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A importância do setor de comércio e serviços 

no Brasil
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Comércio Exterior de serviços

 32º lugar entre os maiores exportadores mundiais

 21º entre os importadores

 15% do total de exportação do país

 30% do total de importação do país

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais - IBGE Fonte: CAGED – Ministério do Trabalho



 Serviços: insumos que impactam a competividade da indústria

 Parte substancial do valor agregado da indústria

 Promove a diferenciação dos produtos

 Impacta capacidade de exportação

 Desafio para as políticas públicas

Importância dos Serviços para a Indústria



 Desenvolvido e mantido numa parceria entre MDIC e RFB

 Ferramenta para:

- Aprimoramento das ações de estímulo, formulação, acompanhamento e aferição

das políticas públicas relacionadas a serviços e intangíveis

- Orientação de estratégias empresariais de comércio exterior de serviços e

intangíveis

- Fortalecer a participação do país nos fluxos internacionais de comércio de serviços

O Sistema



 Subsídio para as negociações e acordos

 Contribuição governamental para a inteligência comercial das empresas

 Monitoramento de políticas de apoio às exportações de serviços do Brasil

 Mapeamento dos setores de serviços de exportação estratégicos

 Criação do Fórum de Alavancagem da Exportação de Serviços

 Realização do Diálogo Público-Privado para discussão do comércio

eletrônico

Conquistas e desafios



 Revisão contínua da Legislação e manuais – sugestões recebidas do setor

privado

 Simplificação do sistema buscando reduzir o esforço para prestação

 Acompanhamento por meio do canal COMEX RESPONDE

 Elaboração de metodologias para qualificação contínua dos dados

 Divulgação periódica de artefatos estatísticos e estudos de mercado-alvo

 Subsídio para ferramentas de promoção comercial (Vitrine do Exportador)

Conquistas e desafios



Classificador nacional para a identificação de serviços, intangíveis 

e outras operações que produzam variações no patrimônio
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 Dados obtidos por meio do SISCOSERV

 Elaboração e publicação do Panorama do Comércio Internacional

 Objetiva ampliar a fonte de informações sobre o comércio exterior de serviços,

dando maior visibilidade econômica ao setor, além de auxiliar as negociações

internacionais e a gestão de políticas públicas

 Elaboração e publicação periódica dos Perfis dos Negócios Bilaterais 

 Visa subsidiar as discussões do Brasil com seus parceiros comerciais, incluindo

uma visão analítica, tanto para as instituições públicas quanto para atores privados

 SISCOSERV Dash

 Um instrumento interativo, desenvolvido pela Secretaria de Comércio e Serviços,

que tem por objetivo simplificar a visualização, a consulta e o uso dos dados de

comércio exterior de serviços a partir das informações do SISCOSERV

www.mdic.gov.br/portal/dashboard.html

Estatísticas de Comércio Exterior de Serviços



Visão Geral do Comércio exterior de 

serviços no Brasil (2016)

- As informações se referem aos Modos de Prestação 1, 2 e 4. 

Quantidade de 
Vendedores

12.167

Quantidade de Registros 
de Venda de Serviços 

(RVS)
2.567.518

Quantidade de 
Operações

3.616.704

Valor (USD) 18.594.326.707,47

Quantidade de 
Adquirentes

17.503

Quantidade de Registros 
de Aquisição de Serviços 

(RAS)
1.732.309

Quantidade de 
Operações 

1.986.917

Valor RAS (USD) 43.556.377.257,77

Exportações

(Vendas)

Importações 

(Aquisições)



Registro de Presença Comercial – RPC 

(2016)

- Informações relativas ao Módulo Venda, Modo de Prestação 3

Dados Registrados

Quantidade de 
Presenças Comerciais

451

Receita total em RPC US$ 27.354.727.636,29
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