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1. Por quê o Brasil é um país PASE 

 Quinta economia mundial em tamanho e população: mercado de 208 milhões de pessoas e 

economia líder na região 

 Economia interna relativamente diversificada: algumas indústrias competitivas 

(aeroespacial, automotiva, mineira, petróleo e gás, equipamentos médicos; bens de 

capital, químicos) 

 Dotação privilegiada de matérias primas e recursos energéticos 

 Esperada sólida recuperação econômica marcada pelo programa de liberalização: 

 Carências em matéria de infraestruturas e energia 

 Planos de maior abertura comercial da nova gestão em uma das economias mais protecionistas 

do mundo 

 Principal país emergente que recebe Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) do mundo 
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2. Relações comerciais Espanha-Brasil 

  Terceiro destino mundial da IED espanhol; stock em 2017 de 49.263 milhões de 
euros e 165.000 empregos diretos (dados da Secretaria de Estado de Comercio, 
SEC) 

 Importante fluxo de investimentos espanhóis no Brasil: 

 Em 2018 (dados do Banco Central Brasil, BCB) Espanha foi o quarto investidor 
estrangeiro, atrás dos EUA, Alemanha e França (7% do total de IED recebidos)  

 Em 2016, Espanha teve o segundo maior stock de investimentos, atrás dos EUA, com 
mais de 60.000 milhões de dólares (dados do BCB) 

 Grande presença de multinacionais espanholas: quase 70% do Ibex está operando 
no Brasil 

 Potencial de aumento nos fluxos comerciais, principalmente, mediante 
fechamento de acordos de livre comércio regionais (Acordo UE-Mercosul) 

 Em 2018, Brasil foi o 17º cliente e 14º fornecedor da Espanha: 2.424 M€ em 
exportações e 4.834 M€ em importaç4oes de mercadorias. Taxa de cobertura: 
50% 

 Taxa de cobertura no comércio de serviços em 2017: 245% 



Exportações e Importações entre Brasil e Espanha 

(em milhões de €) 2013  2014  2015 2016  2017 2018 

Exportações 3.642,32 3.199,29 2.728,82 2.245,44 2.509,75 2.423,59 

Importações 3.263,52 3.041,29 3.102,82 2.920,12 4.082,20 4.834,46 



Fluxo de investimentos entre Brasil e Espanha 

(em milhões de €) 2013  2014  2015 2016  2017 2018 

Investimentos no Brasil 1.940,90 4.274,10 5.808,96 1.560,34 1.265,50 1.836,69 

Investimentos na Espanha 224,63 232,85 119,72 101,02 30,55 34,13 



Exportações da Espanha para o Brasil 

Exportações por setores (em milhões de €) 

Setores 2013  2014  2015 2016  2017 2018 
% sobre 

total 

Alimentação, bebidas e 

tabaco 193,31 231,24 233,86 245,02 236,90 211,40 8,7% 

Produtos energéticos 728,51 416,65 253,15 268,05 427,52 442,57 18,3% 

Matérias primas 50,24 34,52 35,09 26,45 32,00 40,07 1,7% 

Semi-manufaturados 1.000,76 993,96 405,75 757,23 879,21 921,59 38,0% 

Bens de equipamento 1.154,05 1.107,98 831,97 601,47 587,90 485,09 20,0% 

Setor automotivo 257,32 184,83 182,50 100,18 113,63 115,42 4,8% 

Bens de consumo duradouro 30,13 23,33 13,37 17,17 11,17 9,10 0,4% 

Manufaturas de consumo 141,70 129,83 134,43 130,28 137,33 127,50 5,3% 

Outros 86,26 76,91 112,62 99,55 84,06 70,83 2,9% 



Exportações da Espanha para o Brasil 
por setor (em milhões de €) 



Importações do Brasil para Espanha 

Importações por setores (em milhões de €) 

Setores 2013  2014  2015 2016  2017 2018 
% sobre 

total 

Alimentação, bebidas e 

tabaco 1.611,04 1.398,35 1.514,16 1.203,75 1.609,44 1.659,80 34,3% 

Produtos energéticos 445,46 482,64 457,59 581,03 1.228,19 1.654,40 34,2% 

Matérias primas 674,09 632,28 575,56 502,33 691,95 954,49 19,7% 

Semi-manufaturados 394,66 405,75 421,37 487,51 411,42 428,12 8,9% 

Bens de equipamento 84,49 69,87 70,90 80,80 81,49 78,46 1,6% 

Setor automotivo 13,58 12,23 17,99 18,32 15,01 13,65 0,3% 

Bens de consumo 

duradouro 5,64 5,18 6,23 7,05 7,35 8,06 0,2% 

Manufaturas de consumo 34,29 34,57 38,05 38,09 36,26 36,12 0,7% 

Outros 0,24 0,24 1,04 1,19 1,06 1,33 0,0% 



Importações do Brasil para Espanha  
por setor (em milhões de €) 



3. Setores estratégicos 

INVESTIMENTOS EXPORTAÇÕES 

Oportunidades licitações PPP 

 Infraestrutura: aeroportuárias, ferroviárias, 

portuárias, rodoviárias, energéticas (linhas 

de transmissão, oleodutos, gasodutos) 

 Energia: renováveis (eólica, solar, 

bioenergia), petróleo y gás 

 Saneamento: gestão de recursos hídricos e 

de resíduos sólidos 

 Cidades Inteligentes: serviços públicos 

municipais 

 Defesa, segurança e bens de uso duplo 

 Mercadorias: 

 Agroalimentares: vinho e 

hortofrutícolas 

 Bens industriais de alta tecnologia: 

biotecnologia 

 Serviços: 

 Engenharia 

 Serviços de meio-ambiente 

 Tecnologia da Informação 

 Defesa, segurança e bens de uso 

duplo 

 



4. Linhas de atuação para o biênio 19-20 
 ATUAÇÕES TRANSVERSAIS (I): 

 Desenvolver o Memorando de cooperação econômica entre a Espanha e o Brasil assinado em abril 

de 2017, com especial atenção às pequenas e médias empresas 

 Reuniões periódicas do Grupo de Trabalho bilateral em matéria de comércio, investimentos e 

infraestruturas enquadrado no Plano de Associação Estratégica Espanha-Brasil 

 Impulsar a aprofundar a participação da Espanha nos Diálogos Setoriais Brasil-UE, especialmente 

em matéria de digitalização e tecnologia 

 

 

 

 Melhorar e agilizar a comunicação ao exterior e a divulgação realizada pelas redes sociais 

 Interação, comunicação e coordenação com a rede territorial da Secretaria de Estado de 

Comércio, os escritórios de promoção comercial das CCAA e as Câmaras de Comércio Oficiais 

 Difundir e aprofundar as atividades das empresas espanholas em matéria de Responsabilidade 

Social Corporativa, tanto bilateralmente quanto no quadro de atuações da UE 

 



4. Linhas de atuação para o biênio 19-20 

 ATUAÇÕES TRANSVERSAIS (II): 

 Atividades formativas de capacitação em 

matéria de desenvolvimento sustentável 

(seminários, webminários) 

 Seminários e jornadas formativas sobre o 

sistema tributário brasileiro, em cooperação 

com instituições públicas y privadas 

 Difusão das diferentes alternativas de 

financiamento para as empresas espanholas, 

com o apoio oficial do Governo da Espanha e 

oportunidades desenvolvidas por diferentes 

Instituições Internacionais mediante uma 

nova edição do Partenariado Multilateral 

 Participação de maneira coordenada nas 

reuniões da UE sobre Ciência e Tecnologia 

como Conselheiro Tecnológico 

 

 

 

 



4. Linhas de atuação para o biênio 19-20 
 INFRAESTRUTURAS: 

 Apresentação do plano de infraestruturas do 

novo governo a empresas espanholas de 

construção e engenharia mediante seminário 

 Realização de atividades formativas em formato 

aula virtual sobre regulamento técnico e 

sanitária de importação para produtos 

agroalimentares; propriedade intelectual;  

normalização e certificação de qualidade 

 Organizar visitas técnicas de diferentes 

prefeituras brasileiras à feira anual sobre 

Cidades Inteligentes que organiza a Fira de 

Barcelona (19-21 nov 2019) 

 Missão inversa ou visita técnica a instalações 

espanholas de tecnologia de irrigação, 

aproveitamento de aguas em zonas áridas da 

Espanha e gestão de resíduos. 

 

 

 

 



4. Linhas de atuação para o biênio 19-20 

 AGROALIMENTAR (VINHO): 

 Plano de atuação para incrementar as exportações 

de vinho de alta qualidade: 

• Bodegas ainda ausente no mercado brasileiro 

 Serviços personalizados às bodegas exportadoras 

para auxilia-las em seu objetivo de encontrar o 

importador e o canal adequado para sua 

incorporação no Brasil 

 Estudos de mercado o seminários de capacitação 

e informação sobre o mercado brasileiro de vinho 

• Bodegas presentes no mercado brasileiro. Ações 

voltadas para o aumento das exportações e o 

fortalecimento da marca pela cota de mercado: 

 Ações dirigidas principalmente a formadores de 

opinião e professionais 

 Degustações, colaborações com escolas de 

sommelieria e difusão em redes sociais 



4. Linhas de atuação para o biênio 19-20 
 AGROALIMENTAR (HORTOFRUTÍCOLAS): 

 Plano de atuação para promover as exportações 

hortofrutícolas espanholas ao Brasil: 

• Atendimento aos exportadores destes produtos 

que estejam interessados no mercado brasileiro 

por meio de serviços personalizados, 

especialmente identificação de sócios e 

elaboração de agendas. 

• Elaboração de um estudo de mercado que sirva 

de informação sobre o setor no Brasil para 

aqueles produtos hortofrutícolas espanhóis com 

maior potencial neste mercado. 

• Convite a importadores brasileiros relevantes de 

hortofrutícolas, à feira espanhola de referência, 

FRUIT ATTRACTION.  

• Campanha em redes sociais de WFS no Brasil para 

divulgar propriedades e qualidade de 

hortofrutícolas espanhóis presentes no mercado 

brasileiro. 



4. Linhas de atuação para o biênio 19-20 
 BIOTECNOLOGIA: 

 Atuações em segmentos de biotecnologia sanitários e agrícolas 

 Encontros empresariais bilaterais em setor de inovação nos Estados de Sao Paulo e Minas Gerais 
com a Associação Nacional de Empresas de Biotecnologia, ANBIOTEC 

 Convocatória do Centro de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (CDTI) na Espanha, com sua 
homóloga, a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), para dar apoio personalizado à 
internacionalização e incorporação da inovação e tecnologia a essa internacionalização 

 INVEST IN SPAIN: 

 Jornadas de oportunidades de investimento na Espanha 

 Apresentação de principais plataformas logísticas da Espanha 

 Seminário setor imobiliário 

 Jornadas/reuniões bilaterais com investidores financeiros ou empresariais 

 Visitas a grandes empresas brasileiras com potencial interesse de investir na Espanha 

 Promoção do empreendimento espanhol frente a incubadoras brasileiras de referência 

 Estreitar contato com o SEBRAE (pequenas e médias empresas brasileiras) e APEXBRASIL 
(homólogo de ICEX)  

 Encontro empresarial com ACATE, FIESC (Associação de Tecnologia e Federação de Indústrias 
Catarinenses) e SEBRAE para empreendedores em setores de tecnologia e inovação 

 Participação na Innova Campinas no Estado de Sao Paulo 



OBRIGADA! 

ANA OCÓN – CONSELHEIRA COMERCIAL 
 

ESCRITÓRIO ECONÔMICO E COMERCIAL 

SES QD. 811 – LOTE 44 – BRASÍLIA/DF 

 

Telefone: (61) 3242-9394 

brasilia@comercio.mineco.es   

mailto:brasilia@comercio.mineco.es

