor Titular 
Adjunto do Derex.

Outros eventos e reuniões

05 Tunísia convida empresariado brasileiro a fazer negócios no país africano

15 Visita com a Ministra de Trabalho e Condição da Mulher do Canadá

19
Presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal 

(Aicep) discute incentivos aos investimentos no país

20

Secretário Assistente para Setor Privado do Departamento de Segurança 
Interna dos EUA discute com a Fiesp relação bilateral pautada em facilitação 

do comércio

Derex participa da retomada das atividades do Núcleo de Comércio Exterior 
do Ciesp de Ribeirão Preto

MAIO
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EQUIPE TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E COMÉRCIO EXTERIOR – DEREX
E-mail: derex@fiesp.com
Telefones: (11) 3549-4532/4635

Área de Certificado de Origem
E-mail: certificadodeorigem@fiesp.com
Telefone: (11) 3549-4393

Área de Defesa Comercial 
E-mail: defesacomercial@fiesp.com
Telefone: (11) 3549-4221

Área de Facilitação do Comércio Exterior
E-mail: apoiocomex@fiesp.com
Telefone: (11) 3549-4449

Área de Negociações Internacionais e Estudos do Comércio Exterior
E-mail: negociacoesinternacionais@fiesp.com
Telefone: (11) 3549-4493

Área de Relações Exteriores, Promoção Comercial e de Investimentos
E-mail: promocaocomercial@fiesp.com
Telefone: (11) 3549-4653

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – FIESP
Endereço: Av. Paulista, 1313 – 4º andar | São Paulo – SP | 01311-923
www.fiesp.com.br
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