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ANÁLISE DEREX

No mês de abril, a corrente de comércio registrou US$ 25,8 bilhões, um valor 15,2% menor 
do que o registrado em abril do último ano. O saldo comercial, por sua vez, foi positivo em 
US$ 4,9 bilhões, um valor que superou significativamente o valor registrado no mesmo 
mês de 2015. As exportações mensais foram de US$ 15,4 bilhões, enquanto as importa-
ções somaram US$ 10,5 bilhões (Tabela 1).

Entre janeiro e abril, o Brasil exportou US$ 55,9 bilhões, um valor que indica uma redução 
de 3,5% nos embarques na comparação interanual. Já as importações apresentam uma 
queda significativa de 32,3% em relação ao mesmo período de 2015. A redução das im-
portações continua influenciando positivamente o resultado da balança, que no primeiro 
quadrimestre foi de US$ 13,3 bilhões.

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

Abril 15,4 15,2 +1,3 10,5 14,7 -28,5 4,9 0,5

Jan. a Abr. 55,9 57,9 -3,5 42,7 63,0 -32,3 13,3 -5,1

Últimos 12 meses 189,2 213,7 -11,5 151,2 217,3 -30,4 37,9 -3,5

Fonte: Aliceweb/MDIC.
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ANÁLISE DEREX

Raio X dos investimentos

Entre janeiro e abril de 2016, o Brasil recebeu US$ 23,8 bilhões em investimentos estran-
geiros diretos. Pela comparação interanual, trata-se de um aumento de 25,5% no ingres-
so de recursos. O preço dos ativos brasileiros em dólares é uma das possíveis causas do 
aumento de 25,9% na participação estrangeira no capital de empresas nacionais.

A indústria de transformação atraiu US$ 4,6 bilhões do total de investimentos estrangei-
ros (IED) do período, um valor 28,6% maior do que o registrado em 2015. Os setores de 
veículos, produtos minerais não metálicos e equipamentos de transporte corresponde-
ram a 20% deste montante. Por sua vez, os investimentos brasileiros diretos (IBD) regis-
traram um total de US$ 2,7 bilhões no período.

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

Jan.-Abr./15 Jan.-Abr./16 Variação

Investimentos estrangeiros diretos – Total 18.925 23.753 +25,5%

Participação no capital 11.624 14.634 +25,9%

Empréstimos intercompanhias 7.301 9.119 +24,9%

Jan.-Abr./15 Jan.-Abr./16 Variação

Investimentos brasileiros diretos – Total 8.904 2.658 -70,2%

Participação no capital 9.202 3.009 -67,3%

Empréstimos intercompanhias -297 -352 +18,4%

Fonte: Banco Central do Brasil, pela metodologia BMP5.

ACESSE AS OUTRAS EDIÇÕES
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SERVIÇOS

Exclusividade na Certificação de Origem

Desde 23 de fevereiro de 2016, os Certificados de Origem emitidos pela Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pelo Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Ciesp) têm sido identificados com um QR-Code (Figura 1).

Figura 1. Exemplo de Certificado de Origem emitido pela Fiesp e pelo Ciesp.

Esta tecnologia pioneira em Certificação de Origem culminou em ganhos de produtivi-
dade e eficiência em todo o Estado de São Paulo. Registrou-se, desde a implantação do 
projeto, uma redução de 40% no tempo investido pelas empresas para a emissão de 
seus Certificados de Origem.

Por meio de tal tecnologia, autoridades aduaneiras dos países com os quais o Brasil pos-
sui acordos de comércio podem consultar instantaneamente a autenticidade do Certifi-
cado de Origem emitido pela Fiesp. A consulta pode ser feita por meio do site da entidade 
(www.certificadoecool.com.br/qrcode) e/ou dispositivos leitores de QR-Code disponíveis 
gratuitamente no mercado. A veracidade dos certificados emitidos pode ser consultada 
em quatro idiomas: português, espanhol, inglês e francês.

Essa ação possibilita que as empresas, cujos Certificados de Origem são emitidos pela 
Fiesp e pelo Ciesp, caso sejam interceptadas por autoridades aduaneiras para a confir-
mação da autenticidade do documento, possam obter a liberação imediata da expor-
tação, uma vez que a consulta sobre a veracidade dos certificados pode ser realizada 
on-line, a qualquer momento, de qualquer aparelho conectado à internet.

A Fiesp é a única entidade, entre as 57 habilitadas pelo governo brasileiro, a identificar os 
documentos emitidos por meio dessa tecnologia.

Ainda em 2016, novos projetos serão implantados, a fim de que os emissores de Certifica-
dos de Origem no sistema Fiesp e Ciesp usufruam de um serviço seguro, desburocrati-
zado e de alta qualidade em todo o Estado de São Paulo.
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SERVIÇOS

Treinamento com participação do Sindicato Interestadual 
da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e 
Rodoviários sobre uso de base estatística aduaneira

No dia 19 de maio, a área de defesa comercial do Derex realizou treinamento sobre o uso 
da base de dados estatísticos aduaneiros da Receita Federal do Brasil (RFB). O treinamen-
to contou com a participação de representantes do Sindicato Interestadual da Indústria 
de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (Simefre) e das empresas asso-
ciadas à entidade.

A área de defesa comercial realiza os treinamentos com o objetivo de capacitar as empre-
sas associadas na utilização assertiva do sistema, a fim de identificar e combater even-
tuais indícios de irregularidades nas importações e auxiliar as entidades no combate a 
práticas ilegais de comércio.

Exigência de determinação da massa bruta verificada de contêineres

O Comando da Marinha do Brasil publicou, no mês de maio, a Portaria no 164/2016, que 
adota normas para determinação da massa bruta de contêineres cheios a serem em-
barcados em território nacional.

A Portaria foi elaborada de acordo com diretrizes internacionais relativas ao capítulo 
“Transporte de Cargas” da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana 
no Mar (Solas 74). Neste sentido, a normativa da Marinha do Brasil aborda os procedi-
mentos a serem observados pelos embarcadores brasileiros para a concessão de infor-
mação de massa bruta verificada de contêineres cheios destinados ao exterior ou com 
finalidade de cabotagem.

O Derex encaminhou comunicado aos associados sobre o assunto e coloca-se à disposi-
ção, por meio da área de Facilitação do Comércio Exterior, para esclarecer dúvidas rela-
tivas ao tema.

Para acessar o comunicado produzido pelo Derex com mais informações técnicas a res-
peito do assunto, clique aqui.

INFORMATIVO DO DEREX MAIO 2016 6

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=27&data=30/05/2016
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?1,3303301,0f5c2cf2,1932


SERVIÇOS

Publicação da 11a versão dos manuais informatizados do Siscoserv

A Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério da Indús-
tria, Comércio Exterior e Serviços publicaram, no mês de maio, a Portaria Conjunta no 
768/2016, que aprova a 11a versão dos manuais informatizados dos módulos Venda 
e Aquisição do Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras 
Operações que Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv).

O Siscoserv é um sistema informatizado, desenvolvido para formulação, acompanha-
mento e aferição das políticas públicas relacionadas ao comércio exterior de serviços 
e intangíveis. São público-alvo e devem realizar o registro de informações no sistema os 
residentes e domiciliados no Brasil que realizam operações de comercialização de 
serviços, intangíveis e outras operações com residentes ou domiciliados no exterior, 
as quais produzem variações no patrimônio das pessoas físicas, jurídicas ou de entes 
despersonalizados.

Para acessar o comunicado produzido pelo Derex com mais informações técnicas a res-
peito do assunto, clique aqui.
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CONEXÕES

Fiesp promove missão empresarial à principal feira de 
alimentos da China

A Fiesp e o Ciesp lideraram Missão Empresarial à feira Sial China 2016, entre os dias 2 e 
7 de maio. O projeto, de abrangência nacional, foi realizado por meio da Rede Brasileira 
de Centros Internacionais de Negócios (Rede CIN), Convênio Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com 
apoio do Sebrae.

A iniciativa contou com um total de 29 empresas (13 do estado de São Paulo) e 40 empre-
sários brasileiros do setor de alimentos e bebidas processados dos seguintes segmentos: 
massas e preparações alimentícias (pães e biscoitos), chocolates e produtos de confeita-
ria, mel e própolis, bebidas (café, erva-mate, sucos, água mineral e vinhos), ovos proces-
sados e laticínios.

A missão, liderada pelo Diretor do Derex, responsável pelo Desk China, Sr. Harry Chiang, 
teve como principais objetivos a prospecção de informações sobre o mercado de alimen-
tos chinês, bem como a identificação de oportunidades para exportação de produtos e 
marcas brasileiras ao país asiático.

O programa da missão e a visita à feira permitiram aos participantes conhecer e prospec-
tar in loco as tendências do mercado, as preferências dos consumidores e as oportunida-
des para inserção de produtos brasileiros na China, por meio de possíveis plataformas de 
ingresso e distribuição, logística e serviços financeiros. Além disso, os empresários tive-
ram a oportunidade de avaliar a concorrência de produtos já inseridos na China e obter 
informações sobre exigências legais e regulatórias (de natureza técnica) para a exporta-
ção de alimentos ao país. Este último aspecto possibilitou a identificação de adaptações 
necessárias para inserção de novos produtos e adequação ao mercado.

Delegação empresarial 
brasileira na entrada da 
feira Sial China 2016. Foto: 
Equipe Derex/Fiesp.
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CONEXÕES

A agenda contemplou a realização de visitas técnicas a dois dos supermercados mais 
representativos quanto à presença de alimentos importados (City Shop e Direct Import 
Goods [DIG]), visita à Shanghai Free Trade Zone, encontro de negócios com empresários 
chineses do setor e visitas guiadas à feira.

A Sial China é a principal feira para a cadeia de alimentos e bebidas na Ásia, constituindo 
uma das vias de acesso para o mercado chinês de alimentos, bebidas e food service. A 
edição de 2016 contou com mais de 2.900 expositores (de 90 países) e 66.000 visitantes 
profissionais (de 65 países), sendo realizada em uma área total de 126.000 m², distribuí-
dos em 11 pavilhões. A feira também é um evento de referência no que diz respeito a no-
vas tendências e produtos inovadores, incluindo aspectos como embalagem, tecnologia, 
funcionalidade, ingredientes saudáveis e sustentáveis.

Fiesp recebe visita do Presidente da Associação dos 
Exportadores de Istambul, Sr. Zekeriya Mete

No dia 3 de maio, a Fiesp recebeu a visita do Presidente da Associação dos Exportadores 
de Istambul, Sr. Zekeriya Mete, com o intuito de debater oportunidades de negócios e 
parcerias na indústria brasileira do agronegócio.

Durante o encontro, discutiu-se possibilidades de estabelecer parcerias entre grandes 
empresas brasileiras, principalmente no setor de açúcar, uma vez que a Turquia consome 
mais de 300 mil toneladas do insumo por ano.

O Sr. Mete destacou que o mercado de chocolates e balas cresceu muito no país nos 
últimos anos e, neste sentido, ressaltou seu interesse em importar matérias-primas 
do Brasil para a produção dos referidos produtos, com destaque para açúcar, cacau, 
café e gelatina.

Representou a Fiesp no encontro o Diretor Titular Adjunto do Derex, Sr. Antonio Fer-
nando G. Bessa.
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Fiesp recebe visita do Grupo de Promoção de Farinha, 
Fermento e Ingredientes da Turquia

Membros da 
delegação da 
Turquia em 
visita à Fiesp. 
Foto: Helcio 
Nagamine/Fiesp.

No dia 3 de maio, a Fiesp recebeu a visita do Grupo de Promoção da Farinha, Fermento 
e Ingredientes da Turquia (TFYI), divisão da União de Exportadores da Anatólia Central 
do país, bem como do Adido Comercial do Consulado Geral da Turquia em São Paulo, 
Sr. Caner Sannav. O encontro teve o intuito de discutir as relações comerciais bilaterais 
entre Brasil e Turquia, bem como oportunidades de negócios e investimentos entre os 
dois países.

Durante a reunião, ocorrida paralelamente à realização da Feira da Associação Paulista 
de Supermercados 2016 (Feira Apas), que reúne toda a cadeia supermercadista do Brasil, 
foram discutidas possibilidades de estabelecer parcerias entre grandes empresas brasi-
leiras e turcas do setor de produção de farinha de trigo. 

Neste contexto, sugeriu-se a realização de joint ventures entre empresas de ambos os 
países, visando à consolidação de relações comerciais a longo prazo que fomentem o 
setor produtivo.

Representou a Federação no encontro o Diretor Titular Adjunto do Derex, Sr. Antonio Fer-
nando G. Bessa.
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Fiesp recebe visita de Secretário Geral Adjunto e Chefe para 
Europa e Américas da Federação das Câmaras Indianas de 
Comércio e Indústria, Sr. Manish Singhal

Delegação 
da Índia em 

visita à Fiesp. 
Foto: Helcio 

Nagamine/
Fiesp.

No dia 6 de maio, a Fiesp recebeu a visita do Secretário Geral Adjunto e Chefe para Europa 
e Américas da Federação das Câmaras Indianas de Comércio e Indústria (Ficci), Sr. Manish 
Singhal, e representantes do Consulado Geral da Índia em São Paulo e da Câmara de Co-
mércio Brasil-Índia. O encontro teve como objetivo discutir a relação comercial bilateral 
entre Brasil e Índia e as oportunidades de negócios e investimentos entre os dois países.

Durante a reunião, foi discutida a realização da Feira de Negócios Building BRICS: Inno-
vation for Collaboration, que ocorrerá entre os dias 12 e 14 de outubro deste ano, em 
Nova Déli. Organizada no âmbito da 8a Cúpula dos Brics, a feira terá como tema central a 
inovação com foco em startups, a fim de apresentar as melhores tecnologias disponíveis 
nos países do bloco.

Com a presença de um pavilhão brasileiro, o evento é uma importante oportunidade 
para empresas brasileiras que têm interesse em estabelecer novas relações comerciais e 
conhecer novos mercados.

Representaram a Federação no encontro os Diretores Titulares Adjuntos do Derex, Srs. 
Antonio Fernando G. Bessa e Geraldo Haenel, e o Conselheiro do Conselho Superior de 
Inovação e Competitividade (Conic), Sr. Flavio Grynszpan.
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Fiesp recebe visita de Chefe da Seção de Política e Economia 
Global do Ministério de Relações Exteriores da Noruega, Sra. 
Kristin Hansen, e delegação

No dia 11 de maio, a Fiesp recebeu a Chefe da Seção de Política e Economia Global do 
Ministério de Relações Exteriores da Noruega, Sra. Kristin Hansen, em companhia de sua 
delegação, com o intuito de discutir as políticas comerciais brasileiras e abordagens para 
negociações comerciais internacionais em curso.

Durante o encontro, que ocorreu no âmbito da visita da delegação norueguesa à América 
Latina, com a finalidade de entender as perspectivas locais e interesses do empresariado, 
comentou-se sobre a importância do Estado de São Paulo na economia brasileira e sobre 
o panorama econômico do país. Com o objetivo de atrair mais investimentos e visando 
seu crescimento, os dois pilares em que a economia brasileira deverá se apoiar – comér-
cio internacional e investimentos em infraestrutura – estiveram em destaque.

Ademais, afirmou-se que o setor produtivo, sobretudo a Fiesp, possui entendimento fa-
vorável à promoção do livre-comércio e apoia negociações com grandes atores do co-
mércio internacional, como Japão, União Europeia e Estados Unidos, visando tornar o 
Brasil mais aberto e integrado.

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.

Membros da 
delegação da 
Noruega em 
visita à Fiesp. 
Foto: Helcio 
Nagamine/Fiesp.
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Fiesp participa da Missão Comercial à Feira Beauty World 
Middle East 2016

Entre os dias 14 e 17 de maio, a Fiesp participou da Missão Comercial à Feira Beauty 
World Middle East 2016, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A missão à maior feira 
do Oriente Médio, que é considerada uma das maiores do mundo no setor de produtos 
relacionados à beleza e ao bem-estar, foi realizada por meio da Rede CIN, Convênio CNI – 
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), articulada 
pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) e com apoio da Apex-Brasil.

A missão contou com a participação de 21 empresas dos setores de higiene pessoal, 
perfumaria e cosméticos, e teve como objetivo permitir que empresários pudessem co-
nhecer e prospectar in loco tendências de mercado e inovações, analisar o potencial de 
inserção de seus produtos no exterior e realizar encontros de negócios com potenciais 
importadores presentes na feira.

A Feira contou com um pavilhão do Brasil, onde os empresários brasileiros tiveram a 
oportunidade de expor seus produtos e conversar com parceiros estratégicos da região.
A agenda também contemplou a realização de visitas técnicas a canais de distribuição e 
pontos de vendas, como o Deira Market, e a participação em seminário sobre oportuni-
dades e desafios no mercado de cosméticos no Oriente Médio.

Missão 
Comercial à 
Feira Beauty 
World Middle 
East 2016. 
Foto: Equipe 
Derex/Fiesp.
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Fiesp recebe visita de delegação institucional e empresarial 
de Qingdao

Xinqi Zhang, 
Prefeito da 
cidade de 
Qingdao, em 
visita à Fiesp. 
Foto: Everton 
Amaro/Fiesp.

No dia 24 de maio, a Fiesp recebeu visita de delegação institucional e empresarial da 
cidade de Qingdao, China, liderada pelo prefeito de Qingdao, Sr. Xinqi Zhang. O encontro 
teve como objetivo identificar e discutir oportunidades comerciais e de investimentos 
entre Brasil e Qingdao.

A delegação chinesa foi composta por representantes governamentais das áreas de Rela-
ções Exteriores, Comércio e Desenvolvimento de Qingdao, bem como 16 representantes 
empresariais dos setores portuário, de aviação, investimentos, infraestrutura, varejo, mi-
neração, logística, agropecuária e cosméticos. 

Importante porto da região de Shandong (nordeste da China), Qingdao é uma cidade de 
aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, que tem se destacado pelo intenso proces-
so de industrialização. Dentre os setores de maior destaque estão a indústria ferroviária 
– a cidade é responsável pela produção de 60% dos vagões de trens de alta velocidade 
fabricados na China –, os eletrodomésticos de linha branca e a indústria de cerveja, uma 
vez que Qingdao sedia a produção da Tsingtao, segunda principal cerveja nacional e a 
mais exportada da China.

No âmbito da visita foi assinado um Memorando de Entendimento entre o Departamento 
de Comércio do Governo Municipal de Qingdao e a Fiesp. Ao final do evento, os empre-
sários brasileiros e chineses puderam interagir e discutir possibilidades de cooperação.

Representaram a Federação no evento o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto, o 
Diretor Titular Adjunto do Derex, Sr. Geraldo Haenel, e o Diretor do Derex, Sr. Harry Chiang.

INFORMATIVO DO DEREX MAIO 2016 14



CONEXÕES

Fiesp recebe visita de delegação empresarial do Instituto para 
el Desarrollo Empresarial de la Argentina 

Delegação 
empresarial 

argentina em visita 
à Fiesp. Foto: Helcio 

Nagamine/Fiesp.

No dia 30 de maio, a Fiesp recebeu representantes do Instituto para el Desarrollo Empre-
sarial de la Argentina (Idea), interessados em conhecer a organização e atuação da Fiesp 
e do Sistema S, bem como discutir as boas práticas destas entidades.

Fundado em 1960, o Idea é uma entidade dirigida e patrocinada pelas maiores empre-
sas da Argentina e tem por objetivo integrar e capacitar o empresariado e as instituições 
argentinas, contribuindo para os desenvolvimentos institucional, econômico e social do 
país. O Idea promove encontros de negócios, conferências e cursos de capacitação para 
seus associados, além de possuir uma Escola de Negócios.

Participaram do encontro o Diretor Titular do Derex, Sr. Thomaz Zanotto, representando 
a Fiesp; e os Especialistas em Educação Profissional, Srs. Sergio Merino e Anderson Braga, 
bem como o Assessor Técnico de Inovação e Tecnologia, Sr. Clecios Vinicius Batista e Sil-
va, representando o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-SP).
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CONEXÕES

Programa Diálogos com Autoridades Públicas visita o porto 
de Paranaguá

Foi realizada na Alfândega do Porto de Paranaguá, em maio, uma nova edição do progra-
ma Diálogos com Autoridades Públicas. Os diálogos são organizados pela Fiesp e contam 
com o apoio institucional da Receita Federal do Brasil (RFB), do Conselho Nacional de 
Combate à Pirataria (CNCP), do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) e do 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Os eventos, realizados desde 2006, buscam fornecer informações para auxiliar as autori-
dades públicas na identificação de práticas ilegais nas importações, incluindo pirataria, 
subfaturamento, falsa classificação fiscal, descumprimento de normas técnicas, dentre 
outras. Em 74 edições, o programa já visitou 28 portos, aeroportos e pontos de fronteira, 
contando com a presença de mais de 2.600 servidores.

Nessa edição do evento, que contou com a participação de 14 servidores, os palestrantes 
apresentaram os problemas enfrentados pelos diversos segmentos produtivos da indús-
tria, a legislação específica para cada setor, as formas e os canais de atuação dos agentes 
ilícitos e, principalmente, os aspectos técnicos de cada produto, com vistas a auxiliar a 
identificação de práticas desleais.
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CONEXÕES

Participação da Fiesp em reuniões da Aliança Procomex

Em maio, a Fiesp deu continuidade à sua participação nas reuniões organizadas pela 
Aliança Pró-modernização Logística do Comércio Exterior (Procomex), apresentando as 
sugestões da indústria paulista na discussão sobre o mapeamento do processo de im-
portação marítima.

Na ocasião, foi discutido o panorama sobre a situação atual relativa ao processo de 
importação marítima, bem como o fluxo ideal desenhado para tais operações. A ini-
ciativa visa integrar as tradings companies ao fluxo de importação e identificar os 
pontos de atuação operacional dessas empresas. Também foi discutida a inserção de 
dossiês de documentos que amparam o processo de importação no módulo Anexa-
ção de Documentos no âmbito do Portal Único de Comércio Exterior.

Além disso, a reunião abordou a distribuição de Declarações de Importação em determi-
nadas unidades da Receita Federal, bem como a relação de documentos solicitados no 
momento de liberação da mercadoria pelo terminal, visando identificar soluções para 
padronizar este processo.

A área de Facilitação do Comércio Exterior do Derex coloca-se à disposição para esclareci-
mentos sobre o referido tema por meio do endereço eletrônico apoiocomex@fiesp.com.br 
ou pelo telefone (11) 3549-4449.
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CONEXÕES

Derex participa do XI Congresso da Micro e Pequena Indústria

No dia 23 de maio, o Derex participou do XI Congresso da Micro e Pequena Indústria, or-
ganizado pelo Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria (Dempi) da Fiesp, com 
o objetivo de discutir medidas que fomentem a competitividade das empresas em um 
cenário de constante mudança.

Na edição deste ano, a iniciativa abordou temas relevantes para a indústria, incluindo 
modelos de negócios, comércio exterior, comunicação, dentre outros. 

Durante o Congresso, paralelamente à realização dos painéis expositivos, também foram 
feitos atendimentos diretos aos empresários para esclarecimento de dúvidas sobre o co-
mércio exterior e divulgação de soluções oferecidas pelas entidades participantes orien-
tadas a fomentar a exportação das empresas paulistas.

Além da apresentação do Diretor Titular do Derex, Thomaz Zanotto, no painel “Co-
mércio Exterior: acessando o mercado externo”, os técnicos do Derex participaram 
de atendimentos prestados às empresas na Sala do MPI Exportador, estruturados em 
torno de temáticas como capacitação e logística, ações de promoção comercial, ade-
quação de produtos e financiamento.

Para mais informações sobre os temas abordados no painel, acesse a notícia publicada 
no site da Fiesp. 
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CONEXÕES

Fiesp organiza Missão Empresarial à Feira Summer Fancy 
Food 2016

Entre os dias 25 e 29 de junho de 2016 será realizada a Missão Empresarial Prospectiva à 
Feira Summer Fancy Food 2016, em Nova York, nos Estados Unidos.

A missão à maior feira de alimentos e bebidas especiais da América do Norte é uma gran-
de oportunidade para a prospecção in loco de tendências de mercado e análise do po-
tencial de inserção de produtos brasileiros no mercado norte-americano.

De abrangência nacional, a missão é realizada pela Fiesp e pelo Ciesp, em parceria com a 
CNI, por meio da Rede CIN e com apoio da Apex-Brasil.

A programação compreenderá um seminário sobre o acesso ao mercado de alimentos e 
bebidas dos Estados Unidos, visitas guiadas à Feira, visitas técnicas a redes de varejo e 
centros de distribuição, além de acompanhamento técnico. Tais atividades contarão com 
o auxílio de um intérprete. 

Para mais informações sobre a missão e inscrição, acesse o link http://www.fiesp.com.
br/agenda/missao-prospectiva-a-feira-summer-fancy-food-2016/ e/ou entre em contato 
pelo telefone (11) 3549-4616 ou e-mail cin@fiesp.org.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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