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ANÁLISE DEREX
Raio X do comércio exterior brasileiro
A edição de setembro de 2015 do relatório apresentou o desempenho do comércio exterior
brasileiro no mês de agosto, bem como os resultados para o acumulado do ano.
A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 2,7 bilhões em agosto, resultado
de US$ 15,5 bilhões em exportações e US$ 12,8 bilhões em importações. Na comparação
com o mesmo mês de 2014, as importações mostraram queda mais acentuada do que as
vendas ao exterior. De janeiro a agosto, a balança comercial acumulou um superávit de
US$ 7,3 bilhões, com queda de 16,7% nas exportações e 21,3% nas importações (Tabela 1).
Houve retração no valor exportado dos três grupos por fator agregado, embora os volumes
de exportação tenham aumentado na comparação interanual. Já as importações recuaram
tanto em valor quanto em volume no mesmo período e base de comparação.
Tabela 1. Balança comercial por período (US$ bilhões).

Exportações

Importações

Saldo

Período

2015

2014

Δ%

2015

2014

Δ%

2015

2014

Agosto

15,5

20,5

-24,3%

12,8

19,3

-33,7%

2,7

1,2

Jan. a Ago.

128,3

154,0

-16,7%

121,0

153,8

-21,3%

7,3

0,2

Últimos 12 meses1

199,4

239,4

-16,7%

196,4

233,1

-15,7%

3,1

6,3

1 Setembro/14 a Agosto/15.
Fonte: Aliceweb/MDIC.

Acesse aqui o documento.
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ANÁLISE DEREX

Raio X das relações bilaterais Brasil-China
Em agosto de 2015, a balança comercial com a China registrou superávit de US$ 518
milhões. No acumulado dos oito meses do ano, o saldo foi positivo em US$ 3,1 bilhões (Figura 1). O resultado refletiu a redução de 19,7% das exportações, enquanto
as importações caíram 9,2% na comparação com o mesmo período de 2014.
O resultado das exportações pode ser explicado pela redução de US$ 6,2 bilhões nas
vendas de produtos básicos, que representou 84,6% da pauta. As importações provenientes da China recuaram em valor e volume. Entre os fatores agregados, o valor
importado de manufaturas diminuiu em US$ 2,4 bilhões, o que representou retração
de 10% na comparação interanual.

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

Acesse aqui o documento.
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ANÁLISE DEREX

Raio X dos investimentos
Entre janeiro e agosto de 2015, os fluxos de investimento estrangeiro direto (IED) no
Brasil registraram um total de US$ 36,8 bilhões. Trata-se de um volume 12,3% menor
do que o registrado no mesmo período de 2014. O resultado foi influenciado principalmente pela redução dos ingressos em empréstimos intercompanhias, que registraram
queda de 30,7% na comparação interanual. No mesmo período, os investimentos brasileiros diretos (IBD) registraram um montante líquido de US$ 6,8 bilhões (Tabela 2).
Tabela 2. Investimentos diretos líquidos estrangeiro e brasileiro (US$ milhões).
Jan.-Ago./14 Jan.-Ago./15

Variação

Investimentos estrangeiros diretos – total

42.001

36.822

-12,3% ▼

Participação no capital

30.697

28.990

-5,6% ▼

Empréstimos intercompanhias

11.305

7.831

-30,7% ▼

Jan.-jul./14

Jan.-jul./15

Variação

Investimentos brasileiros diretos – total

1.359

6.834

402,9% ▲

Participação no capital

17.035

12.960

-23,9% ▼

Empréstimos intercompanhias

-15.676

-6.126

60,9% ▲

Fonte: Banco Central do Brasil.

Acesse aqui o documento.
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ANÁLISE DEREX

Panorama de Defesa Comercial e Facilitação do Comércio Exterior
O Panorama de Defesa Comercial e Facilitação do Comércio Exterior é uma publicação
do Derex, que contempla as principais novidades no âmbito de Defesa Comercial e
Facilitação do Comércio Exterior, bem como a atuação da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp) nessas áreas. A publicação tem como objetivo auxiliar
a formulação de estratégias de defesa comercial de seus associados e disseminar as
principais informações relativas aos mecanismos de facilitação do comércio exterior,
contribuindo para sua simplificação.
A edição de setembro apresenta, dentre outros destaques, informações sobre: (i) a
prorrogação da vigência e consulta para revisão da Lista de Exceções à Tarifa Externa
Comum (Letec); (ii) o Sistema Decom Digital; (iii) o painel de disputa iniciado na Organização Mundial do Comércio (OMC) pelo Japão sobre a política industrial brasileira; (iv)
o Plano Nacional de Exportações; (v) o plano de trabalho conjunto assinado entre Brasil e Estados Unidos para o programa de Operador Econômico Autorizado (OEA); e (vi)
o Grupo Técnico Permanente para aperfeiçoamento do Regime Especial de Drawback.

Acesse aqui o documento.
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SERVIÇOS
Novo posto de atendimento do Centro das Indústrias do Estado
de São Paulo (Ciesp)
Visando à ampliação do atendimento e à capilaridade dos serviços prestados pelo sistema Fiesp/Ciesp, as empresas exportadoras poderão contar com mais locais para realizar a
emissão dos Certificados de Origem. Conheça nosso novo posto de atendimento no aeroporto de Viracopos, em Campinas:
Ciesp Campinas | Aeroporto Internacional de Viracopos
Prédio Administrativo da Aeroportos Brasil Viracopos
Sala E-CAC
Tel.: (19) 99538-0637
E-mail: comercioexterior@ciespcampinas.org.br
Na capital paulista, as empresas já podem contar com a equipe do Ciesp em quatro endereços, localizados nas regiões Norte, Sul, Leste e Oeste da cidade. Os Certificados de
Origem são emitidos em pouco tempo e nossos profissionais estão preparados para oferecer a melhor experiência ao cliente do sistema Fiesp-Ciesp. Veja os 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

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

Com essas ações, a Fiesp e o Ciesp reforçam o compromisso de atender aos seus
clientes com eficiência e rapidez, assegurando a qualidade técnica de seus profissionais
presentes em todo o estado de São Paulo.
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CONEXÕES
Fiesp participa de reunião da Aliança Procomex
Em setembro, a Fiesp deu continuidade ao acompanhamento das reuniões no âmbito da
Aliança Pró-modernização Logística do Comércio Exterior (Procomex). Um dos tópicos discutidos foi a elaboração de uma proposta ao governo acerca de um novo modelo de fatura
comercial eletrônica. A referida proposta respeitou os princípios fundamentais da Fatura Comercial1 e visou à otimização dos processos de comércio exterior, por meio da eliminação de
procedimentos burocráticos e da utilização do arquivo em papel. Ademais, foram sugeridas
alterações necessárias na legislação para aperfeiçoamento do modelo proposto.
Também no mês de setembro, o setor privado reuniu-se com representantes do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para elaboração do relatório final sobre o fluxo
de importação de produtos de origens animal, vegetal e insumos que requerem anuência do
Mapa. A reunião visou analisar todas as situações críticas encontradas previamente no fluxo
de importação e propor sugestões de melhoria do processo entre órgãos anuentes, sistemas
e todos os agentes de comércio exterior envolvidos. O encontro foi sediado na Fiesp.
Em oficina de três dias, em Brasília, com o Departamento de Operações de Comércio Exterior (Decex) da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), a Aliança Procomex e o setor privado – incluindo a Fiesp –, deu-se início ao desenvolvimento da proposta do novo modelo de
drawback em sua modalidade contínua. O referido modelo do regime foi apresentado como
meta de 2015 do pilar de Aperfeiçoamento de Mecanismos e Regimes Tributários de Apoio às
Exportações do Plano Nacional de Exportação (PNE), divulgado em junho deste ano.
O drawback contínuo se baseia na aprovação de um único ato concessório para empresas
que possuam habitualidade nas exportações. Nesse primeiro momento, esse novo modelo
de drawback seria aplicado para empresas com exportações anuais de US$ 3 milhões e US$
5 milhões. A nova modalidade do regime visa proporcionar às empresas exportadoras maior
flexibilidade, facilidade e amplitude em sua utilização, a fim de fomentar as exportações brasileiras. Além dos pontos citados, foi sugerido que a modalidade do regime contemplasse as
empresas comerciais exportadoras ou tradings, uma vez que poderiam atuar como facilitadoras das exportações e importações. Tal inclusão permitiria que as empresas de pequeno e
médio portes passassem a utilizar com mais frequência o regime.
A Fiesp acompanha continuamente e apoia as iniciativas desenvolvidas pela Aliança Procomex, que visam desburocratizar e modernizar o comércio exterior brasileiro, tornando-o mais
competitivo. Para mais informações sobre as reuniões realizadas no âmbito da Procomex e os
assuntos tratados, acesse as versões anteriores do Informativo do Derex.
1

Princípios baseados na descrição de Fatura Comercial da Organização Mundial das Aduanas.
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CONEXÕES

Fiesp recebe o Seminário Econômico Brasil-Japão

Seminário Econômico
Brasil-Japão. Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.

No dia 02 de setembro, a Fiesp sediou o Seminário Econômico Brasil-Japão, organizado em
conjunto com a Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil e o grupo jornalístico
japonês Nikkei. O evento, que aconteceu em comemoração aos 120 anos do Acordo Diplomático Brasil-Japão, reuniu mais de 300 empresários e autoridades dos dois países para
discutir oportunidades de cooperações econômica, cultural e política.
Na abertura do evento, o Presidente da Fiesp, Paulo Skaf, ressaltou a importância da influência japonesa na construção da sociedade brasileira e, em especial, no estado de São
Paulo. Skaf também mencionou as oportunidades para o investidor estrangeiro existentes
no Brasil, sobretudo diante das vantagens proporcionadas pelo câmbio desvalorizado. Reafirmou o compromisso da Fiesp em estreitar o relacionamento comercial com o Japão para
impulsionar o comércio bilateral, que atualmente alcança 2 bilhões de dólares.
Durante o seminário, o Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda do Brasil,
Afonso Arinos de Mello Franco Neto, também destacou as importantes parcerias bilaterais
e apresentou aos japoneses as oportunidades de investimentos em obras de infraestrutura
anunciadas pelo Programa de Investimentos em Logística (PIL). O Secretário ressaltou a
necessidade do avanço na abertura do mercado japonês para exportações brasileiras e, em
especial, pela retirada do embargo japonês à carne suína brasileira, mantido desde 2012.
O seminário também contou com as apresentações de empresas japonesas e brasileiras
que destacaram os principais aspectos positivos e desafios no relacionamento comercial e
cultural entre Brasil e Japão.

INFORMATIVO DO DEREX

SETEMBRO 2015

9

CONEXÕES

Fiesp articula Missão Empresarial à Itália

Foto: Junior Ruiz.

A Fiesp liderou a Missão Empresarial à Itália, ocorrida entre os dias 05 e 12 de setembro. O
evento deu-se no âmbito da Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios (Rede
CIN) – convênio entre a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e a Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) – e teve abrangência nacional. A comitiva
foi composta por um total de 19 empresas e 23 participantes, dentre as quais 17 representantes do estado de São Paulo. A missão teve como objetivo apresentar um panorama do
mercado italiano e europeu nos setores agroalimentar, metal-mecânico, energias renováveis e biotecnologia, tecnologia da informação e cosméticos, bem como avaliar tendências
de mercado e consumo, e gerar oportunidades de negócios.
No dia 7 de setembro, Dia do Brasil na Expo Milão, as empresas visitaram a exposição com
o Presidente Paulo Skaf, e participaram de solenidade em homenagem ao país. Além disso,
tiveram a oportunidade de obter informações no principal fórum de discussão das tendências internacionais e novas tecnologias, de forma a estimular a competitividade, a agregação de valor às cadeias produtivas e a melhoria da qualidade dos produtos e serviços.
As empresas participaram de diversas ações, tais como: visitas guiadas à Expo; visita técnica
ao Polo Produtivo de Parma, para conhecer o centro de distribuição Interporto e o Consorzio Prosciutto di Parma; visita técnica à Associação Industrial de Brescia; encontro de
negócios com a Região de Umbria, entre outros.
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CONEXÕES

3a Reunião Ordinária de 2015 do Comitê Brasileiro de Barreiras
Técnicas ao Comércio
No dia 03 de setembro, a Fiesp sediou a 3a Reunião Ordinária de 2015 do Comitê Brasileiro de Barreiras Técnicas ao Comércio (CBTC). Instituído no âmbito do Conselho Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), o Comitê visa coordenar
as ações do governo brasileiro e do setor privado relacionadas à participação do Brasil no
Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio da Organização Mundial do Comércio (OMC).
A reunião objetivou ampliar a discussão sobre os entraves técnicos que prejudicam as exportações brasileiras, abordando temas que envolvem as boas práticas regulatórias, bem
como os impactos de Coerência, Convergência e Cooperação Regulatórias no comércio
internacional. Além disso, foram apresentados casos concretos, por entidades setoriais,
relativos às barreiras técnicas às exportações.
Na ocasião, a Fiesp também apresentou suas iniciativas orientadas à mitigação de barreiras regulatórias, destacando a permanente promoção e divulgação de informações
relativas às exigências técnicas, sanitárias e fitossanitárias no comércio internacional, a
fim de instruir seus associados sobre a importância deste tema e de contribuir para a
superação de eventuais entraves no exterior oriundos destes requisitos.
As apresentações realizadas durante a Reunião podem ser acessadas aqui.
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CONEXÕES

Novo Embaixador da Coreia do Sul realiza primeira visita à Fiesp

Novo embaixador sul-coreano
em visita de cortesia à Fiesp.
Foto: Helcio Nagamine/Fiesp.

No dia 10 de setembro, o novo Embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Jeong Gwan
Lee, realizou visita de cortesia à Fiesp, com o objetivo de conhecer a Federação e
discutir possibilidades para promover a relação comercial e de investimentos entre
Brasil e Coreia do Sul.
Durante o encontro, o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto, comentou a recente visita à Fiesp da Presidente da Coreia do Sul, Sra. Park Geun-hye, em abril de
2015. Além disso, Zanotto salientou que há grandes oportunidades para empresas
sul-coreanas com interesse em investir no Brasil, sobretudo no setor de infraestrutura, e destacou a importância do Plano Nacional de Exportações, no sentido de inserir
o comércio exterior como uma questão fundamental para a recuperação da economia do Brasil, o que favorece o fortalecimento do intercâmbio com a Coreia do Sul.
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CONEXÕES

Delegação chinesa da Província de Liaoning visita a Fiesp

Representantes da Província
de Liaoning em encontro
na Fiesp. Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.

No dia 15 de setembro, a Fiesp reuniu-se com comitiva chinesa da Província de Liaoning, liderada pelo Vice-presidente do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional
(CCPIT) de Liaoning, Sr. Zhu Lin. Durante o encontro, discutiram-se oportunidades de negócios e investimentos, parcerias entre empresas brasileiras e de Liaoning, e o ambiente de negócios no Brasil.
A Província de Liaoning possui 44 milhões de habitantes e está localizada no nordeste da
China, caracterizando-se por ser uma das principais bases industriais do país nos setores de
máquinas e equipamentos, petroquímica, siderurgia e portos. O CCPIT Liaoning, por sua vez,
é uma organização semigovernamental que abrange empresas e associações setoriais da região, com o intuito de promover os negócios e as relações comerciais e de investimentos de
Liaoning com o mundo.
Durante a visita ao Brasil, o CCPIT Liaoning também promoveu a participação de 8 empresas da região na feira China Machinex Brazil, realizada entre os dias 13 e 15 de setembro, no
Transamerica Expo Center, em São Paulo. Os setores promovidos por Liaoning foram: infraestrutura, maquinário para construção, equipamentos para indústria química, cabos elétricos,
veículos automotores, autopeças, e têxtil e confecção.
O Sr. Harry Chiang, Diretor do Derex, representou a Fiesp no encontro, ressaltando a existência
de oportunidades e comentando o ambiente de negócios para investimentos estrangeiros
no Brasil, notadamente nos setores de infraestrutura e construção. Ademais, discutiu com os
representantes de Liaoning o cenário favorável para fomento às exportações brasileiras de
produtos manufaturados à China, com ênfase no setor de alimentos e bebidas processados.
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CONEXÕES

Visita da Delegação Paraguaia da Fundação Desarollo
en Democracia

Delegação paraguaia
da Fundação Dende em
encontro na Fiesp.
Foto: Helcio Nagamine/Fiesp.

No dia 17 de setembro, a Fiesp recebeu uma delegação paraguaia, composta por 25 pessoas
– entre políticos, empresários e dirigentes sociais –, liderada pela Fundação Desarollo en
Democracia (Dende). A delegação foi recebida pelo Presidente do Conselho Superior de
Comércio Exterior (Coscex), Embaixador Rubens Barbosa, e pela diretoria do Derex.
Com o objetivo de introduzir os visitantes à realidade política, econômica e social
brasileira, o Embaixador Rubens Barbosa discutiu a influência do setor empresarial nas
políticas públicas do Brasil, e ofereceu um panorama das relações Brasil-Mercosul à
delegação paraguaia.
A delegação destacou as oportunidades para os empresários brasileiros no Paraguai,
especialmente no âmbito da Lei das Maquilas e os benefícios do custo-Paraguai,
menor quando comparado ao custo-Brasil. Ademais, ressaltou o aprofundamento das
negociações do acordo entre Mercosul e União Europeia.
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CONEXÕES

Visita da Delegação da Associação de Exportadores de
Aparelhos de HVAC-R da Turquia

Representantes da
Associação de Exportadores
de Aparelhos de HVAC-R da
Turquia visitam a Fiesp.
Foto: Helcio Nagamine/Fiesp.

No dia 22 de setembro, a Fiesp recebeu a visita da Delegação da Associação Turca de
Exportadores de Aparelhos de Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado (HVAC-R, Heating, Ventilating and Air Conditioning). A delegação contou com a presença dos membros
do Conselho de Diretores da Associação, Sr. Murad Bakanay e Sr. Levent Aydin, e do Adido
Comercial do Consulado Geral da Turquia, Sr. Caner Sannav.
Na ocasião, foram discutidas as oportunidades de negócios do setor e a delegação salientou o interesse em aprofundar as relações comerciais, tanto na importação quanto
na exportação. Em complemento, ressaltou-se o interesse em investimentos no Brasil e
na Turquia, bem como a possibilidade de realizar projetos de cooperação. Murad Bakanay destacou a oportunidade de conhecer mais sobre o mercado turco durante a Feira
ISK-Sodex 2016, terceira maior feira da Europa no setor de HVAC-R, a ser realizada de 4 a
7 de maio de 2016, em Istambul.
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Oportunidades de negócios na Turquia
A União das Câmaras de Comércio e Indústria e Commodity Exchange da Turquia (TOBB)
publica mensalmente um boletim com oportunidades de negócios na Turquia, no qual empresas turcas divulgam seus interesses em cooperação comercial, técnica e/ou financeira.
Seguem algumas oportunidades:
Empresa: Orenda Magic Power
Interesse: Procura parceiros para o desenvolvimento de produtos capilares, como xampu
e condicionador, especialmente contra a queda de cabelo.
E-mail: info@rotahairtrans.com
Site: www.orenda.gen.tr
Empresa: Biberoğlu
Interesse: Cooperação para a comercialização de sucos de uva e romã 100% naturais na
Turquia e internacionalmente.
E-mail: can.donmez@biberoglugida.com
Site: www.biberoglugida.com
Empresa: Orsan Enerji
Interesse: Procura parceria para distribuição de energia de hidrelétricas.
E-mail: outlu@orsanenerji.com
Site: www.orsanenerji.com
Empresa: Karyamed
Interesse: Busca parceria para o desenvolvimento de equipamentos médicos, medicamentos e produtos relacionados à doença hemorroidária.
E-mail: info@karyamed.com / hakantrhn@gmail.com
Site: www.karyamed.com
Para mais informações sobre estas oportunidades, acesse o site: boft.tobb.org.tr.
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CONEXÕES

Fiesp recebe visita de executivos do United Overseas Bank,
de Cingapura

Representantes de Cingapura
em encontro na Fiesp.
Foto: Helcio Nagamine/Fiesp.

No dia 24 de setembro, a Fiesp realizou reunião com comitiva do United Overseas Bank
(UOB), instituição financeira sediada em Cingapura. O UOB se posiciona como um dos
bancos líderes na região do sudeste asiático, provendo serviços financeiros em áreas
como corporate and investment banking. A delegação foi liderada pelo Sr. Sam Cheong,
Diretor Executivo do UOB, e contou com o apoio local da Agência de Desenvolvimento
Econômico do Governo de Cingapura (EDB), representada pelo Diretor da instituição em
São Paulo, Sr. Pengfei Chen.
Na visita à Fiesp, os representantes do UOB ressaltaram os serviços do banco para promover a atração de investimentos e empresas estrangeiras em Cingapura, como uma porta
de entrada para negócios no continente asiático. Em especial, discutiram-se oportunidades para investimentos de empresas brasileiras com planos de internacionalização em
direção ao continente asiático, atraídas pela crescente demanda da região, sobretudo
com o aumento do poder de consumo da população da China. A Fiesp foi representada
no encontro pelo Sr. Harry Chiang, Diretor do Derex.
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CONEXÕES

Cooperação tecnológica Brasil-Alemanha
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior lançou, em parceria com
o Ministério da Economia e Energia da Alemanha, a Primeira Chamada para Apresentação de Projetos Conjuntos de Pesquisa e Desenvolvimento.
A Chamada convida empresas do Brasil e da Alemanha a formarem parcerias para apresentar projeto conjunto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, voltado a lançar no
mercado novos produtos, processos ou serviços. Os projetos aprovados podem ser financiados pelo Programa Central de Inovação para Pequenas e Médias Empresas (ZIM Program), no lado alemão, e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e outras agências de fomento, no lado brasileiro.
O prazo final para o envio de projetos é 30 de outubro de 2016. As empresas podem encontrar mais informações e realizar seu cadastramento no portal www.cooperacaointernacional.mdic.gov.br. O contato também poderá ser realizado via e-mail, no seguinte endereço eletrônico: brasilalemanha@mdic.gov.br.
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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) 3549-4342
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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