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PLEITO DA INDÚSTRIA
Comunicado sobre abertura de prazos para inclusão e exclusão
de itens e pedido de CNL waiver no âmbito do SGP dos Estados
Unidos

No dia 19 de setembro, a área de Negociações Internacionais do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Derex-Fiesp), em parceria com a Câmara Americana de Comércio para o Brasil
(Amcham), publicou um comunicado sobre a abertura de prazos para inclusão e exclusão
de itens e pedido de waiver de limite de competitividade (CNL waiver, Competitive Need
Limit Waiver), no âmbito do Sistema Geral de Preferências (SGP) dos Estados Unidos.
O SGP é um mecanismo unilateral de isenção de tarifas de importação concedido pelos
Estados Unidos para países em desenvolvimento e tem como objetivo superar diferenças
no intercâmbio comercial e facilitar o desenvolvimento dos países beneficiados. O SGP
tem validade até 31 de dezembro de 2017 e os itens constantes na lista são adicionados
ou retirados anualmente, permanecendo na pauta até a solicitação de revogação no ano
subsequente.
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ANÁLISE DEREX
Raio X do comércio exterior brasileiro

De janeiro a agosto de 2016, a balança comercial brasileira registrou um saldo positivo de
US$ 32,4 bilhões. O resultado foi influenciado principalmente pela contração de 24,7%
nas importações, frente ao mesmo período de 2015. As exportações também registraram
uma queda de 3,7% pela mesma base de comparação. No acumulado dos últimos 12
meses, o saldo comercial brasileiro está positivo em US$ 44,7 bilhões (Tabela 1).
Tabela 1. Balança comercial por período (US$ bilhões).
Exportações

Importações

Saldo

Período

2016

2015

Δ%

2016

2015

Δ%

2016

2015

Agosto

17,0

15,5

9,7

12,8

12,8

0,4

4,1

2,7

Jan. a Ago.

123,6

128,3

-3,7

91,2

121,0

-24,7

32,4

7,3

Últimos 12 meses

186,4

199,4

-6,6

141,6

196,4

-27,9

44,7

3,1

Fonte: Aliceweb/MDIC.
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ANÁLISE DEREX

Raio X dos investimentos

De janeiro a agosto de 2016, o Brasil captou US$ 41,1 bilhões em investimentos estrangeiros diretos (IED). Tal resultado foi 2,5% menor que o registrado no mesmo período do ano
passado. A participação estrangeira no capital de empresas brasileiras caiu 2,1%, enquanto as operações entre matrizes estrangeiras e filiais brasileiras caíram 3,5%.
Entre janeiro e agosto, a indústria de transformação captou US$ 10,828 bilhões do total
de ingressos em IED no Brasil, o que representa um valor 18,7% maior do que o registrado
em 2015. Os setores de veículos, mineração não metálica e produtos químicos foram o
destino de 20,4% do capital estrangeiro direcionado à participação no capital de empresas brasileiras. Por sua vez, os investimentos brasileiros diretos (IBD) somaram cerca de
US$ 6,9 bilhões no período (Tabela 2).
Tabela 2. Investimentos diretos líquidos estrangeiros e brasileiros (US$ milhões).
Jan.-Ago./15

Jan.-Ago./16

Variação

Investimentos estrangeiros diretos – Total

42.175

41.101

-2.5%

Participação no capital

29.118

28.498

-2,1%

Empréstimos intercompanhias

13.057

12.604

-3,5%

Jan.-Ago./15

Jan.-Ago./16

Variação

Investimentos brasileiros diretos – Total

13.039

6.882

-47,2%

Participação no capital

13.972

7.537

-46,1%

-933

-655

-29,8%

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

Em vigor desde dezembro de 2015, o Sistema Integral de Monitoramento de Importações
argentinas (Simi) reestabeleceu o mecanismo de licenças automáticas e licenças não automáticas (LNA) de importação. De acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), o prazo de aprovação das LNA não deve superar 60 dias.
Entre janeiro e julho de 2016, a parcela das importações argentinas originárias do Brasil
afetadas pelas LNA foi de 23,1%, segundo dados da consultoria argentina Abeceb. A lista
de produtos sob licenças não automáticas atualmente abrange 1.571 posições tarifárias.
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.
Em consulta realizada em setembro pela Fiesp junto a seus associados, foi identificada
uma melhora de cenário em comparação ao regime anterior, caracterizado pelas extintas
Declarações Juradas Antecipadas de Importação (DJAI). A pesquisa, realizada com entidades associadas, não espelha o total de empresas brasileiras exportadoras à Argentina.
Os resultados da consulta foram apresentados ao governo brasileiro, que realiza gestões
bilaterais periódicas junto ao governo argentino, com o objetivo de monitorar a operacionalização das licenças de importação. Tais encontros representam uma importante
oportunidade para discutir os casos pendentes de liberação pelo governo argentino, sobretudo aqueles em análise há mais de 60 dias.
A área de Defesa Comercial do Derex-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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ANÁLISE DEREX

Derex publica artigo na Revista Pontes sobre as relações entre
Mercosul e Aliança do Pacífico

O Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto, publicou artigo na Revista Pontes
intitulado “Mercosul e Aliança do Pacífico: uma cooperação possível”. O artigo analisa
os canais de integração disponíveis entre os dois blocos e propõe alternativas à atual
situação de paralisia do Mercosul.
A Aliança do Pacífico, explica o diretor, caracteriza-se por um pragmatismo político com
foco em negócios, direcionado à projeção internacional por meio do livre-comércio,
não somente entre os membros da Aliança, mas também no sentido extrarregional.
O Mercosul, por sua vez, tem se afastado de seu propósito original, caracterizado pela
ênfase em comércio e investimentos. Um intercâmbio pragmático entre a Aliança do
Pacífico e o bloco sul-americano seria benéfico para os setores produtivos do Brasil,
além de também afetar positivamente os consumidores ao proporcionar uma redução
dos custos de produção, integração da infraestrutura e logística, maior competitividade
e troca de tecnologias, com diminuição de burocracias desnecessárias.
A indústria, portanto, defende que a aproximação do Mercosul com outros blocos,
especialmente com a Aliança do Pacífico, oriente-se ao acesso ao mercado e à facilitação
do comércio, de maneira a promover maior fluidez no intercâmbio de bens e serviços.
Para acessar o artigo, clique aqui.
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SERVIÇOS
Certificação de Origem
Implantação de QR-Code nos Certificados de Origem
O QR-Code, tecnologia pioneira na Certificação de Origem na América Latina, é uma iniciativa da Fiesp que objetiva, entre outros aspectos, o reforço à segurança dos certificados
emitidos. Implantado em 23 de fevereiro de 2016, o QR-Code oferece vantagens exclusivas
aos exportadores (e demais operadores de Comércio Exterior) brasileiros:
• Redução do risco de fraudes: os dados que compõem a imagem do QR-Code são criptografados e interligados com as demais informações do certificado, impossibilitando a criação de um QR-Code válido fora do e-Cool¹.
• Time saving: registrou-se, desde a implantação do projeto, uma redução de 40% do tempo investido pelas empresas exportadoras para a emissão de Certificados de Origem na
Fiesp.
• Velocidade na logística de exportação: empresas emissoras de Certificados de Origem
com a Fiesp, que por ventura sejam interceptadas por autoridades aduaneiras para a confirmação da autenticidade do documento, podem obter a liberação imediata da exportação,
uma vez que a consulta sobre a veracidade dos certificados pode ser realizada on-line, a
qualquer momento, de qualquer aparelho conectado à internet.
As autoridades aduaneiras podem visualizar a autenticidade do Certificado de Origem emitido na Fiesp em quatro idiomas: português, espanhol, inglês e francês.
Desde a implantação do QR-Code na Fiesp foram registradas mais de 2.000 consultas por
autoridades aduaneiras em 31 países para averiguação da veracidade dos Certificados de
Origem. Esses dados ratificam o sucesso do projeto e reforçam o valor agregado ao documento, que utiliza a tecnologia como facilitadora da logística de exportação.
A utilização do QR-Code é legal, atende aos requisitos dos acordos comerciais vigentes e
oferece aos exportadores brasileiros o mais alto padrão de segurança nos Certificados de
Origem emitidos na Fiesp.
Acesse o e-Cool¹: www.certificadoecool.com.br. Para informações adicionais, envie um
e-mail para certificadodeorigem@fiesp.com.br.

¹e-Cool é o nome do sistema desenvolvido e administrado pela Fiesp para a emissão dos Certificados de Origem.
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SERVIÇOS

Fiesp oferece novo serviço: ATA Carnet

A partir de outubro de 2016, a Fiesp, por meio do Derex, oferecerá um novo serviço
às empresas: o ATA Carnet. Trata-se de um documento que permite a exportação e
a importação temporária de bens, livres de impostos de importação. A suspensão
dos tributos está condicionada à posterior exportação das mercadorias importadas
no prazo de um ano. Durante este período, o usuário do ATA Carnet poderá utilizar
o documento para transitar temporariamente com os bens em qualquer um dos 75
países signatários do regime.
O ATA Carnet visa harmonizar as legislações de importação e exportação temporárias
dos países, funcionando como um passaporte de mercadorias que facilita o comércio
entre os signatários do regime. Sua principal vantagem é o fornecimento de garantias
quanto ao pagamento dos tributos devidos às autoridades aduaneiras, caso sejam
violadas as condições que permitiram a entrada da mercadoria no país.
O regime possui duas modalidades: admissão temporária e exportação temporária.
Na primeira, não há envolvimento da Fiesp. Na segunda, a Confederação Nacional da
Indústria (CNI) é o órgão garantidor, enquanto a Fiesp é a emissora do documento.
Para utilizar o ATA Carnet, o usuário brasileiro deverá solicitar à Fiesp sua emissão e
contratar um seguro para a operação. O documento é aceito e válido em qualquer um
dos países que compõem a cadeia garantidora.
No Brasil, na importação temporária, poderão ser admitidos os bens destinados a
feiras e exibições, amostras comerciais, equipamentos profissionais e científicos. Na
exportação temporária, por sua vez, o usuário brasileiro (pessoa física ou jurídica)
poderá exportar os bens acordados pelo país de destino das mercadorias.
Para mais informações sobre o ATA Carnet, envie um e-mail para atacarnet@fiesp.com.br.
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CONEXÕES
Fiesp recebe visita do Diretor da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Comércio de Porto Rico, Sr. Antonio Colorado

O Diretor da
Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico e
Comércio de Porto
Rico em visita à
Fiesp.
Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.

No dia 08 de setembro, a Fiesp recebeu o Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Comércio de Porto Rico, Sr. Antonio Colorado, acompanhado do Presidente da
Associação de Industriais de Porto Rico, Sr. Rodrigo Masses. O objetivo do encontro foi discutir as oportunidades de investimentos e parcerias comerciais entre Brasil e Porto Rico.
Durante a reunião, ressaltou-se que Porto Rico se configura como uma grande oportunidade para investimentos, principalmente para a produção, uma vez que os produtos lá
fabricados possuem a marca Made in USA.
Cabe destacar que, por ser uma comunidade autônoma dos Estados Unidos, Porto Rico
possui uma legislação fiscal diferenciada, concedendo benefícios fiscais às empresas instaladas neste território.
Ademais, mencionou-se que o país possui mão de obra qualificada, baixo custo para implementação de produção e acesso facilitado ao mercado americano.
Representaram a Federação no encontro os Diretores Titulares Adjuntos do Derex, José
Augusto Corrêa e Newton de Mello, e o Diretor Titular Adjunto do Departamento da Indústria de Defesa da Fiesp (Comdefesa), Sérgio Vaquelli.
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CONEXÕES

Fiesp recebe nova visita de associação que reúne as principais
empresas chinesas com investimentos no Brasil

No dia 08 de setembro, a Fiesp recebeu a visita do Presidente da Associação Brasileira de Empresas Chinesas (Abec) e Vice-presidente do Bank of China no Brasil, Sr. Zhang Guanghua,
acompanhado por representantes do Conselho Chinês para Promoção do Comércio Internacional (CCPIT) no Brasil.
Durante a reunião, foram discutidos temas de interesse mútuo e propostas de atuação conjunta, com vistas a facilitar e promover investimentos chineses no Brasil, além de parcerias
com empresas locais.
A Abec, instituição que reúne as empresas com investimentos chineses instaladas no Brasil,
foi fundada em 2014, com apoio da Embaixada da China em Brasília e da representação no
Brasil do CCPIT. A Associação possui 72 membros, destacando-se as seguintes empresas em
seu Conselho: Bank of China, State Grid, CGGC Construtora, Chery Brasil, Banco de Desenvolvimento da China, China Three Gorges, CNOOC Petroleum, CNPC Brasil, Huawei, ICBC do Brasil,
Banco Múltiplo S.A., XCMG Brasil e ZTE Corporation.
Representou a Federação no encontro o Diretor do Derex responsável pelo Desk China, Sr.
Harry Chiang.
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CONEXÕES

Fiesp recebe economistas da Agência de Crédito à Exportação
do Governo do Canadá

No dia 13 de setembro, a Fiesp recebeu a visita de economistas da Export Development
Canada (EDC), agência de crédito para exportação do Canadá, cujo papel é apoiar e desenvolver o comércio exterior canadense, auxiliando empresas do país a encontrarem
oportunidades de negócios no exterior.
No entanto, a Gerente Regional para o Cone Sul e Brasil, Sra. Monica Busch, e a Economista-chefe para as Américas, Sra. Andrea Gardella, realizaram encontro na Fiesp para
discutir o atual panorama político-econômico brasileiro. Ademais, foram apresentados
brevemente os serviços financeiros oferecidos pela agência, quais sejam: linhas de financiamento à exportação (supplier credit e buyer’s credit) e garantias de crédito para operações de maior vulto e prazo, como o financiamento de projetos de infraestrutura.
Representou a Fiesp no encontro o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto.

Economistas
da Export
Development
Canada
(EDC) em
visita à Fiesp.
Foto: Hélcio
Nagamine/
Fiesp.
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CONEXÕES

Vice-presidente da Invest Hong Kong reúne-se com empresários
brasileiros para apresentar oportunidades de negócios na Ásia

Vice-presidente
da Invest
Hong Kong, Sr.
Jimmy Chiang,
em encontro
na Fiesp.
Foto: Hélcio
Nagamine/Fiesp.

No dia 13 de setembro, a Fiesp recebeu a visita do Vice-presidente da Invest Hong Kong,
Sr. Jimmy Chiang. A reunião teve como objetivo promover Hong Kong como hub e plataforma para empresas brasileiras interessadas em realizar negócios na Ásia, bem como
apresentar as potencialidades e incentivos locais para o investimento.
A Invest Hong Kong tem papel fundamental na atração de investimentos para Hong Kong,
disponibilizando diversos serviços de suporte às empresas que buscam estabelecer-se
no território, incluindo aconselhamento setorial específico e oportunidades de negócios,
bem como informações relevantes referentes a regulamentos empresariais e fiscais, registros de marcas e regulamentos comerciais.
Hong Kong proporciona um dos ambientes mais favoráveis e abertos para realização
de negócios no mundo. Atualmente, oito mil empresas têm sua sede no território, que
possui centros avançados de logística e comunicação e um setor bancário e financeiro
expressivo, com capacidade de fornecer diversas alternativas de crédito e empréstimo.
Outro fator positivo é o domínio da língua inglesa pela comunidade local, posicionando
Hong Kong como um dos principais elos entre a Ásia e o ocidente.
Representou a Federação no encontro o Sr. Harry Chiang, Diretor do Derex responsável
pelo Desk China, acompanhado pelos Srs. Antonio Fernando G. Bessa, Diretor Titular Adjunto do Derex, e Luiz Hoffmann, Diretor Titular do Comitê de Jovens Empreendedores
(CJE) da Fiesp. Além disso, a reunião contou com a participação de representantes empresariais de setores como alimentos e bebidas e logística.
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CONEXÕES

Fiesp participa de reunião com o Secretário de Estado de Comércio
do Ministério de Economia e Competitividade da Espanha

No dia 16 de setembro realizou-se, na sede da Câmara Oficial de Comércio da Espanha
em São Paulo, reunião com o Secretário de Estado de Comércio do Ministério de Economia e Competitividade da Espanha, Sr. Jaime García-Legaz.
O evento promoveu discussões acerca dos momentos políticos e econômicos do Brasil
e da Espanha, além da relação bilateral e o fomento de oportunidades de investimentos entre os países. No encontro, a Fiesp destacou os trabalhos conjuntos desenvolvidos
entre o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e a Câmara de Comércio
espanhola nas suas regionais e os avanços constantes promovidos pelo Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (Senai-SP) no aprimoramento vocacional dos trabalhadores.
Ademais, o Ministério de Economia e Competitividade da Espanha comunicou o interesse
em promover mais missões empresariais entre os países.
Na ocasião, o Diretor Titular Adjunto do Derex, Sr. Antonio Fernando G. Bessa, representou a Presidência da Fiesp. A reunião também contou com a presença do Vice-presidente
da Confederação Espanhola de Organizações Empresariais, Sr. Joaquín Gay de Montellá
Ferrer-Vidal, e do Coordenador das Câmaras Espanholas no Exterior, Sr. Alfredo Bonet
Baiget, dentre outras autoridades e executivos.

Fiesp realiza o curso Capacitação: Formação de Preço de
Exportação

No dia 19 de setembro, a Fiesp realizou o curso Capacitação: Formação de Preço de Exportação, em ação conjunta com a Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios
(Rede CIN) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI).
O evento teve como objetivo proporcionar aos participantes uma visão prática sobre aspectos da formação de preço de exportação e análise da competitividade em mercados
externos.
Dentre os temas abordados, destacam-se a metodologia de formação de preço de exportação e de análise dos custos de importação no Brasil, análise das formas de acesso e a
presença em mercados externos.
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CONEXÕES

Fiesp sedia o Seminário Investir em Portugal: Escolha Certa,
Momento Certo

No dia 22 de setembro, a Fiesp realizou o Seminário Investir em Portugal: Escolha Certa,
Momento Certo, organizado em conjunto com a Agência para o Investimento e Comércio
Externo em Portugal no Brasil (Aicep) e o Consulado Geral de Portugal em São Paulo.
O evento, que ocorreu no âmbito da missão institucional portuguesa ao Brasil, contou com a
presença do Secretário de Estado da Internacionalização do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Sr. Jorge Costa Oliveira, além de empresários e autoridades, com o objetivo
de discutir o estreitamento da cooperação comercial e de investimentos entre os dois países.
Na abertura, o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto, destacou que Portugal oferece
diversas vantagens e oportunidades para pequenos e médios empresários brasileiros, sendo considerado uma ótima plataforma de expansão comercial e de investimentos do Brasil
no continente europeu.
Ao longo do evento, foi apresentado o ambiente de negócios português: pró-investidor, regime fiscal atrativo e ecossistema de negócios favorável para empresários interessados em
investir no país.
Ademais, destacou-se que o mercado português é ávido por produtos brasileiros e possui
grande número de aceleradoras e incubadoras de startups.
Representaram a Federação no evento o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto, os
Diretores Titulares Adjuntos do Derex, Sr. Antonio Fernando G. Bessa e Sr. Newton de Mello,
e o Diretor do Derex, Sr. Harry Chiang.

Seminário Investir
em Portugal: Escolha
Certa, Momento
Certo. Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.
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CONEXÕES

Fiesp recebe visita do Diretor do Departamento de Comércio
Exterior da Agência de Desenvolvimento Econômico, Promoção
e Atração de Investimentos de Wisconsin

No dia 23 de setembro, a Fiesp recebeu o Diretor do Departamento de Comércio Exterior da
Agência de Desenvolvimento Econômico, Promoção e Atração de Investimentos do estado
de Wisconsin (EUA), Sr. Mark Rhoda Reis.
Com uma nova estrutura regional para a atração de investimentos estrangeiros baseada em
cluster industrial, Reis apresentou as oportunidades e incentivos de Wisconsin nos setores
aeroespacial, industrial, energético, de alimentos e bebidas, de tecnologia da água e de
biociência.
Representou a Fiesp no encontro o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto.

Mark Rhoda Reis em
visita à Fiesp. Foto:
Hélcio Nagamine/
Fiesp.
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CONEXÕES

Presidente da Foxconn no Brasil visita a Fiesp

Presidente da
Foxconn no
Brasil, Sr. Henry
Cheng, em
reunião na Fiesp.
Foto: Hélcio
Nagamine/Fiesp.

No dia 23 de setembro, a Fiesp recebeu a visita do Presidente da Foxconn no Brasil, Sr.
Henry Cheng. O encontro teve como objetivo discutir os negócios e investimentos da
companhia no mercado brasileiro, considerando sua presença no país desde 2006.
A empresa, de origem taiwanesa e fundada em 1974, é a maior fabricante de componentes eletrônicos e de computadores no mundo, presente em toda a Europa, Américas
e Ásia, com mais de 1,3 milhão de funcionários. A Foxconn atua principalmente como
subcontratada das principais empresas mundiais de eletrônicos, como Apple, HP, IBM e
Dell. No Brasil, possui fábricas em Manaus (AM) e em Indaiatuba e Jundiaí (SP), fabricando
celulares, smartphones, tablets, computadores e notebooks, além de componentes.
Representaram a Fiesp no encontro o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto, o Diretor Titular Adjunto do Derex, Sr. Antonio Fernando G. Bessa, e o Diretor do Derex responsável pelo Desk China, Sr. Harry Chiang.
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CONEXÕES

Em visita à Fiesp, oficiais econômicos do Departamento de
Estado Americano discutem o atual cenário político-econômico
brasileiro

Oficiais
econômicos
norte-americanos em
visita à Fiesp.
Foto: Hélcio
Nagamine/Fiesp.

No dia 28 de setembro, a Fiesp recebeu a visita de oficiais econômicos do Departamento
de Estado Americano, acompanhados pelo Vice-cônsul de Assuntos Econômicos do Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo, Sr. James Gardiner.
Na ocasião, foram discutidos o atual panorama político-econômico brasileiro, a posição
da entidade em relação ao Acordo Comercial da Parceria Transpacífico (TPP, Transpacific
Partnership) e questões de interesse da relação bilateral.
Representaram a Federação no encontro o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto,
o Diretor Titular Adjunto do Derex, Sr. Mario Marconini, e o Diretor do Derex, Sr. Harry
Chiang.
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CONEXÕES

Fiesp discute promoção de negócios e cooperação entre
empresas brasileiras e holandesas

No dia 28 de setembro, a Fiesp recebeu a visita da Gerente de Desenvolvimento de Negócios
para a América Latina da Netherlands Enterprise Agency, agência ligada ao Ministério de Relações Exteriores dos Países Baixos, Sra. Inge Horstmeier. O encontro também contou com a
presença da nova Vice-cônsul dos Países Baixos em São Paulo, Sra. Nanna Stolze.
O objetivo do encontro foi promover oportunidades de negócios e parcerias entre o Brasil
e os Países Baixos. Na ocasião, ressaltou-se o trabalho desempenhado por esta agência
governamental na execução de políticas, bem como iniciativas para a promoção da internacionalização de pequenas e médias empresas holandesas na América Latina, em mercados
como Brasil, Argentina, Chile e Colômbia.
Representaram a Federação no encontro o Diretor Titular Adjunto do Derex, Sr. Antonio Fernando G. Bessa, o Diretor Titular Adjunto do Departamento de Meio Ambiente (DMA), Sr.
Mario Hirose, e o Diretor do Derex, Sr. Wolfgang Lieb.

Representantes do
governo dos Países
Baixos em visita à
Fiesp. Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.
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CONEXÕES

Fiesp recebe visita do Economista Chefe do Banco Morgan
Stanley e grupo de clientes

O Economista
Chefe do Banco
Morgan Stanley
em visita à Fiesp.
Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.

No dia 28 de setembro, a Fiesp recebeu a visita do Economista Chefe do Banco Morgan
Stanley, Sr. Arthur Carvalho, acompanhado de representantes de fundos internacionais,
como Discovery Capital, AB Global e Fidelity.
Durante a reunião, foram discutidos os principais pontos para a recuperação econômica
do país, como equilíbrio fiscal, concessões em Infraestrutura e Comércio Exterior. Além
disso, mencionou-se a recuperação da atividade industrial e o aumento da capacidade
de investimento da indústria.
Também foi destacada a importância de que a tendência à sobrevalorização do Real seja
eliminada. Por fim, ressaltou-se que, apesar da recuperação econômica, o nível de desemprego levará um certo tempo para ser reduzido.
Representou a Federação no encontro o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto.
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Subsecretário de Comércio Exterior dos Estados Unidos discute
com a Fiesp medidas para estimular os negócios entre os países

Subsecretário
de Comércio
Exterior dos
Estados Unidos
em visita à Fiesp.
Foto: Hélcio
Nagamine/Fiesp.

A Fiesp recebeu, no dia 28 de setembro, visita do Subsecretário de Comércio Exterior dos
Estados Unidos, Sr. Kenneth Hyatt. Principal ponto de contato com o governo do Brasil
nas negociações para a construção de uma agenda econômica e comercial positiva com
os Estados Unidos, Hyatt foi a principal autoridade governamental norte-americana a visitar o país após a efetivação do Presidente Michel Temer no cargo.
O encontro, realizado no Gabinete da Presidência com o 3o Vice-presidente da Federação,
Sr. Josué Christiano Gomes da Silva, teve como objetivo discutir iniciativas para expandir
e facilitar as relações bilaterais de comércio e investimentos, considerando o novo governo de Michel Temer e a expectativa de reformas que dinamizem a economia brasileira.
Acompanhou a visita do Subsecretário o Cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo,
Sr. Ricardo Zuniga.
Na ocasião, a Fiesp apresentou um cenário favorável para o avanço das negociações bilaterais para a facilitação do comércio e investimentos, considerando-se a agenda interna
de medidas e reformas para aprimorar o ambiente de negócios brasileiro e a mitigação
do cenário de incertezas. Segundo o 3o Vice-presidente da Fiesp, isto promoverá a entrada de mais investimentos norte-americanos ao país.
Além disso, o Subsecretário de Comércio Exterior dos Estados Unidos e a Fiesp concordaram com a necessidade de reforçar a pauta bilateral de interesse, incluindo temas como
serviços, propriedade intelectual, economia digital, convergência regulatória e acordos
para facilitação de investimentos e para evitar a bitributação.
Além do Sr. Josué Christiano Gomes da Silva, representaram a Fiesp o Embaixador Rubens Barbosa, Presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior (Coscex) da Fiesp, e
o Sr. Thomaz Zanotto, Diretor Titular do Derex, além do Diretor Titular Adjunto do Derex,
Sr. Mario Marconini, e do Diretor do Derex, Sr. Harry Chiang.
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CONEXÕES

Em visita à Fiesp, Secretário de Estado da Indústria de Portugal
apresenta oportunidades de parcerias e incentivos para
startups no país

No dia 29 de setembro, a Fiesp recebeu a visita do Secretário de Estado da Indústria de
Portugal, Sr. João Vasconcelos. O encontro teve como objetivo discutir oportunidades de
parcerias e incentivos para startups e compartilhar avanços que o governo português tem
atingido em prol desta iniciativa.
Na ocasião, o Secretário de Estado da Indústria de Portugal comentou sobre os programas
de incentivo que o governo português criou, como o Startup Portugal, com foco na redução
do imposto de renda. Comentou-se também sobre a reestruturação na legislação que o
governo português realizou, com vistas a incentivar a criação de novas empresas.
Ademais, discutiu-se sobre a iniciativa Empresa na Hora, por meio da qual é possível a criação de empresas de forma imediata e facilitada.
Representaram a Federação no evento o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto, o Diretor Titular Adjunto do Derex, Sr. Antonio Fernando G. Bessa, e o Diretor Titular do Comitê
Acelera Fiesp (CAF), Sr. Sylvio Gomide.

Secretário de Estado
da Indústria de
Portugal em visita à
Fiesp. Foto: Hélcio
Nagamine/Fiesp.
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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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