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ANÁLISE DEREX

Em dezembro de 2015, a balança comercial brasileira com a China foi superavitária em 
US$ 649 milhões. Esse resultado foi pela décima vez consecutiva favorável ao Brasil e 
se igualou a melhor sequência da série histórica, registrada em 2011, também com dez 
meses de superávit.

No acumulado do ano, o saldo comercial brasileiro foi superavitário em US$ 4,9 bilhões 
e cresceu 49,4% em relação ao ano de 2014, tal resultado pode ser explicado pela queda 
mais acentuada das importações (17,7%) frente às exportações (12,3%) (Figura 1).

Raio X das relações bilaterais Brasil-China

Acesse aqui o documento. 

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

Os fluxos de investimentos estrangeiros diretos (IED) no Brasil totalizaram US$ 64,4 bi-
lhões em 2015. Trata-se de um volume 3% maior que o registrado no ano anterior. O re-
sultado foi influenciado principalmente pelo aumento na participação de capital, que 
registrou alta de 19% na comparação interanual.

A indústria de transformação captou US$ 20,9 bilhões em recursos estrangeiros no último 
ano. O resultado foi 23,9% superior ao registrado em 2014. Destaca-se o desempenho do 
setor de veículos, com alta expressiva na comparação interanual, e o de químicos, com 
11% de expansão. Os investimentos brasileiros diretos (IBD), por sua vez, registraram um 
montante líquido de US$ 1,9 bilhões em 2015 (Tabela 1).

Tabela 1. Investimentos diretos líquidos estrangeiros e brasileiros (US$ milhões).

Raio X dos investimentos 

Jan.-Dez./14 Jan.-Dez./15 Variação

Investimentos estrangeiros diretos – total 62.495 64.393 3% ▲

Participação no capital 47.303 56.299 19% ▲

Empréstimos intercompanhias 15.192 8.094 -46,7% ▼

Jan.-Dez./14 Jan.-Dez./15 Variação

Investimentos brasileiros diretos – total -3.540 1.961 *

Participação no capital 19.556 13.326 -31,9% ▼

Empréstimos intercompanhias -23.096 -11.365 -50,8% ▼

*Variação superior a 1.000%. Fonte: Banco Central do Brasil, pela metodologia BMP5.

Acesse aqui o documento. 
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SERVIÇOS

Certificação de Origem

Você sabia que por ser afiliado à Fiesp seu sindicato pode oferecer aos asso-
ciados vantagens na emissão do Certificado de Origem? 

O Certificado de Origem é o documento que concede tratamento preferencial nas ex-
portações para países com os quais o Brasil possui acordos de comércio. O objetivo desse 
documento é apoiar a competitividade dos exportadores brasileiros, por meio da redu-
ção ou isenção do imposto de importação em seus produtos, desde que cumpram os 
requisitos negociados nos acordos.

 O sistema e-Cool, plataforma desenvolvida e administrada pela Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp), proporciona o que há de mais moderno e seguro na emis-
são dos Certificados de Origem. A entidade lidera as emissões do documento em todo o 
país, e a qualidade técnica de seus profissionais é reconhecida internacionalmente.

Para acessar o e-COOL, sistema da Fiesp para a Certificação de Origem, por gentileza, 
acesse: www.certificadoecool.com.br.

Emitir seu Certificado de Origem é muito fácil, e você ainda conta com o pioneirismo da Fiesp 
no Projeto COD (Certificado de Origem Digital), que deverá entrar em operação em breve, 
proporcionando às empresas a emissão dos Certificados de Origem eletronicamente.

Empresas associadas aos sindicatos afiliados à Fiesp emitem o Certificado de Origem 
com preços para associados (Tabela 2).

Tabela 2. Valores de emissão do Certificado de Origem para associados e não associados.

Preços Certificados de Origem COMUNS Outros Certificados de Origem

PARA ASSOCIADOS R$ 19,00 R$ 36,00

PARA NÃO ASSOCIADOS R$ 100,00 R$ 100,00

As empresas ainda podem participar dos treinamentos gratuitos ministrados em todo o 
estado de São Paulo e tirar dúvidas sobre os processos de Certificação de Origem.

Para mais informações, por gentileza, entre em contato por meio do e-mail 
certificadodeorigem@fiesp.com.br.
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SERVIÇOS

Consulta pública da Receita Federal do Brasil sobre procedimentos 
de controle e verificação de origem de mercadorias em 29/01 

A Receita Federal do Brasil (RFB) iniciou consulta pública (no 01/2016) para obter suges-
tões de aprimoramento da instrução normativa que trata dos procedimentos de controle 
e verificação de origem de mercadorias. 

Diante disso, o Derex enviou um comunicado às entidades e empresas associadas à Fiesp 
e ao Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), destacando a importância 
desta consulta pública. Além disso, o Departamento também elaborou e encaminhou 
resposta à RFB.

Participação da Fiesp em reuniões da Aliança Procomex

Em janeiro, a Fiesp deu continuidade à sua participação nas reuniões organizadas pela Alian-
ça Pró-modernização Logística do Comércio Exterior (Procomex). Foram abordados temas 
relativos à modernização do processo de importação de produtos sob anuência da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), bem como questões referentes à legislação do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) sobre o tratamento de embalagens 
de madeira. Ademais, foi promovida uma reunião entre o setor privado e o Grupo Técnico de 
Drawback, a fim de discutir o avanço da modalidade de drawback contínuo.

A Aliança Procomex promoveu dois encontros com a Anvisa, a fim de concluir o relatório 
de melhoria do fluxo de importação para produtos sob a anuência da agência. O primeiro 
encontro foi sediado na Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), e contou com a presença do setor privado, 
entre os quais a Fiesp, e da Anvisa, representada pela divisão de Portos, Aeroportos e Fron-
teiras (PAF). A segunda reunião contou apenas com a participação do setor privado e teve 
o objetivo de finalizar o referido relatório. O relatório de melhoria do fluxo de importação é 
composto por três itens: (i) Situação-problema, (ii) Propostas de Melhoria e (iii) Justificati-
vas. A Aliança Procomex objetiva enviar o documento à Anvisa no mês de fevereiro. 

Outro destaque das ações do Derex, no âmbito da Aliança Procomex, foi sua participação 
em reunião com o Mapa, a Coordenação-geral de Administração Aduaneira (Coana) da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) e outros representantes do setor privado. A 
referida reunião teve o objetivo de apresentar questionamentos sobre a operacionaliza-
ção da nova Instrução Normativa no 32/2015 do Mapa. A normativa, que entrou em vigor 
no dia 1o de fevereiro de 2016, estabelece novos procedimentos de fiscalização e certifi-
cação fitossanitária de embalagens, suportes ou peças de madeira que acondicionam 
mercadorias importadas ou exportadas pelo Brasil.
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SERVIÇOS

A Área de Facilitação do Comércio Exterior do Derex, por convite da aliança Procomex, 
integrou grupo formado por atores do setor privado para participar de reunião com o 
Grupo Técnico de Drawback, composto por representantes da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e da Secex, a fim de apresentar o andamento dos trabalhos a respeito da nova 
modalidade contínua de Drawback Integrado – Suspensão. A apresentação elencou não 
somente o andamento dos trabalhos, mas também os pontos que diferem a nova moda-
lidade das outras existentes, assim como seus benefícios para o setor privado. 

As iniciativas da Procomex têm a finalidade de desburocratizar o comércio exterior brasi-
leiro, a fim de torná-lo mais competitivo. Ademais, por meio das reuniões e debates sobre 
os temas abordados, estimula-se a parceria público-privada no processo de moderniza-
ção da aduana brasileira. Neste sentido, as ações da aliança contam com amplo apoio da 
Fiesp. Para mais informações sobre as reuniões e os assuntos tratados, acesse as versões 
anteriores do Informativo do Derex. A Tabela 3 indica as datas das reuniões programadas 
para fevereiro de 2016.

Tabela 3. Reuniões Procomex programadas para fevereiro de 2016.

REUNIÕES PROCOMEX

Data Tema Participação

17/02/2016
Novo Processo de Exportação no âmbito do Portal 

Único de Comércio Exterior
Secex/MDIC, RFB e setor privado

24/02/2016 e 
25/02/2016

Desenvolvimento da modalidade de Drawback 
Contínuo, proposta pelo Plano Nacional de 

Exportações (PNE)
Secex/MDIC e setor privado

Fonte: Calendário Procomex 2016.
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CONEXÕES

Empresários indianos do 
setor de couro em visita 
à Fiesp. Foto: Helcio 
Nagamine/Fiesp.

Fiesp recebe visita de delegação empresarial da Índia

No dia 13 de janeiro, a Fiesp recebeu representantes do Conselho das Exportações do 
Couro da Índia e empresários do setor de couro e calçados daquele país, que vieram à 
entidade para discutir oportunidades de negócios e investimentos entre Índia e Brasil.

A Índia ocupa o segundo lugar no ranking mundial dos maiores produtores de calçados 
e artigos de couro, setor este que apresentou uma taxa de crescimento anual de 13% nos 
últimos 5 anos.

Durante o encontro, os representantes do Conselho destacaram que há oportunidades 
para investimentos de empresas brasileiras na Índia, inclusive para exportação de couro. 
Os empresários indianos mencionaram, ainda, interesse em importar do Brasil equipa-
mentos para fabricação de calçados e sapatos femininos, segmento pouco desenvolvido 
no país asiático, porém com grande potencial para ampliação do consumo. 

Representou a Federação no encontro o Sr. Roberto Paranhos do Rio Branco, Diretor do 
Derex e Presidente da Câmara de Comércio Brasil-Índia.
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CONEXÕES

Embaixador Peter Kirimi 
Kaberia em encontro 
no Derex. Foto: Helcio 
Nagamine/Fiesp.

Embaixador do Quênia visita a Fiesp

No dia 19 de janeiro, a Fiesp recebeu visita de despedida do Embaixador do Quênia no 
Brasil, Sr. Peter Kirimi Kaberia, que assumirá em breve o cargo de Ministro da Defesa de 
seu país.

Na ocasião, o Embaixador Kaberia apresentou o Cônsul Honorário do Quênia em São 
Paulo e no Rio de Janeiro, Sr. Luiz Eduardo Melin, ressaltando a importância de sua pre-
sença nestas regiões para intensificar a relação econômica e comercial entre os países. 
Ademais, anunciou a possível visita ao Brasil do Presidente queniano, Sr. Uhuru Kenyatta, 
durante os Jogos Olímpicos de 2016.

Representou a Fiesp no encontro o Sr. Thomaz Zanotto, Diretor Titular do Derex.
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CONEXÕES

Embaixador Alaaeldin 
Roushdy em visita à 
Fiesp. Foto: Helcio 
Nagamine/Fiesp.

Fiesp recebe visita do Embaixador do Egito 

No dia 22 de janeiro, a Fiesp recebeu visita do novo Embaixador do Egito para o Brasil, Sr. 
Alaaeldin Roushdy, acompanhado do Cônsul Comercial do Egito, Sr. Mohamed Elkhatib. 

Durante o encontro, o Embaixador enfatizou a importância das relações políticas entre 
Brasil e Egito e a necessidade de se incrementar os laços econômicos, especialmente de 
comércio e investimentos, face ao Acordo de Livre-comércio entre o Mercado Comum do 
Sul (Mercosul) e o Egito, assinado e ratificado pelo Brasil e pelo Egito

Ademais, o Embaixador saudou a importância do sistema de formação técnica e pro-
fissional promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-SP), tema 
que é de especial interesse do governo egípcio, e enfatizou alguns eventos que serão rea-
lizados no Egito, como o Forum Business for Africa 2016, que objetiva a promoção de 
negócios e investimentos estrangeiros no continente africano como um todo. O evento 
será realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro, em Sharm El Sheikh.

Representou a Federação no encontro o Sr. Elias Haddad, Vice-presidente da Fiesp.
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CONEXÕES

Representantes da 
província de Anhui em 
encontro na Fiesp. Foto: 
Helcio Nagamine/Fiesp.

Oportunidades de parceria com a província chinesa de Anhui

No dia 26 de janeiro, a Fiesp reuniu-se com a delegação chinesa da província de Anhui. 
A delegação foi liderada pelo Presidente da BBCA Brasil (Empresa de Ciência e Tecnolo-
gia Bioquímica, Bioenergética e Biofarmacêutica, produtora de ácido cítrico, advinda da 
região de Anhui), Sr. Mengchen Cao. Durante o encontro, discutiram-se oportunidades 
de negócios e investimentos, parcerias empresariais e o ambiente de negócios no Brasil. 

Anhui conta com uma superfície cultivada de 4,33 milhões de hectares, todas férteis e 
adequadas para o crescimento de diversos tipos de cultivos agrícolas. Os principais re-
cursos naturais da região são ferro, carvão e cobre. Durante a visita, foram apresentados 
– com o objetivo de cooperação com empresas brasileiras – os setores prioritários da 
região, tais como novas tecnologias, farmacêutico, segurança pública, energia limpa e 
biotecnologia.

Os Diretores Sr. Harry Chiang e Sr. José Augusto Gonçalves representaram a Fiesp e o 
Ciesp, respectivamente. Ambos ressaltaram a existência de oportunidades e comen-
taram o ambiente de negócios para investimentos estrangeiros no Brasil. Em especial, 
mencionaram os setores de infraestrutura, energia e agricultura.
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CONEXÕES

Fiesp organiza missões empresariais em 2016 

A Fiesp e o Ciesp promovem grandes missões empresariais em 2016. Os participantes 
terão a oportunidade de conhecer in loco tendências de mercado e novas tecnologias, 
bem como realizar negócios em eventos internacionais de referência, com apoio de es-
pecialistas, suportes técnico e logístico.

Missão prospectiva à Feira Bauma 2016

Entre os dias 10 e 15 de abril de 2016 será realizada a Missão Empresarial à Feira Bauma, 
em Munique, na Alemanha.

A missão à maior feira internacional do setor de construção civil é uma grande oportuni-
dade para prospecção de tendência e inovação e troca de expertises para a implementa-
ção das tecnologias em solo brasileiro.

As empresas terão a oportunidade de participar de ações como: visitas técnicas a empre-
sas selecionadas do setor, visitas guiadas à feira, com auxílio de intérprete, e seminário 
sobre o mercado europeu de construção civil, além de ter acompanhamento técnico à 
agenda de negócios.

Missão prospectiva à Feira Sial China 2016

Entre os dias 2 e 7 de maio de 2016 será realizada a Missão Empresarial à Feira Sial, em 
Shangai, na China. 

A missão à maior feira de alimentos da Ásia promoverá oportunidades para exportação 
de produtos e marcas brasileiras de alimentos e bebidas, além de informações para aces-
so ao mercado chinês.

A programação da missão inclui visitas guiadas à Feira, seminário sobre como fazer negó-
cios e acessar o mercado da China, encontros de negócios e visitas técnicas.

GARANTA JÁ O SEU LUGAR!
Para mais informações sobre as missões e inscrições, entre em contato com 

o Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Derex) 
pelos telefones (11) 3549-4376/4769/4476 ou e-mails cin@fiesp.org.br/

promocaocomercial@fiesp.org.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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