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ANÁLISE DEREX
Raio X do comércio exterior brasileiro

De janeiro a setembro de 2016, a balança comercial brasileira registrou um saldo positivo
de US$ 36,2 bilhões. O resultado foi influenciado principalmente pela contração de 23,1%
nas importações frente ao mesmo período de 2015. As exportações também registraram
uma queda de 3,5% na mesma base de comparação. No acumulado dos últimos 12 meses, o saldo comercial brasileiro está positivo em US$ 45,6 bilhões (Tabela 1).
Tabela 1. Balança comercial por período (US$ bilhões).
Exportações

Importações

Saldo

Período

2016

2015

Δ%

2016

2015

Δ%

2016

2015

Setembro

15,8

16,1

-2,1

12,0

13,2

-9,2

3,8

2,9

Jan. a Set.

139,4

144,5

-3,5

103,2

134,2

-23,1

36,2

10,3

186

196,0

-5,1

140,4

189,0

-25,7

45,6

6,9

Últimos 12 meses
Fonte: Aliceweb/MDIC.
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ANÁLISE DEREX

Raio X dos investimentos

De janeiro a setembro de 2016, o Brasil captou US$ 46,3 bilhões em investimentos estrangeiros diretos (IED). Tal resultado foi 3,9% menor que o registrado no mesmo período do
ano passado. A participação estrangeira no capital de empresas brasileiras cresceu 0,5%,
enquanto as operações entre matrizes estrangeiras e filiais brasileiras caíram 13,8%.
Entre janeiro e setembro, a indústria de transformação captou US$ 13,1 bilhões do total
de ingressos em IED no Brasil, o que representa um valor 21,7% maior do que o registrado
em 2015. Os setores de veículos, mineração não metálica e produtos químicos foram o
destino de 19,8% do capital estrangeiro direcionado à participação no capital de empresas brasileiras. Por sua vez, os investimentos brasileiros diretos (IBD) somaram cerca de
US$ 6,6 bilhões no período (Tabela 2).
Tabela 2. Investimentos diretos líquidos estrangeiros e brasileiros (US$ milhões).
Jan.-Set./15

Jan.-Set./16

Variação

Investimentos estrangeiros diretos – Total

48.212

46.335

-3,9%

Participação no capital

33.485

33.636

+0,5%

Operações intercompanhias

14.727

12.699

-13,8%

Jan.-Set./15

Jan.-Set./16

Variação

Investimentos brasileiros diretos – Total

11.808

6.630

-43,9%

Participação no capital

12.761

7.280

-43,0%

-953

-650

-31,8%

Empréstimos intercompanhias
Fonte: Banco Central do Brasil, pela metodologia BMP5.
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CONEXÕES
Encontro com representantes do Conselho de Embaixadores
Árabes no Brasil

No dia 04 de outubro, o Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp) e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Paulo Skaf, recebeu a
visita de representantes do Conselho dos Embaixadores Árabes no Brasil. O encontro teve
como objetivo discutir as oportunidades de negócios e aprofundar as relações comerciais, político-econômicas e culturais entre o Brasil e os países-membros da Liga Árabe.
Ao longo da reunião, foi mencionada a necessidade de diversificação da pauta exportadora
brasileira para os países árabes, observando a grande oportunidade para produtos brasileiros. Destacou-se que, a partir de 2017, serão fortalecidas as oportunidades para investimentos e negócios no Brasil em setores como infraestrutura, petróleo e gás e aeroespacial.
Ademais, salientou-se que o comércio entre Brasil e o grupo de países árabes alcançará
entre 12 e 14 bilhões de dólares neste ano, configurando-se como o quarto parceiro comercial brasileiro. Ainda, ressaltou-se a importância de negociações para um acordo para
evitar a bitributação sobre investimentos nos países árabes.
Representaram a Federação no encontro o Presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo Skaf, o
Vice-presidente da Fiesp, Elias Miguel Haddad, o Diretor Titular do Derex, Thomaz Zanotto, o Diretor Executivo de Projetos da Fiesp, Tenente Brigadeiro do Ar Aprígio Eduardo de
Moura Azevedo, e os Diretores Titulares Adjuntos do Derex, Antonio Fernando G. Bessa e
Newton de Mello.

Representantes
do Conselho de
Embaixadores Árabes
no Brasil. Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.
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CONEXÕES

Seminário sobre Financiamento à Exportação Brasileira

Abertura do
Seminário sobre
Financiamento à
Exportação Brasileira
na Fiesp. Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.

No mês de outubro, a Fiesp realizou, em conjunto com a Secretaria de Assuntos Internacionais (Sain) do Ministério da Fazenda (MF), mais uma edição do Seminário sobre
Financiamento à Exportação Brasileira. Participaram da abertura do evento o Diretor
Titular do Derex, Thomaz Zanotto, o Diretor Titular Adjunto do Derex, Vladimir Guilhamat, o Diretor do Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria (Dempi), Claudio
Miquelin, a Secretária-executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Tatiana Rosito, o Subsecretário de Crédito e Garantia às Exportações do MF, Guilherme Laux, o
Executivo da Diretoria de Soluções de Atacado do Banco do Brasil, Paulo Guimarães, e
o Executivo da Diretoria Corporate Bank do Banco do Brasil, Ilson de Moraes.
Zanotto destacou a atual importância do comércio exterior, uma vez que a exportação
tem sido um dos pilares da retomada do crescimento no país. O diretor afirmou que os
mecanismos de financiamento e garantia às exportações são fundamentais para que as
empresas desenvolvam uma cultura exportadora. No entanto, segundo Zanotto, é necessário ampliar o conhecimento das empresas sobre os mecanismos existentes, a fim de
que estes possam ser mais utilizados para alavancar as exportações brasileiras.
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CONEXÕES

A Secretária-executiva da Camex, Tatiana Rosito, destacou os principais eixos de atuação
da Camex na formulação da política de comércio exterior, quais sejam: produtividade,
aprofundamento da inserção internacional, modernização produtiva e investimentos e
empregos sustentáveis. Em sua fala, Rosito comentou, ainda, sobre a importância de aumentar a participação das micro, pequenas e médias empresas no cenário internacional.
O evento, realizado pela terceira vez na Fiesp, é voltado a empresas, entidades patronais
e operadores de comércio exterior, e concedeu informações sobre o Seguro de Crédito
à Exportação (SCE – pelo governo e privado); o Programa de Financiamento às Exportações (Proex-Equalização e Proex-Financiamento); o Sistema de Moeda Local (SML); as linhas de financiamento para micro e pequenas empresas e as melhorias e novidades nos
mecanismos de financiamento. Além das palestras apresentadas, as empresas tiveram
a oportunidade de participar da Sala de Atendimento, organizada por Derex e Dempi,
com os técnicos de entidades relacionadas a financiamento, a fim de esclarecer dúvidas
específicas sobre os mecanismos disponíveis no mercado e oferecidos pelo governo.
As apresentações realizadas durante o seminário estão disponíveis no site da Fiesp. Acesse aqui a notícia veiculada no site da Fiesp sobre a abertura do seminário.
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CONEXÕES

Fiesp recebe novo Embaixador do Brasil em Luanda, Sr. Paulino
Franco de Carvalho Neto

No dia 07 de outubro, a Fiesp recebeu a visita do novo Embaixador do Brasil em Luanda,
Angola, Sr. Paulino Franco de Carvalho Neto.
Com vistas a assumir o novo cargo em novembro deste ano, o Embaixador realizou visita
de cortesia à Fiesp, com o intuito de discutir as relações econômicas e comerciais entre
Brasil e Angola, bem como os interesses e as demandas do setor industrial brasileiro no
mercado angolano.
Principal fonte de renda da economia angolana, a indústria do petróleo representa cerca
de 50% do produto interno bruto (PIB), 70% das receitas governamentais e 98% das exportações do país. Neste sentido, o Embaixador destacou o empenho do governo local
em diversificar sua economia e diminuir a dependência da commodity, o que se configura
como uma oportunidade de negócios para as empresas brasileiras, seja via exportação
ou investimentos diretos e indiretos.
Representaram a Federação no encontro o Presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior (Coscex), Embaixador Rubens Barbosa, e o Diretor Titular do Derex, Sr.
Thomaz Zanotto.

Embaixador Paulino
Franco de Carvalho
Neto em visita à
Fiesp. Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.
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CONEXÕES

Novo Embaixador do Brasil em Ancara realiza visita à Fiesp

Novo Embaixador do
Brasil em Ancara em
visita à Federação.
Foto: Hélcio
Nagamine/Fiesp.

No dia 11 de outubro, o novo Embaixador do Brasil em Ancara, Turquia, Sr. Eduardo Gradilone realizou visita de cortesia à Fiesp.
O encontro na Federação fez parte de uma série de visitas que o Embaixador realizou a
associações, sindicatos e entidades para discutir o interesse da indústria brasileira no
mercado turco, com vistas a reforçar os negócios e investimentos entre ambos os países.
Durante a reunião, comentou-se sobre iniciativas de cooperação econômicas e comerciais, como oportunidades de negócios e investimentos em setores em que Brasil e Turquia são complementares como: construção, automotivo, aviação, energia, produtos
agrícolas, turismo e mineração.
Representaram a Federação no encontro o Vice-presidente da Fiesp, Sr. Miguel Elias Haddad, e o Presidente do Coscex, Embaixador Rubens Barbosa.
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CONEXÕES
Fiesp recebe novo Embaixador do Brasil na Colômbia, Sr. Julio
Glinternick Bitelli

No dia 13 de outubro, a Fiesp recebeu a visita do Novo Embaixador do Brasil na Colômbia, Sr. Julio Glinternick Bitelli. A visita de cortesia teve como objetivo discutir as relações
econômicas e comerciais entre Brasil e Colômbia, com vistas a reforçar os negócios e
investimentos entre os países.
Durante o encontro, o Embaixador Bitelli comentou sobre as oportunidades de negócios entre os países, ressaltando a importância do Acordo de Complementação Econômica no 59 (ACE-59), que tem como um dos principais objetivos formar uma área de
livre-comércio entre o Mercosul, a Colômbia, o Equador e a Venezuela. O cronograma
de desgravação tarifária do ACE-59 deverá ser concluído em 2018, sendo um fator positivo para que o Brasil diversifique sua pauta de exportações ao país vizinho.
Neste sentido, Bitelli colocou o Setor de Promoção Comercial (Secom) da Embaixada do
Brasil em Bogotá à disposição do setor privado brasileiro, visando identificar oportunidades de negócios e promover uma presença mais assertiva do Brasil na Colômbia.
Representaram a Federação no encontro o Presidente do Coscex, Embaixador Rubens
Barbosa, e o Diretor Titular Adjunto do Derex, Sr. Antonio Fernando G. Bessa.
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CONEXÕES
Vice-ministro para Assuntos de União Europeia e Comércio
Internacional da Suécia visita a Fiesp

No dia 17 de outubro, a Fiesp recebeu a visita do Vice-ministro para Assuntos de União
Europeia e Comércio Internacional da Suécia, Sr. Oscar Stenström, acompanhado do Embaixador da Suécia em Brasília, Sr. Per-Arne Hjelmborn, e de representantes do Ministério
das Relações Exteriores da Suécia.
Em sua visita ao Brasil, o Vice-ministro sueco esteve reunido com empresas suecas com
operações no país, a fim de identificar os possíveis impactos diante de uma nova abertura do comércio com a União Europeia. Cabe destacar que a Suécia tem acompanhado
com especial interesse a evolução do Acordo Mercosul-UE.
Ademais, foi mencionado o estudo “O clima de negócios para empresas suecas no Brasil
2016”, uma pesquisa realizada pela Câmara de Comércio Sueco-Brasileira, com o apoio
da Embaixada da Suécia no Brasil, do Business Sweden e do Consulado da Suécia em
São Paulo, no qual empresas suecas no Brasil avaliaram suas perspectivas sobre o ambiente de negócios brasileiro.

ACESSE O ESTUDO

Representaram a Federação no encontro o Presidente do Conselho Superior de Inovação
e Competitividade (Conic), Sr. Rodrigo Loures, e o Diretor Titular Adjunto do Derex, Sr.
Antonio Fernando G. Bessa.

Vice-ministro para
Assuntos de União
Europeia e Comércio
Internacional da
Suécia e delegação.
Foto: Fiesp.
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CONEXÕES

Diretor para a América do Sul do Ministério de Comércio
Internacional do Governo de Ontário destaca parcerias entre
empresas brasileiras e canadenses

Diretor para a América
do Sul do Ministério
de Comércio
Internacional
do Governo de
Ontário em visita à
Fiesp. Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.

No dia 18 de outubro, a Fiesp recebeu a visita do Diretor para a América do Sul do Ministério de Comércio Internacional do Governo de Ontário (CAN), Sr. Marek Karwowski, acompanhado do Superintendente de Operações do Escritório de Desenvolvimento de Negócios Internacionais do Governo de Ontário no Brasil, Sr. Marcos José de Almeida Duarte.
Com o objetivo de discutir oportunidades de investimentos e parcerias, bem como fortalecer as relações comerciais entre Brasil e Canadá, Karwowski ressaltou a importância da
província de Ontário, maior economia do Canadá, com participação de aproximadamente 40% do PIB total do país.
A principal atividade da região advém do setor de serviços, representando 77% do PIB
da província. Karwowski destacou que empresas canadenses têm demonstrado grande
interesse em consolidar parcerias com empresas brasileiras, especialmente no setor de
ciência, tecnologia e inovação.
Representou a Federação no encontro o Diretor Titular Adjunto do Derex, Sr. José Augusto Corrêa.
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CONEXÕES

Fiesp recebe novo Cônsul Comercial da Áustria em São Paulo, Sr.
Klaus Hofstadler

No dia 19 de outubro, a Fiesp recebeu a visita do novo Cônsul Comercial e Chefe do
Consulado Geral da Áustria em São Paulo, Sr. Klaus Hofstadler, que assumiu a função
no país há 2 meses. A visita de cortesia do novo Cônsul teve como objetivo discutir
iniciativas de cooperação, de modo a promover oportunidades de negócios e investimentos entre os países.
Durante o encontro, o Cônsul Comercial destacou que está diretamente vinculado à Câmara Federal de Economia da Áustria, sendo um agente responsável por captar oportunidades de negócios em todo o Brasil e apresentá-las às empresas austríacas.
Representou a Federação no encontro o Diretor Titular Adjunto do Derex, Sr. Antonio
Fernando G. Bessa.

Novo Cônsul
Comercial da
Áustria em São
Paulo em visita à
Fiesp. Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.
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CONEXÕES
Visita da Diretora de Ásia e América Latina da Comissão
Europeia, Sra. Helena König

No dia 20 de outubro, a Fiesp recebeu a visita da Diretora de Ásia e América Latina da
Comissão Europeia, Sra. Helena König. A reunião teve como objetivo discutir a relação
bilateral comercial entre Brasil e União Europeia.
Em um contexto de retomada das negociações do Acordo de Livre-comércio Mercosul-União Europeia, ressaltou-se a importância de trabalhar em conjunto para apresentar ao
setor privado os benefícios decorrentes de uma possível oficialização do acordo, como a
abertura de mercado para produtos brasileiros e transferência tecnológica.
Neste sentido, comentou-se as oportunidades comerciais e de investimentos nos países
dos dois blocos, principalmente no setor de infraestrutura no Brasil.
Representaram a Federação no encontro os Diretores Titulares Adjuntos do Derex, Mario
Marconini e Antonio Fernando G. Bessa.

Diretora de Ásia
e América Latina
da Comissão
Europeia em visita
à Fiesp. Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.
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CONEXÕES

Oportunidades de investimentos para empresas brasileiras na
República Democrática do Congo são destaque em encontro
na Fiesp

Diretora Executiva da
Anapi-RDC em visita
à Fiesp. Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.

No dia 20 de outubro, a Fiesp recebeu a visita da Diretora Executiva da Agência Nacional
de Promoção de Investimentos da República Democrática do Congo (Anapi-RDC), Sra.
Wivine Mumba Matipa. O encontro teve como objetivo discutir questões referentes ao
comércio bilateral e oportunidades de negócios entre o Brasil e o país africano.
Durante a reunião, foi destacado o desafio do país em impulsionar sua industrialização
e diversificar sua economia. Neste sentido, comentou-se que o Brasil e a RDC podem estabelecer parcerias nos setores de turismo, mineração e, principalmente, agroindústria
e construção de usinas hidrelétricas, onde se encontram as principais oportunidades de
investimentos para empresas brasileiras.
Representou a Federação no encontro o Diretor Titular Adjunto do Derex, Antonio Fernando G. Bessa.
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CONEXÕES
Fiesp recebe a nova Cônsul-geral do México em São Paulo, Sra.
Margarita Pérez Villaseñor

No dia 28 de outubro, a Fiesp recebeu a visita da nova Cônsul-geral do México em São
Paulo, Sra. Margarita Pérez Villaseñor, acompanhada do Cônsul Adjunto do México em
São Paulo, Sr. Luís Gerardo Hernandez Madrigal.
Há 4 meses em seu novo cargo, a Cônsul visitou a Fiesp com o objetivo de discutir o atual
panorama político-econômico brasileiro, além de temas de interesse da agenda bilateral
Brasil-México.
Durante o encontro, destacou-se a importância do comércio entre as duas maiores economias da América Latina, principalmente no que se refere à questão da complementaridade comercial. A Cônsul ressaltou a necessidade de que outros setores sejam explorados conjuntamente, indo além do setor automotivo – principal setor de negócios entre
ambos os países.
Ademais, foram discutidas oportunidades de cooperação nas áreas de educação e cultura.
Representaram a Federação no encontro o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto,
os Diretores Titulares Adjuntos do Derex, Srs. Antonio Fernando G. Bessa e Geraldo Haenel, e o Diretor Titular da Assessoria de Eventos (AE), Sr. Fernando Jafet.

Nova Cônsul-geral
do México em visita
à Fiesp. Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.

INFORMATIVO DO DEREX

OUTUBRO 2016

16

CONEXÕES

Chefe da Área de Turismo e Hospitalidade da Invest Hong Kong
apresenta oportunidades de negócios e investimentos na área de
alimentos e bebidas na Ásia

Chefe da Área
de Turismo e
Hospitalidade da
Invest Hong Kong,
Sra. Sindy Wong,
em encontro na
Fiesp. Foto: Hélcio
Nagamine/Fiesp.

No dia 31 de outubro, a Fiesp recebeu a visita da Chefe da Área de Turismo e Hospitalidade de Invest Hong Kong, Sra. Sindy Wong acompanhada do Principal Consultor da
entidade no Brasil, Sr. Thiago Silveira.
Fundamental na atração de investimentos à região, a Invest Hong Kong disponibiliza diversos serviços de suporte às empresas que buscam se estabelecer no território. Sindy
Wong é responsável por atrair investimentos estrangeiros no setor de turismo e hospitalidade a Hong Kong.
Neste sentido, Sra. Wong veio à Fiesp com o intuito de apresentar as principais oportunidades de negócios e investimentos no setor de alimentos e bebidas na Ásia relacionado
à rede hoteleira e de turismo, principalmente nos segmentos de alimentos embalados,
sucos, snacks e carnes.
Hong Kong proporciona um dos ambientes mais favoráveis e abertos para realizar negócios no mundo. Possui centros avançados de logística e comunicação e um setor bancário e financeiro expressivo, com capacidade de fornecer diversas alternativas de crédito
e empréstimo.
Representou a Federação no encontro o Sr. Harry Chiang, Diretor do Derex responsável
pelo Desk China.
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CONEXÕES
Seminário explica como utilizar o ATA Carnet

O Derex promoveu na manhã de sexta-feira (28/10) um seminário para apresentar e tirar
dúvidas sobre a utilização do ATA Carnet. O “passaporte” aduaneiro facilita o trânsito de
amostras comerciais, equipamento profissional e bens para apresentação ou uso em feiras de comércio, shows, exibições e derivados. Os produtos podem circular em mais de
um país com o mesmo documento por um ano.
O Brasil iniciou seu processo de inserção na rede ATA em 2014 e tornou-se apto para começar a emitir o documento em setembro deste ano, tendo como instituição garantidora
de que os tributos e taxas serão pagos em caso de irregularidades a Confederação Nacional da Indústria (CNI). As 27 federações de indústrias do país são as responsáveis por
emitir os carnês.
Durante o seminário, Sarah Saldanha Oliveira, Gerente de Serviços de Internacionalização da CNI, afirmou que o ATA Carnet é um documento aduaneiro que permite a isenção
de impostos para a exportação e importação de bens. “Em 2015, os 178 mil carnês emitidos cobriram mercadorias avaliadas em mais de US$ 30 bilhões”, disse Sarah.
O Brasil é o primeiro país do Mercosul a aderir ao sistema. A emissão pode ser feita on-line
em www.ata.cni.org.br. Participaram também da reunião Vladimir Guilhamat e Antonio
Bessa, Diretores Titulares Adjuntos do Derex; Ricardo Lerner, Diretor Titular do Departamento de Segurança da Fiesp (Deseg); e Camila Mafissoni, representante da CNI.

Da esquerda para
a direita: Ricardo
Lerner (Deseg),
Camila Mafissoni
(CNI), Vladimir
Guilhamat (Diretor
Titular adjunto
do Derex) e Sarah
Saldanha Oliveira
(CNI). Foto: Helcio
Nagamine/Fiesp.
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PAINEL DE OPORTUNIDADES
Eventos
International WorkBoat Show – Nova Orleans, EUA
30 de novembro a 02 de dezembro de 2016
O Departamento de Comércio do Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro está
organizando uma delegação brasileira para participar da Feira International WorkBoat
Show, a ocorrer entre os dias 30 de novembro e 02 de dezembro, na cidade de Nova Orleans, Estados Unidos.
Destinada a donos de embarcações comerciais, operadores, construtores e vendedores
do setor, a International WorkBoat Show é a maior feira comercial marítima da América
do Norte, com mais de mil expositores.
A inscrição para a feira é gratuita até o dia 30 de novembro. Após esta data, será cobrada
uma taxa de US$50 por pessoa.
Os interessados em participar do evento com a delegação brasileira podem entrar em
contato com o Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro pelo telefone (21)
3823-2402 ou pelos e-mails gabriel.francisco@trade.gov e rodrigo.correa@trade.gov.
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PAINEL DE OPORTUNIDADES

Oportunidades de negócios
Equipamentos médico-hospitalares
A Servimédic, empresa venezuelana de equipamentos médico-hospitalares, busca fornecedores para distribuição nos Estados Unidos e região do Caribe e América do Sul.
Seus produtos abrangem equipamentos cardiovasculares, instrumentais, de autotransfusão e diabetes.
As empresas interessadas em exportar estes produtos podem entrar em contato com o
representante da Servimédic, Sr. Saul Romera, pelo telefone (61) 98157-7090 ou e-mail
saul@eurocarbr.com.

Óleo de girassol
A Merel’s Foods Australia, empresa australiana especializada em óleo de girassol, busca
produtores brasileiros de óleo de girassol para importação.
Os interessados podem entrar em contato com o Setor de Promoção Comercial do Consulado Geral do Brasil em Sydney pelos telefones (+2) 9285-5710/5713 ou pelo e-mail
secom.sydney@itamaraty.gov.br.
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SERVIÇOS
Certificação de Origem
Você sabia que por ser afiliado à Fiesp seu sindicato pode oferecer aos associados
vantagens na emissão do Certificado de Origem?
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.
O sistema e-Cool, plataforma desenvolvida e administrada pela 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 sua 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 é muito fácil, e você ainda conta com o pioneirismo da
Fiesp no Projeto COD (Certificado de Origem Digital), já em operação-piloto.
Empresas associadas aos sindicatos afiliados à Fiesp emitem o Certificado de Origem
com preços para associados, como ilustra a tabela a seguir:
Preços*
PARA ASSOCIADOS
PARA NÃO ASSOCIADOS

Certificados COMUNS
R$ 19,00
R$ 100,00

Certificados de Origem
R$ 36,00
R$ 100,00

*Preços válidos para o período fiscal de 1o/01/2016 a 31/12/2016.

As empresas ainda podem participar de treinamentos gratuitos, ministrados por especialistas, em todo o Estado de São Paulo e tirar dúvidas sobre os processos de Certificação
de Origem.
Para mais informações, por gentileza, entre em contato por meio do canal
certificadodeorigem@fiesp.com.br.
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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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