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PLEITOS DA INDÚSTRIA

Extensão da cobertura do Seguro de Crédito à Exportação para 
todos os países

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) aprovou a extensão da cobertura da apólice de 
Seguro de Crédito à Exportação (SCE) para operações de exportação com prazos infe-
riores a dois anos. Em outubro de 2014, a Camex aprovou a referida apólice apenas às 
exportações brasileiras destinadas aos países africanos, assegurando-as contra risco po-
lítico e extraordinário. 

Neste sentido, em agosto de 2015, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp) encaminhou pleito ao Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (Co-
fig), a fim de solicitar a extensão da cobertura da apólice de SCE às exportações brasilei-
ras destinadas à Cuba. Como resultado do pleito da Fiesp, em reunião realizada em feve-
reiro deste ano, a Camex estendeu o referido benefício a todos os países. Desde então, as 
exportações brasileiras, com prazos inferiores a dois anos, podem ser asseguradas contra 
risco político e extraordinário, independentemente de seu destino. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), a medi-
da está em linha com a diretriz do Plano Nacional de Exportações (PNE) de aprimorar e 
ampliar as coberturas ofertadas pelo sistema de garantia à exportação.

Para mais informações sobre o assunto, acesse a notícia veiculada no site do MDIC.
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ANÁLISE DEREX

Em fevereiro de 2016, a corrente de comércio somou US$ 23,6 bilhões, o que significou 
retração de 12,6% em relação ao mesmo mês de 2015. Já o saldo comercial do mês foi 
positivo em US$ 3,0 bilhões, revertendo o valor de US$ 2,8 milhões registrado em 2015. 
No mês, as exportações alcançaram a cifra de US$ 13,3 bilhões e as importações totaliza-
ram US$ 10,3 bilhões (Tabela 1).

No acumulado de 2016, as exportações somaram US$ 24,6 bilhões e as importações re-
gistraram US$ 20,6 bilhões. No ano, a maior retração das importações segue impulsio-
nando o resultado comercial, o qual acumulou superávit de US$ 4,0 bilhões, contra o 
déficit de US$ 6,0 bilhões registrado em 2015.

Raio X do comércio exterior brasileiro

ACESSE AS OUTRAS EDIÇÕES

Tabela 1. Balança comercial por período (US$ bilhões).

Exportações Importações Saldo

Período 2016 2015 Δ% 2016 2015 Δ% 2016 2015

Fevereiro 13,3 12,1 +10,4% 10,3 14,9 -31,0% 3,0 -2,8

Jan. a Fev. 24,6 25,8 -4,7% 20,6 31,8 -35,1% 4,0 -6,0

Últimos 12 meses 189,9 218,9 -13,2% 160,3 222,8 -28,1% 29,7 -3,9

Fonte: Aliceweb/MDIC.
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ANÁLISE DEREX

Raio X dos investimentos

Nos dois primeiros meses de 2016, os fluxos de investimento estrangeiro direto (IED) no 
Brasil totalizaram US$ 11,4 bilhões. Trata-se de um volume 28% maior do que o registrado 
no mesmo período do ano anterior. O resultado foi influenciado principalmente pelo au-
mento na participação de capital, que registrou alta de 78% na comparação interanual.

A indústria de transformação captou US$ 1,8 bilhão em recursos estrangeiros no período. 
O resultado foi 7,2% inferior ao registrado em 2015. Destaca-se o desempenho do setor 
de veículos, com alta expressiva na comparação interanual, e do setor de máquinas e 
equipamentos, que dobrou sua captação. Os investimentos brasileiros diretos (IBD), por 
sua vez, registraram saídas líquidas de US$ 58 milhões em 2016 (Tabela 2).

Tabela 2. Investimentos diretos líquidos estrangeiros e brasileiros (US$ milhões).

Jan.-Fev./15 Jan.-Fev./16 Variação

Investimentos estrangeiros diretos – Total 8.887 11.375 +28,0%

Participação no capital 3.812 6.774 +77,7%

Empréstimos intercompanhias 6.774 4.601 -32,1%

Jan.-Fev./15 Jan.-Fev./16 Variação

Investimentos brasileiros diretos – Total 8.578 -58 *

Participação no capital 8.793 -54 *

Empréstimos intercompanhias -216 -4 +98,2%

*Variação superior a 1.000%. Fonte: Banco Central do Brasil, pela metodologia BMP5.

ACESSE AS OUTRAS EDIÇÕES
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ANÁLISE DEREX

Comunicado sobre o Sistema Geral de Preferências – Estados Unidos

No início de 2016, o United States Trade Representative (USTR) publicou a Revisão Anual 
do Sistema Geral de Preferências (SGP) 2015/2016, abrindo um prazo para comentários pú-
blicos ao Programa. O SGP dá preferência tarifária a produtos provenientes de nações em 
desenvolvimento, de modo a superar diferenças no intercâmbio comercial e facilitar o de-
senvolvimento dos países, dentre os quais o Brasil é um dos principais beneficiários. 

Diante disso, o Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Derex), em 
conjunto com a Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham, American Cham-
ber of Commerce for Brazil), publicou um comunicado detalhando os procedimentos ne-
cessários ao envio destes comentários ao USTR, referentes ao enquadramento de produtos 
na lista de beneficiários do SGP.

ACESSE A ÍNTEGRA DO COMUNICADO FEITO PELO DEREX AQUI

Acordo de Cooperação entre Fiesp e Inmetro

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) assinou, no dia 15 de março, 
o acordo de cooperação técnica com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro). 

A celebração do acordo foi realizada durante a abertura da reunião mensal do Conselho 
Superior de Comércio Exterior (Coscex), pelo presidente do conselho, o Embaixador Ru-
bens Barbosa, e pelo Presidente do Inmetro, Luís Fernando Panelli Cesar.

O programa de cooperação entre as duas instituições, previsto pelo acordo, contempla 
práticas como o monitoramento para detectar barreiras técnicas às exportações brasi-
leiras, troca de informações sobre barreiras técnicas identificadas e estabelecimento de 
programas de treinamento de empresários sobre o tema.

Até o momento, a parceria entre Inmetro e Fiesp, renovada com a assinatura do acordo, 
já tornou possível a realização de iniciativas como o 1o Curso de Superação de Barreiras 
Técnicas ao Comércio, em agosto de 2015, bem como o reconhecimento e a superação de 
restrições técnicas indicadas pelos associados da Fiesp no acesso a terceiros mercados. 
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ANÁLISE DEREX

Receita Federal do Brasil amplia a divulgação de dados estatís-
ticos aduaneiros

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Portaria RFB no 361, de 14 
de março de 2016, informou que realizará a divulgação de dados estatísticos relativos a 
operações de comércio exterior (importação e exportação) para um universo mais amplo 
de produtos (classificados de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercado Comum 
do Sul – NCM). Em todos os casos, será mantido o sigilo da identidade do importador.

Tais informações representam um importante instrumento de monitoramento, por exem-
plo, no combate a práticas de concorrência desleal e levantamento de indícios de infra-
ções relativas à classificação fiscal, à origem ou ao valor aduaneiro da mercadoria.

O sistema que concentra os referidos dados está disponível para acesso no site da RFB. 
No entanto, as informações previstas pela referida Portaria ainda não foram incorporadas 
ao sistema até a presente data. 

A área de Defesa Comercial do Derex-Fiesp divulgou Nota Técnica com mais informações a res-
peito da Portaria e se coloca à disposição para esclarecimento de dúvidas relativas ao tema, 
por meio dos telefones (11) 3549-4215/4221 ou pelo e-mail defesacomercial@fiesp.com.
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SERVIÇOS

Certificação de Origem

Você sabia que por ser afiliado à Fiesp seu sindicato pode oferecer aos asso-
ciados vantagens na emissão do Certificado de Origem?

O Certificado de Origem é o documento que concede tratamento preferencial nas ex-
portações 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 redu-
ção ou isenção do imposto de importação em seus produtos, desde que cumpram os 
requisitos negociados nos acordos.

O Sistema de Certificação de Origem On-line (e-Cool), plataforma desenvolvida e admi-
nistrada 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 
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.

Empresas associadas aos sindicatos afiliados à Fiesp emitem o Certificado de Origem 
com preços para associados, como ilustra Tabela 3.

Tabela 3. Valores para emissão de certificados para associados e não associados.

Preços* Certificados Comuns Outros Certificados de Origem

PARA ASSOCIADOS R$ 19,00 R$ 36,00

PARA NÃO ASSOCIADOS R$ 100,00 R$ 100,00

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

As empresas ainda podem participar de nossos treinamentos gratuitos 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 conosco por meio do canal 
certificadodeorigem@fiesp.com.br.
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CONEXÕES

Plataforma criada pela União Europeia auxilia empresas no pro-
cesso de internacionalização

No dia 18 de fevereiro, a Fiesp recebeu representantes do programa European and Latin 
American Business Service and Innovation Network (Elan). 

Iniciativa da União Europeia (EU), o programa Elan foi lançado para dar apoio e diversifi-
car a presença econômica da Europa na América Latina e a demanda de conhecimento 
e de tecnologia inovadora europeia na região, bem como incrementar as oportunidades 
que ambos mercados oferecem às pequenas e médias empresas (PME) europeias e lati-
no-americanas. Trata-se de um projeto financiado pela UE e implementado através de 
duas linhas estratégicas:

• European and Latin American Business Service (Elan Biz): visa apoiar as PME euro-
peias interessadas em entrar nos mercados latino-americanos, oferecendo-lhes servi-
ços de informação integral e atualizado sobre como fazer negócios em países estraté-
gicos da América Latina (www.elanbiz.org). 

• European and Latin American Technology based Business Network (Elan Net-
work): visa gerar oportunidades de negócios, com base na tecnologia, entre as PME 
europeias e latino-americanas (www.elannetwork.org).

A coordenação de ambas estratégias promoverá adicionalmente a competitividade inter-
nacional das PME da América Latina por meio de inovação, transferência de tecnologia e 
sua integração nas cadeias de fornecedores globalizados.

Embora sejam programas orientados às empresas europeias, os empresários brasileiros 
podem acessar o conteúdo público de informações na plataforma, em qualquer um dos 
países-alvo: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, México e Peru.

As empresas brasileiras interessadas em se associar ou adquirir tecnologia de ponta 
europeia em algum dos setores estratégicos do Elan Network – energias renováveis, 
novos materiais, tecnologia da informação e comunicação (TIC), saúde, biotecnologia 
e bioeconomia, tecnologias de meio ambiente e nanotecnologia – podem contatar os 
coordenadores do projeto e terão atenção especializada na procura de um sócio co-
mercial na Europa.

Para mais informações, enviar e-mail para info@elanbiz.org | info@elannetwork.org
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CONEXÕES

Palestra sobre as 
perspectivas econômicas 
da China, a cargo de 
Arthur Kroeber. Foto: 
Everton Amaro/Fiesp.

Fiesp recebe palestra com Arthur Kroeber, especialista em eco-
nomia política da China

No dia 2 de março, a Fiesp recebeu a palestra com Arthur Kroeber, Sócio-diretor da GK 
Dragonomics e especialista em economia política da China. O evento foi uma parceria 
com o Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC) e também com o Centro Brasileiro de 
Relações Internacionais (Cebri).

Em sua apresentação, Kroeber destacou o impacto das mudanças econômicas da Chi-
na para os mercados globais. De acordo com o palestrante, o país tende a ingressar, 
nos próximos anos, em uma trajetória de desenvolvimento similar à do Japão, com 
taxas menores de crescimento, aumento do endividamento público e envelhecimento 
da população. Em relação ao Brasil, Kroeber comentou que a alta demanda chinesa 
por commodities agrícolas e minerais dos últimos anos dificilmente se repetirá.

O Sócio-diretor da GK Dragonomics também analisou os desafios políticos do presi-
dente Xi Jinping em face da renovação de 80% dos membros do comitê central do Par-
tido Comunista em 2017.

O evento também contou com a participação do Embaixador Luiz Augusto Castro Ne-
ves, Presidente do CEBC no Brasil; Fernando Furlan, Secretário-executivo do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC); e de Thomaz Zanotto, Diretor Titular 
do Derex-Fiesp.
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CONEXÕES

Seminário 
Paraguai: 

Perspectivas 
Econômicas e 

Oportunidades 
de Investimen-
to. Foto: Helcio 

Nagamine/
Fiesp.

Fiesp recebe Ministro da Fazenda e Presidente do Banco Central 
do Paraguai em seminário 

No dia 10 de março de 2016, a Fiesp sediou o seminário Paraguai: Perspectivas Econômi-
cas e Oportunidades de Investimento, organizado em conjunto com Ministério da Fazen-
da do Paraguai, Banco Central do Paraguai, Banco Itaú BBA e Banco do Brasil.

O evento, que reuniu empresários e autoridades de ambos os países, teve como objetivo 
apresentar perspectivas econômicas e iniciativas de cooperação entre Brasil e Paraguai 
com ênfase na agenda de promoção de investimentos.

Na abertura do evento, o Diretor Titular do Departamento de Relações Internacionais e 
Comércio Exterior, Thomaz Zanotto, destacou as vantagens competitivas de produção do 
Paraguai e a necessidade do Mercado Comum do Sul (Mercosul) em se tornar uma área 
mais integrada, com mais facilitação de comércio.

O Presidente do Banco Central do Paraguai, Carlos Fernandez Valdovinos, ressaltou que 
os baixos custos de produção, a capacidade produtiva e exportadora em nível mundial, 
os benefícios oferecidos aos investidores internacionais e a localização estratégica do 
Paraguai são condições favoráveis para investimentos estrangeiros. 

Em complemento à apresentação do Presidente do Banco Central do Paraguai, o Ministro 
da Fazenda do Paraguai, Santiago Peña, ressaltou que o país percebeu a importância da 
atração de investimentos estrangeiros para o avanço de sua economia, tendo o governo 
se comprometido a expandir a infraestrutura local, principalmente por meio de parcerias 
público-privadas, mais adequadas para a captação de investimentos estrangeiros. 

Ademais, a transparência política foi citada como uma das mais importantes característi-
cas do país e uma das principais bandeiras defendidas pelo governo atual, fator impres-
cindível para assegurar a credibilidade do Paraguai como destino seguro para investi-
mentos estrangeiros.
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CONEXÕES

O Cônsul Comercial 
do Egito (segundo 
da direita para a 
esquerda) em visita 
à Fiesp. Foto: Helcio 
Nagamine/Fiesp.

Fiesp recebe visita do Cônsul Comercial do Egito, Sr. Mohamed Elkhatib

No dia 14 de março, a Fiesp recebeu o Cônsul Comercial do Egito, Mohamed Elkhatib, 
em reunião para discutir possíveis formas de cooperação entre Egito e Fiesp, sobre-
tudo na área de aprendizagem técnica.

Durante o encontro, foram apresentadas brevemente a história e a estrutura do Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o que o serviço oferece em termos 
de cooperação com outros países, como transferência de conhecimento para elabo-
ração de uma estrutura de aprendizagem técnica. O Cônsul Comercial enfatizou o 
interesse do Egito na concretização de um acordo de cooperação com o Senai, dado 
que o governo do país árabe objetiva retomar investimentos em treinamento técni-
co, especificamente com relação às áreas tecnológicas mais estratégicas para o país.  
Após o encontro, o representante egípcio realizou breve visita às instalações do Senai 
no edifício da Fiesp.

Representaram a Federação no encontro o Vice-presidente da Fiesp, Elias Miguel Haddad, e 
o Diretor Titular Adjunto do Derex, Antonio Fernando Guimarães Bessa. Como representan-
te do Senai participou da reunião o Diretor de Relações Externas, Roberto Monteiro Spada.
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CONEXÕES

O Adido de 
Defesa de Israel e 

representantes do 
país em visita à 

Fiesp. Foto: Helcio 
Nagamine/Fiesp

Fiesp recebe visita de representantes da área de Defesa de Israel

No dia 17 de março, a Fiesp recebeu o Adido de Defesa da Embaixada de Israel em Brasí-
lia, Sr. Ilan Lavi, acompanhado do Diretor da Divisão de América Latina do Departamento 
de Cooperação Internacional em Defesa do Ministério de Defesa de Israel (Sibat), Sr. Da-
niel Pesotchimski, e do Chefe da Missão Econômica e Comercial de Israel para o Brasil, Sr. 
Boaz Albaranes, para encontro que discutiu iniciativas de cooperação entre a Federação 
e o Ministério de Defesa de Israel com o intuito de promover oportunidades de negócios 
e investimentos entre os dois países.

Na ocasião, foram discutidas iniciativas com o objetivo de colocar empresários dos 
setores de Defesa e Segurança em contato e fomentar possíveis parcerias comerciais, 
promovendo, assim, maior interação entre empresas brasileiras e israelenses nas áreas 
em questão. Ademais, foi ressaltado que as companhias israelenses buscam parcerias 
não só com o propósito de aumentar suas exportações, mas inclusive com o objetivo 
de cooperar, investindo na indústria nacional e transferindo tecnologia às empresas 
parceiras brasileiras.

Representou a Federação no encontro o Diretor Titular do Derex, Thomaz Zanotto.
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CONEXÕES

Fiesp discute perspectivas para a economia argentina com Câmara 
de Comércio Argentino-brasileira

No dia 18 de março, a Fiesp recebeu visita do Diretor da Câmara de Comércio Argentino-
-brasileira (Cambras) em Buenos Aires, Sr. Agustín Siboldi. Durante o encontro, discuti-
ram-se as mudanças recentes em curso na Argentina, em termos de política econômica, 
a partir da posse do Presidente Mauricio Macri. 

Destacou-se que o novo governo estimula a adoção de novos marcos regulatórios para 
facilitar o ambiente de negócios e o investimento estrangeiro direto na Argentina. Se-
gundo o representante da Cambras, há oportunidades em setores como infraestrutura, 
energia e telecomunicações.

O Sr. Thomaz Zanotto, Diretor Titular do Derex e representante da Fiesp na ocasião, mani-
festou que o empresariado brasileiro está otimista com o novo governo argentino, o qual 
tem implementado medidas importantes para recuperar o vigor da economia do país e 
sua integração ao comércio exterior. A Fiesp considera que a integração com a Argentina 
é parte da solução da crise enfrentada pela indústria brasileira.

Diretor da 
Cambras, Agustín 
Siboldi, em 
encontro no 
Derex. Foto: Helcio 
Nagamine /Fiesp.
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CONEXÕES

Diretor Harry 
Chiang recebe 

representantes da 
Abec. Foto: Helcio 
Nagamine /Fiesp.

Fiesp discute oportunidades de negócios com associação que reú-
ne empresas chinesas com investimentos no Brasil

No dia 24 de março, a Fiesp realizou encontro com a Diretoria da Associação Brasileira 
de Empresas Chinesas (Abec), entidade que reúne e auxilia as companhias chinesas com 
investimentos no país. A comitiva foi liderada pelo Presidente da Abec e Vice-presidente 
do Banco da China Brasil S. A., Sr. Zhang Guanghua.

A Abec foi fundada em 2014, com apoio da Embaixada da China em Brasília e da repre-
sentação no Brasil do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CC-
PIT). A Associação possui 72 membros, destacando-se as seguintes empresas em seu 
Conselho: Banco da China, State Grid, CGGC Construtora, Chery Brasil, Banco de Desen-
volvimento da China, China Three Gorges, CNOOC Petroleum, CNPC Brasil, Huawei, ICBC 
do Brasil Banco Múltiplo S.A., XCMG Brasil, e ZTE Corporation.

Durante a visita, os representantes da Abec discutiram com o Diretor do Derex, Sr. Harry 
Chiang, oportunidades de negócios em setores como infraestrutura, energia, máquinas e 
equipamentos, e agronegócio, bem como os principais desafios para empresas chinesas 
operarem no mercado brasileiro.
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CONEXÕES

Seminário de 
Barreiras Técnicas ao 
Comércio, realizado 
na Fiesp. Foto: Helcio 
Nagamine/Fiesp.

Seminário sobre Barreiras Técnicas ao Comércio

Em março, a Fiesp, por meio do Departamento de Relações Internacionais e Comércio 
Exterior (Derex), realizou o Seminário sobre Barreiras Técnicas ao Comércio, que teve o 
objetivo de apresentar estratégias para auxiliar as empresas na superação de barreiras 
técnicas impostas às exportações brasileiras de produtos, contribuindo para a ampliação 
do acesso a terceiros mercados.

Desenvolvido em parceria com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-
terior (MDIC), a Embaixada Britânica, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia (Inmetro) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
o seminário abordou a atuação do governo na identificação e no tratamento de medidas 
técnicas restritivas ao comércio impostas por outros países, bem como a importância da 
certificação e adequação de produtos e o apoio do governo para sua obtenção.

No evento, as analistas de Comércio Exterior do MDIC, Juliana Ghizzi Pires e Lúcia Darós, 
trataram da atuação governamental no tema de barreiras técnicas e sobre iniciativas de 
convergência regulatória entre o Brasil e terceiros países. O chefe da divisão de Supera-
ção de Barreiras Técnicas do Inmetro, Rogério de Oliveira Corrêa, abordou os processos 
de certificação de produtos, enquanto os representantes do Sebrae discutiram os progra-
mas existentes orientados à adequação a exigências técnicas.
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CONEXÕES

Programa Diálogo com Autoridades Públicas visita o Centro 
Nacional de Gestão de Riscos Aduaneiros da Receita Federal 

A Fiesp organizou, nos dias 2 e 3 de março, uma nova edição do programa Diálogos 
com Autoridades Públicas. O evento foi realizado no Centro Nacional de Gestão de 
Riscos Aduaneiros da Receita Federal (Cerad), no Rio de Janeiro, e contou com a par-
ticipação de 15 servidores públicos.

Criada em 2006, a iniciativa tem como objetivo estabelecer um canal de comunica-
ção entre os setores público e privado e oferecer informações que auxiliem o gover-
no no combate a práticas ilegais de comércio, como pirataria, subfaturamento, falsa 
classificação fiscal e descumprimento de exigências técnicas. A visita ao Cerad com-
pleta 73 edições do programa, que já contou com a participação de mais de 2.600 
servidores públicos.

Durante a ocasião, o chefe do Cerad, Paulo Roberto Ximenes Pedrosa, também reali-
zou uma exposição sobre o balanço das atividades da unidade no ano de 2015. Desde 
que foi inaugurado, o órgão tem realizado diversas atividades com o objetivo de con-
tribuir para o fortalecimento do Comércio Exterior e ampliar a efetividade do proces-
so de gestão de risco aduaneiro por meio, por exemplo, da definição de perfis de risco 
e do combate a importações fraudulentas.

O RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO CERAD 

2015 PODE SER VISUALIZADO AQUI.
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CONEXÕES

Fiesp organiza Missão Empresarial à Argentina 2016

Nos dias 1o e 2 de junho de 2016, a Fiesp realizará Missão Empresarial à Argentina.

Liderada pelo Presidente Paulo Skaf, a missão será uma grande oportunidade para forta-
lecer a integração econômica e comercial entre as empresas brasileiras e argentinas, face 
às perspectivas positivas de mudança na condução da política econômica naquele país.

A Fiesp considera que é fundamental intensificar a mobilização do setor privado neste 
momento e convida as empresas a participarem desta iniciativa. 

Para mais informações sobre a missão, entre em contato no telefone (11) 3549-4628 ou no 
e-mail missaoargentina2016@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) 3549-4342

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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