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Âmbito Multilateral

OMC
•

A organização está em processo de seleção de seu novo Diretor Geral;

•

Braço Negociador:
• Dificuldade de consenso para o avanço dos acordos multilaterais;
• Aumento dos acordos plurilaterais, com participação voluntária:
• Acordo de comércio digital;
• Facilitação de investimentos;
• Acordo sobre proteínas animais: a proposta brasileira está em análise;
• Acordo de Compras Governamentais (GPA): consulta pública aberta no Brasil; acesso a um mercado de US$ 1,7
trilhão;
• Reforma da OMC (propostas de Robert Lighthizer, USTR);

•

Órgão de Solução de Controvérsias:
• Brasil é membro do MPIA – arbitragem;
• Proposta dos EUA: acabar com o Órgão de Apelação;

•

Reuniões com Embaixador-chefe da Missão do Brasil na OMC, Alexandre Parola e o Diretor do Conselho e Comitê de
Negociações Comerciais da OMC, Victor do Prado.

Âmbito Multilateral

OCDE
•

Governo atua na adequação de normas, alinhadas às melhores práticas internacionais, com vistas à acessão do Brasil à
OCDE.

•

Situação Atual:
•
•

O Brasil é o não-membro que mais participa de comitês e grupos de trabalho;
O país já aderiu a 38% instrumentos; 25% estão em processo de adesão; outros 24% não possuem impedimentos
legais ou políticos;

•

A OCDE tem se tornado o fórum central para o debate sobre crescimento verde e sustentabilidade;

•

Foco em governança, transparência e modernização dos marcos regulatórios;

•

Fórum mais dinâmico do que a OMC, que tem ganhado importância em detrimento do outro;

•

A OCDE não possui tribunal arbitral, razão pela qual as decisões não são impostas, como na OMC;

•

Fiesp, nos seus vários departamentos, interagem com o Governo (Casa Civil) sobre o tema.

Âmbito Regional
Estados Unidos (reunião com o Embaixador Todd Chapman)
•

Avanço do diálogo comercial bilateral por meio da Comissão de Relações Econômicas e Comerciais Brasil e Estados
Unidos (ATEC);

•

Iniciativa conta com o apoio da Fiesp, Amcham, CEBEU (semana de defesa de interesses em Julho) e CEO Forum;

•

Acordo bilateral em fases:
• 1ª fase: Acordos Não Tarifários (facilitação de comércio, boas práticas regulatórias e comércio eletrônico);
• Expectativa de avanços relevantes neste ano

União Europeia (reunião com o Embaixador Ibañez e Embaixador Marcos Galvão)
•

Assinatura e ratificação do acordo com a UE é a maior prioridade de política comercial brasileira no momento;

•

A Fiesp trabalha para que o acordo avance, junto ao setor privado, academia, governo federal e missão diplomática da UE
em Brasília;

•

Tema chave: sustentabilidade.

Âmbito Regional

Argentina
•

Reunião com Dante Sica, ex-Ministro da Produção e Emprego da Argentina;

•

A pandemia provocou o fechamento de 40 mil empresas, queda do PIB prevista para 12% e desemprego de 15% em
2020;

•

Além dos efeitos da pandemia, as eleições legislativas devem afetar a economia da Argentina em 2021 (aumento da
proteção a empresas locais);

•

A Argentina será o parceiro que deve atrasar o avanço das negociações do Mercosul (Canadá, Cingapura, México, etc.);

•

Aumento das restrições comerciais, licenças não automáticas e novos certificados técnicos (mais de 60 dias);

•

O governo argentino chegou a um acordo com os credores privados para reestruturação da dívida externa. Em 15 de
setembro, o país anunciou novas restrições cambiais para forçar o setor privado a renegociar suas dívidas no mesmo
moldes;

•

Recomendação: diplomacia/sinergia empresarial para além da oficial; chegada de Daniel Scioli ao posto de Embaixador
da Argentina no Brasil.

Âmbito Doméstico

Política Comercial Brasileira
•

Reunião com Roberto Fendt, Secretario Especial de Assuntos Internacionais e Comércio Exterior;

•

O novo secretário abre uma perspectiva positiva de interlocução equilibrada com o setor privado;

•

Governo federal está ciente da posição contrária da Fiesp às negociações com a Coreia do Sul;

•

Abertura de diálogo específico sobre o tema de defesa comercial entre Fiesp e o Ministério da Economia;

•

Confirmação do aprimoramento da estrutura de garantia e crédito às exportações e o alinhamento às melhores práticas
internacionais;

•

Ampliação da rede de acordos de comércio – sem discriminação quanto a parceiros ou regimes políticos. A adesão a
organismos multilaterais (como a OCDE) também foi realçada.

Estudos e Propostas

Propostas para Retomada Econômica
•

O Derex contribuiu com as propostas de Comércio Exterior para a Reconstrução Econômica do Brasil, com os seguintes
aspectos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprimoramento do Sistema Brasileiro de Defesa Comercial;
Reforma do Sistema de Apoio Oficial à Exportação;
Desoneração das exportações e isonomia tributária entre produto nacional e importado;
Facilitação das exportações e investimentos (papel da Apex-Brasil);
Adoção dos certificados de origem digitais (COD);
Acordo não-tarifário com os Estados Unidos;
Aspectos sanitários e fitossanitários com a China;
Convergência regulatória no Mercosul;
Reforma da Tarifa Externa Comum;
Plano de ação para a Aliança do Pacífico;
Assinatura e ratificação do acordo com a União Europeia;
Acessão a OCDE;
Reforma da OMC.

Atendimentos do DEREX na Pandemia
(desde março/20)

Descrição

Quantidade

Certificados de Origem emitidos

68.345

Declarações de Origem analisadas

38.228

Consultas telefônicas

4.089

E-mails respondidos com atendimento às demandas

3.728

Declarações de Livre Venda emitidas

639

Atendimento técnico a empresas (associadas ao CIESP), que geraram entregas

64

Atendimento a associações e sindicatos, que geraram entregas

61

Publicações e notas técnicas

43

Reuniões com representantes diplomáticos e Governo Federal

20

Reuniões de Diretoria

6

Atendimentos do DEREX na
Pandemia
(desde março/20)

Acompanhamento das Medidas relacionadas ao COVID-19
•

O Derex acompanha as mudanças legislativas e regulatórias decorrentes do estado de calamidade pública resultante
da pandemia;

•

O departamento atuou junto aos órgãos federais e internacionais para assessorar os associados em relação a
mudanças em:
•
•
•
•
•
•
•

•

Certificado de Origem Digital (Mercosul e Aladi);
Extensão do prazo do Regime de Drawback;
Regras de origem não-preferenciais;
Reduções temporárias de imposto de importação;
Restrições técnicas em terceiros mercados (Estados Unidos, Europa, Ásia);
Procedimentos de investigação de dumping;
Avaliação de recintos alfandegados, etc;

O acompanhamento está disponível aqui: https://coronavirus.fiesp.com.br/categoria/comercio-exterior#list

Obrigado!

