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ANÁLISE DEREX

As informações divulgadas no mês de fevereiro referem-se à balança comercial do mês 
anterior. Em janeiro de 2016, a corrente de comércio somou US$ 21,6 bilhões, o que sig-
nificou uma retração de 29,7% em relação ao mesmo mês de 2015. Já o saldo comercial 
do mês apresentou superávit de aproximadamente US$ 1,0 bilhão, revertendo o saldo 
negativo de US$ 3,2 bilhões registrado em 2015. No período, as exportações alcançaram 
a cifra de US$ 11,2 bilhões e as importações totalizaram US$ 10,3 bilhões (Tabela 1).

Raio X do comércio exterior brasileiro

ACESSE AS OUTRAS EDIÇÕES

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

Exportações Importações Saldo

Período 2016 2015 Δ% 2016 2015 Δ% 2016 2015

Janeiro 11,2 13,7 -18,3% 10,3 16,9 -39,1% 0,9 -3,2

Fonte: Aliceweb/MDIC.
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Após dez meses de superávit no comércio bilateral com a China, o Brasil registrou um 
déficit de US$ 915,0 milhões com o parceiro em janeiro de 2016. No entanto, o resultado é 
62,5% menor do que o déficit registrado no mesmo período de 2015 (Figura 1).

Raio X das relações bilaterais Brasil-China

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

ACESSE AS OUTRAS EDIÇÕES

ANÁLISE DEREX

INFORMATIVO DO DEREX FEVEREIRO 2016 4

http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/panorama-brasil-china/


ANÁLISE DEREX

No primeiro mês de 2016, os fluxos de investimentos estrangeiros diretos (IED) no Brasil 
totalizaram US$ 5,4 bilhões. Trata-se de um volume 5,4% menor do que o registrado no 
mesmo mês do ano anterior. O resultado foi influenciado principalmente pela queda nas 
operações intercompanhias, que registraram contração de 21,8%.

A indústria de transformação captou US$ 652,5 milhões em recursos estrangeiros em 
janeiro. O resultado foi 41,6% inferior ao registrado no mesmo mês de 2015. Destaca-se 
o desempenho do setor de veículos, com alta expressiva na comparação interanual, e 
do setor de papel e celulose, com mais de 100% de expansão. Os investimentos brasi-
leiros diretos (IBD), por sua vez, registraram diminuição líquida de US$ 351,3 milhões 
no mês (Tabela 2).

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

Raio X dos investimentos 

Jan./15 Jan./16 Variação

Investimentos estrangeiros diretos – Total 5.765 5.455 -5,4%

Participação no capital 2.326 2.767 18,9%

Empréstimos intercompanhias 3.439 2.688 -21,8%

Jan./15 Jan./16 Variação

Investimentos brasileiros diretos – Total 7.665 -351,3 -104,6%

Participação no capital 7.730 -425,7 -105,5%

Operações intercompanhias -66,7 73,5 *

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

ACESSE AS OUTRAS EDIÇÕES
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ANÁLISE DEREX

Manifestação do setor privado brasileiro no âmbito do Special 301 

Em continuidade às ações iniciada em 2009, a Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Coalização 
das Indústrias Brasileiras em Washington (BIC, Brazil Industries Coalition), respondeu a 
consulta pública do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, 
United State Trade Representative) sobre propriedade intelectual.

Em sua manifestação, as entidades apresentaram os avanços brasileiros promovidos pe-
los setores público e privado na proteção e defesa dos direitos de propriedade intelec-
tual, além de destacarem as políticas públicas orientadas à promoção do tema.

A consulta, intitulada Special 301, é um procedimento de revisão de políticas e práticas 
de propriedade intelectual (PI) conduzido anualmente pelo governo dos Estados Unidos. 
Desde 2007, o Brasil está classificado na Watch List, que representa a posição mais branda 
da lista. A manifestação do setor privado reivindica a remoção do Brasil desta classificação.

Consulta à Argentina sobre o Sistema Integral de Monitoramento 
de Importações

Com o intuito de obter subsídios dos diversos setores da indústria, a Fiesp realizou con-
sulta junto a empresas e entidades de classe para identificar as principais dificuldades nas 
exportações brasileiras destinadas à Argentina, após a implantação do Sistema Integral de 
Monitoramento de Importações (Simi).

No âmbito da consulta, destacou-se a expressiva participação dos setores têxtil, químico, 
metalúrgico, de cosméticos e de alimentos. As respostas fornecidas pelo setor privado fo-
ram analisadas, compiladas pela Fiesp e encaminhadas ao Departamento de Negociações 
Internacionais (Deint) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC). Essa consulta deve estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de uma gestão 
contínua entre os governos brasileiro e argentino.

Dentre os principais obstáculos mencionados pelas empresas, destacam-se o grande nú-
mero de produtos que passaram a integrar a lista de produtos sujeitos à licença não auto-
mática e a falta de clareza quanto aos trâmites de importação no âmbito do Simi.

A Fiesp realiza consultas formais e recebe continuamente indicações dos associados sobre 
possíveis restrições às exportações brasileiras para a Argentina. Em vista da importância 
deste tema, o Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Derex) se co-
loca à disposição para receber tais informações de seus associados.
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SERVIÇOS

Certificação de Origem

Você já conhece as unidades de atendimento para a certificação de origem 
em São Paulo?

Visite a unidade do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) localizada no 
Aeroporto de Viracopos, em Campinas:

Ciesp Campinas | Aeroporto Internacional de Viracopos
Prédio Administrativo dos Aeroportos Brasil Viracopos
Sala E-CAC
Tel.: (19) 99538-0637
E-mail: comercioexterior@ciespcampinas.org.br

Na capital paulista são mais quatro unidades:

Ciesp Distrital Norte
End.: Rua Alferes Magalhães, 92 – 13o andar – conj. 135 – Santana – SP
CEP: 02034-006
Tel.: (11) 2283-3957
E-mail: diretoria@ciespnorte.org.br
*Estrategicamente localizada ao lado do metrô Santana, oferece estacionamento, 
conexão wi-fi e sala de espera.

Ciesp Distrital Sul
End.: Rua Bernardino de Campos, 145 – Brooklin – SP
CEP: 04620-001
Tel.: (11) 5091-4899
E-mail: atendimento@ciespsul.org.br
*Oferece estacionamento, conexão wi-fi e sala de espera.

Ciesp Distrital Leste
End.: Rua Natal, 285 – Mooca – SP
CEP: 03186-030
Tel.: (11) 2601-6565
E-mail: coordenacao@ciespleste.org.br
*Oferece estacionamento, conexão wi-fi e sala de espera.
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SERVIÇOS

Vale lembrar que os preços para a emissão dos Certificados de Origem são os mesmos 
em todas as unidades:

Preços Certificados Comuns Outros Certificados de Origem

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

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

Preços válidos para o período fiscal de 1o/01/2016 a 31/12/2016.

Em todo o Estado de São Paulo são 42 postos de atendimento!

Procure o mais próximo de sua empresa, obtenha seu Certificado de Origem e venha 
tomar um café conosco.

Com essas ações, a Fiesp e o Ciesp reforçam o compromisso de atendê-los cada vez 
melhor, mais rápido e com a qualidade técnica de nossos profissionais presentes em 
todo o Estado de São Paulo.

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

Ciesp Distrital Oeste
End.: Rua Pio XI, 500 – Lapa – SP
CEP: 05060-000
Tel.: (11) 2894-9606
E-mail: atendimento@ciespoeste.org.br
*Oferece estacionamento, conexão wi-fi e sala de espera com TV.
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CONEXÕES

Participação da Fiesp em reuniões da Aliança Procomex

Em fevereiro, a Fiesp deu continuidade a sua participação ativa nas reuniões organizadas 
pela Aliança Pró-modernização Logística do Comércio Exterior (Procomex), apresentan-
do as sugestões da indústria paulista em oficina sobre o projeto do novo processo de 
exportação no âmbito do Portal Único de Comércio Exterior.

Durante o evento foi apresentada a evolução do projeto de reformulação dos trâmites 
para exportação no Brasil. Estiveram presentes empresas, entidades representativas dos 
diversos segmentos da indústria, prestadores de serviços logísticos, despachantes adua-
neiros, armadores, bem como os representantes da Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo (Sefaz). Segundo a Receita Federal do Brasil (RFB) e o Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), órgãos gestores do Portal Único, a primeira 
fase do novo processo de exportação será lançada ainda em 2016 e finalizada em 2017, 
com a implementação da segunda fase do projeto. 

 A Fiesp tem acompanhado e participado da implementação do Portal Único de Comér-
cio Exterior, uma vez que o projeto visa à modernização e facilitação do comércio exterior 
brasileiro. Para saber mais informações sobre as reuniões e os assuntos tratados, acesse 
as versões anteriores do Informativo do Derex.
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CONEXÕES

Presidente da Bulgária, 
Sr. Rosen Plevneliev, em 
encontro com o Presidente 
Paulo Skaf. Foto: Helcio 
Nagamine | Fiesp.

Fiesp recebe visita do Presidente da Bulgária

No dia 3 de fevereiro, a Fiesp sediou o Fórum de Negócios Brasil-Bulgária, no âmbito da 
visita do Presidente da República da Bulgária, Sr. Rosen Plevneliev. O evento, organizado 
em parceria com a Embaixada da Bulgária no Brasil e a Câmara Búlgara de Comércio e 
Indústria, reuniu cerca de 200 participantes, dentre autoridades e empresários búlgaros e 
brasileiros, com o intuito de promover os laços comerciais e de investimentos e oportuni-
dades de negócios entre os países. 

Durante a abertura do Fórum, o Presidente Paulo Skaf destacou a posição estratégica 
da Bulgária, país banhado pelo Mar Negro, vizinho de grandes economias e importante 
centro que liga os mercados ocidentais com os orientais. Neste sentido, declarou que a 
visita do mandatário búlgaro ao Brasil é de grande importância para incrementar o fluxo 
de comércio e os investimentos recíprocos. Ademais, salientou que o Acordo de Livre-co-
mércio entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia ocupa um lugar de 
destaque e seria importante contar com o apoio da Bulgária para o avanço das negocia-
ções, considerando-se que o país ocupará a presidência do Conselho Europeu em 2018.
 
Em seu discurso, o Presidente da Bulgária salientou a importância estratégica do Brasil 
para a Bulgária e elencou vantagens atrativas para que as companhias brasileiras possam 
investir no país, como a qualidade da educação, localização estratégica como rota entre 
Ocidente e Oriente, e abundância de recursos naturais e energéticos.
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CONEXÕES

Seminário 
Brasil-Omã.
Foto: Helcio Na-
gamine | Fiesp.

Ministro do Comércio e Indústria de Omã, Ali bin Al-Sunaidy, 
visita a Fiesp 

No dia 3 de fevereiro, a Fiesp sediou o Seminário Empresarial Brasil-Omã, organizado em 
conjunto com a Embaixada de Omã em Brasília e a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira.  
O evento, que contou com a participação do Ministro do Comércio e Indústria de Omã, 
Ali bin Al-Sunaidy, reuniu mais de 100 empresários e autoridades dos dois países para 
discutir oportunidades de investimentos.

Na abertura do seminário, o Diretor Titular do Departamento de Relações Internacionais 
e Comércio Exterior da Fiesp, Thomaz Zanotto, ressaltou que Omã tem uma posição es-
tratégica para o comércio exterior e que o país é uma potencial porta de entrada para o 
Oriente Médio e a África. O Ministro Ali Bin Al-Sunaidy, por sua vez, destacou cinco setores 
prioritários para investimentos em Omã: plástico, pesca, minério, logística e turismo. Ade-
mais, salientou que o país tem investido muito em infraestrutura, principalmente através 
de seus portos e aeroportos. 

Durante a exposição do Sr. Jamal Tawfiq Mohamed Aziz, Vice-presidente Executivo do 
Porto de Sohar, destacou-se a importância deste porto para a região e sua relação estra-
tégica com países próximos, tais como Irã e Índia.
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CONEXÕES

Visita do Cônsul 
Comercial da 
Malásia. Foto: Helcio 
Nagamine | Fiesp.

Fiesp recebe visita do Cônsul Comercial da Malásia

No dia 17 de fevereiro, a Fiesp recebeu visita do Cônsul Comercial da Malásia, Edison 
Choong Wan Sern.

Durante o encontro, o Cônsul Comercial explicou que o objetivo do Escritório Co-
mercial em São Paulo é fortalecer as relações bilaterais entre Brasil e Malásia, não 
apenas no âmbito governamental, mas principalmente no que diz respeito às trocas 
comerciais entre os países.

Reiterou, ainda, que há grande interesse de empresas malaias em investir no Brasil e, 
por isso, o Escritório Comercial da Embaixada da Malásia tem trabalhado para obter 
informações sobre empresas brasileiras dos mais variados setores, de forma a subsi-
diar potenciais investidores malaios em suas atividades no Brasil.

Representou a Federação no encontro o Diretor Titular Adjunto do Derex, Sr. Antonio 
F. G. Bessa.
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CONEXÕES

Seminário 
Intercâmbio 
Brasil-Japão 
em Perspectiva. 
Foto: Helcio 
Nagamine | Fiesp.

Fiesp recebe o Seminário Intercâmbio Brasil-Japão em Perspectiva

No dia 22 de fevereiro de 2016, a Fiesp sediou o Seminário Intercâmbio Brasil-Japão em 
Perspectiva, organizado em conjunto com o Consulado Geral do Japão em São Paulo e o 
Centro de Estudos Nipo-Brasileiros.

O evento, que ocorreu no âmbito da comemoração dos 120 anos da assinatura do Trata-
do de Amizade, Comércio e Navegação Brasil-Japão, reuniu empresários e autoridades 
para discutir o estreitamento da cooperação comercial e cultural entre os dois países.

Na abertura do evento, o Diretor Titular do Departamento de Relações Internacionais e 
Comércio Exterior, Thomaz Zanotto, afirmou que o momento é propício para se investir 
no Brasil por conta de sua taxa cambial favorável e por sua resiliência à crise.

O Cônsul-geral do Japão em São Paulo, Takahiro Nakamae, destacou a importância de 
promover a área econômica, principalmente os setores de saúde, infraestrutura, alimen-
tos, agrícola, construção naval, capacitação de recursos humanos, entre outros.

Ademais, o Diretor Titular Adjunto do Derex, José Augusto Corrêa, apresentou oportuni-
dade para o setor espacial, destacando que o Japão poderia realizar no Brasil o lança-
mento de seus foguetes de transporte de satélites, visando um expressivo corte de custos 
operacionais. Além disso, ressaltou a importância para a nova ordem econômica global 
do Tratado Transpacífico (TPP, Trans-Pacific Partnership) recém-assinado, que envolve Es-
tados Unidos e Japão, dentre outras potências.
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CONEXÕES

Fiesp recebe visita da nova Cônsul Comercial da África do Sul

No dia 24 de fevereiro, a Fiesp recebeu visita da nova Cônsul Comercial da África do Sul, 
Sra. Shanaaz Ebrahim. 

Durante o encontro, a Cônsul Comercial enfatizou que, além do comércio de commodities 
já estabelecido entre Brasil e África do Sul, devemos nos concentrar no comércio bilateral 
de produtos de alto valor agregado.

Ademais, a Cônsul Comercial ressaltou que o Consulado da África do Sul em São Paulo  
organizará, em março, missão comercial de empresas sul-africanas ao Brasil e Seminário 
Oportunidades de Negócios na África do Sul.

A missão é formada por empresários dos setores de vinhos, alimentos e bebidas, produ-
tos químicos e cosméticos, e o seminário contará com apresentações sobre as oportuni-
dades de negócios na África do Sul. O evento correrá em São Paulo nos dias 16, 17 e 18 
de março, no Hotel Estanplaza Paulista – Alameda Jaú, 497 – e é aberto aos empresários 
brasileiros interessados. 

Para mais informações ou inscrição e agendamentos, favor entrar em contato por meio 
dos e-mails: safrica@terra.com.br, satrade@terra.com.br ou sadelegacao@terra.com.br.
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CONEXÕES

Seminário 
Lançamento da 
Japan House. 
Foto: Everton 
Amaro | Fiesp.

Lançamento da Japan House na Fiesp

No dia 25 de fevereiro, a Fiesp sediou o Seminário de Lançamento da Japan House, or-
ganizado em conjunto com o Consulado Geral do Japão em São Paulo e a empresa de 
Relações Públicas Dentsu.  

O evento, que contou com a participação do Cônsul-geral do Japão em São Paulo, Ta-
kahiro Nakamae, e da Diretora Executiva Administrativa da Japan House em São Paulo, 
Angela Hirata, reuniu empresários e veículos de imprensa para apresentar o projeto da 
Japan House.

A Japan House é em um centro cultural que oferecerá diversas atividades que represen-
tam a cultura japonesa e promovem o intercâmbio entre Brasil e Japão, abordando te-
mas como tecnologia, arte, música, esportes e design.
 
Na abertura do seminário, o Diretor Titular do Departamento de Relações Internacionais 
e Comércio Exterior da Fiesp, Thomaz Zanotto, ressaltou a importância estratégica da 
parceria com o Japão no cenário global, diante dos grandes acordos internacionais 

O seminário também contou com apresentação do Sr. Kengo Kuma, arquiteto responsá-
vel pela obra do projeto, e da Sra. Angela Hirata, que apresentou as oportunidades para 
investimento, principalmente no setor de turismo, que serão fomentadas a partir da ins-
talação desta iniciativa no Brasil.
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CONEXÕES

Delegação do 
Clube dos Líderes 
na promoção de 
iniciativas para 
negócios da Rússia 
em visita à Fiesp. Foto: 
Everton Amaro | Fiesp.

Fiesp recebe visita da delegação do Clube dos Líderes de 
negócios da Rússia

No dia 25 de fevereiro, a Fiesp recebeu representantes da delegação do Clube dos 
Líderes na promoção de iniciativas para negócios da Rússia, que visitaram a entidade 
para discutir oportunidades no sentido de intensificar a cooperação empresarial en-
tre a Federação Russa e o Estado de São Paulo, especialmente nas áreas de comércio, 
financeira e de investimentos.

Durante o encontro, foram discutidas oportunidades de negócios bilaterais entre os 
países, especialmente a possibilidade de parceria na área de produção de satélites. 
Os representantes da delegação explicaram, ainda, que a entidade objetiva criar 
meios para melhorar o ambiente de negócios e o clima de investimentos na Rússia, 
articulando-se em temas de facilitação e promoção de negócios, de maneira a obser-
var exemplos internacionais que possam ser implementados no seu país.  

Representou a Federação no encontro o Diretor Titular Adjunto do Derex, Sr. José 
Augusto Corrêa.
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CONEXÕES

Visita do Presidente da 
Comissão Executiva da 
Sonangol. Foto: Helcio 
Nagamine | Fiesp.

Fiesp recebe visita de representantes da maior empresa do 
setor de óleo e gás da Angola

No dia 26 de fevereiro, a Fiesp recebeu a visita do Presidente da Comissão Executi-
va da Sonangol Investimentos Industriais, Sr. Eugênio Pereira Bravo Rosa, e do Dire-
tor-geral de Unidade Industrial da Sonangol Investimentos Industriais, Sr. Alexandre 
Dias dos Santos.

A vinda dos representantes angolanos ao Brasil deveu-se a seu especial interesse 
no sistema de ensino técnico desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), com vistas ao desenvolvimento dos projetos dentro da Zona Eco-
nômica Especial (ZEE) Luanda – Bengo, polo de atração de empresas e, portanto, de 
mão de obra qualificada. Além disso, mencionaram sobre os investimentos que o 
país tem direcionado para diversificar a economia angolana, em resposta à queda do 
preço do petróleo, sobretudo na área de siderurgia.

Foi mencionada, por fim, a assinatura, em 2015, do Acordo de Cooperação e Facili-
tação de Investimento (ACFI) entre Brasil e Angola, que visa estreitar os laços econô-
micos entre os países, por meio de maior segurança jurídica às empresas brasileiras 
com atividades na Angola.

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

Delegação da 
Eslováquia em 
reunião na Fiesp. 
Foto: Everton 
Amaro | Fiesp.

Derex discute acordo de livre-comércio com Vice-ministro 
da Eslováquia

No dia 19 de fevereiro, esteve na Fiesp o Sr. Igor Slobodnik, Vice-ministro de Relações Ex-
teriores da República Eslovaca, acompanhado do Conselheiro, Norbert Brada, e do Em-
baixador no Brasil, Milan Cigan. O principal tema do encontro foram as negociações do 
Acordo de Livre-comércio entre Mercosul e União Europeia.

Tanto o governo da Eslováquia quanto a Fiesp reafirmaram seu apoio à conclusão destas 
negociações e se colocaram à disposição para ajudar a resolver os atuais impasses que 
impedem uma efetiva troca de ofertas entre as partes. Durante a reunião também foi exal-
tado o novo momento que atravessa a Argentina, na gestão de Mauricio Macri, e a grande 
expectativa de que isso favoreça uma política mais aberta do Mercosul com relação à 
integração extrarregional. 

Representaram a Federação no encontro o Diretor Titular do Derex, Thomaz Zanotto, e o 
Diretor Titular Adjunto, Antonio Fernando Guimarães Bessa.
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CONEXÕES

Fiesp organiza Missão Empresarial à Feira Bauma 2016

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

A missão à maior feira internacional do setor de construção em 2016 é uma grande opor-
tunidade para prospecção de tendências, inovação e troca de expertises para a imple-
mentação das tecnologias em solo brasileiro.

A missão é uma ação de abrangência nacional, sendo realizada pela Fiesp e pelo Ciesp, em 
parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), por meio da Rede Brasileira dos 
Centros Internacionais de Negócios (CIN), e com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae). A programação compreenderá seminário sobre o mercado 
europeu de construção, visitas guiadas à feira, visitas técnicas a empresas selecionadas do 
setor, com auxílio de intérprete, além de acompanhamento técnico a agenda de negócios.

Para mais informações sobre a missão e inscrição, acesse http://www.fiesp.com.br/agen-
da/missao-prospectiva-a-feira-bauma-2016/ e/ou entre em contato pelos telefones (11) 
3549-4476/4616 ou e-mail cin@fiesp.org.br.

Primeira Reunião Ordinária de 2016 do Comitê Brasileiro de 
Barreiras Técnicas ao Comércio

A Fiesp participou, em fevereiro, da Primeira Reunião Ordinária de 2016 do Comitê Brasilei-
ro 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, sediada no Rio de Janeiro, teve o objetivo de ampliar o debate sobre os entraves téc-
nicos que prejudicam as exportações brasileiras, mediante a análise de temas que envolvem 
as boas práticas regulatórias, bem como os impactos das ações de coerência, convergência 
e cooperação regulatórias no comércio internacional. Além disso, foram apresentadas as ini-
ciativas orientadas à mitigação de barreiras regulatórias que afetam as exportações do Brasil.

Destaque-se que o Derex está à disposição de seus associados para orientá-los sobre as 
alternativas e canais destinados à superação de eventuais entraves técnicos, sanitários 
ou fitossanitários interpostos aos produtores brasileiros no acesso a terceiros mercados.
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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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