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ANÁLISE DEREX
Raio X do comércio exterior brasileiro

No primeiro semestre de 2016, a balança comercial brasileira registrou um saldo positivo
de US$ 23,6 bilhões. O resultado foi influenciado principalmente pela contração de 27,7%
nas importações, em comparação ao mesmo período de 2015. As exportações também
registraram uma queda de 4,4% pela mesma base de comparação. No acumulado dos últimos 12 meses, o saldo comercial brasileiro está positivo em US$ 48,5 bilhões (Tabela 1).
Tabela 1. Balança comercial por período (US$ bilhões).
Exportações

Importações

Saldo

Período

2016

2015

Δ%

2016

2015

Δ%

2016

2015

Maio

16,7

19,6

-14,8

12,8

15,1

-15,2

3,9

4,5

Jan. a Maio

90,2

94,3

-4,4

66,6

92,1

-27,7

23,6

2,2

Últimos 12 meses

223,5

250,2

-10,7

175,0

246,4

-28,9

48,5

3,8

Fonte: Aliceweb/MDIC.
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ANÁLISE DEREX

Raio X dos investimentos

Na primeira metade de 2016, o Brasil captou US$ 33,8 bilhões em investimentos estrangeiros diretos (IED). Tal resultado foi 9,3% maior que o registrado no mesmo período do
ano passado. A participação estrangeira no capital de empresas brasileiras aumentou
12,2%, enquanto as operações entre matrizes estrangeiras e filiais brasileiras aumentaram cerca de 2,0%.
Entre janeiro e junho, a indústria de transformação captou US$ 7,9 bilhões do total de
ingressos em IED no Brasil, o que representa um valor 46,8% maior do que o registrado
em 2015. Os setores de veículos, mineração não metálica e produtos químicos foram o
destino de 18,5% do capital estrangeiro direcionado à participação no capital de empresas brasileiras. Por sua vez, os investimentos brasileiros diretos (IBD) somaram US$ 6,4
bilhões no período (Tabela 2).

Tabela 2. Investimentos diretos líquidos estrangeiros e brasileiros (US$ milhões).
Jan.-Jun./15

Jan.-Jun./16

Variação

Investimentos estrangeiros diretos – Total

30.932

33.816

+9,3%

Participação no capital

22.288

25.011

+12,2%

Empréstimos intercompanhias

8.644

8.805

+1,9%

Jan.-Jun./15

Jan.-Jun./16

Variação

Investimentos brasileiros diretos – Total

11.274

6.398

-43,3%

Participação no capital

11.996

6.773

-43,5%

-722

-376

-48,0%

Empréstimos intercompanhias
Fonte: Banco Central do Brasil, pela metodologia BMP5.
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ANÁLISE DEREX

Consulta sobre o sistema de controle das importações argentinas

O sistema de controle das importações argentinas, que estabelece um mecanismo de
Licenças Automáticas e Licenças Não Automáticas (LNA), opera desde 21 de dezembro de
2015. A lista de produtos sob LNA (atualmente) chega a 1.519 posições tarifárias.
De acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), o prazo para aprovação das LNA não deve ultrapassar os 60 dias. Embora tenham sido mencionadas melhorias no sistema operacional, alguns setores produtivos têm relatado atrasos e outras
dificuldades no processo de aprovação das Licenças de Importação (LI).
Em consulta recente realizada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp), dirigida aos setores que exportam ao país vizinho, foram constatados atrasos
superiores a 150 dias para a aprovação das LNA pelo governo argentino. A referida consulta buscou quantificar o tempo de análise das licenças e os principais setores afetados pelos atrasos, bem como outras possíveis dificuldades enfrentadas nas exportações para a Argentina.
Atualmente, os setores com maior quantidade de produtos sob o regime de LNA são:
têxtil, indumentária, bens de capital, metais e suas manufaturas, autopeças e máquinas
e aparelhos eletrônicos.
A área de Defesa Comercial do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Derex) da Fiesp se coloca à disposição para receber informações acerca de dificuldades nas exportações para a Argentina por meio do e-mail: defesacomercial@fiesp.com.br.
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CONEXÕES
Fiesp realiza Seminário de Operações de Comércio Exterior

No dia 26 de julho, a Fiesp realizou, em conjunto com o Departamento de Operações de
Comércio Exterior (Decex) da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), mais uma edição do Seminário de Operações
de Comércio Exterior.
Participaram da abertura do evento o Vice-presidente da Fiesp e Diretor Titular do Departamento de Competitividade e Tecnologia (Decomtec), José Ricardo Roriz Coelho; o Diretor
Titular do Derex, Thomaz Zanotto; o Diretor Titular Adjunto do Derex, Geraldo Haenel; o Diretor do Derex, Wolfgang Lieb; e o Diretor do Decex-MDIC, Renato Agostinho. Zanotto e Agostinho comentaram os avanços no âmbito do Portal Único de Comércio Exterior e das metas
do Plano Nacional de Exportações (PNE), focando em iniciativas de facilitação do comércio.
O evento, realizado na Fiesp desde 2010, é voltado às empresas, às entidades patronais e
aos operadores de comércio exterior, e visa conceder informações sobre controles administrativos nas operações de comércio exterior, drawback, procedimentos e licenciamento
de importação. Além das palestras apresentadas, houve oportunidade de atendimentos
em Despacho Executivo com os técnicos do Decex sobre processos específicos em andamento, incluindo temas como controle administrativo no comércio exterior, licenças de
importação, similaridade/material usado e drawback.
As apresentações realizadas durante o seminário estão disponíveis no site da Fiesp.
Acesse aqui a notícia veiculada no site da Fiesp sobre a abertura do seminário.

Abertura do Seminário
de Operações de
Comércio Exterior na
Fiesp. Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.
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CONEXÕES

Fiesp recebe visita do Sócio-diretor da GO Engenharia, Sr.
Diogo Barbosa

Representantes
da GO Engenharia
em visita à Fiesp.
Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.

No dia 12 de julho, a Fiesp recebeu a visita do Sócio-diretor da empresa lusitana GO Engenharia, Sr. Diogo Barbosa, acompanhado pelos Diretores Comerciais da empresa no
Brasil, Srs. Marcos Rezende e Rubens Rezende. O objetivo da reunião foi apresentar a
empresa e as oportunidades de investimentos na União Europeia.
Durante o encontro, discutiu-se o Programa Portugal 2020, projeto de incentivos focado
em infraestrutura, lançado pelo governo português, com o intuito de desenvolver o país
econômica, social e territorialmente. Até o ano de 2020 e com vistas ao aumento da competitividade e internacionalização de empresas, o projeto contará com € 25 bilhões em
recursos advindos de fundos da Comissão Europeia.
Neste âmbito, comentou-se que projetos de investimentos estrangeiros também são
elegíveis ao benefício de financiamento, o que configura grande oportunidade de negócios para empresas brasileiras interessadas em investir e estabelecer parcerias comerciais em Portugal.
Representaram a Federação no encontro o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto,
e os Diretores do Derex, Sr. Harry Chiang e Sr. Gustavo Cortês.
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CONEXÕES

Fiesp recebe visita do Diretor do Departamento de Economia
Internacional do Ministério de Relações Internas e de
Comunicações do Japão

No dia 13 de julho, a Fiesp recebeu representantes do Departamento de Economia Internacional do Escritório de Estratégia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Ministério de Relações Internas e de Comunicações do Japão e do Departamento de Economia do Consulado Geral do Japão em São Paulo. O encontro buscou discutir oportunidades relacionadas ao setor de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC).
Na ocasião, foram abordados o acordo de cooperação Brasil-Japão em TV digital, que
completa 10 anos em 2016, e a realização da cerimônia de seu aniversário, no dia 30 de
agosto, durante a Feira SET Expo 2016, maior evento de broadcast e novas mídias da
América Latina, uma promoção conjunta entre entidades brasileiras e japonesas.
O evento, que ocorrerá entre 28 de agosto e 1o de setembro na Expo Center Norte, será
composto pela Conferência SET Expo e pela Feira de Produtos e Serviços SET Expo, apresentando informações e oportunidades do setor. Durante a reunião foi dado destaque
ao painel de discussão sobre tecnologias para comunicação, que ocorrerá no dia 30 de
agosto, abordando os rumos do setor.
Mais informações sobre o evento podem ser encontradas em: www.setexpo.com.br/2016/.
Representou a Federação no encontro o Diretor Titular Adjunto do Derex, Sr. José
Augusto Corrêa.

Representantes
do Ministério de
Relações Internas e
de Comunicações do
Japão e do Consulado
Geral do Japão em
São Paulo em visita
à Fiesp. Foto: Hélcio
Nagamine/Fiesp.
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CONEXÕES

Fiesp realiza Road Show de Divulgação da Brics Trade Fair

Road Show de
Divulgação da
Brics Trade Fair.
Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.

No dia 19 de julho, a Fiesp, em parceria com a Federação das Câmaras Indianas de Comércio e Indústria (Ficci), o Consulado Geral da Índia em São Paulo e a Câmara de Comércio Brasil-Índia, realizou o Road Show de Divulgação da Brics Trade Fair.
O encontro teve como objetivo divulgar o evento, que acontecerá entre os dias 12 e 14 de
outubro, na Índia, no âmbito da 8a Cúpula do Brics. O Road Show contou com a presença
de 26 representantes empresariais dos setores de logística, engenharia, químico, agronegócio e farmacêutico, e foi liderado, do lado indiano, pelo representante da Ficci, Sr.
Manish Singhal, e pela Cônsul-geral da Índia em São Paulo, Sra. Abhilasha Joshi.
Com o tema Building Brics – Innovation for Collaboration, a feira será uma plataforma de
divulgação das principais tecnologias disponíveis nos países que formam o bloco, a fim
de debater os principais desafios do desenvolvimento dessas nações.
Discute-se a possibilidade de organização de uma delegação empresarial brasileira para
participar deste importante evento de fomento de negócios entre os países do Brics.
Representaram a Federação no encontro o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto,
os Diretores Titulares Adjuntos do Derex, Srs. Antonio Fernando G. Bessa e Newton de
Mello, e o Diretor das Divisões de Energia, Logística e Transportes e Saneamento Básico
do Departamento de Infraestrutura (Deinfra), Sr. Arnaldo de Azevedo Silva Junior.
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CONEXÕES

Fiesp recebe o novo Cônsul Civil do Consulado Geral da
Espanha em São Paulo

No dia 27 de julho, a Fiesp recebeu a visita do novo Cônsul Civil do Consulado Geral da Espanha em São Paulo, Sr. Javier de la Vega. Há um mês no novo cargo, de la Vega procurou
a entidade para discutir o atual cenário político-econômico do Brasil e suas perspectivas
quanto ao novo governo.
A centralidade do comércio exterior na nova política brasileira, a relação entre o Brasil
e os países latino-americanos e o acordo entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a
União Europeia foram temas tratados durante o encontro.
Representaram a Federação o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto, e a Gerente
do Derex, Sra. Magaly Menezes.

O Cônsul Civil
Javier de la Vega
em visita à Fiesp.
Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.
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CONEXÕES

Fiesp convida para Seminário sobre Siscoserv

A Fiesp realizará, em 30 de agosto de 2016, mais uma versão do Seminário sobre Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que
Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv). O evento tem o objetivo de conceder
informações sobre legislação, finalidade, acesso, operacionalização, prazo para registro,
Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS) e outros procedimentos do referido sistema.
Realizado na Fiesp desde 2012, o seminário conta com a participação da Receita Federal
do Brasil (RFB) e do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), órgãos
gestores do sistema. Além de palestras expositivas, o evento possibilitará o atendimento
de empresas em Despacho Executivo, a fim de sanar dúvidas específicas sobre o registro
das operações no Siscoserv.
O Siscoserv é um sistema informatizado, desenvolvido para o aprimoramento das ações
de estímulo, formulação, acompanhamento e aferição das políticas públicas relacionadas a serviços e intangíveis, bem como para a orientação de estratégias neste setor. Para
mais informações, acesse a nota técnica elaborada pela Fiesp.
Em breve, as inscrições para o evento estarão disponíveis no site da Fiesp.
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CONEXÕES

Fiesp organiza nova Missão Empresarial a Cuba em outubro

Entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro de 2016, a Fiesp e o Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (Ciesp) realizarão Missão Empresarial Prospectiva a Cuba, no âmbito
da Feira Internacional de Havana 2016 (Fihav 2016).
A Fihav é a maior e mais consolidada feira multissetorial de Cuba, sendo o principal
evento para empresas estrangeiras interessadas em prospectar oportunidades de negócios, realizar contatos comerciais e inserir produtos manufaturados nos mercados
cubano e caribenho.
Tendo em vista a progressiva abertura da economia cubana e o recente restabelecimento
das relações diplomáticas com os Estados Unidos, é grande o interesse internacional em
promover negócios e o comércio exterior com Cuba. Para a edição 2016, os organizadores
estimam a presença de 4.500 expositores de 60 países, e mais de 150.000 visitantes.
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 (Rede CIN), e a Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).
Os objetivos principais desta ação são promover a exportação de produtos e marcas brasileiras, e permitir ao empresário conhecer e ter acesso in loco a tendências de mercado,
preferências dos consumidores, oportunidades para inserção de produtos brasileiros e
formas de acesso ao mercado cubano.
Dentre os setores de maior destaque e que conferem grandes oportunidades aos exportadores brasileiros, destacam-se: alimentos e bebidas, cosméticos, têxteis, calçados, máquinas e equipamentos, autopeças, casa e construção, e materiais elétricos.
A programação da missão inclui seminário sobre como fazer negócios no mercado cubano, visitas técnicas e visita à Fihav 2016.
Para mais informações sobre a missão, acesse o link http://apps.fiesp.net/scn/ScnNet/
pagina.aspx?idurl=5810 e/ou entre em contato pelos telefones (11) 3549-4376/4666 ou
e-mail cin@fiesp.org.br.
Para inscrições, acesse: http://mundosphinx.com.br/app/cni/index.
php?acesso=fihav-2016.
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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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