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ANÁLISE DEREX
Raio X do comércio exterior brasileiro

Entre janeiro e julho de 2016, a balança comercial brasileira registrou um saldo positivo
de US$ 28,3 bilhões. O resultado foi influenciado principalmente pela contração de 27,6%
nas importações, comparadas em relação aos primeiros sete meses de 2015. As exportações também registraram uma queda de 5,6% pela mesma base de comparação. No
acumulado dos últimos 12 meses, o saldo comercial brasileiro está positivo em US$ 43,3
bilhões (Tabela 1).
Tabela 1. Balança comercial por período (US$ bilhões).
Exportações

Importações

Saldo

Período

2016

2015

Δ%

2016

2015

Δ%

2016

2015

Julho

16,3

18,5

-11,9

11,8

16,1

-26,7

4,5

2,4

Jan. a Jul.

106,6

112,9

-5,6

78,3

108,2

-27,6

28,3

4,7

Últimos 12 meses

184,9

204,4

-9,5

141,6

202,9

-30,2

43,3

1,5

Fonte: Aliceweb/MDIC.
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ANÁLISE DEREX

Raio X dos investimentos

No mês de julho, o Banco Central do Brasil registrou a entrada líquida de apenas US$ 78,0
milhões em investimentos estrangeiros diretos (IED) no Brasil, um dos valores mensais
mais baixos da série histórica. Já no acumulado dos primeiros sete meses de 2016, o
Brasil captou US$ 33,8 bilhões em investimentos estrangeiros, resultado 8,2% menor que
o registrado no mesmo período do ano passado. A participação estrangeira no capital
de empresas brasileiras diminuiu 10,8%, na mesma base de comparação, enquanto as
operações entre matrizes estrangeiras e filiais brasileiras caíram cerca de 2,2% (Tabela 2).
Tabela 2. Investimentos diretos líquidos estrangeiros e brasileiros (US$ milhões).
Jan.-Jul./15

Jan.-Jul./16

Variação

Investimentos estrangeiros diretos – Total

36.924

33.894

-8,2%

Participação no capital

25.825

23.034

-10,8%

Empréstimos intercompanhias

11.099

10.860

-2,2%

Jan.-Jul./15

Jan.-Jul./16

Variação

Investimentos brasileiros diretos – Total

12.730

6.576

-48,3%

Participação no capital

13.608

7.058

-48,1%

-878

-483

45,0%

Empréstimos intercompanhias
Fonte: Banco Central do Brasil, pela metodologia BMP5.
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SERVIÇOS
Pioneirismo na certificação de origem
Desde 23 de fevereiro de 2016, os Certificados de Origem emitidos pela Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pelo Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo (Ciesp) têm sido identificados com um QR-Code.

Essa tecnologia pioneira em Certificação de Origem culminou em ganhos de produtividade e eficiência em todo o Estado de São Paulo. Registrou-se, desde a implantação do
projeto, uma redução de 40% no tempo investido pelas empresas para a emissão de
seus Certificados de Origem.
Por meio dessa tecnologia, autoridades aduaneiras dos países com os quais o Brasil possui acordos de comércio podem consultar a autenticidade do Certificado de Origem emitido pela Fiesp instantaneamente. A consulta pode ser feita por meio do site da entidade
(www.certificadoecool.com.br/qrcode) e/ou dispositivos leitores de QR-Code disponíveis
gratuitamente no mercado. A veracidade dos Certificados emitidos pode ser consultada
em quatro idiomas: português, espanhol, inglês e francês.
Essa ação possibilita que as empresas emissoras de Certificados de Origem com a Fiesp e
o Ciesp – e que por ventura sejam interceptadas por autoridades aduaneiras para a confirmação da autenticidade do documento – possam obter a liberação imediata da exportação, já que a consulta sobre a veracidade dos Certificados pode ser realizada on-line, a
qualquer momento, de qualquer aparelho conectado à internet.
Ainda em 2016 novos projetos serão implantados, a fim de que os emissores de Certificados de Origem no sistema Fiesp e Ciesp usufruam de um serviço seguro, desburocratizado e de alta qualidade em todo o Estado de São Paulo.
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CONEXÕES
Fiesp realiza seminário sobre Siscoserv

No dia 30 de agosto, a Fiesp realizou, em conjunto com a Secretaria de Comércio e Serviços
(SCS), do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), e a Receita Federal
do Brasil (RFB), mais uma edição do Seminário sobre o Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio
(Siscoserv).
Participaram da abertura do evento o Diretor Titular Adjunto do Derex, Vladimir Guilhamat,
a Coordenadora-geral de Mercado Externo do MDIC, Renata Carvalho, o Auditor Fiscal da
Coordenação-geral de Programação e Estudos da RFB, Rafael Santiago Lima, e o Auditor
Fiscal da Coordenação-geral de Tributação, Márcio Augusto Pereira da Silva Campos.
O evento, realizado na Fiesp desde 2012, é voltado às empresas e entidades patronais que
realizam a importação e exportação de serviços, bem como a venda e aquisição de serviços
na importação e exportação de bens e mercadorias. Além das palestras apresentadas, houve oportunidade de atendimentos em Despacho Executivo com os técnicos do MDIC e RFB
sobre o registro de informações no sistema.
As apresentações realizadas durante o seminário estão disponíveis no site da Fiesp.

Abertura do Seminário
sobre Siscoserv na
Fiesp. Foto: Everton
Amaro/Fiesp.
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CONEXÕES

Seminário sobre os impactos do TPP na América Latina

No dia 25/08, o Diretor Titular do Derex, Thomaz Zanotto, foi mediador da Sessão II –
América Latina e Caribe no Trans-Pacific Partnership (TPP): the view of the insiders – do
seminário sobre os impactos do TPP na América Latina, organizado pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo.
Durante sua intervenção, Zanotto comentou que o Brasil precisa seguir avaliando as opções existentes para sua integração com o mundo, sobretudo com os Estados Unidos,
de forma pragmática. O Diretor do Derex também lembrou que os países membros do
TPP aderiram à negociação motivados por interesses específicos e não devido a pressões
externas de qualquer natureza.
No decorrer dos debates, foi possível constatar que países como Chile, Peru e México realmente foram capazes de acomodar temas de seu interesse no decorrer da
negociação e que o resultado final foi equilibrado e satisfatório para todas as partes,
a despeito das dificuldades já esperadas em temas como propriedade intelectual e
proteção de investimentos.

Encontro com a Trade Assistant do USTR, Naomi Freeman

No dia 30 de agosto, o Diretor Titular do Derex, Thomaz Zanotto, recebeu na sede da
Fiesp a Trade Assistant do United States Trade Representative (USTR), Sra. Naomi Freeman. Durante o encontro, foram discutidos alguns mecanismos de isenção tarifária
do governo norte-americano, que podem beneficiar empresas exportadoras brasileiras. O mais conhecido e importante deles é o Sistema Geral de Preferências (SGP),
que atualmente já isenta de tarifas de importação ao redor de 7% das exportações
totais do Brasil para os Estados Unidos.
A Fiesp realiza há vários anos um trabalho de acompanhamento e divulgação dos
principais acontecimentos referentes ao SGP dos Estados Unidos, e pretende dar seguimento a estas ações enquanto o Brasil for beneficiário do programa.
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CONEXÕES

Fiesp recebe visita do novo Embaixador do Brasil na China

Embaixador Marcos
Caramuru de
Paiva em visita à
Fiesp. Foto: Hélcio
Nagamine/Fiesp.

A Fiesp recebeu, no dia 5 de agosto, visita do novo Embaixador do Brasil designado para
a China, Sr. Marcos Caramuru de Paiva. O encontro teve como objetivo discutir com a
Fiesp as principais demandas e pautas que incorporam a agenda de interesse do setor
industrial brasileiro com a China.
Diplomata com notável experiência em China e grande conhecimento sobre o setor privado e o mundo dos negócios, o Embaixador Caramuru destacou o novo ciclo econômico
vivenciado pelo país asiático, cujo crescimento será cada vez mais sustentado no aumento do consumo de sua população. Além disso, salientou a maior presença de empresas
multinacionais chinesas em busca de grandes oportunidades de negócios e investimentos no exterior. Neste sentido, discutiu com a Fiesp estratégias e ações para promover exportações brasileiras de manufaturados à China, em setores como alimentos e bebidas,
além de oportunidades para investimentos produtivos chineses no Brasil.
Representaram a Federação no encontro o Presidente do Conselho Superior de Comércio
Exterior (Coscex), o Embaixador Rubens Barbosa, o Diretor Titular do Derex, Thomaz Zanotto, e o Diretor do Departamento responsável pelo Desk China, Harry Chiang.
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CONEXÕES

Fiesp recebe visita do Gerente de Relações Institucionais da
empresa alimentícia Arla Foods Ingredients Argentina, Sr. José Díaz

No dia 09 de agosto, a Fiesp recebeu o Gerente de Relações Institucionais da empresa Arla
Foods Ingredients Argentina, Sr. José Díaz, acompanhado do Conselheiro de Relações Públicas Externas da empresa, Sr. Ignacio Cornejo. O objetivo da reunião foi discutir oportunidades
relacionadas ao setor alimentício, especificamente alimentos com base em soro lácteo.
Durante o encontro, os representantes da empresa de capital dinamarquês, líder global
em ingredientes naturais de soro lácteo, destacaram que o Brasil se configura com potencial mercado para desenvolvimento de negócios e parcerias no setor, dado que 40%
das exportações de seus produtos correspondem ao comércio internacional com o país.
Neste sentido, ressaltou-se a importância de promover as relações bilaterais entre Brasil
e Argentina e aprofundar as parcerias comerciais.
Representou a Federação no encontro o Diretor Titular do Derex, Thomaz Zanotto.

Novo Presidente do Banco Industrial e Comercial da China
(ICBC-Brasil) visita a Fiesp

No dia 10 de agosto, a Fiesp recebeu visita do novo Presidente da filial brasileira do Banco
Industrial e Comercial da China (ICBC Brasil), Sr. Li Xiaobo. O encontro teve como objetivo
discutir as áreas de atuação do Banco no Brasil, com vistas a promover oportunidades de
negócios e investimentos entre empresas brasileiras e chinesas.
O ICBC é o maior banco da China e do mundo em volume de ativos, compondo o grupo
das principais instituições financeiras do país. Opera no Brasil desde 2012 e já financiou
projetos de grandes empresas como Vale, Petrobras, Gol, Azul e Embraer. Além disso,
criou linhas de crédito para empresas brasileiras como a JBS, LDC Brazil e Café Cacique
S.A. O ICBC tem como um de seus principais objetivos apoiar as exportações brasileiras
ao mercado chinês, conferindo grande destaque ao setor do agronegócio.
O banco também provê apoio financeiro a investimentos de grandes empresas chinesas no
Brasil, como State Grid, Sinopec, China Shipping Group, Baosteel, Foton, Chery, Sany e Gree.
Representou a Federação no encontro o Diretor do Derex responsável pelo Desk China,
Sr. Harry Chiang.
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CONEXÕES

Fiesp recebe visita do novo Cônsul-geral da África do Sul em
São Paulo, Sr. Malose William Mogale

No dia 12 de agosto, a Fiesp recebeu o novo Cônsul-geral da África do Sul, Sr. Malose
William Mogale, acompanhado dos Cônsules Políticos, Sr. Dioka Mogano e Sra. Salome
Masuku. A visita de cortesia do novo Cônsul teve como objetivo estabelecer um primeiro
diálogo com a instituição e discutir sobre a economia brasileira e a relação bilateral.
Durante o encontro, o Cônsul-geral destacou a preocupação das autoridades sul-africanas em buscar fontes alternativas de energia, bem como técnicos profissionais que
possam desenvolvê-las, para solucionar a crise de energia no país. A principal fonte de
energia da África do Sul ainda é o carvão mineral, energia não renovável.
Representaram a Federação no encontro os Diretores Titulares Adjuntos do Derex, Antonio Fernando G. Bessa e Newton de Mello.

O Cônsul-geral
da República da
África do Sul em
São Paulo em
visita à Fiesp.
Foto: Everton
Amaro/Fiesp.
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CONEXÕES

Fiesp recebe visita do novo Embaixador do Brasil em Buenos
Aires, Sr. Sérgio Danese

Embaixador
Sérgio Danese
em visita à Fiesp.
Foto: Hélcio
Nagamine/Fiesp.

No dia 15 de agosto, a Fiesp recebeu o novo Embaixador do Brasil em Buenos Aires, Sr.
Sérgio Danese. Previsto para assumir o novo cargo na segunda quinzena de setembro, o
Embaixador Danese visitou a Fiesp com o intuito de ouvir os principais interesses e demandas do setor industrial brasileiro no mercado argentino.
País prioritário na agenda internacional da Fiesp, os representantes da Federação apresentaram ao Embaixador os temas estratégicos da relação bilateral com a Argentina, bem
como discutiram diversas questões, como a hidrovia Paraná-Paraguai, a negociação Mercosul-União Europeia e a reinserção da Argentina no mercado internacional.
Representaram a Federação no encontro o Presidente do Coscex, Embaixador Rubens
Barbosa, e o Diretor Titular do Derex, Thomaz Zanotto.
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CONEXÕES

Fiesp recebe o Copresidente do Conselho Empresarial Brasil-Turquia, Sr. Mithat Cansız

No dia 23 de agosto, a Fiesp recebeu o Copresidente do Conselho Empresarial Brasil-Turquia, Sr. Mithat Cansız, acompanhado de delegação composta pelo Embaixador da Turquia no Brasil, Sr. Hüseyin Diriöz, pelo Cônsul-geral da Turquia em São Paulo, Sr. Özgün
Arman, e pelos demais representantes do empresariado turco. O objetivo do encontro foi
apresentar a atuação da Fiesp e discutir temas de interesse da relação comercial bilateral.
Durante o encontro, foram discutidas iniciativas de cooperação econômicas e comerciais,
como oportunidades de negócios e investimentos em ambos os países. O representante
turco elencou áreas prioritárias para cooperação: logística, construção, automotivo, aviação, energia, produtos agrícolas, turismo e mineração.
Ademais, o Diretor de Relações Externas do Serviço Social de Aprendizagem Industrial
(Senai-SP), Prof. Roberto Spada, participou do encontro para apresentar à delegação os
programas de formação profissional da entidade.
Representaram a Federação no encontro o Vice-presidente da Fiesp, Elias Haddad, o Diretor Titular Adjunto do Derex, Antonio Fernando G. Bessa, o Diretor do Derex, Harry Chiang,
e o Diretor Titular do CJE, Luiz Hoffmann.

Copresidente
do Conselho
Empresarial
Brasil-Turquia
e delegação em
visita à Fiesp.
Foto: Everton
Amaro/Fiesp.
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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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