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ANÁLISE DEREX
Raio X do comércio exterior brasileiro
O relatório de dezembro de 2015 apresentou o desempenho do comércio exterior brasileiro
no mês de novembro, bem como os resultados no acumulado do ano.
Em novembro, a corrente de comércio alcançou valor de US$ 26,4 bilhões, o que significou
uma retração de 22% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já o saldo comercial
apresentou superávit de US$ 1,2 bilhões, revertendo o valor negativo alcançado em igual
período de 2014. No período, as exportações alcançaram a cifra de US$ 13,8 bilhões e as
importações totalizaram US$ 12,6 bilhões (Tabela 1).
De janeiro a novembro de 2015, as exportações somaram US$ 174,3 bilhões e as importações registraram US$ 160,9 bilhões. Com isso, o saldo comercial acumulou superávit de
US$ 13,4 bilhões no ano, contra o déficit de US$ 4,3 bilhões registrado no mesmo período
de 2014.
Tabela 1. Balança comercial por período (US$ bilhões).

Exportações

Importações

Saldo

Período

2015

2014

2015

2014

Δ%

2015

2014

Novembro

13,8

15,7

12,6

18,1

-28,0%

1,2

-2,4

Jan. a Nov.

174,3

207,6

160,9

212,0

-23,5%

13,4

-4,3

Últimos 12 meses1

191,8

228,5

178,1

230,2

-20,6%

13,7

-1,7

1 Dezembro/14 a Novembro/15. Fonte: Aliceweb/MDIC.

Acesse aqui o documento.
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SERVIÇOS
Certificação de Origem
Você conhece os serviços de comércio exterior que nossas entidades disponibilizam para sua empresa?
O Certificado de Origem é o documento que concede tratamento preferencial nas exportações 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 redução ou isenção do imposto de importação em seus produtos, desde que cumpram os
requisitos negociados nos acordos.
Por meio do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), nosso time de profissionais de comércio exterior está presente em todo o Estado de São Paulo para assistência à Certificação de Origem.
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 emissão dos Certificados de Origem. A entidade lidera as emissões do documento em
todo o país e nossa qualidade técnica 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 conosco 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.
Participe de nossos treinamentos gratuitos em todo o Estado de São Paulo e tire suas
dúvidas sobre os processos de Certificação de Origem.
Informe-se sobre outros serviços de comércio exterior disponíveis. Entre em contato com
a Diretoria do Ciesp mais próxima de sua empresa.
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SERVIÇOS

Panorama Brasil-Argentina
O Panorama Brasil-Argentina é uma publicação periódica elaborada pelo Departamento
de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Derex) desde 2011, abrangendo as principais novidades econômicas e políticas na Argentina, bem como os dados sobre o comércio bilateral do país com o Brasil. O documento apresenta ainda informações sobre
exigências aplicáveis às importações argentinas, dados sobre as investigações e medidas
de defesa comercial na Argentina, dentre outras.
A edição de dezembro de 2015 apresenta um panorama político do resultado das eleições presidenciais argentinas, além de informações sobre a consulta realizada pelo Derex
com seus associados visando mapear restrições argentinas às exportações brasileiras.
Referidas consultas são realizadas periodicamente pelo departamento e as informações
obtidas são encaminhadas ao governo brasileiro, responsável pela gestão política do assunto junto ao governo argentino.
Em vista da importância da Argentina como parceiro comercial do Brasil, o Derex se coloca à disposição para receber estas e outras informações de seus associados.
Acesse aqui o documento.
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Panorama de Defesa Comercial e Facilitação do Comércio Exterior
O Panorama de Defesa Comercial e Facilitação do Comércio Exterior é um boletim periódico do Derex que contempla as principais novidades no âmbito de Defesa Comercial e
Facilitação do Comércio Exterior, bem como a atuação da Fiesp nessas áreas. A publicação tem como objetivo auxiliar na formulação de estratégias de defesa comercial de seus
associados e disseminar as principais informações relativas aos mecanismos de facilitação do comércio, contribuindo para a simplificação do comércio exterior.
A edição de dezembro apresenta, dentre outros destaques, informações sobre: (i) nova
estratégia de comércio e investimento da comissão europeia; (ii) regulamentação dos
mecanismos de defesa comercial no âmbito da Parceria Transpacífico (PTP, Trans-Pacific
Partnership); (iii) relação de medidas de defesa comercial em vigor aplicadas pelo Brasil
e as investigações em curso; (iv) Portal Único de comércio exterior: lançamentos de etapas; (v) Operador Econômico Autorizado (OEA): nova instrução normativa e lançamento
da modalidade OEA-Conformidade; (vi) sistema de informações gerenciais do trânsito
internacional de produtos e insumos agropecuários: modernização e controle dos produtos sob anuência do mapa; (vii) Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços,
Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações de Patrimônio (Siscoserv): novas
informações relevantes sobre o sistema.
O Derex se coloca à disposição para o esclarecimento de dúvidas de seus associados
relativas aos assuntos abordados no documento.
Acesse aqui o documento.
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CONEXÕES
Participação da Fiesp em reuniões da Aliança Procomex
Em dezembro, a Fiesp participou ativamente das reuniões no âmbito do Instituto da Aliança Pró-modernização Logística de Comércio Exterior (Procomex), acerca do drawback contínuo, que é uma nova forma de aplicação do regime especial aduaneiro de drawback.
A nova modalidade do regime especial baseia-se na aprovação de um único ato concessório às empresas habituadas ao comércio exterior, com exportações anuais entre US$ 3 milhões e US$ 5 milhões, e que possuem um fluxo contínuo de operações. A nova modalidade
de drawback visa maior celeridade e segurança para concessão e comprovação do regime,
por meio da integração com as bases de dados da Nota Fiscal eletrônica (NF-e/Sistema
Público de Escrituração Digital [Sped]).
Em 2015, os trabalhos junto à Aliança Procomex envolveram aproximadamente 60 dias de
reuniões, as quais contaram com presença não apenas do setor privado, mas também do
governo, sendo este representado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Receita Federal do Brasil (RFB) e Departamento de Operações de Comércio Exterior (Decex) do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
As reuniões tiveram o intuito de redesenhar, criar e aperfeiçoar processos aduaneiros, dentre os quais podemos citar: drawback contínuo, Operador Econômico Autorizado (OEA);
lacre eletrônico; novo fluxo de exportação; tratamento fitossanitário e transporte da embalagem de madeira; regime aduaneiro especial de entreposto industrial sob controle
informatizado do sistema público de escrituração digital (Regime Aduaneiro Especial de
Entreposto Industrial sob Controle Aduaneiro Informatizado [Recof] – Sped); importações e
exportações sob anuência do Ibama e da Anvisa.
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CONEXÕES

Seminário “Desafios para o Brasil na Nova Economia Global”
No dia 2 de dezembro do 2015, o Derex, em parceria com o Conselho Superior de Comércio Exterior (Coscex), organizou o Seminário “Desafios para o Brasil na Nova Economia
Global”. Importantes intelectuais compuseram a mesa, como Ilan Goldfajn, economista-chefe e sócio do Itaú Unibanco; David Kupfer, professor do Instituto de Economia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e Pedro da Motta Veiga, Diretor do Centro
de Estudos de Integração e Desenvolvimento (Cindes).
O evento, que reuniu cerca de 100 pessoas, debateu as alternativas para o Brasil sair da
atual crise, sobretudo por meio de uma abordagem mais aberta e arrojada de integração
com países e regiões mais desenvolvidas, como Estados Unidos e União Europeia.

Sociedade de Fomento Fabril do Chile discute cooperação
com a Fiesp

Sofofa em visita à
Fiesp. Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.

No dia 2 de dezembro, o Presidente do Coscex, Embaixador Rubens Barbosa, o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto, e o Diretor Titular Adjunto do Derex, Sr. Antonio Fernando
G. Bessa, realizaram reunião com o Presidente da Sociedade de Fomento Fabril do Chile
(Sofofa), Sr. Hermann von Mühlenbrock.
Durante o encontro, os representantes da Fiesp salientaram a importância de promover
uma discussão e monitoramento do TTP no âmbito do setor privado. Neste sentido, os presentes discutiram potenciais formas de cooperação para o ano de 2016, com vistas a promover a troca de informações entre as duas instituições.
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Embaixador da União Europeia visita a Fiesp
No dia 3 de dezembro, a Fiesp recebeu o Embaixador da Delegação da União Europeia no
Brasil, Sr. João Gomes Cravinho, no âmbito do Seminário “Brasil-UE sobre Boas Práticas e
Conduta Ética nos Negócios. Responsabilidade Social: Experiências Europeias e Brasileiras”, realizado pelo Comitê de Responsabilidade Social (Cores) da Fiesp, em parceria com
a Delegação da União Europeia no Brasil.
O evento teve como objetivo discutir as boas práticas europeias e brasileiras para sustentabilidade e responsabilidade social, visando promover iniciativas para o futuro. Além
disso, o Embaixador Cravinhos participou de encontro com o 2o Vice-presidente da Fiesp,
Sr. João Guilherme Sabino Ometto, o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto, o Diretor Titular do Departamento de Meio Ambiente (DMA-Fiesp), Sr. Nelson Pereira dos Reis, e
a Diretora Titular do Cores, Sra. Grácia Elisabeth Fragalá.
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CONEXÕES

Diretora Executiva Adjunta do SelectUSA visita a Fiesp para
apresentar a próxima edição anual da Conferência

Representante do Programa
SelectUSA visita a Fiesp.
Foto: Helcio Nagamine/Fiesp.

No dia 3 de dezembro, o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto, recebeu a visita da
Diretora Executiva Adjunta e de Operações do SelectUSA, Sra. Peggy Philbin, acompanhada
do Ministro Conselheiro para Assuntos Comerciais da Embaixada dos Estados Unidos em
Brasília, Sr. Rick Ortiz, do Cônsul Comercial do Departamento de Comércio Americano/SelectUSA, Sr. Chris Alexander, e do Especialista Comercial do SelectUSA no Consulado Geral
dos Estados Unidos em São Paulo, Sr. André Leal.
Na ocasião, Philbin ressaltou a presença brasileira na Conferência de Investimentos SelectUSA 2015, realizada em março deste ano. O programa do governo dos Estados Unidos
visa atrair investimentos ao país, promovendo e destacando as oportunidades e os benefícios de se investir em cada um dos cinquenta estados. Ademais, a Diretora destacou a
atratividade do mercado americano para jovens empreendedores.
Por fim, a visita à Fiesp, bem como o Road Show pelo Brasil, teve por objetivo convidar o
empresariado brasileiro a participar da próxima edição da Conferência de Investimentos
SelectUSA 2016, a ocorrer entre 19 e 21 de junho de 2016.
Aos interessados em obter mais informações a respeito da edição 2016 do SelectUSA,
favor entrar em contato através do e-mail: promocaocomercial@fiesp.org.br.
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CONEXÕES

Fiesp recebe representantes de sindicatos do Marrocos para
discutir oportunidades de negócios

Representantes de
sindicatos marroquinos
na Fiesp. Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.

No dia 3 de dezembro, os Diretores Titulares Adjuntos do Derex, Sr. Antonio Fernando G.
Bessa e Newton de Mello, realizaram reunião com Delegação Marroquina do Centro Marroquino para Promoção das Exportações (Maroc Export). Participaram do encontro associações e federações dos setores agropecuário, pesca, têxtil, eletrônicos, tecnologia da informação (TI), químico, farmacêutico e logístico. Além disso, estavam presentes o Presidente
do Comitê da Cadeia Produtiva da Pesca e da Aquicultura (Compesca), Roberto Imai, o Diretor do Departamento de Agronegócio (Deagro), Carlos Florence, e o Coordenador Adjunto
do Comitê da Cadeia Produtiva da Indústria Têxtil (Comtextil), Ramiro Sanchez.
Durante o encontro, os representantes discutiram oportunidades de negócios e investimentos no âmbito das relações bilaterais Marrocos-Brasil. O Brasil é um grande importador
de adubos e fertilizantes marroquinos, além de importar volume considerável de sardinhas
deste país. Foi apontado o importante papel do Marrocos na produção de fósforo, um dos
insumos mais fundamentais para a agricultura, sendo o país responsável por 37% dos recursos mundiais deste minério.
Neste contexto, os Diretores da Fiesp colocaram-se à disposição para auxiliar os empresários marroquinos no mapeamento das melhores oportunidades locais, a fim de estabelecer
novos laços comerciais.
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CONEXÕES

Novo Presidente da Argentina visita a Fiesp antes de sua posse

Paulo Skaf com o novo
Presidente da Argentina,
Mauricio Macri (centro),
durante almoço na Fiesp.
Foto: Ayrton Vignola/Fiesp.

O novo Presidente da Argentina, Sr. Mauricio Macri, participou de encontro no dia 4 de dezembro com mais de 150 empresários na sede da Fiesp.
Mauricio Macri foi recebido pelo Presidente da Fiesp e do Ciesp, Sr. Paulo Skaf, pelo 1o Vice-presidente da Fiesp, Sr. Benjamin Steinbruch, e pelo 2o Vice-presidente da Fiesp, Sr. João
Guilherme Sabino Ometto, além do Presidente do Coscex da Fiesp, Embaixador Rubens
Barbosa, e do Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto, dentre outras autoridades. O
Presidente argentino foi acompanhado pela nova Ministra de Relações Exteriores do país,
Sra. Susana Malcorra, e outros representantes do governo e empresários argentinos.
Na ocasião, Macri destacou que a recuperação da confiança e da credibilidade da Argentina
serão temas prioritários de seu governo, que trabalhará na implementação de regras claras
para aprimorar a competitividade do país e sua integração ao comércio exterior. Skaf, por
sua vez, afirmou que a visão do novo presidente da Argentina é de uma economia mais
liberal e de um governo mais leve, sem um tamanho que atrapalhe a vida das pessoas e da
sociedade, com ênfase em modernidade, boa gestão e governança.
Durante o encontro, o Presidente argentino foi condecorado com a Ordem do Mérito Industrial São Paulo, honraria concedida pela Fiesp a personalidades e instituições dignas do
reconhecimento ou da admiração da indústria.
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Poupa Tempo do Exportador é lançado em Campinas com o
apoio da Fiesp

Espaço do Poupa Tempo do
Exportador em Campinas.
Foto: Equipe Técnica/Fiesp.

No dia 4 de dezembro, a Fiesp participou do evento de lançamento das atividades do
Programa Paulista de Apoio às Exportações, primeiro evento do SP Export, no pavilhão
Expo Dom Pedro, em Campinas. A iniciativa, coordenada pela Investe São Paulo e com
apoio do MDIC, contou com a colaboração da Fiesp e do Ciesp Campinas, além da Desenvolve SP, Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae-SP), Apex-Brasil, Grupo de Líderes Empresariais (Lide-Campinas) e Prefeitura de Campinas.
A abertura do evento teve as presenças do Vice-governador, Márcio França, do Diretor
do Departamento de Estatística e Apoio à Exportação do MDIC, Herlon Alves Brandão, do
Presidente da Investe SP, Juan Quirós, e do Prefeito de Campinas, Jonas Donizette.
Após a solenidade, foi inaugurado o Poupa Tempo do Exportador, atendimento direto a
empresários para esclarecimento de dúvidas sobre comércio exterior e divulgação das
soluções oferecidas pelas entidades participantes para fomentar a exportação das empresas paulistas.
Técnicos do Derex-Fiesp participaram dos atendimentos realizados às empresas, os quais
foram estruturados em torno de cinco temáticas: capacitação, estudos de inteligência de
mercado, adequação de produtos, ações de promoção comercial e financiamento.
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Fiesp recebe delegação governamental de Porto Rico

Delegação governamental
de Porto Rico visita a Fiesp.
Foto: Helcio Nagamine/Fiesp.

No dia 7 de dezembro, a Fiesp recebeu representantes do governo de Porto Rico que vieram
à entidade para discutir oportunidades de negócios e investimentos entre os países.
De acordo com os representantes, Porto Rico configura-se como importante plataforma de
acesso para outros mercados latino-americanos, em especial na região do Caribe, e também para os Estados Unidos.
Durante a ocasião, foi ressaltado o esforço do governo porto-riquenho em buscar novos
parceiros comerciais no Brasil, principalmente no setor de agronegócios, sobretudo açúcar
e frango, farmacêutico, aparelhos médicos, eletroeletrônicos e aeroespacial.
No encontro também foram destacados os aspectos positivos para comercializar e investir
em Porto Rico: força de trabalho qualificada com profissionais bilíngues; incentivos tributários, como, por exemplo, cobrança de apenas 4% de imposto de renda sobre o lucro obtido
em empreendimentos industriais; e marco jurídico dos Estados Unidos, um dos sistemas
de proteção aos direitos de propriedade mais confiáveis do mundo.
Representou a Federação no encontro o Sr. Antonio Bessa, Diretor Titular Adjunto do Derex.
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Fiesp vai a Portugal discutir iniciativas de apoio à exportação entre
os países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP)

O Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto, participou do 2o Fórum da União de Exportadores da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (UE-CPLP), nos dias 17 e 18
de dezembro, em Braga, Portugal.
Este evento é uma iniciativa conjunta da UE-CPLP e da Confederação Empresarial da
CPLP (CE-CPLP), que pretende constituir uma plataforma de negócios e de cooperação,
geradora de condições para a criação e consolidação de um espaço permanente de
apoio ao empresariado lusófono, estimulando as trocas comerciais e a internacionalização de empresas.
Na ocasião, foi assinado Acordo de Cooperação entre a UE-CPLP e a Fiesp. O acordo tem
como objetivo desenvolver instrumentos para a identificação de sinergias nas áreas de
desenvolvimento de oportunidades de negócios no âmbito da CPLP, bem como na área
de formação profissional.
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Telefone: (11) 3549-4493
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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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