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PLEITOS DA INDÚSTRIA
Derex monitora sobretaxas equatorianas às importações

O Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Derex-Fiesp) vem acompanhando as medidas comerciais
adotadas pelo Equador desde 2013, as quais alegadamente visam equilibrar o balanço
de pagamentos do país. Nesse sentido, o Departamento encaminhou aos seus associados, em junho de 2016, um comunicado contendo informações a respeito das sobretaxas equatorianas aplicadas às importações de diversos produtos.
Referidas sobretaxas tarifárias foram instituídas pelo Equador, em março de 2015, por
meio da Resolução Comex nº 11/2015. A medida foi aplicada em quatro níveis tarifários
distintos (5%, 15%, 25% e 45%), alocados de acordo com a natureza dos produtos, com
vigência prévia de 15 meses e cronograma de eliminação gradual a partir de abril de 2016.
Em continuidade à medida, o Equador, por meio da Resolução Comex nº 06/2016, publicada em abril deste ano, eliminou o menor nível da sobretaxa (5%) e postergou o cronograma estabelecido, alterando a previsão de início da eliminação dos demais níveis
para abril de 2017.
O Derex, por meio de sua área de Defesa Comercial, se coloca à disposição para prestar
mais informações e esclarecimentos sobre o assunto.
Para acessar o comunicado produzido pelo Derex, clique aqui.
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ANÁLISE DEREX
Raio X do comércio exterior brasileiro

Em maio, o Brasil registrou uma corrente comercial de US$ 28,8 bilhões com o resto do
mundo. Tal valor é 6,5% menor do que o registrado no mesmo mês de 2015. O saldo comercial foi de US$ 6,5 bilhões, influenciado principalmente pela redução de 20,5% nas
importações na comparação interanual. Por sua vez, as exportações registraram um aumento de 4,8% com relação ao mesmo mês de 2015, e encerraram o mês em US$ 17,6
bilhões (Tabela 1).
No acumulado do ano, as exportações brasileiras se mantêm em nível similar aos embarques registrados em 2015, com uma pequena redução de 1,6% entre os períodos. Por
outro lado, as importações seguem com uma contração significativa de 30,1% na mesma
base de comparação.
Tabela 1. Balança comercial por período (US$ bilhões).
Exportações

Importações

Saldo

Período

2016

2015

Δ%

2016

2015

Δ%

2016

2015

Maio

17,6

16,8

4,8

11,2

14,0

-20,5

6,5

2,8

Jan. a Maio

73,5

74,7

-1,6

53,8

77,1

-30,1

19,7

-2,4

Últimos 12 meses

189,9

209,8

-9,5

148,3

211,3

-29,8

41,6

-1,5

Fonte: Aliceweb/MDIC.
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ANÁLISE DEREX

Raio X dos investimentos

Até o mês de maio, o país recebeu US$ 29,9 bilhões em investimentos estrangeiros diretos. Trata-se de um valor 17,1% maior que o registrado nos primeiros cinco meses de
2015. O aumento de 24,1% no saldo de empréstimos intercompanhias, que compreende
operações entre matrizes estrangeiras e filiais brasileiras, foi o principal fator de influência
para o resultado do período.
No período analisado, a indústria de transformação captou US$ 6,5 bilhões do total de
investimentos estrangeiros diretos (IED), o que representa um valor 54,8% maior que o
registrado em 2015. Os setores de veículos, produtos químicos e minerais não metálicos
corresponderam a pouco menos de um quinto da participação estrangeira no capital de
empresas brasileiras até o mês de maio. Já os investimentos brasileiros diretos (IBD) registraram um total de US$ 5,9 bilhões no período, queda de 38,9% com relação ao mesmo período do ano anterior.
Tabela 2. Investimentos diretos líquidos estrangeiros e brasileiros (US$ milhões).
Jan.-Mai./15

Jan.-Mai./16

Variação

Investimentos estrangeiros diretos – Total

25.535

29.898

17,1%

Participação no capital

17.616

20.070

13,9%

Empréstimos intercompanhias

7.919

9.828

24,1%

Jan.-Mai./15

Jan.-Mai./16

Variação

Investimentos brasileiros diretos – Total

9.761

5.961

-38,9%

Participação no capital

10.069

6.255

-37,9%

-308

-294

-4,3%

Empréstimos intercompanhias
Fonte: Banco Central do Brasil, pela metodologia BMP5.
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CONEXÕES
Fiesp promove missão empresarial à principal feira de
alimentos e bebidas especiais da América do Norte

Delegação empresarial
brasileira na feira
Summer Fancy Food.
Foto: Equipe Derex/Fiesp.

A Fiesp e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) lideraram a Missão Empresarial à Feira Summer Fancy Food 2016, maior feira de alimentos e bebidas especiais da
América do Norte, entre os dias 25 e 29 de junho. O projeto, de abrangência nacional, foi realizado por meio da Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN), com
o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).
A iniciativa contou com um total de 31 empresas (23 do estado de São Paulo) e 40 empresários brasileiros do setor de alimentos e bebidas dos seguintes segmentos: pão de queijo, carnes, castanhas e nozes, produtos de confeitaria, açaí, temperos e molhos, produtos
gluten free e orgânicos, bebidas (café, sucos, água mineral e licor), bem como embalagens.
A missão teve como principais objetivos a prospecção de informações sobre o mercado
norte-americano, bem como a identificação de oportunidades para exportação de produtos e marcas brasileiras aos Estados Unidos. A programação da missão foi composta por
um seminário, que abordou diferentes aspectos do cenário norte-americano de alimentos
e bebidas, como registro de alimentos, estrutura do mercado, certificação e marketing, visitas à feira e visitas técnicas a redes de supermercado e um centro de distribuição.
Essas atividades permitiram aos participantes conhecer e prospectar in loco as tendências
do mercado, as preferências dos consumidores e as oportunidades para inserção de produtos brasileiros nos Estados Unidos, por meio de possíveis plataformas de distribuição e
logística. Além disso, os empresários tiveram a oportunidade de avaliar a concorrência de
produtos já inseridos no país e obter informações sobre exigências legais e regulatórias (de
natureza técnica) para a exportação de alimentos ao país.
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Fiesp participa da II Conferência Anual de Comércio Exterior (Caci)
O diretor titular do Derex, Thomaz Zanotto, participou da segunda edição da Conferência Anual de Comércio Internacional (Caci) do Centro de Estudos de Comércio Internacional e Investimento (CCGI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Durante sua exposição,
Zanotto lembrou que vivemos um período de baixo crescimento do comércio mundial
e intensa competição por mercados. Diante disso, comentou ser fundamental a implementação de todas as medidas possíveis para garantir a competitividade do produto
nacional, seja no âmbito cambial, tributário, da facilitação de comércio, dos acordos
comerciais, entre outros.
O evento contou ainda com diversos outros painéis, como: “Os mega-acordos e o Brasil no sistema multilateral de comércio”; “Os desafios do Brasil na era dos mega-acordos: acesso a mercados e agricultura”; “O Brasil no comércio de serviços e das barreiras
regulatórias” e “O novo marco regulatório para os acordos de comércio: investimento,
câmbio, barreiras técnicas, propriedade intelectual, compras governamentais, empresas
estatais, meio ambiente e trabalho”.

O diretor do
Derex, Thomaz
Zanotto, fala na II
Caci. Foto: FGV.
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CONEXÕES

Fiesp recebe visita de Professor Adjunto de Direito da
Georgetown University, Michael Gadbaw

Professor Adjunto
de Direito da
Georgetown
University,
Michael Gadbaw,
em visita à Fiesp.
Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.

No dia 03 de junho, a Fiesp recebeu o Professor Adjunto de Direito da Georgetown University, Sr. Michael Gadbaw, acompanhado pela Conselheira Econômica Adjunta da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, Sra. Naomi Fellows. O objetivo da reunião foi discutir questões relativas ao comércio global e acordos internacionais com representantes da
comunidade empresarial e industrial.
Durante a visita, discutiu-se o novo ciclo político e econômico pelo qual o Brasil vem passando e a necessidade de atrair investimentos externos, visando à retomada da economia brasileira e da boa imagem do país na esfera internacional.
Ademais, destacou-se a importância das negociações do Tratado Transpacífico (TPP,
Trans-Pacific Partnership), assinado recentemente, e os estudos realizados pela Fiesp e
pela FGV sobre os custos e as oportunidades que esta iniciativa representa para o Brasil
e para o Mercosul.
Representou a Federação no encontro o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto.
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Fiesp recebe visita da Diretora-geral de Operações Globais do
UKTI, Sra. Marian Sudbury
No dia 07 de junho, a Fiesp recebeu a visita da Diretora-geral de Operações Globais da UK
Trade and Investment (UKTI), Sra. Marian Sudbury, acompanhada pelo Diretor Adjunto
de Operações Globais, Sr. Alister Jones, e o Gerente de Investimentos da entidade, Sr.
Marcone Siqueira.
Com uma rede de consultores profissionais no Reino Unido e em mais de 96 mercados
internacionais, o UKTI é o departamento do governo britânico que auxilia as empresas da
Grã-Bretanha a terem sucesso na economia global e fornece suporte para as empresas
estrangeiras se instalarem e se desenvolverem no Reino Unido. A equipe do UKTI Brasil
trabalha na embaixada e nos consulados britânicos presentes no país.
Durante a visita, destacou-se o potencial de cooperação entre empresas dos dois países,
além das oportunidades que o Brasil oferece em termos de investimentos, especialmente
no setor de infraestrutura.
Representou a Federação no encontro o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto.

Representantes
do UKTI, em
visita à Fiesp.
Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.
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Fiesp realiza Road Show de Lançamento do Congresso Mundial
sobre Tecnologia da Informação – WCIT 2016

Road Show de
lançamento
do WCIT 2016.
Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.

No dia 09 de junho, a Fiesp realizou o seminário Road Show de Lançamento do Congresso Mundial sobre Tecnologia da Informação (WCIT, World Congress of Information
Technology) 2016, com o intuito de apresentar os objetivos do Congresso, a ocorrer pela
primeira vez na América do Sul. O evento, que está em sua 20a edição, será realizado em
outubro deste ano, em Brasília, e contará com a presença do Presidente da Fiesp e do
Ciesp, Sr. Paulo Skaf.
Durante o seminário, organizado em parceria com a Federação das Associações das
Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro), discutiu-se como o Congresso, um dos maiores do segmento de Tecnologia da Informação no mundo, pretende
fomentar oportunidades de negócios e investimentos na área por meio de palestras, exposições, eventos sociais e encontros B2B entre empresas que querem estabelecer novas
parcerias comerciais, incluindo startups.
O WCIT 2016, cuja edição deste ano aborda o tema “Promessas da Era Digital: Desafios
e Oportunidades”, apresenta-se como oportunidade para projetar internacionalmente a
imagem do Brasil como um polo tecnológico com base diversificada. Ademais, o presidente da Aliança Mundial de Tecnologia da Informação e Serviços (WITSA, World Information Technology and Services Alliance), Sr. Santiago Gutierrez, que organizará o evento,
salientou a importância da participação do empresariado paulista no Congresso.
Representaram a Federação no encontro os Diretores do Departamento de Infraestrutura
(Deinfra), Srs. Ruy Bottesi e Luciano Cardim.
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Fiesp recebe visita de empresários chineses do setor da pesca
No dia 15 de junho, a Fiesp recebeu visita de Delegação do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT, China Council for the Promotion of International Trade), subconselho de Hainan. A instituição representa e promove o comércio internacional das empresas localizadas nesta província.
A comitiva foi liderada pelo Vice-presidente do CCPIT, do subconselho de Hainan, Sr. Cai
Yu, e composta por 17 empresários chineses dos setores da pesca, agrícola e e-commerce. O encontro também contou com a presença de 11 representantes brasileiros da cadeia produtiva da pesca.
O arquipélago de Hainan é a província chinesa com maior participação econômica do
setor primário em seu PIB, que corresponde a mais da metade de suas exportações. Possui ricos recursos naturais e minerais, com vasta gama de plantas tropicais, flores, frutas
e ervas. A pesca é um importante contribuinte para o setor agrícola, em especial graças à
grande extensão costeira da província.
Durante a reunião, foi exposto um panorama sobre as economias brasileira e de Hainan,
de forma a compreender suas complementariedades, bem como foram discutidas oportunidades comerciais bilaterais, em especial para a piscicultura, com destaque para espécies de tilápia, pampo e crustáceos.
Representaram a Federação no encontro o Diretor Titular Adjunto do Derex, Sr. Antonio
Fernando G. Bessa, e o Coordenador do Comitê da Cadeia Produtiva da Pesca e da Aquicultura (Compesca), Sr. Roberto Kikuo Imai.

Representantes
do CCPIT-Hainan
em visita à Fiesp.
Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.
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CONEXÕES

Fiesp recebe visita do Presidente da Sociedade de Fomento
Fabril (Sofofa) do Chile

Representantes
da Sociedade de
Fomento Fabril
(Sofofa) em
visita à Fiesp.
Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.

No dia 15 de junho, a Fiesp recebeu a visita do Presidente da Sociedade de Fomento
Fabril (Sofofa), Sr. Hermann von Mühlenbrock, acompanhado pelo Diretor da área Internacional da entidade, Sr. Manuel José Prieto, e o Diretor Comercial da ProChile, Sr. Oscar
Paéz Gamboa. O objetivo da reunião foi discutir questões relativas a comércio global e
acordos internacionais com representantes da comunidade empresarial e industrial.
Durante o encontro, discutiu-se o estreitamento das relações brasileiras, e consequentemente do Mercosul, com a Aliança do Pacífico. Neste sentido, levantou-se a possibilidade de criação de grupos de trabalho para convergência regulatória, entre países
do Mercosul e da Aliança do Pacífico, como forma de retirar entraves e impulsionar o
comércio regional.
Ademais, destacaram-se oportunidades de negócios e investimentos tanto do Brasil no
Chile como em sentido inverso. Ainda, a possibilidade de realização de uma missão chilena investidora ao Brasil foi mencionada.
Representou a Federação no encontro o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto.
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Fiesp recebe visita do Embaixador da Grécia no Brasil, Sr.
Kyriakos Amiridis
No dia 16 de junho, a Fiesp recebeu a visita do Embaixador da Grécia no Brasil, Sr. Kyriakos Amiridis, e da Vice-cônsul para Assuntos Econômicos e Comerciais do Consulado-geral da Grécia em São Paulo, Sra. Gina Velentza. O objetivo do encontro foi discutir as
relações comerciais bilaterais entre os dois países, de forma a promover oportunidades
de negócios e investimentos.
Com uma das maiores frotas marítimas do mundo, o Embaixador comentou sobre a
grande importância dos setores de turismo e transporte marítimo, que correspondem a
18% e 7% do PIB grego, respectivamente.
Discutiu-se, também, a situação econômica e política do país, que, devido à crise econômica, tem sofrido uma grande “fuga de cérebros” para os demais países europeus.
Representaram a Federação no encontro o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto,
e o Diretor Titular Adjunto do Derex, Sr. Antonio Fernando G. Bessa.

Embaixador da
Grécia no Brasil
em visita à Fiesp.
Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.

INFORMATIVO DO DEREX

JUNHO 2016

13

CONEXÕES

Fiesp participa de encontro internacional com Câmaras de
Comércio e Indústria
Nos dias 23 e 24 de junho, realizou-se em Paris, França, o Encontro Anual do C6. O evento
reuniu os executivos de Câmaras de Comércio e Indústrias (CCI) de Londres, Paris, Berlim,
Moscou e Pequim, que, junto com São Paulo, fazem parte do grupo conhecido como Clube C6. Na ocasião, o Diretor Titular do Derex, Thomaz Zanotto, representou a Fiesp.
O evento promove discussões acerca dos principais temas globais que afetam as grandes
cidades e possíveis mecanismos de cooperação multilateral, pautas nas quais a Federação possui grande interesse e engajamento.
Nesta edição, foi discutido como as instituições de ensino superior contribuem para o desenvolvimento territorial. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-SP) teve
papel de destaque na apresentação da Fiesp, na qual foi destacado o grau de aderência
dos cursos oferecidos pela instituição em relação às demandas da indústria.

Fiesp promove integração regional junto a entidades
empresariais na Argentina e no Uruguai
Nos dias 9 e 10 de junho, o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto, realizou visita
institucional a Montevidéu e Buenos Aires. O objetivo da viagem foi promover a cooperação da Fiesp com suas principais entidades congêneres, representantes dos setores
empresarial e industrial, na Argentina e no Uruguai, com vistas a aprofundar a integração
da indústria brasileira ao comércio internacional e às cadeias regionais de valor.
Em Montevidéu, no dia 9, o Diretor Zanotto manteve encontro com o Embaixador do
Brasil no Uruguai, Sr. Hadil da Rocha Vianna, e líderes das principais instituições empresariais do país, como Agência Uruguaia de Promoção de Exportações e Investimentos
(Uruguay XXI), Câmara de Indústrias do Uruguai, União de Exportadores do Uruguai e Câmara Nacional de Comércio e Serviços. O evento também contou com a presença de
representantes do Ministério das Relações Exteriores do país vizinho.
No dia 10, em Buenos Aires, Zanotto realizou encontros com o Embaixador do Brasil
na Argentina, Sr. Everton Vieira Vargas, com o Subsecretário de Promoção Comercial e
Desenvolvimento de Investimentos do Ministério de Relações Exteriores Argentino, Ministro Marcelo Lucco, com o Presidente da Associação Empresarial Argentina, Sr. Jaime
Campos, além de liderar um evento que contou com a presença dos principais líderes
empresarias argentinos dos setores de energia, siderurgia e financeiro, e presidentes de
entidades representativas do setor privado daquele país.

INFORMATIVO DO DEREX

JUNHO 2016

14

CONEXÕES

Durante esta agenda, a Fiesp reforçou sua posição favorável a um Mercosul mais integrado e fortalecido, de forma a potencializar o intercâmbio com os países da região e a
negociação externa de acordos comerciais, prioritariamente com a União Europeia.

Fiesp promove Reunião Preparatória para o Diálogo Comercial
Brasil-Estados Unidos (MDIC-DoC)
No dia 15 de junho, com objetivo de levantar questões de interesse do setor privado nas
relações comercias com os Estados Unidos, a Fiesp sediou a Reunião Preparatória para o
Diálogo Comercial Brasil-Estados Unidos (Diálogos MDIC-DoC), em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).
O encontro contou com a presença do diretor do Derex, Thomaz Zanotto; Alexandre
Lobo, Coordenador-geral de Negociações Extrarregionais da Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Secex-MDIC);
Marcus Simões, Diretor do Departamento de Investimentos e Complexos Tecnológicos
da Secretaria de Desenvolvimento e Competitividade do MDIC; João Ramon, Analista
de Comércio Exterior do MDIC; e Silvia Menicucci de Oliveira Selmi, da CNI, além de diversas representantes de empresas, sindicatos e associações com interesse e negócios
nos Estados Unidos.

Fiesp recebe Presidente do Foro Brasil-Paraguai, Sr. José
Daniel Nasta
No dia 15 de junho, em visita à Fiesp, o Presidente do Foro Brasil-Paraguai (FBP), José Daniel Nasta, fez um convite formal à Federação para participação na feira “Expo Paraguai-Brasil 2016”, a ser realizada na cidade de Assunção, entre os dias 14 e 15 de setembro. O
objetivo deste evento é construir relacionamentos empresariais de qualidade, independentemente da quantidade de participantes.
O Diretor Titular do Derex, Thomaz Zanotto, comentou sobre o histórico de relacionamento bilateral da Fiesp com o Paraguai e sobre os impactos do estudo comparativo
de custos produzido pelo Derex, que sublinhou as vantagens competitivas que as firmas
brasileiras poderiam adquirir ao migrar parte de sua produção ao Paraguai. O Sr. Nasta
destacou a qualidade da mão de obra da região metropolitana de Assunção e alguns
casos de sucesso instalados por ali (por exemplo, calçados de segurança do trabalho).
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Derex dialoga sobre exportação com setor joalheiro
No dia 25 de junho, o Derex participou da Feira Tecnogold 2016 – Feira de Tecnologia,
Gemas e Design para o Setor Joalheiro. Realizada anualmente, é a mais importante feira
direcionada para o industrial joalheiro do Brasil e da América Latina.
Durante o evento, foram realizadas palestras aos empresários sobre as inovações do mercado de joias e suas oportunidades. O Derex apresentou o painel “Exportação: Acesso
ao Mercado Internacional”, no qual foram discutidos os passos iniciais e as ferramentas
disponíveis para acesso ao mercado externo, além das ações de promoção comercial
que a Fiesp realiza.
Para mais informações sobre os temas abordados durante a feira, acesse a publicação no
site da 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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