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ANÁLISE DEREX
Raio X do comércio exterior brasileiro
O relatório de julho de 2015 apresentou o desempenho do comércio exterior brasileiro
no mês de junho, bem como os resultados no acumulado do ano.
A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 4,5 bilhões em junho, resultado de US$ 19,6 bilhões em exportações e US$ 15,1 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 junho, a balança comercial acumulou um
superávit de US$ 2,2 bilhões, com queda de 14,7% nas exportações e 18,5% nas importações (Tabela 1).
O grupo de produtos básicos continua a influenciar a retração das exportações, que
segue influenciada pela queda nos preços de soja e minério de ferro. Por outro lado, o
volume das vendas ao exterior cresceu 9,4%, com contribuições positivas de petróleo
em bruto e do segmento de ferro e aço. Já as importações recuaram tanto em valor
quanto em volume, influenciadas pelos grupos de básicos e semimanufaturados.
Tabela 1. Balança comercial por período (US$ bilhões).
Exportações

Importações

Saldo

Período

2015

2014

Δ%

2015

2014

Δ%

2015

2014

Δ%

Junho

19,6

20,5

-4,1%

15,1

18,1

-16,7%

4,5

2,3

93%

Jan. a Jun.

94,3

110,5

-14,7%

92,1

113,0

-18,5%

2,2

-2,5

188,4%

Últimos 12 meses1

208,9

238,1

-12,3%

208,2

235,2

-11,5%

0,7

2,9

-76%

1 Julho/14 a Junho/15.
Fonte: Aliceweb/MDIC.

Acesse aqui o documento.
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ANÁLISE DEREX

Raio X das relações bilaterais Brasil-China
Em junho de 2015, a balança comercial com a China registrou superávit de US$ 2,4 bilhões (Figura 1). Já no acumulado do primeiro semestre, o saldo foi superavitário em
US$ 1,7 bilhão. O resultado refletiu a redução de 22,6% das exportações, enquanto
as importações caíram 9,2% na comparação com o mesmo período do ano passado.
Mesmo com a retração no valor, o volume das exportações para a China aumentou
2,6% na comparação interanual. Já as compras brasileiras provenientes do parceiro
asiático cresceram 0,5% em volume, influenciadas pelos grupos de básicos e semimanufaturados, que, apesar de baixa representatividade, registraram expressiva alta
no acumulado de janeiro a junho.

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 junho de 2015, os fluxos de investimento estrangeiro direto (IED) no Brasil registraram um total de US$ 27,8 bilhões. Trata-se de um volume 4,7% menor que
o registrado no mesmo período de 2014. O resultado foi influenciado principalmente
pela redução dos empréstimos intercompanhias, que registraram queda de 13,7% na
comparação interanual.
Os investimentos brasileiros diretos (IBD) continuam a registraram um saldo expressivo,
com um montante líquido de US$ 7,3 bilhões no primeiro semestre de 2015 (Tabela 2).
Tabela 2. Investimentos diretos líquidos brasileiro e estrangeiro (US$ milhões).

Jan-jun/15

Jan-jun/14

Variação

Investimentos estrangeiros diretos – total

29.264

27.877

-4,7% ▼

Participação no capital

22.644

22.166

-2,1% ▼

Empréstimos intercompanhia

6.620

5.712

-13,7% ▼

Jan-jun/15

Jan-jun/14

Variação

Investimentos brasileiros diretos – total

2.599

7.363

183,3% ▲

Participação no capital

14.179

10.984

-22,5% ▼

Empréstimos intercompanhias

-11.580

-3.621

68,7% ▲

Fonte: Banco Central do Brasil.

Acesse aqui o documento.
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ANÁLISE DEREX

Panorama Brasil-Argentina
O Panorama Brasil-Argentina é uma publicação periódica elaborada pelo Derex, que
tem como objetivo apresentar as principais novidades nos âmbitos econômico e político da Argentina, além de dados sobre o comércio bilateral com o Brasil.
A edição de julho de 2015 apresenta dados macroeconômicos argentinos e de comércio bilateral com o Brasil; informações sobre o painel de disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC) – iniciado por Estados Unidos, União Europeia e Japão – contra
alegadas restrições comerciais argentinas; detalhes sobre a renovação do Acordo Automotivo; dentre outros temas.
Na agenda de ações que envolvem o país vizinho, o Derex ainda realiza consultas formais com seus associados para obter informações atualizadas sobre eventuais restrições argentinas às exportações brasileiras. Uma vez de posse dessas informações, o
governo brasileiro realiza gestões periódicas com o governo argentino, visando agilizar
as negociações com o parceiro na liberação das importações originárias do Brasil.
O Derex se coloca à disposição para receber estas e outras informações de seus associados, além de esclarecer dúvidas relacionadas ao comércio com a Argentina.

Acesse aqui o documento.
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CONEXÕES
Participação da Fiesp na Aliança Procomex
Em continuidade ao acompanhamento e apoio institucional às iniciativas de desburocratização e modernização do comércio exterior brasileiro desenvolvidas pela Aliança
Pró-modernização Logística do Comércio Exterior (Procomex), a Fiesp participou, no
mês de julho, de reuniões com órgãos anuentes no comércio exterior, sendo eles: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Receita Federal do Brasil (RFB) e
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Com o Mapa, deu-se continuidade à discussão do processo de tratamento de embalagem de madeira, visando modernizá-lo. A RFB debateu com o setor privado o lançamento do Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital (Recof Sped), a ser colocado em
consulta pública em breve. Por fim, foi apresentado e discutido com a Anvisa o mapeamento de melhorias no processo de importação de alimentos.
Para acompanhar os assuntos das reuniões realizadas no âmbito da Procomex, acesse
as versões anteriores do Informativo do Derex.
Versões anteriores do informativo do Derex.
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CONEXÕES

Seminário de Operações de Comércio Exterior

O Departamento de
Operações de Comércio
Exterior (Decex) do Ministério
do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio
Exterior (MDIC) participa do
seminário de operações de
comércio exterior na Fiesp.
Foto: Ayrton Vignola/Fiesp.

No dia 14 de julho, a Fiesp realizou, em conjunto com o Departamento de Operações de
Comércio Exterior (Decex) da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), mais uma edição do Seminário
de Operações de Comércio Exterior.
Na abertura do encontro, o diretor titular do Derex, Thomaz Zanotto, e o diretor do Decex-MDIC, Renato Agostinho, comentaram a respeito dos avanços no âmbito do Portal Único
de Comércio Exterior e sobre as metas do Plano Nacional de Exportações (PNE).
O evento, realizado na Fiesp desde 2010, é voltado para empresas, entidades patronais e
operadores de comércio exterior, e visa prestar informações sobre controles administrativos nas operações de comércio exterior, drawback, procedimentos e licenciamento de
importação. Além das palestras apresentadas, houve oportunidade de Despacho Executivo com os técnicos do Decex sobre casos específicos, 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.
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CONEXÕES

Vice-ministra e Secretária de Estado de Economia da Suíça veio
à Fiesp para discutir oportunidades de negócios, acordos comerciais e competitividade
No dia 1º de julho, foi realizado na Fiesp, em parceria com a Embaixada da Suíça em
Brasília e o Consulado do país em São Paulo, o Seminário Brasil-Suíça. O evento contou
com a presença de 100 empresários, acadêmicos e profissionais do comércio exterior de
ambos os países.
Durante o encontro, a Vice-ministra de Economia da Suíça, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch,
salientou o desejo da Suíça, por meio de seu bloco comercial, European Free Trade Association
(EFTA), de avançar nas negociações com o Brasil em temas como serviços, investimentos,
bens industriais e agrícolas, entre outros.
O diretor titular do Derex, Thomaz Zanotto, reafirmou o apoio da Fiesp às negociações
de acordos de comércio, investimento e bitributação com os suíços, e comentou que o
governo brasileiro tem adotado uma postura mais pragmática em termos de integração
extrarregional desde o início de 2015.
Durante o evento foi ressaltado o papel de destaque da Suíça nos rankings internacionais
de inovação e competitividade. Ao mesmo tempo, os palestrantes e membros da mesa
frisaram as inúmeras dificuldades que o Brasil enfrenta neste campo, como excesso de
burocracia, carências de infraestrutura, demora no registro de patentes e educação básica de baixa qualidade.

Secretária de Estado de
Economia da Suíça durante
Seminário na Fiesp.
Foto: Helcio Nagamine/Fiesp.
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CONEXÕES

Representantes da cidade chinesa de Dalian visitam a Fiesp

Comitiva de Dalian em
reunião no Departamento
de Relações Internacionais
e Comércio Exterior.
Foto: Ayrton Vignola/Fiesp.

No dia 2 de julho, a Fiesp recebeu a visita de uma delegação chinesa da cidade de Dalian,
liderada pelo Presidente do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT) de Dalian, Zhang Kai Hua.
A cidade é um importante polo industrial e logístico, localizado no litoral da província de
Liaoning. Dalian, cuja população é de cerca de 6 milhões de habitantes, possui o maior
porto do nordeste da China e relevante parque industrial relacionado à cadeia de petróleo e gás, maquinário e logística.
De acordo com dados do CCPIT-Dalian, a corrente de comércio entre Dalian e o Brasil
alcançou a cifra de US$ 1,4 bilhão em 2014, o que evidencia a importância deste porto
na relação comercial bilateral. O objetivo do encontro na Fiesp residiu no interesse em
promover e reforçar o fluxo comercial e de investimentos com empresas brasileiras.
A comitiva chinesa também contou com a presença de dois empresários dos setores de
química e borracha, das companhias Dalian Daping Oil Chemicals e Dalian Dianfeng, respectivamente, interessados em prospectar oportunidades de negócios e investimentos
no Brasil.
Representou a Fiesp, na ocasião, Thomaz Zanotto, Diretor Titular do Derex.
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CONEXÕES

Delegação mexicana apresenta 9ª Cúpula Empresarial China-América Latina

Representantes do governo
mexicano em reunião na Fiesp.
Foto: Helcio Nagamine/Fiesp.

No dia 6 de julho, a Fiesp recebeu a visita de representantes do governo do México para a
apresentação da nona edição da Cúpula Empresarial China-América Latina, que este ano
ocorrerá em Guadalajara, México, nos dias 13 e 14 de outubro.
Trata-se de um importante evento com o objetivo de fortalecer a cooperação econômica
entre a China e os países da América Latina, por meio de comércio e investimento. A programação contará com seminário sobre oportunidades de investimentos entre China e
América Latina, reuniões de negócios e encontros com agências de promoção comercial.
A previsão é de que haja a participação de 700 empresas chinesas e latino-americanas.
A Cúpula foi promovida pelo Embaixador Sergio Ley López, Presidente da Seção Empresarial para Ásia e Oceania do Conselho Empresarial Mexicano de Comércio Exterior, Investimento e Tecnologia (COMCE), e responsável pela divulgação do evento na América
Latina. Mais informações podem ser obtidas a partir do link: http://www.fiesp.com.br/
agenda/9a-cupula-empresarial-china-america-latina/.
A Fiesp foi representada neste encontro pelos Srs. Thomaz Zanotto e Antonio Fernando G.
Bessa, Diretores Titular e Titular Adjunto do Derex, respectivamente.
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CONEXÕES

Fiesp organiza Missão Empresarial à Itália em setembro
A Missão Empresarial à Itália, a ocorrer nos dias 05 a 12 de setembro, será liderada pela
Fiesp e terá abrangência nacional.
A missão tem como objetivo apresentar um panorama do mercado italiano e europeu
nos setores agroalimentar, metalomecânico, energias renováveis e biotecnologia, tecnologia da informação e cosméticos, bem como avaliar tendências de mercado e consumo,
e gerar oportunidades de negócios.
No âmbito da Expo Milão 2015, cujo tema é “Alimentar o Planeta, Energia para a Vida”,
as empresas brasileiras terão a oportunidade de obter informações no principal fórum
que discutirá as tendências internacionais e as novas tecnologias, de forma a estimular
a competitividade, agregação de valor às cadeias produtivas e a melhoria da qualidade
dos produtos e serviços.
As empresas participarão de ações como: visitas guiadas à Expo; visitas técnicas a representantes de cadeias de distribuição, centros de pesquisa e parques tecnológicos em
diferentes regiões da Itália; e seminário técnico, com foco em regulamentações e adequações necessárias para acessar o mercado italiano.
Para mais informações sobre a missão, acesse o link: http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/2015/derex/expo-milao/030615/expo-milao-030615.htm e/ou entre em contato nos
telefones (11) 3549-4628/4769 ou no e-mail missaoitalia@fiesp.com.br.
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CONEXÕES

Oportunidades para empresas fornecedoras para
as Olimpíadas 2016
O Rio de Janeiro sediará os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, nos meses de agosto
e setembro do próximo ano. Estes eventos reunirão cerca de 500 mil turistas, 10 mil atletas de 200 países e 88 mil profissionais.
Serão investidos, em despesas com compras, cerca de R$ 3 bilhões para a organização
e realização dos dois eventos, sendo 10% deste valor destinado às micro e pequenas
empresas. Os principais setores industriais envolvidos são os setores gráfico, metalomecânico, madeira e móveis, alimentação, construção e vestuário.
Os sindicatos industriais e empresas interessadas nas oportunidades oferecidas pelo Rio
2016 podem obter mais informações acessando o site: www.cni.org.br/industriacampea.
Para se tornarem fornecedoras, as empresas interessadas devem realizar seu pré-cadastro no Portal de Suprimentos Rio 2016, por meio do link: http://portaldesuprimentos.
rio2016.com/cadastro/.
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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) 3549-4449
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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