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Apresentação

O setor de serviços amplia cada vez mais sua participação no comércio 
internacional. A constante expansão do número de usuários, da base de cobertura e 
da velocidade de transmissão de dados pela internet tem impacto direto na oferta e 
demanda de serviços, bem como nas áreas relacionadas à Tecnologia da Informação 
– pilar para o comércio de outros serviços –. Informações globalmente disponíveis 
fortalecem o reconhecimento das marcas, cada vez mais globais. Modais de transporte, 
cada dia mais integrados e sofisticados, seja em meio físico ou virtual, rompem a 
barreira entre compradores e vendedores, tornando o preparo e o olhar atento do 
prestador de serviço para o comércio internacional uma questão de sobrevivência. 
Todos esses aspectos, além do fluxo constante e crescente de pessoas entre os 
diversos países, são pilares que tornam os serviços cada vez mais transacionáveis 
no comércio exterior. Serviços relacionados ao turismo, audiovisual, entretenimento, 
consultoria, software, transporte de cargas e passageiros, só para citar alguns, são 
comercializados isoladamente, ou em conjunto com a venda de bens e, segundo 
dados da Organização Mundial do Comércio, as exportações mundiais de serviços 
comerciais (excluindo-se os serviços governamentais) foram responsáveis por U$ 4,62 
trilhões, um aumento de 5,5% em relação a 2012. Além disso, de 2003 a 2013, houve um 
crescimento de 150% dessas exportações mundiais de serviços.  

O Governo brasileiro, atento a essa realidade, vem construindo políticas 
públicas de suporte e fomento à exportação de serviços e à internacionalização 
das empresas do setor. O Guia Básico para Exportação de Serviços, elaborado pela 
Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior - SCS/MDIC é uma dessas ferramentas e tem por objetivo 
disponibilizar informações essenciais, de forma sintética, para participação das 
empresas e empreendedores brasileiros no comércio internacional de serviços e 
intangíveis, bem como estimular a intensificação da utilização de instrumentos 
públicos existentes para alavancar nossas exportações.
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1 – Conceito de Exportação de Serviços

Exportação de serviços refere-se à produção, venda e entrega de um 
produto intangível entre produtor e consumidor, pessoa física ou jurídica, residentes 
ou domiciliados em países distintos. 

No sentido mais abrangente, adotado pela Organização Mundial do 
Comércio – OMC, a exportação de serviços compreende diferentes situações 
envolvendo a transposição de fronteiras, seja do serviço, seja do consumidor ou da 
pessoa física prestadora do serviço, seja mediante estabelecimento de presença 
comercial no exterior da própria empresa prestadora do serviço. Estas situações são 
denominadas modos de prestação de serviços.

1.1 - Modos de Prestação

Os modos de prestação identificam, conforme estabelecido no Acordo 
Geral sobre o Comércio de Serviços da OMC (GATS)1, a prestação de serviços, segundo 
a localização do prestador e do tomador. Os modos de prestação são os seguintes: 

Modo 1 – Comércio transfronteiriço: serviço prestado do território de um país 
ao território de outro país, por residente ou domiciliado no Brasil a residente ou 
domiciliado no exterior.

1  Aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo 
Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
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Exemplos:

•	 serviço vendido via Internet por empresa brasileira à empresa 
domiciliada no exterior;

•	 serviços de corretagem de ações prestados a cliente residente ou 
domiciliado no exterior efetuados por empresa corretora domiciliada 
no Brasil;

•	 serviços de projeto e desenvolvimento de estruturas e conteúdo de 
páginas eletrônicas realizados no Brasil para cliente residente ou 
domiciliado no exterior;

•	 serviços de transporte internacional de cargas prestado por empresa  
domiciliada no Brasil a empresa domiciliada no exterior;

•	 serviços de transporte internacional de passageiros prestado por 
empresa domiciliada no Brasil a residentes no exterior.

Modo 2 – Consumo no Brasil: serviço prestado por residente ou domiciliado no Brasil 
e consumido no território brasileiro por residente ou domiciliado no exterior.

Exemplos:

•	 serviços educacionais presenciais prestados no Brasil a residente no 
exterior;

•	 capacitação no Brasil de funcionários de pessoa jurídica domiciliada 
no exterior;

•	 empresa estrangeira envia equipamento para reparo no Brasil;

•	 serviços médicos especializados prestados no Brasil a residente no 
exterior.
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Modo 3 – Presença comercial no exterior: consiste na prestação de serviço por pessoa 
jurídica domiciliada no exterior relacionada a uma pessoa jurídica domiciliada no 
Brasil. 

Exemplos:

•	 filial de empresa brasileira de construção estabelecida no exterior para 
execução de obra; 

•	 filiais bancárias no exterior de banco brasileiro;

•	 controlada de empresa brasileira de comércio varejista no exterior.

Modo 4 – Movimento temporário de pessoas físicas: residentes no Brasil deslocam-
se por tempo limitado ao exterior com vistas a prestar um serviço a residente ou 
domiciliado no exterior. 
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Exemplos:

•	 arquiteto residente no Brasil desloca-se para desenvolver projeto de 
arquitetura no  exterior;

•	 empreiteiras domiciliadas no Brasil enviam trabalhadores que mantêm 
vínculo empregatício no Brasil para construção de uma rodovia no exterior;

•	 advogado residente no Brasil desloca-se para o exterior a fim de prestar 
consultoria jurídica.

No Brasil, a formulação e a execução das políticas de comércio exterior 
são de competência do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
Existe na estrutura do MDIC uma Secretaria para tratar de assuntos relacionados 
especificamente ao setor de serviços, a Secretaria de Comércio e Serviços – SCS. 
A SCS possui, dentre outras, a incumbência de formular, coordenar, implementar, 
avaliar políticas públicas e estabelecer normas para o desenvolvimento do sistema 
produtivo nas áreas de comércio e de serviços, tanto no mercado doméstico quanto 
no mercado externo. 
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2 – Orientadores Básicos do Comércio Exterior de    
Serviços no Brasil

2.1 - NBS

Todas as empresas que comercializam serviços e intangíveis no Brasil 
necessitam conhecer a Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e outras 
Operações que Produzam Variações no Patrimônio – NBS, em especial os que operam 
no comércio internacional. A NBS é o classificador nacional para a identificação dos 
serviços e intangíveis como produtos que viabiliza a adequada elaboração, fiscalização 
e avaliação de políticas públicas de forma integrada, propiciando a harmonização de 
ações voltadas ao fomento do empreendedorismo, à tributação, às compras públicas, 
ao comércio exterior, entre outras.

A NBS e suas respectivas Notas Explicativas NEBS – subsídios à 
interpretação da Nomenclatura – estão harmonizadas com a Central Products 
Classification – CPC das Nações Unidas, utilizada internacionalmente como base 
referencial na negociação de acordos comerciais. 

A NBS está estruturada de forma a permitir a expansão e desdobramento 
da classificação, refletindo com atualidade a evolução das relações comerciais de 
serviços e intangíveis. A NBS é o classificador utilizado para registrar as operações de 
venda e aquisição de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações 
no patrimônio no Siscoserv (que será detalhado adiante), na definição dos serviços 
elegíveis ao financiamento no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações 
– PROEX e dos serviços elegíveis ao Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – ACC 
e Adiantamento sobre Cambiais Entregues – ACE, bem como na definição de serviços 
nacionais no âmbito dos programas de preferência nas aquisições de produtos 
manufaturados e serviços nacionais e do Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC de Mobilidade Urbana. 

Versões em PDF da NBS e das NEBS podem ser acessadas no website do 
MDIC (http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4&menu=3412). 
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2.2 - Siscoserv

O Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras 
Operações que Produzam Variações no Patrimônio – Siscoserv é uma ferramenta 
tão fundamental quanto a NBS para o direcionamento das políticas públicas 
envolvendo a comercialização de serviços e intangíveis no Brasil. O Siscoserv é um 
sistema informatizado, desenvolvido pelo Governo Federal como ferramenta para o 
aprimoramento das ações de estímulo, formulação, acompanhamento e aferição das 
políticas públicas relacionadas a serviços e intangíveis bem como para a orientação 
de estratégias empresariais de comércio exterior de serviços e intangíveis.

Esse Sistema guarda conformidade com as diretrizes do Acordo Geral 
sobre Comércio de Serviços – GATS da Organização Mundial do Comércio – OMC, 
aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado 
pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

O público-alvo do Siscoserv são os residentes e domiciliados no Brasil que 
realizam operações de comercialização de serviços, intangíveis e outras operações 
que produzem variações no patrimônio das entidades, com residentes ou domiciliados 
no exterior, dentre as quais as operações de exportação e importação de serviços.

O Siscoserv é composto por dois Módulos: Venda e Aquisição. O Módulo 
Venda destina-se ao registro das operações de venda de serviços, intangíveis e outras 
operações que produzam variações no patrimônio, enquanto o Módulo Aquisição 
destina-se ao registro das operações de aquisição.  

Cada módulo contém os modos de prestação de serviços identificados 
segundo a localização do prestador e do tomador, conforme estabelecido no GATS, e 
informações relacionadas ao negócio (país do adquirente, país de prestação do serviço, 
enquadramento da operação em mecanismo de apoio, etc.), a classificação do serviço 
ou intangível comercializado segundo a NBS, identificação clara do vendedor e do 
adquirente, bem como valor, data de início e fim da operação,  entre outros. Os modos de 
prestação 1, 2 e 4 devem seguir os procedimentos para o Registro de Venda de Serviço 
– RVS e Registro de Faturamento – RF, no caso de venda (incluindo exportação), e para 
o Registro de Aquisição de Serviço – RAS e Registro de Pagamento – RP, no caso de 
aquisição (incluindo importação). Já o registro de operação no Modo 3 – Presença 
Comercial é feito seguindo os procedimentos de Registro de Presença Comercial – 
RPC, do Módulo Venda do Siscoserv. Os procedimentos para registros relativos a cada 
modo de prestação encontram-se detalhados nos manuais do Siscoserv.

O Sistema possibilitará a produção de relatórios gerenciais em apoio à 
formulação e orientação de políticas públicas na área de comércio exterior de serviços, 
intangíveis e demais operações. Servirá, ainda, conforme previsto na Lei nº 12.546/2011 
como orientador para os mecanismos de apoio ao comércio exterior de serviços.

Os manuais do Siscoserv estão disponíveis nos websites do MDIC e da 
RFB (http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4&menu=2234).                        
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3 – Indutores à Exportação de Serviços

A internacionalização leva ao desenvolvimento da empresa, pois a obriga 
a se modernizar, seja para conquistar novos mercados, seja para preservar as suas 
posições no mercado interno.

Neste sentido, o comércio exterior adquire cada vez mais importância para 
o empreendedor que queira realmente crescer, assim como para a economia brasileira, 
mediante o ingresso de divisas e geração de emprego e renda.

Diversos fatores são determinantes na decisão de se exportar serviços. 
São exemplos, isolados ou em conjunto:

•	 Diversificação de mercados.

•	 Redução da dependência do mercado interno.

•	 Assimilação de melhores práticas gerenciais.

•	 Promoção da imagem da empresa.                          

•	 Aumento da produtividade.

•	 Aumento da capacidade inovadora.

•	 Incremento da qualidade.

•	 Conhecimento de tendências de mercado.

•	 Inclusão em cadeias produtivas globais.

Inúmeros são os benefícios que podem ser auferidos com a 
internacionalização / exportação, como os listados acima. Porém, nem toda empresa 
tem vocação ou condição para exportar. Sendo assim, sugere-se a leitura do item 4 
deste Guia como auxílio para uma avaliação da direção da empresa quanto ao preparo, 
pontos positivos e negativos que devem ser trabalhados para a consecução de um 
projeto exportador de sucesso. 





GUIA BÁSICO PARA EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS 15

4 – Planejamento Estratégico para Exportação de Serviços

O processo de internacionalização pressupõe uma série de decisões como 
a definição clara da estratégia de negócios da empresa, o modelo de governança 
corporativa e o modelo de gestão. 

A atividade exportadora é o resultado de um planejamento estratégico 
direcionado para o mercado externo que envolve, entre outros, a identificação dos 
seguintes pontos: 

•	 Capacidade exportadora da empresa: física, tecnológica e de 
recursos humanos. 

•	 Definição do que exportar. 

•	 Identificação e análise do mercado-alvo, inclusive dos 
possíveis concorrentes. 

•	 Avaliação da situação atual do mercado e das suas 
perspectivas. 

•	 Definição de estratégias mercadológicas. 

•	 Formação de preço para a exportação. 

•	 Quais os objetivos almejados com a entrada em mercados 
externos? Há coerência dos objetivos com a estratégia geral 
da empresa?

•	 Quais as oportunidades e riscos envolvidos?

•	 O serviço prestado pela empresa possui demanda no 
exterior? É competitivo? 

4.1 - Reflexões Indispensáveis no Planejamento para a Exportação

 

Esse questionário destaca características comuns aos exportadores 
bem-sucedidos. Ele irá ajudá-lo a avaliar sua aptidão para a  exportação, bem como 
a identificação das áreas que sua empresa precisa fortalecer para melhorar suas 
atividades de exportação.

1 - Sua empresa possui um serviço ou intangível que é 
comercializado com sucesso no mercado doméstico?

2 - Sua empresa possui ou está preparando um plano de 
marketing internacional com objetivos e estratégias definidos?

3 - Sua empresa possui capacidade produtiva suficiente para se 
comprometer com o mercado externo?
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4 - Sua empresa possui recursos financeiros para ativamente 
atender com seus serviços os mercados externos almejados?

5 - A administração da sua empresa está comprometida em 
desenvolver mercados externos e é capaz e possui o objetivo de 
dedicar pessoas, tempo e recursos a esse processo?

6 - Sua empresa está comprometida em prover aos clientes 
internacionais o mesmo nível de serviços oferecidos a seus 
clientes domésticos?

7 - Sua empresa possui capacidade técnica para adequar o 
produto a regulamentos de importação e preferências culturais 
de outros mercados?

8 - Sua empresa tem conhecimento dos mecanismos 
de pagamento de exportação, como por exemplo o 
desenvolvimento e negociação de cartas de crédito?

Fonte: http://export.gov/begin/assessment.asp1

 
A resposta afirmativa para todos ou maioria dos itens do questionário é 

um bom indicador de que uma empresa está preparada para iniciar suas atividades 
de exportação. Já as negativas são um direcionamento às áreas que devem ser 
fortalecidas para ampliação das chances de um projeto de exportação bem-sucedido.  

Consideremos então que há o desejo de empreender esforços direcionados 
a um projeto de internacionalização / exportação e bons indicativos de que a empresa 
está preparada para tal empreitada. Nas páginas seguintes oferecemos a sugestão de 
um passo a passo da exportação de serviços.

 

4.2 - Prospecção de Mercados

A análise de mercado está relacionada ao marketing e às estratégias de 
divulgação da empresa. Ela consiste em um entendimento de seus clientes, de seus 
concorrentes e do mercado onde pretende atuar. 

Fazer um estudo de mercado ou um estudo de viabilidade técnica antes 
de abrir um empreendimento no exterior ou negociar transações de importação e 
exportação é de suma importância para o sucesso do negócio. 

Por meio de pesquisas qualitativas, é possível conhecer melhor o seu 
serviço e a eficiência dele, facilitando o processo de adaptação dele ao novo mercado 
que será explorado.

Além disso, as pesquisas de mercado permitem descobrir as principais 
características de seus clientes, ajudando a desenvolver formas de melhorar seu 
serviço e de agradar seu público-alvo.
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Por fim, a pesquisa de mercado pode ajudar o seu empreendimento a 
diminuir os custos com fornecedores.

4.2.1 - Estudo da Concorrência

O principal objetivo desse estudo é levantar informações sobre a 
concorrência, tanto em relação ao serviço prestado pelas outras empresas, como 
à organização das mesmas e de seus principais clientes. Esse estudo pode conter 
análises quantitativas e qualitativas.

•	 Primeiro, devem ser identificadas quem são as principais 
empresas concorrentes.

•	 Depois, como o seu serviço pode ser comparado ao da 
concorrência?

•	 Como as empresas concorrentes estão organizadas?

•	 Quais são os pontos fortes e fracos dessas empresas?

•	 Essas empresas podem tomar decisões mais rápidas que 
você? 

4.2.2 - Análise do Setor

A análise do setor estuda o mercado de forma mais geral. São necessárias 
informações sobre o tamanho, a estrutura e a taxa de crescimento do setor. Essas 
informações geralmente são expressas em termos objetivos e podem se relacionar 
com dados estatísticos. Após as análises, as informações deverão ser usadas para 
monitorar as mudanças no setor e aproveitar as oportunidades decorrentes dessas 
mudanças específicas. 

4.2.3 - Conhecimento da Segmentação do Mercado-Alvo

Após analisar o setor em que a empresa deseja se inserir, é necessário 
identificar e conhecer mais detalhadamente os segmentos do mercado que são seu 
alvo. A segmentação do mercado implica em um conhecimento mais abrangente, 
tanto qualitativo como quantitativo. 

O mercado-alvo é aquele em que o seu produto (serviço ou intangível) 
pode ser consumido e nem sempre é aquele para o qual se gostaria de exportar. 
O segmento do mercado é definido a partir das características do produto e do 
consumidor típico (idade, sexo, renda, profissão), além de fatores que influenciam 
diretamente no consumo do produto, como a localização geográfica. Este conjunto 
agrupa clientes que têm necessidades e desejos comuns e esse agrupamento faz com 
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que as estratégias adotadas sejam mais eficazes. 

Para identificar Potenciais Mercados para Exportação do seu serviço 
ou intangível, você deve, em primeiro lugar, considerar cinco critérios básicos que 
auxiliam na seleção de potenciais mercados para exportação:

•	 Fatores Geográficos: este critério para seleção de mercado 
é baseado nas muitas semelhanças entre o mercado 
doméstico e o mercado-alvo, o que possibilita a expansão 
com um mínimo de necessidade de adaptação. 

•	 Fatores sócio-políticos: nas exportações para países com os 
quais o Brasil possui acordos comerciais, podem ser obtidas 
vantagens frente a concorrentes.

•	 Fatores Econômicos: deve ser avaliada como está a situação 
econômica do país-alvo, bem como qual o poder de compra 
do consumidor naquele país.

•	 Fatores Culturais: até que ponto os hábitos das pessoas 
do mercado-alvo diferem do mercado doméstico? Existem 
restrições religiosas? Práticas comerciais muito diferentes? 
Qual a imagem do Brasil no mercado-alvo?

•	 Fatores Tecnológicos: atendimento aos padrões tecnológicos 
do mercado-alvo e design adequado estão dentre os pontos 
a serem observados.

Fonte: www.aprendendoaexportar.gov.br 

 4.3 - Adequação do Serviço às Exigências do Mercado-Alvo 

A empresa deverá, também, implementar os ajustes organizacionais e 
operacionais inerentes ao esforço exportador e adequar o produto em atendimento 
a exigências do mercado-alvo, incluindo  governo (regulamentos), clientes (práticas 
comerciais) e consumidores (preferências e gostos locais).

A empresa deverá refletir sobre as seguintes questões:

•	 Exigências do mercado-alvo (governo, clientes e 
consumidores) tornam necessárias alterações significativas 
no serviço ou intangível a ser exportado?

•	 Quais os níveis exigidos de personalização, complexidade de 
elaboração e de tecnologia?

•	 Alterações no serviço ou intangível a exportar e o modo de 
prestação da exportação desse serviço exigem alterações 
significativas em modelo de governança, processos 
administrativos, operacionais e produtivos na empresa? 
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•	 Alterações em processos exigem reestruturação da empresa?

•	 Reestruturação da empresa exige mudança de cultura 
corporativa? 

•	 A empresa está pronta para exportar ou para internacionalizar-se?

 

4.4 - Promoção dos Serviços no Exterior

Para que um serviço possa ter demanda em outros mercados, ele precisa 
ser conhecido. 

A participação em feiras internacionais e outras atividades de promoção 
dos serviços e intangíveis no exterior são uma porta de entrada para o mercado 
externo. Muitas vezes as feiras acontecem no Brasil, representando menores custos 
para a empresa, e contam com a participação de potenciais importadores estrangeiros. 
Para consultar as feiras localizadas no Brasil consulte o Calendário Brasileiro de 
Exposições e Feiras (http://expofeiras.gov.br/).

Antes de decidir pela participação em uma feira no exterior é interessante 
visitar uma edição anterior do evento para conhecer suas características. Na ocasião 
da participação, o empresário deve atentar para aspectos como a apresentação do 
estande, a presença de funcionários treinados com amplo conhecimento do serviço 
ou intangível, lista de preços e condições de pagamento bem definidas além da 
capacidade para atender à demanda dos importadores.

O Ministério das Relações Exteriores, no site Brasil Global Net, disponibiliza 
uma ferramenta de busca de feiras no exterior, que possibilita a consulta tanto por 
país, como pela área do negócio, como pelo nome da feira: http://www.brasilglobalnet.
gov.br/Eventos/Pesquisa/frmPesqEvento.aspx?acao=Pesquisa&f=e. 

A Apex-Brasil também disponibiliza um Calendário de Eventos (http://
www.apexbrasil.com.br/portal/), que inclui feiras e outros eventos voltados para a 
promoção da imagem e da marca de produtos e serviços brasileiros, especialmente 
em setores com os quais a Agência possui projetos definidos, tais como construção, 
economia criativa e moda. Algumas associações representativas dos setores divulgam 
as feiras internacionais relacionadas a seus nichos de atuação.

Outra modalidade usada para a oferta e promoção dos serviços e 
intangíveis no mercado externo são as viagens para o exterior, cada vez mais 
frequentes e necessárias. Em linhas gerais, o contato pessoal com clientes serve 
para estudar o mercado, observar a concorrência, procurar representante ou agente, 
promover vendas, viabilizar acordos, verificar licenciamento de direitos de propriedade 
intelectual, etc.

A preparação para a viagem deve ser minuciosa, a fim de garantir o melhor 
aproveitamento do tempo disponível. É importante a elaboração de um roteiro de visitas 
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em que se defina o tempo de duração e a distância a ser percorrida, para que não haja 
atraso nos deslocamentos. Também precisam ser considerados os desejos da clientela, 
a estação do ano em que o produto será apresentado, os feriados locais, o período de 
férias das pessoas com as quais o exportador vem mantendo contato e as condições 
econômicas, sociais, políticas e climáticas dos países a serem visitados. Igualmente, 
deve ser verificado junto ao Setor Consular da Embaixada do país a ser visitado se há a 
exigência de visto de entrada em passaporte brasileiro, bem como os procedimentos e 
prazos para a obtenção do visto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 
publica em seu site a lista atualizada dos países que exigem Certificado Internacional 
de Vacinação contra febre amarela e outras doenças (http://portal.anvisa.gov.br/wps/
content/Anvisa+Portal/Anvisa/Cidadao/Assunto+de+Interesse/Certificado+Interna
cional+de+Vacinacao), bem como o Guia de Bolso da Saúde do Viajante.

As despesas com a viagem devem ser calculadas considerando verbas para 
deslocamento ao país de destino e de um ponto a outro, hospedagem, refeição, meios de 
comunicação (tais como telefone, fax, internet), cheques de viagem, cartões de crédito etc.

Dependendo do objetivo da viagem e da natureza do serviço ou intangível a ser 
exportado, o executivo escolhido poderá ser: o diretor comercial ou encarregado do setor de 
exportação, um engenheiro ou analista (no caso de necessidade de conhecimento técnico), 
o diretor comercial e um técnico ou o diretor-geral ou advogado (no caso de assinatura de 
um contrato específico).

Mantidos os contatos preliminares com o importador em potencial, o executivo 
deve enviar uma correspondência em que fixa a data da visita e, ao mesmo tempo, fornece 
informações sobre a empresa para a qual trabalha e os produtos que pretende exportar.

O kit para negociação deve ter à disposição catálogos e tabelas de preço na 
moeda a ser negociada, documentação técnica, listas de referências, amostras (se for o 
caso), portfolio de clientes, dossiês sobre o país, cartões de visita, material de divulgação 
no idioma do mercado-alvo, entre outros.

Na chegada, é necessário colher informações complementares sobre o país 
visitado, no que se refere às conjunturas comercial, econômica e financeira, ao desempenho 
dos setores econômicos (primário, secundário e terciário), à estrutura social e política e à 
concorrência local. Também é muito importante conhecer os hábitos e costumes culturais 
do país visitado.

Tais informações podem ser obtidas nos setores comerciais das embaixadas 
e dos consulados brasileiros (http://praia.itamaraty.gov.br/pt-br/promocao_comercial.xml), 
nas câmaras de comércio, em bancos e correspondentes de empresas brasileiras.

A APEX Brasil também disponibiliza Centros de Negócios, instalados nos 
principais mercados no exterior. “Os CNs são plataformas que auxiliam no processo de 
internacionalização, prospectam oportunidades e servem de apoio para a atração de 
investimentos. É por meio deles que os empresários colocam em prática as estratégias 
elaboradas pela Apex-Brasil para uma expansão competitiva e sustentável no cenário 
internacional”. Existem centros de negócios em Bruxelas, Dubai, Havana, Luanda, Miami, 
Moscou e Pequim. (http://www2.apexbrasil.com.br/aproximar-compradores/apoio-da-
apex-brasil-no-exterior) 
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4.4.1 - Redução da Alíquota do Imposto de Renda sobre Pagamento de 
Despesas com Promoção no Exterior

A Redução da Alíquota do Imposto de Renda sobre Pagamento de 
Despesas com Promoção no Exterior tem como objetivo apoiar empresas e entidades 
brasileiras na promoção de seus produtos e serviços no mercado internacional.

Estão abrangidas as despesas decorrentes da participação, no exterior, 
em feiras, exposições e eventos semelhantes, propaganda realizada no âmbito desses 
eventos, bem como a realização de pesquisa de mercado no exterior, a exemplo: 
aluguel de espaço na feira; montagem e desmontagem do estande; aluguel de TV, 
Internet, telefone, móveis que comporão o estande; contratação de profissionais para 
atuar no estande (garçom, atendente etc.); tradutor; press release; dentre outras. 
(Fonte: https://sisprom.mdic.gov.br/public/login/o-que-e). 

4.4.2 - SISPROM – Sistema de Registro de Informações de Promoção 

É o instrumento pelo qual as empresas e/ou entidades registram suas 
operações de promoção de produtos e serviços brasileiros com benefício fiscal de 
redução a zero do IR, antes de efetuar as remessas para pagamento de despesas com 
a participação em feiras e eventos semelhantes no exterior e de pesquisa de mercado 
realizada no exterior.

O acesso ao SISPROM é por meio de Certificação Digital: e-CNPJ (token, 
smart card ou por dispositivo instalado no próprio computador do usuário).

Por ocasião do cadastro da empresa poderão ser habilitados no próprio 
sistema seus representantes legais, que acessarão o SISPROM através de e-CPF.

Após o cadastro, a empresa ou entidade estará apta a realizar o registro 
das operações de promoção no SISPROM.

4.5 - Registro da Marca

Tanto no comércio no mercado doméstico quanto no comércio exterior 
de serviços, sugere-se que todo empreendedor registre sua marca. De acordo com 
a Organização Mundial para a Propriedade Intelectual – OMPI, “ao possibilitar a 
diferenciação dos produtos de uma empresa dos de seus concorrentes, as marcas 
desempenham uma função primordial nas estratégias de branding e marketing das 
empresas, pois contribuem para a definição da imagem e a reputação dos produtos 
de uma empresa para os consumidores. A imagem e a reputação de uma empresa 
inspira confiança que é a base para o estabelecimento de uma clientela leal e para o 
desenvolvimento de uma relação comercial.” 
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Além de orientar o consumidor em suas escolhas, e tornar o seu serviço 
ou a sua empresa reconhecida nos países-alvo, uma marca registrada proporciona 
ao seu titular o direito de agir contra o seu uso indevido, protegendo o empresário de 
concorrência desleal. 

Para maiores informações sobre como fazer o registro da marca em 
território nacional, acesse o site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI: 
http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_de_marcas_e_manual_do_usuario_
sistema_emarcas. O site disponibiliza as Diretrizes para Análise de Marcas, o Manual 
do Usuário do Sistema e-marcas, bem como Perguntas Frequentes sobre Marcas de 
Alto Renome.

O registro da marca no INPI protege a marca em território nacional. Quando 
o empreendedor decide exportar seu serviço ou internacionalizar sua empresa, há a 
necessidade de registrar a marca internacionalmente. O empresário deve efetuar uma 
“busca de marcas” nos Departamentos de Marcas dos países alvo para verificar se a 
marca de seu serviço ou de sua empresa é passível de ser registrada nos mercados 
alvo, preferencialmente antes do seu depósito e de eventual lançamento e divulgação 
pela mídia.

4.6 - Prestação do Serviço no Exterior

 A empresa deve, adicionalmente, preparar-se para a prestação do serviço 
ou transferência do intangível no exterior, avaliando detidamente as seguintes 
questões:

•	 Como elaborar um plano de exportação? 

•	 Quais as fontes de capital, garantias de crédito e seguros 
disponíveis?

•	 Quais os mecanismos de apoio (financeiros e creditícios) aos 
exportadores de serviços?

•	 Como qualificar recursos humanos para atuação no(s) 
mercado(s)-alvo(s), como por exemplo, a capacidade de 
comunicação em língua estrangeira? 

•	 Como obter informação sobre o mercado-alvo?

•	 Como adequar o produto (serviço ou intangível)?

•	 Como registrar a exportação de serviços?

•	 Quais as perspectivas de estabelecimento de presença 
comercial da empresa, por meio de sucursal, filial, controlada 
ou coligada?

Nas operações de exportação de serviços ou intangíveis ou nos processos 
de internacionalização das empresas,  o empreendedor deve estar atento a três tipos 



GUIA BÁSICO PARA EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS 23

de risco: o comercial, político e extraordinário.

Risco Comercial: Considera-se como risco comercial a possibilidade de 
ocorrência de atos ou fatos relacionados com o devedor estrangeiro ou seu garantidor. 
Este risco ficará caracterizado quando ocorrer uma das seguintes situações:

•	protesto,	cobrança	judicial	ou	extrajudicial,	por	falta	de	pagamento	de	
títulos ou outros instrumentos de crédito vinculados ao contrato de exportação; e

•		falência,	concordata	ou	liquidação	extrajudicial.

Riscos Políticos e Extraordinário: Possibilidade de ocorrência de atos, 
fatos ou situações, geralmente alheios à previsão normal dos contratantes: de origem 
político-governamental, decorrentes de fenômenos sociais ou da natureza, de natureza 
econômica, financeira e cambial.

Como exemplos de riscos políticos e extraordinários podem ser citados 
os seguintes: guerras internas ou externas, revoluções, catástrofes naturais (ciclones, 
inundações, terremotos, erupções vulcânicas, maremotos), embargos de importação 
e exportação, restrições à transferência de divisas, intervenções governamentais que 
impeçam o cumprimento do contrato, moratória governamental.” (Fonte: Aprendendo 
a Exportar.)

Neste sentido, é imprescindível para o sucesso do processo de exportação 
de serviços e intangíveis ou para a internacionalização de sua empresa, a observância 
de medidas de precaução que ofereçam segurança ao exportador e ao importador. 

O exportador tem como objetivo assegurar que receberá do importador 
o montante acordado pela prestação do serviço. Para isso, pode lançar mão de 
instrumentos de garantia no comércio exterior, tais como garantias bancárias 
autônomas, cartas de crédito, seguros e mecanismos afins, disponíveis tanto em 
bancos privados como em bancos oficiais brasileiros.

Por sua vez, o importador tem como objetivo assegurar-se que receberá 
o serviço contratado, e de acordo com o nível de serviço pactuado2. Para tanto, pode 
exigir documentos que comprovem a capacidade econômica da empresa prestadora. 
Os governos em processos de licitação internacional ou de compra direta de 
fornecedores estrangeiros de serviços ou intangíveis usualmente exigem este tipo de 
comprovação. Geralmente os bancos de primeira linha disponibilizam os seguintes 
tipos de garantias internacionais:

•	 Bid Bond: Fiança internacional que garante a participação da sua 
empresa em concorrência/licitação internacional.

•	 Performance Bond: Fiança internacional que garante a execução de 
serviço ou o fornecimento de bens por sua empresa (exportador/prestador de serviços) 
após ganhar a concorrência/licitação internacional.

•	Stand By Letter of Credit: Garantia internacional em formato livre para 

2 A pactuação dos níveis de serviço será abordada no Item 7.1 deste Guia: Contrato de Compra e 
Venda Internacional.
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diferentes tipos de operações.

Adicionalmente, o exportador deve se informar sobre os Acordos 
Internacionais firmados pelo  Brasil com seus parceiros comerciais (informação 
disponível no Ministério das Relações Exteriores do Brasil e nos Setores de Promoção 
Comercial). Esses acordos oferecem um marco adicional de proteção e garantia aos 
investimentos realizados no exterior. As Embaixadas do Brasil no exterior também 
podem ser muito importante na orientação do exportador caso ocorra algum problema 
em termos de recebimentos ou descumprimento de contrato.

4.7 - Atendimento e Produção

 Para o sucesso e a sustentabilidade do seu negócio no exterior, seja por 
meio da exportação ou da internacionalização da empresa, deve-se identificar o meio 
mais adequado para a prestação do serviço capaz de atender plenamente e  de forma 
continuada  às expectativas do seu cliente. Para isso, diferentes modelos de entrega 
podem ser utilizados por sua empresa, de forma combinada ou não, com vistas a 
atender as expectativas e o nível de serviço acordado com o cliente.

São exemplos de modelos de entrega:

•	 Comércio eletrônico;

•	 Prestação do serviço a partir do seu país; 

•	 Estabelecimento de presença comercial no exterior (exemplos: 
sucursal, filial, controlada ou coligada);

•	 Franchising; 

•	 Definição de estratégias combinadas de onshore (atendimento e/ou 
produção no país de destino da prestação) / offshore (atendimento e/
ou produção no país de origem da prestação) / onsite (atendimento e 
prestação no ambiente de produção da empresa);

•	 Disponibilização de profissionais (liason) para serem alocados aos 
clientes; 

•	 Venda Direta;

•	 Estruturação de uma plataforma no Brasil exclusiva para a exportação 
de serviços ou para atendimento de clientes específicos; entre outros.

Além dos aspectos já citados, o exportador deve observar os seguintes 
itens durante o processo de preparação para a internacionalização ou exportação.
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4.8 - Dificuldades de Acesso a Mercados

Devem ser observadas as eventuais restrições em vigor na exportação para 
determinados países e as normas que regulam a entrada de divisas. Os procedimentos 
burocráticos podem inviabilizar uma exportação e gerar gastos adicionais (que têm 
impacto no custo final do produto). É importante, adicionalmente, verificar se há 
acordos comerciais vigentes com o país para o qual se pretende exportar que permitam 
acesso diferenciado ao mercado-alvo pretendido.

Os regulamentos de quase todos os países instituem um ou outro tipo 
de restrição, desde a imposição de restrições específicas de acesso a mercados 
até a proibição pura e simples. Alguns países controlam os gastos em divisas para a 
importação de bens e serviços. As questões econômico-financeiras também podem 
inviabilizar a manutenção ou expansão das vendas.  É necessário, ainda, observar que no 
caso da exportação de serviços e da internacionalização de empresas um dos aspectos 
mais relevantes são as barreiras não tarifárias, como regulamentação doméstica, 
requisitos técnicos, restrições para investimento, limitação de mão de obra estrangeira, 
etc. Estimativas indicam que 80% do verdadeiro ganho de uma negociação comercial 
entre países reside na redução de custos impostos pela burocracia e pela regulação 
doméstica, bem como pela liberalização do comércio em serviços e compras públicas.

Os Setores de Promoção Comercial – SECOMs do Ministério das Relações 
Exteriores (http://www.brasilglobalnet.gov.br/Secoms/Pesquisa/frmPesqSecom.aspx), 
além dos Centros de Negócios da Apex-Brasil (http://www2.apexbrasil.com.br/
aproximar-compradores/apoio-da-apex-brasil-no-exterior) são importantes fontes 
a serem consultadas sobre este assunto. A Receita Federal do Brasil também 
disponibiliza informação sobre os Acordos existentes para evitar a dupla tributação 
que podem ser acessados no seguinte endereço: http://www.receita.fazenda.gov.br/
Legislacao/AcordosInternacionais/AcordosDuplaTrib.htm. 

4.9 - Concorrência

A concorrência existe em todos os mercados e se estes forem amplos 
ou dinâmicos, ela será acirrada, por isso a pesquisa de mercado prévia ao processo 
de internacionalização ou de exportação deve considerar a força e a estrutura da 
concorrência, o motivo de êxito dos competidores mais importantes e o nível de 
competição entre eles.

4.10 - Aceitabilidade dos Preços

O preço de venda dos serviços a serem exportados deve ser calculado de 
maneira que possa competir com similares nacionais do país importador e com os 
oferecidos por outros países. Esse preço deve considerar, ainda, todos os custos que 
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envolvem o processo de exportação ou internacionalização da empresa. Definidos o 
preço e a quantidade dos produtos (serviços ou intangíveis) a serem comercializados, 
o exportador poderá conhecer as reais possibilidades de se estabelecer no mercado 
de um outro país e verificar se a atividade terá efetiva rentabilidade. Para isso, é 
preciso calcular, com exatidão, os custos da comercialização, ou seja, o valor que será 
gasto para concretizar a venda ou transferência de intangível. Os preços devem ser 
estabelecidos entre os tetos mínimo e máximo. O desvio desta faixa de competitividade 
acarretará prejuízos.

4.11 - Dados Estatísticos

O levantamento de potenciais mercados compradores no exterior é fase 
indispensável para a realização das vendas. Os exportadores contam com vários 
instrumentos de consulta, tais como publicações especializadas em organismos 
internacionais. No caso da exportação de serviços, o Siscoserv é a principal ferramenta 
que possibilita identificar com exatidão os mercados em que serviços e intangíveis 
brasileiros possuem penetração, o que dá aos exportadores uma importante informação 
de mercado-alvo para suas exportações ou para a internacionalização de empresas do 
setor terciário. Para obter informações estatísticas do Siscoserv, o interessado deve 
solicitá-las junto à SCS/MDIC no endereço: siscoserv@mdic.gov.br.

Além disso, a Secretaria de Comércio e Serviços (SCS) publica anualmente 
o Panorama do Comércio Internacional de Serviços (http://www.mdic.gov.br/sitio/
interna/interna.php?area=4&menu=4092), que tem por objetivo ampliar as fontes 
de informações sobre o comércio exterior de serviços brasileiro, dando uma maior 
visibilidade econômica do setor, além de auxiliar as negociações internacionais 
em serviços e a gestão e monitoramento das políticas públicas. Essa publicação 
reúne informações sobre o comércio exterior de serviços no Brasil, os principais 
mercados para os serviços brasileiros, a evolução da balança comercial de serviços, 
o desempenho exportador dos estados brasileiros, exportações e importações de 
serviços por porte de empresa entre outras informações relevantes. 

4.12 - Aspectos Culturais nas Exportações

Os aspectos culturais são de grande importância no processo decisório de 
compras e vendas internacionais.

O site Global Negotiator apresenta estudos sobre aspectos culturais e 
etiqueta de negócios em 70 países diferentes (http://www.globalnegotiator.com/en/
business-culture-and-business-etiquette).



GUIA BÁSICO PARA EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS 27

5 – Mecanismos de Apoio à Exportação de Serviços e 
Intangíveis

O desempenho da empresa em mercados estrangeiros é condicionado 
pelo ambiente de negócios no Brasil e por sua base produtiva e operacional a partir do 
qual a empresa se projeta no exterior.

O ambiente de negócios é um sistema complexo em que atuam e interagem 
diversos atores. Para efeito analítico e na perspectiva dos exportadores de serviços, os 
diversos subsistemas integrantes do ambiente de negócios podem ser agrupados em 
seis dimensões básicas. 

Dimensões do Ambiente de Negócios Condicionantes do Desempenho 
Exportador:

Fonte: OCDE

O governo atua sobre o ambiente de negócios no sentido de contribuir 
para a correção de falhas de mercado. Essas são particularmente gravosas para 
as empresas exportadoras do setor terciário em decorrência das características da 
produção e exportação de serviços e intangíveis, muito distintas das de bens. 

Neste Guia Básico são abordados com mais profundidade apenas os 
incentivos e apoios diretamente afeitos à exportação de serviços e intangíveis que, 
na perspectiva das empresas, podem ser categorizados como incentivos financeiros, 
incentivos fiscais e apoio técnico em geral.
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5.1 - Incentivos Financeiros 

MECANISMO MEDIDA LEGAL/MAIS INFORMAÇÕES

ACC – Adiantamento sobre Contrato 
de Câmbio – Redução a Zero do IR e 
do IOF. 

Antecipação parcial ou total em 
moeda nacional relativa ao preço da 
moeda estrangeira vendida ao banco 
autorizado a operar no mercado de 
câmbio, pelo exportador, para entrega 
futura, feita antes da prestação do 
serviço a residente ou domiciliado no 
exterior.

ACE – Adiantamento sobre Cambiais 
Entregues – Redução a Zero do IR e 
do IOF. 

Antecipação total ou parcial em 
moeda nacional, do valor a ser 
ingressado (venda com prazo), sobre 
uma prestação do serviço realizada a 
residente ou domiciliado no exterior.

Qual é a legislação?

 √ Art. 8o do Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 
2007.

 √ Título III, Capítulo 3 da Circular nº 3.691, de 16 
de dezembro de 2013 (Circular que sucede o 
Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais 
Internacionais - RMCCI, desde 3/2/2014).

 √ Portaria MDIC no 26, de 03 de fevereiro de 2012.

Onde  obter mais informações?

 √ Banco Central do Brasil: http://www.bcb.gov.br/
pre/bc_atende/port/expImp.asp#5

 √ Aprendendo a Exportar: http://www.mdic.gov.br/
sistemas_web/aprendex/default/index/conteudo/
id/190

 √ Banco do Brasil:

http://www.bb.com.br/portalbb/page44,107,2941,9,1,1,2.
bb?codigoMenu=135&codigoRet=2446&bread=1_2)

Bancos Privados ou Públicos autorizados pelo Bacen 
a operar no mercado de câmbio são autorizados a 
negociar o ACC e o ACE.

BNDES Prosoft – Exportação 

Pré-Embarque: Financiamento na fase 
pré-embarque, para o desenvolvimento 
de software e serviços de tecnologia 
da informação (TI), destinados à 
exportação.

Pós-Embarque: Apoiar a 
comercialização no exterior de 
software e serviços de tecnologia da 
informação, desenvolvidos no Brasil, 
na modalidade de refinanciamento, 
mediante o desconto de títulos 
de crédito ou a cessão de direitos 
creditórios relativos às exportações da 
Beneficiária (suppliers credit).

Qual é a legislação?

 √ Resolução no 1377/06, de 7/12/06. 

 √ Resolução no 1479/07, de 14/8/07.

Onde  obter mais informações?

 √ BNDES:

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/
default/bndes_pt/Galerias/Documentacao/Arquivos_
excluidos/Prosoft/prosoft_exportacao_pre.html

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/
default/bndes_pt/Galerias/Documentacao/Arquivos_
excluidos/Prosoft/prosoft_exportacao_pos.html
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BNDES-Exim Pós-Embarque – 
Serviços

Financiamento à comercialização 
de serviços nacionais no exterior, 
através da modalidade supllier’s credit 
(refinanciamento ao exportador) ou 
através da modalidade buyer’s credit 
(financiamento direto ao importador).

Qual é a legislação?

 √ Circular no 176/02, de 12 de setembro de 2002. Mais 
informações no site do BNDES – Exim Pós-Embarque.

Onde obter mais informações?

 √ BNDES:

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/
Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/BNDES_
Exim/produto_eximpos.html

BNDES-Exim Pré-Embarque – 
Serviços

Financiamento à produção nacional de 
serviços a serem exportados.

Qual é a legislação?

 √ Carta-Circular 26/2006, de 28 de julho de 2006. 
Mais informações no site do BNDES – Exim Pré-
Embarque

Onde obter mais informações?

 √ BNDES:

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/
Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/BNDES_
Exim/produto_eximpos.html

CCR – Convênio de Pagamentos e 
Créditos Recíprocos 

Garantias recíprocas de 
conversibilidade, de transferibilidade e 
de reembolso entre bancos centrais. 

No caso de um país deixar de honrar 
algum pagamento por ocasião 
da compensação multilateral 
quadrimestral, o Convênio determina o 
acionamento do Programa Automático 
de Pagamento - PAP, mecanismo que 
estabelece um parcelamento do valor 
devido em quatro prestações mensais.

Qual é a legislação?

 √ Resolução, 3.608, de 11/9/2008, do Conselho 
Monetário Nacional.

 √ Circular, 3.406, 26/9/2008 do Banco Central do 
Brasil 3.406.

Onde obter mais informações?

 √ Banco Central do Brasil: http://www.bcb.gov.
br/?SML

 √ Banco do Brasil: http://www.bb.com.br/portalbb/
page3,8105,8133,21,0,1,1.bb
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FGE – Fundo de Garantia à 
Exportação 

Garantia prestada pela União nas 
operações de Seguro de Crédito à 
Exportação SCE, que objetiva segurar 
as exportações brasileiras contra 
os riscos comerciais, políticos e 
extraordinários que possam afetar as 
transações econômicas e financeiras 
vinculadas a operações de crédito à 
exportação.

Qual é a legislação?

 √ Sobre o Seguro de Crédito à Exportação: Lei nº 
6.704, de 1979.

 √ Regulamentação da Lei nº 6.704, de 1979, que 
dispõe sobre o SCE: Decreto nº 3.937, de 2001.

Onde obter mais informações?

 √ Secretaria de Assuntos Internacionais / Ministério 
da Fazenda:

http://www1.fazenda.gov.br/sain/temas_internacionais/
seguro_credito.asp

 √ BNDES:

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_
pt/Institucional/BNDES_Transparente/Fundos/Fge/
seguro.html

PROEX – EQUALIZAÇÃO 

Cobertura de parte dos encargos 
financeiros incidentes, de forma a 
tornar as taxas de juros equivalentes 
às praticadas internacionalmente.

PROEX – Financiamento 

Financiamento direto ao exportador 
brasileiro ou importador, com 
recursos financeiros obtidos junto 
ao Tesouro Nacional, para conceder 
às exportações brasileiras condições 
equivalentes às do mercado 
internacional. 

O Banco do Brasil atua com 
exclusividade como o agente 
financeiro da União responsável pela 
sua gestão.

Qual é a legislação?

 √ Lei no 10.184, de 12 de fevereiro de 2001.

 √ Portaria MDIC no 208, de 20 de outubro de 2010. 

Mais informações nos sites do BNDES e do Banco do 
Brasil. 

Onde obter mais informações?

 √ CAMEX

http://www.camex.gov.br/conteudo/exibe/area/3/
menu/51/PROEX

 √ Banco do Brasil

http://www.bb.com.br/portalbb/page44,107,2944,9,1,1,2.
bb?codigoMenu=135&codigoRet=2448&bread=1_4

O BNDES possui, ainda, no âmbito do BNDES Finem, duas linhas 
de financiamento voltadas ao apoio à inserção internacional (http://www.bndes.
gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Exportacao_e_Insercao_
Internacional/):

1. Apoio à internacionalização de empresas: apoio à formação de capital 
de giro ou investimento de empresas de capital nacional no mercado 
internacional. 

2. Aquisição de bens de capital: apoio à aquisição de bens de capital 
associada a planos de investimentos apresentados ao BNDES.
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5.2 - Incentivos Fiscais

A incidência ou não de tributos na exportação de serviços é regulamentada 
na Legislação Tributária Brasileira (Federal, Estadual e Municipal). Em razão da 
competência legal de cada órgão da Administração Pública, compete às Secretarias 
de Fazenda (Federal, Estadual e Municipal) tratar de temas relacionados à legislação 
tributária referentes às operações no mercado interno e externo. As receitas de 
exportação de serviços para o exterior do País são beneficiadas por desonerações 
tributárias do PIS/Pasep, COFINS, IRPJ, CSLL e ISS.

MODALIDADE MEDIDA LEGAL/MAIS INFORMAÇÕES

PIS/PASEP

A contribuição para o PIS/Pasep não 
incidirá sobre as receitas decorrentes 
das operações de prestação de 
serviços para pessoa física ou jurídica 
residente ou domiciliada no exterior, 
cujo pagamento represente ingresso de 
divisas, conforme dispõe o artigo 5º da 
Lei 10.637/02. 

Qual é a legislação?

 √ A Lei Complementar n° 07/1970 instituiu o 
Programa de Integração Social – PIS.

 √ A Lei Complementar N° 08/1970 instituiu o 
Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público – PASEP, no qual União, 
Estados, Municípios, Distrito Federal e 
Territórios, contribuíam ao fundo destinado aos 
empregados do setor público.

Onde obter mais informações?

 √ Caixa Econômica Federal: http://www.caixa.gov.
br/voce/social/beneficios/pis/index.asp

 √ Governo Federal: http://www.brasil.gov.br/para/
servicos/direitos-do-trabalhador

COFINS 

Atualmente a não incidência está 
prevista no artigo 6º da Lei 10.833/03, 
cujo pagamento represente ingresso 
de divisas; (Redação dada pela Lei nº 
10.865, de 2004).

Qual é a legislação?

 √ Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 
1991.

Onde obter mais informações?

 √ Receita Federal: http://www.receita.fazenda.gov.
br/pessoajuridica/pispasepcofins/

IRPJ e CSLL

Pelo fato de incidirem sobre o lucro, 
deverão ser tributados conforme a 
sistemática de apuração do lucro da 
empresa. 

Qual é a legislação?

 √ Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

 √ Lei nº 7.689 de 15 de dezembro de 1988.

 √ Lei nº 8.981 de 23 de janeiro de 1995.

Onde obter mais informações?

 √ Receita Federal: http://www.receita.fazenda.gov.
br/aliquotas/ContribCsll/Default.htm e http://
www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/ContribPj.
htm
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ISS

Não incide sobre as exportações 
de serviços para o exterior do 
País, conforme o artigo 2º, I, da Lei 
Complementar 116/2003. Mas, também 
de acordo com a LC 116/2003, serão 
tributáveis os serviços desenvolvidos no 
Brasil, cujo resultado aqui se verifique, 
ainda que o pagamento seja feito por 
residente no exterior. 

Recomenda-se verificar com o Fisco 
Municipal as situações factuais 
específicas, pois o traço distintivo, que 
pode levar à desoneração do ISSQN 
sobre a exportação de serviços, reside no 
local onde se deve dar como verificado o 
resultado da sua prestação.

Qual é a legislação?

 √ Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

Onde obter mais informações?

 √ Entrar em contato com a Secretaria de Fazenda 
do Município ou Distrito Federal.

Manutenção de Recursos no Exterior 

A legislação atualmente autoriza a 
manutenção no exterior da totalidade 
dos recursos relativos ao recebimento 
de exportações. A IN da RFB prevê que 
esses recursos mantidos no exterior 
somente poderão ser utilizados para a 
realização de investimento, aplicação 
financeira ou pagamento de obrigação, 
próprios do exportador, vedada a 
realização de empréstimo ou mútuo de 
qualquer natureza.

Já a Resolução do Bacen estabelece 
que o recebimento do valor decorrente 
de exportação deve ocorrer: a) mediante 
crédito do correspondente valor em 
conta no exterior mantida em banco 
pelo próprio exportador; b) a critério 
das partes, mediante crédito em 
conta mantida no exterior por banco 
autorizado a operar no mercado 
de câmbio no País, na forma da 
regulamentação em vigor; c) por meio 
de transferência internacional em reais, 
aí incluídas as ordens de pagamento 
oriundas do exterior em moeda nacional, 
na forma da regulamentação em vigor;  
d) mediante entrega da moeda em 
espécie ao banco autorizado a operar 
no mercado de câmbio, na forma a ser 
definida pelo Banco Central do Brasil; e) 
por meio de cartão de uso internacional, 
emitido no exterior, vale postal 
internacional ou outro instrumento em 
condições especificamente previstas na 
regulamentação do Banco Central do 
Brasil.

Qual é a legislação?

 √ Instrução Normativa nº 726, de 28 de fevereiro 
de 2007.

 √ Resolução Bacen nº 4.051, de 26 de janeiro de 
2012.
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REPES

Regime Especial de Tributação para a 
Plataforma de Exportação de Serviços 
de TI – Lei 11.196, de 21 de novembro de 
2005

Qual é a legislação?

 √ Lei 11.196 de 21 de novembro de 2005.

 
Onde encontrar ajuda?

 √ Receita Federal: http://www.receita.fazenda.gov.
br/Legislacao/LegisAssunto/RegEspTrib.htm

RECAP

Regime Especial de Aquisição de Bens 
de Capital para Empresas Exportadoras 
– Lei 11.196, de 21 de novembro de 
2005, em que é beneficiária do RECAP 
a pessoa jurídica preponderantemente 
exportadora, assim considerada 
aquela cuja receita bruta decorrente 
de exportação para o exterior, no ano-
calendário imediatamente anterior à 
adesão ao RECAP

Qual é a legislação?

 √ Lei 11.196 de 21 de novembro de 2005.

Onde encontrar ajuda?

 √ Receita Federal: http://www.receita.fazenda.gov.
br/Legislacao/LegisAssunto/RegEspTrib.htm
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6 – Informações de Suporte à Exportação de Serviços

As ferramentas e programas listados abaixo podem auxiliar o empresário 
no acesso a mercados externos. 

6.1 - Siscoserv

O Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis 
e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio – Siscoserv é um 
sistema informatizado, desenvolvido pelo Governo Federal como ferramenta para o 
aprimoramento das ações de estímulo, formulação, acompanhamento e aferição das 
políticas públicas relacionadas a serviços e intangíveis bem como para a orientação 
de estratégias empresariais de comércio exterior de serviços e intangíveis.

Possibilita identificar os mercados em que serviços e intangíveis brasileiros 
possuem penetração, o que oferece aos exportadores uma importante informação de 
mercado-alvo para suas exportações ou para a internacionalização de empresas do 
setor terciário. 

Mais informações:

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4&menu=4273. 

6.2 - Panorama do Comércio Internacional de Serviços

Importante ferramenta para a análise de mercados visando 
um projeto de exportação de serviços é o Panorama do 
Comércio Internacional de Serviços.  O Panorama é uma 
publicação do MDIC, com apoio técnico e institucional do 
Banco Central do Brasil, com o objetivo de apresentar dados 
sobre a conta de serviços do balanço de pagamentos e 
suas variações anuais; sobre as exportações e importações 
das empresas por porte; principais regiões blocos e países 
das exportações e importações brasileiras, por setor da 
Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE; 

além de uma visão geral sobre o setor terciário no Brasil. 

O Panorama é de utilidade para a formulação de políticas públicas e 
para o planejamento estratégico empresarial. Publicado anualmente, permite o 
acompanhamento de macrotendências do comércio internacional de serviços e 
das exportações e importações brasileiras de serviços segundo diferentes critérios 
econômico-empresariais. 
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6.3 - Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 

O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras é uma 
publicação anual com o objetivo de apresentar o perfil 
negocial das principais feiras comerciais e industriais 
realizadas no Brasil (http://expofeiras.gov.br/). É uma 
inciativa conjunta do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior – MDIC e do Ministério das 
Relações Exteriores – MRE, responsável pela divulgação 
do Calendário no exterior.

A participação em exposições e feiras industriais é 
importante para a prospecção de negócios com clientes, fornecedores e investidores. 
Constitui oportunidade privilegiada para divulgação de marca e produtos, avaliação 
de posicionamento em face da concorrência (benchmarking), entrada em novos 
mercados e estabelecimento de parcerias. 

6.4 - Exposições e Feiras no Exterior

O MRE, no site BrasilGlobalNet, disponibiliza uma ferramenta de busca 
de feiras no exterior, que possibilita a consulta por país, pela área do negócio, ou pelo 
nome da feira (http://www.brasilglobalnet.gov.br/Eventos/Pesquisa/frmPesqEvento.
aspx?acao=Pesquisa&f=e). 

A Apex-Brasil também disponibiliza um Calendário de Eventos (http://
www.apexbrasil.com.br/portal/), que inclui feiras e outros eventos voltados para a 
promoção da imagem e da marca de produtos e serviços brasileiros, especialmente 
em setores com os quais a Agência possui projetos definidos, tais como construção, 
economia criativa e moda. Algumas associações representativas dos setores divulgam 
as feiras internacionais relacionadas a seus nichos de atuação.

6.5 - Oportunidades de Negócios em Serviços no Exterior 

Oportunidades de Negócios são estudos elaborados 
pela SCS/MDIC sobre a situação presente e perspectivas 
futuras dos fluxos de comércio e investimentos em 
serviços entre o Brasil e terceiros países. O objetivo dos 
estudos é disponibilizar informação para a inteligência 
comercial de empresas de serviços voltadas a mercados 
externos. 

Incluem a análise dos seguintes aspectos de cada 
país focado: ambiente institucional, ambiente 

macroeconômico, barreiras e restrições ao comércio e investimento em serviços e 
dados estatísticos. 
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 O PBCE dá acesso ao Comex Responde, canal 
direto com o público de comércio exterior destinado a 
esclarecer dúvidas e receber sugestões do público em 
geral. Aquelas especificamente afeitas a comércio e 

investimento em serviços são redirecionadas à SCS/MDIC. 

6.6 - Portal BrasilGlobalNet

O portal BrasilGlobalNet (www.brasilglobalnet.gov.br) 
é uma ferramenta de apoio às empresas brasileiras 
que buscam se lançar no mercado externo. Possui 

uma estrutura mais voltada para a exportação de bens e mercadorias, mas também 
pode ser útil aos que desejem exportar serviços. 

Na BrasilGlobalNet, estão disponíveis estudos da 
série “Como Exportar” (http://www.brasilglobalnet.
gov.br/Publicacoes/P/comoexportarpara.aspx). 
Iniciativa do Ministério das Relações Exteriores – MRE, 
a série abrange estudos de oportunidades de interesse 
do exportador brasileiro. Os estudos apresentam 
dados sobre o ambiente de negócios e informações 
práticas sobre diversos aspectos da operacionalização 
de negócios no país focado, incluindo legislação 
comercial, documentos oficiais e formalidades, 
regramento alfandegário, entidades de apoio, linhas 
de crédito de bancos brasileiros, práticas comerciais, 

preferências e exigências de clientes e consumidores, comunicação intercultural no 
ambiente de negócios, etc.

6.7 - Apex-Brasil e Centros de Negócios no Exterior 

Dentre os serviços prestados pela Apex-Brasil, 
destacam-se estudos de inteligência comercial, que 
servem de orientação para a tomada de decisões das 
empresas; estratégia de branding (desenvolvimento 

e uso de marca); identificação de oportunidades e informações sobre compradores, 
distribuidores e empresas capazes de estabelecer alianças estratégicas; e apoio a 
eventos e rodadas de negócios e à efetiva instalação local das empresas. 

As empresas brasileiras interessadas na expansão internacional de 
seus negócios contam com o apoio dos Centros de Negócios – CNs, instalados 
nos principais mercados globais. Os CNs são plataformas destinadas a auxiliar no 
processo de internacionalização das empresas brasileiras, prospectar oportunidades 
de negócios, bem como servir de referência para a atração de investimentos 
estrangeiros para o Brasil. Por meio deles, são oferecidos serviços diversificados de 
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apoio às empresas interessadas em entrar no comércio internacional ou expandir 
seus mercados no exterior. 

6.8 - Mercados Estratégicos Perfil e Oportunidades Comerciais

Mercados Estratégicos são estudos desenvolvidos pela 
Apex-Brasil sobre os países com maior potencial para as 
vendas externas brasileiras. Os estudos trazem descrição 
abrangente do panorama econômico, político e comercial 
dos países indicados, assim como análises qualitativas 
sobre a dinâmica de setores locais de maior interesse para 
os exportadores brasileiros.

Em cada estudo, são apresentados os produtos do Brasil 
que têm mais oportunidades de acesso ao mercado 

estudado. Apesar de serem destacadas oportunidades na exportação de bens de 
maior valor agregado, Mercados Estratégicos traz também informações e contatos 
úteis para exportadores de serviços.

Adicionalmente, cabe destacar que informações sobre países, regiões, 
pesquisas de mercado e contatos no exterior estão amplamente disponíveis na 
internet.  A título exemplificativo, destacam-se alguns sites disponíveis: 

DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO SITE

Centro de 
Informações de 
Negócios sobre a 
China

Fonte abrangente de informações 
sobre a China publicada por agências 
federais e estaduais do governo norte- 
americano, associações e entidades 
do setor privado.

www.export.gov/china

Centro de Informação 
de Negócios sobre 
Norte da África e 
Oriente Médio

O MENABIC (sigla em inglês) abrange 
informações sobre os mercados de 
toda a região do Oriente Médio e Norte 
da África. O site inclui informações 
sobre a indústria, o comércio, listas 
de eventos comerciais, informações 
sobre os regulamentos, licenças, 
documentos, financiamento e outros 
materiais indicados para os que 
desejam fazer negócios no Oriente 
Médio e Norte África.

www.export.gov/middleeast
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DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO SITE

Biblioteca de 
Pesquisas de 
Mercado 

Site do governo americano, que 
inclui relatórios específicos sobre o 
mercado de cada país.  Sites, eventos, 
listas comerciais, dentre outras 
informações. Também oferece uma 
abordagem passo-a-passo para uma 
análise de mercado. 

www.export.gov/
mrktresearch/

Contato de 
especialistas 
comerciais em 
diversos países

Rede de especialistas em exportação 
localizados em mais de 80 países em 
todo o mundo. Esta é uma lista de 
especialistas privados, que podem ser 
contratados para auxiliar exportadores 
interessados nos mercados em que 
estão localizados. 

www.export.gov/eac/

Cabe ainda mencionar que as Câmaras de Comércio dos países 
disponibilizam informações úteis sobre o comércio bilateral, eventos e cursos, 
legislação do país, estudos de mercado, organização de missões comerciais, entre 
outros dados relevantes para o exportador brasileiro. Em alguns casos, essas Câmaras 
mantêm inclusive um cadastro em seu país de origem de empresas interessadas em 
promover trabalhos conjuntos.

6.9 - Outras Iniciativas da Secretaria de Comércio e Serviços – SCS

6.9.1 - Informativo da Secretaria de Comércio e Serviços 

O Informativo SCS é uma coletânea de matérias jornalísticas 
relativas ao setor de Comércio e Serviços, publicadas por 
jornais e revistas de todo o País. 

O Informativo SCS facilita o processo de construção de 
inteligência comercial pelas empresas. Reúne informação 
relevante para o desenvolvimento de estratégias empresariais 
competitivas, tanto para atuação no mercado doméstico, 

quanto para atuação em mercados externos.

O Informativo abrange vários segmentos do setor terciário, com ênfase em 
comércio em geral, franquias, comércio eletrônico, hotelaria, logística e oportunidades 
de negócios decorrentes de megaeventos esportivos. Também são comtemplados 
temas mais gerais como empreendedorismo, crédito e financiamento e registro 
mercantil. No Informativo há também uma seção para divulgação das Exposições e 
Feiras realizadas no País.
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Para receber diariamente o Informativo da SCS, envie mensagem 
para informativo.scs@mdic.gov.br solicitando a inclusão do seu e-mail na lista de 
distribuição.

6.9.2 - Simpósio Brasileiro de Políticas Públicas para Comércio e 
Serviços – SIMBRACS

O SIMBRACS é um evento anual com o objetivo 
de promover a interlocução entre governo 
e setor privado sobre o desenvolvimento e 
implementação de políticas públicas para o 

setor de serviços, particularmente no que diz respeito à promoção da competitividade 
das empresas no mercado doméstico e em mercados externos.  

É organizado pela Secretaria de Comércio e Serviços – SCS, em parceria 
com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI, o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae e a Agência Brasileira de Promoção 
de Expor tações e Investimentos – Apex-Brasil.

O SIMBRACS é aberto ao público em geral, com ampla participação 
de partes interessadas de todo o País. Constitui uma ocasião privilegiada para que 
entidades públicas e privadas discutam, num mesmo ambiente, a situação presente e 
tendências evolutivas do setor de serviços em todos os aspectos, contribuindo, dessa 
forma, para o aperfeiçoamento do apoio institucional ao setor.

6.9.3 - Atlas Nacional de Comércio e Serviços

O Atlas Nacional de Comércio e Serviços é uma 
publicação da Secretaria de Comércio e Serviços 
do MDIC, em parceria com o IBGE, IPEA, Sebrae, 
entidades representativas do setor privado e que 
conta com o apoio da ABDI. O Atlas objetiva criar 
um referencial público de informações econômicas 
sobre o setor terciário no País, a fim de orientar as 
políticas públicas e os investimentos privados.

Pretende-se expor a estrutura e a diferenciação interna da atividade 
econômica realizada no território brasileiro, indicando seus padrões de comportamento 
espacial. É importante entender de maneira aprofundada a concentração de 
determinados segmentos e a especialização de certas regiões, por meio da cartografia 
e da distribuição no espaço. A localização das ocupações e da geração de riqueza 
permite ainda a visualização da divisão territorial dos setores de comércio, serviços e 
serviços logísticos apresentada na economia brasileira. Os novos padrões demográfico 
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e socioeconômico são igualmente importantes para entender os desafios do setor 
terciário, bem como as oportunidades.

Com o intuito de incluir e disseminar informações espaciais por meio da 
Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE foram incluídas algumas camadas 
de mapas utilizados no Atlas. As informações podem ser acessadas em http://www.
visualizador.inde.gov.br/, na parte temática, em Atlas Nacional de Comércio e Serviços.
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7 – Documentos Necessários à Exportação de Serviços 

Com base na literatura de comércio exterior, os principais documentos 
utilizados na exportação de serviços são: 

1) Contrato de compra e venda internacional

3) Fatura Invoice ou Fatura Proforma 

4) Fatura Comercial ou Commercial Invoice

5) Contrato de câmbio ou Contrato de Câmbio Simplificado.

O exportador deve obter do importador a relação dos documentos que 
deverão ser providenciados para efetivar a comercialização do serviço.

7.1 - Contrato de Compra e Venda Internacional

As operações de exportação de serviços são precedidas de um Contrato de 
Compra e Venda Internacional, que pode ser formal ou não. Quando o contrato é formal, 
ele expressa os direitos e obrigações entre as partes e comprova a relação comercial entre 
o exportador e o importador. Geralmente, o Contrato de Compra e Venda Internacional 
inicia-se com a realização de contatos entre o exportador e o importador, que podem ser 
intermediadas por agentes, de onde surgem as condições para realização da transação 
comercial. Estas condições fazem referência basicamente a:

•	 Descrição e características da prestação do serviço ou 
transferência do intangível;

•	 Preço;

•	 Prazo de pagamento;

•	 Forma de pagamento;

•	 Tipo de seguro;

•	 Local da prestação do serviço;

•	 Prazo da prestação do serviço;

•	 Data da prestação;

•	 Bancos que intervêm na operação; e

•	 Documentos exigidos pelo importador.

As principais condições do contrato são expressas com a emissão, por 
parte do exportador, de uma Fatura Invoice que constitui a oferta dirigida ao importador.

Essa oferta é aceita pelo importador, podendo ser a aceitação tácita ou 
expressa. Posteriormente à aceitação da oferta, o exportador emite a Fatura Comercial 
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ou Definitiva, que é o documento principal no qual se expressa o Contrato de Compra 
e Venda Internacional. Para que o contrato de prestação de serviços seja válido, não 
há forma específica pré-estabelecida. Modelos de contratos podem ser obtidos em 
pesquisa na Internet, contudo deve-se observar se o contrato contém as cláusulas 
importantes para resguardar sua empresa.

7.1.1 - Nível de Serviço

Como parte integrante do Contrato de Compra e Venda Internacional, ou 
como um documento adicional, o empreendedor deve estar atento para a pactuação 
dos níveis de serviço, indicadores, metas, prazos, papéis e responsabilidades das 
partes envolvidas no contrato.

O Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement) surgiu no contexto 
dos contratos de tecnologia da informação, mas sua pactuação entre exportadores e 
importadores e as respectivas penalizações referentes ao seu descumprimento são 
essenciais para a boa prestação de um serviço e para a compreensão das expectativas 
do cliente, especialmente quando se considera as diferenças culturais entre clientes 
de países diferentes.

A pactuação de níveis de serviço entre as partes de um contrato, bem como 
seus respectivos indicadores e metas, é um importante instrumento para a organização 
da prestação do serviço no exterior, bem como para resguardar o empreendedor de 
eventuais questionamentos não pactuados anteriormente.

7.2 - Fatura Proforma ou Fatura Invoice

A Fatura Proforma é o documento emitido pelo prestador de serviço a 
residente ou domiciliado no exterior, em formulário próprio, de preferência em inglês 
ou no idioma do país importador. Muitas vezes a Fatura Proforma substitui o contrato. 
Este documento formaliza e confirma a negociação, desde que devolvido ao exportador 
contendo o aceite do importador para as especificações contidas. É similar à fatura 
comercial (definitiva), porém com características de um orçamento, ou seja, não gera 
obrigação de pagamento por parte do comprador. 

Na Fatura Invoice devem estar relacionadas as principais características 
da operação, nome do vendedor, endereço, nome do comprador e endereço, nome do 
representante e de uma forma sumária, as condições em que foram efetuados a venda 
e o prazo de pagamento.
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7.3 - Fatura Comercial ou Commercial Invoice

 

É o documento internacional emitido pelo exportador que, no âmbito 
externo, equivale à Nota Fiscal. Representa a operação comercial em si e sua finalidade 
é formalizar a prestação do serviço. 

Tal documento, de validade internacional, deve conter as mesmas 
informações básicas do contrato firmado, porém caso o pagamento seja parcelado, 
será necessário emitir nova fatura a cada vencimento.

A fatura comercial deve conter as seguintes informações:

•	 Descrição da prestação do serviço;

•	 Prestador e tomador – conforme a qualificação indicada no 
contrato;

•	 Número do documento – numeração que auxilia na 
identificação do processo;

•	 Data de emissão;

•	 Menção da identificação do contrato ou fatura proforma;

•	 Valor total do pagamento ou parcela;

•	 Forma de pagamento – conforme contrato; e

•	 Dados bancários do prestador

1. nome do banco

2. endereço no Brasil

3. telefone (+55 0XX XXXX-XXXX)

4. pessoa de contato

5. agência e conta do prestador

6. códigos internacionais fornecidos pelo banco

7. beneficiário da remessa – mesmo que seja o próprio 
prestador, deve ser informado conforme o cadastro no 
banco (razão social).

Modelos de fatura comercial podem ser encontrados na internet, por 
exemplo no site do Sebrae: http://www.sebrae.com.br/customizado/negocios-
internacionais/exportar-e-importar/como-exportar. 

7.4 - Contrato de Câmbio

No Brasil não é permitido o livre curso da moeda estrangeira, isto é, as 
pessoas físicas ou jurídicas só podem comprar ou vender moedas estrangeiras nos 



GUIA BÁSICO PARA EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS46

estabelecimentos legalmente autorizados pelo Banco Central do Brasil – BACEN. 
Todo recurso em moeda estrangeira que entra no Brasil deve ser transformado em 
Reais num prazo de até 90 dias, sob pena de o valor da ordem de pagamento ser 
devolvido ao remetente em sua totalidade. 

Sendo assim, o ingresso e a saída de moeda estrangeira correspondente 
ao recebimento das exportações, que não envolvam a manutenção de recursos no 
exterior, e ao pagamento das importações deve ser efetuado mediante a celebração 
e liquidação de contrato de câmbio em banco autorizado a operar no mercado de 
câmbio.

O Contrato de Câmbio é o instrumento firmado entre o vendedor e 
o comprador de moedas estrangeiras, no qual se mencionam as características 
completas das operações de câmbio e as condições sob as quais se realizam. Ele tem 
por objeto a troca de divisas. Assim sendo, sempre teremos como contrapartida do 
valor em moeda estrangeira, apontado no contrato de câmbio, o valor correspondente 
àquele em moeda nacional, obtido em função da conversão efetuada pela taxa de 
câmbio.

Todas as disposições normativas e procedimentos relativos ao mercado 
de câmbio são regulamentadas pelo Banco Central na Circular nº 3.691, de 16 de 
dezembro de 2013 (Circular que sucede o Regulamento do Mercado de Câmbio 
e Capitais Internacionais - RMCCI, desde 3/2/2014). A íntegra da Circular pode ser 
acessada em: http://www.bcb.gov.br/Rex/LegCE/Port/circulares.asp. 

7.5 - ISS e Documentos Fiscais

A Lei Complementar nº 116/2003 prevê que “o imposto (ISS) não incide 
sobre: I – as exportações de serviços para o exterior do País”. Prevê ainda em 
seu parágrafo único que “não se enquadram no disposto no inciso I os serviços 
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja 
feito por residente no exterior.”

A prestação de serviços é tributada normalmente pelo ISS, cabendo a 
identificação da ocorrência do fato gerador em cada operação. O ISS é regulamentado 
pelo município de domicílio do prestador brasileiro. Assim, para a incidência do 
imposto deve ser observada a legislação local.

Já a Nota Fiscal ou o documento equivalente deve sempre ser emitida 
quando da prestação de um serviço, mesmo que não haja incidência do ISS, quando 
o serviço for exportado.

7.6 - Registro no Siscoserv

Todos os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com residentes 
ou domiciliados no exterior, operações de venda ou aquisição de serviços, intangíveis 
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e outras operações que produzam variações no patrimônio, inclusive operações de 
exportação e importação de serviços, devem efetuar o registro no Siscoserv.

A responsabilidade pelos registros RVS/RF do Módulo Venda do Siscoserv 
é do residente ou domiciliado no País que mantenha relação contratual com residente 
ou domiciliado no exterior e contra este fature a prestação de serviço, a transferência 
de intangível ou a realização de outra operação que produza variação no patrimônio, 
ainda que ocorra subcontratação de residente ou domiciliado no País ou no exterior.

Estão dispensadas do registro no Siscoserv, nas operações que não tenham 
utilizado mecanismos de apoio ao comércio exterior de serviços, de intangíveis e 
demais operações de que trata o art. 26 da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011:

I – as pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – Simples Nacional e os Microempreendedores Individuais – MEI de que 
trata o §1o do artigo 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e

II – as pessoas físicas residentes no País que, em nome individual, não 
explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza 
civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, desde que não realizem operações 
em valor superior a US$ 30.000,00 (trinta mil dólares dos Estados Unidos da América), 
ou o equivalente em outra moeda, no mês.

Mais informações sobre a legislação relativa aos registros, bem como 
sobre as informações que devem ser registradas estão disponíveis nos Manuais 
Informatizados do Sistema, disponíveis em: http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/
interna.php?area=4&menu=3407. 
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8 – Onde Encontrar Apoio

O Sistema de Apoio à Internacionalização é integrado por entidades 
públicas e privadas que desenvolvem políticas públicas (no caso de entes 
governamentais) e ações com o objetivo de promover exportações brasileiras, 
substituição competitiva de importações e atração de investimento direto estrangeiro – IDE. 

Neste Guia, são destacadas as entidades do Sistema de Apoio à 
Internacionalização mais diretamente afeitas ao setor terciário. 

8.1 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC   

Compete ao MDIC (www.mdic.gov.br) desenvolver e colocar em prática 
políticas públicas de interesse dos setores secundário e terciário, em articulação com 
diferentes atores, tanto governamentais quanto privados. A atuação do MDIC se dá 
por meio de:

•	 Colegiados que o MDIC integra juntamente com outras partes 
interessadas na promoção do setor produtivo nacional (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Industrial – CNDI, Câmara de Comércio 
Exterior – CAMEX, Conselho Nacional das Zonas de Processamento de 
Exportações – CZPE, entre outros);

•	 Entidades autônomas vinculadas ao Ministério (Superintendência 
da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial – INPI, Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO e Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES); 

•	 Agências executivas de políticas conduzidas pelo MDIC (Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI e Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos – Apex-Brasil);

•	 Órgãos específicos singulares que integram a estrutura do Ministério 
(Secretaria de Comércio e Serviços – SCS, Secretaria da Inovação - SI, 
Secretaria do Desenvolvimento da Produção – SDP e Secretaria do 
Comércio Exterior – SECEX).

A SCS é o órgão do MDIC ao qual compete mais diretamente 
desenvolver políticas públicas em prol das empresas nacionais 
nos mercados doméstico e externo, que atuam no comércio e na 
prestação de serviços. A SCS também atua com vistas à atração 
de investimento direto estrangeiro no setor terciário brasileiro.  
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A SI está envolvida com ações afeitas ao acesso à tecnologia e à inovação 
por parte de empresas brasileiras de bens e serviços e temas conexos como o 
Programa InovaAtiva (apoio a startups de base tecnológica), Pronatec-PBM (formação 
de recursos humanos de alta especialização) e outros.         

A SDP coordena as atividades da Rede Nacional de Informações sobre 
o Investimento – RENAI, que mantém site eletrônico sobre oportunidades de 
investimentos em todos os setores da economia brasileira, incentivos fiscais ao 
investimento e apoio ao investidor internacional no País.

A SECEX mantém o Portal Brasileiro de Comércio Exterior – COMEX, site 
eletrônico com informações sobre a exportação de bens, e na estrutura do MDIC é 
responsável pela formulação e implementação das ações relacionadas ao comércio 
exterior de mercadorias. 

8.2 - Ministério das Relações Exteriores – MRE

A promoção dos interesses das 
empresas brasileiras no exterior é uma 
das atribuições do MRE, realizada em 
cooperação com outras entidades. O 

Departamento de Promoção Comercial e Investimentos – DPR é a unidade competente 
do MRE para atuar na definição e na implementação de políticas de promoção das 
exportações brasileiras e de atração de investimentos estrangeiros.  

Os Setores de Promoção Comercial – SECOMs no exterior, são postos 
estratégicos que se localizam em Embaixadas e Consulados brasileiros e são 
diretamente ligados ao DPR. Os SECOMs são responsáveis pela captação e pela 
divulgação de informações sobre demandas de importação de produtos brasileiros 
e de investimento. Apoiam empresas brasileiras em busca de novos mercados e 
negócios, bem como a participação de empresários em feiras, missões e outros 
eventos. Eles produzem pesquisas de mercado e de outros produtos, além de análises 
de competitividade e concorrência.

Além disso, há instrumentos criados pelo MRE especificamente para a 
área de promoção comercial, como o SIPRI – Sistema de Promoção de Investimento e 
Transferência de Tecnologia para Empresas. Tal sistema articula as missões brasileiras 
no exterior que objetivam a expansão das exportações brasileiras e da cooperação 
tecnológica entre os países. Em coordenação com a Rede Nacional de Informações 
sobre o Investimento – RENAI, do MDIC, o SIPRI divulga, no Brasil e no exterior, 
diversas oportunidades de atração de capital e de tecnologia que possam beneficiar 
empresas nacionais.

Valendo-se do conhecimento e da experiência de seus quadros em 
diplomacia e em comércio internacional, o DPR também realiza eventos voltados 
para a promoção da imagem do Brasil e de sua capacidade produtiva e tecnológica, 
no exterior, com o objetivo de associar caráter moderno e dinâmico à percepção 
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internacional do País. Para tanto, trabalha em estreita parceria com entidades 
representativas do setor privado e com empresas atuantes no mercado externo.

8.3 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI

O MCTI tem como competências os seguintes assuntos: política nacional 
de pesquisa científica, tecnológica e inovação; planejamento, coordenação, supervisão 
e controle das atividades da ciência e tecnologia; política de desenvolvimento de 
informática e automação; política nacional de biossegurança; política espacial; 
política nuclear e controle da exportação de bens e serviços sensíveis.

Com a incorporação das duas mais importantes agências de fomento do 
País – a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP e o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e suas unidades de pesquisa 
– o Ministério da Ciência e Tecnologia passou a coordenar o trabalho de execução 
dos programas e ações que consolidam a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação. O objetivo dessa política é transformar o setor em componente estratégico do 
desenvolvimento econômico e social do Brasil, contribuindo para que seus benefícios 
sejam distribuídos de forma justa a toda a sociedade.

8.4 - Secretaria da Receita Federal do Brasil   

        

A Secretaria da Receita Federal do Brasil é responsável pela 
administração dos tributos de competência da União e aqueles 
incidentes sobre o comércio exterior. A RFB tem, entre outras 
competências: administrar os tributos internos e do comércio 
exterior; gerir e executar os serviços de administração, 

fiscalização e controle aduaneiro; promover a integração com órgãos públicos e 
privados mediante convênios para permuta de informações, métodos e técnicas 
de ação fiscal e para a racionalização de atividades, inclusive com a delegação de 
competência; atuar na cooperação internacional e na negociação e implementação de 
acordos internacionais em matéria tributária e aduaneira. 

A RFB, em conjunto com a SCS/MDIC, é gestora do Siscoserv.

8.5 - BNDES    

                                                             

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES é uma empresa pública federal, e é um 
instrumento importante de financiamento de longo prazo 
para a realização de investimentos em todos os setores 
econômicos.
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O apoio do BNDES se dá por meio de financiamentos a projetos de investimentos, 
aquisição de equipamentos e exportação de bens e serviços. Além disso, o Banco 
atua no fortalecimento da estrutura de capital das empresas privadas e destina 
financiamentos não reembolsáveis a projetos que contribuam para o desenvolvimento 
social, cultural e tecnológico.

Para conhecer todos os mecanismos de apoio à internacionalização 
de empresas brasileiras e à exportação de serviços, acesse: http://www.bndes.
gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Exportacao_e_Insercao_
Internacional/. A Sessão 5 deste Guia inclui informações sobre o BNDES Prosoft – 
Exportação, o BNDES Exim Pré-embarque e Pós-embarque, bem como sobre o BNDES 
Finem, que são linhas de financiamento voltadas ao apoio à inserção internacional 
das empresas, inclusive de serviços.

8.6 - Apex-Brasil        

                                          

A Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos – Apex-Brasil é 
uma entidade autônoma do sistema MDIC que 
tem como missão desenvolver a competitividade 
das micro, pequenas e médias empresas 

brasileiras, promovendo a internacionalização dos seus negócios e a atração de 
Investimentos Estrangeiros Diretos (IED). 

A Agência tem sede em Brasília – DF e escritórios de atendimento nas 
capitais de 13 estados (em parceria com as federações da indústria): Amazonas, 
Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, 
Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 

A Apex-Brasil também conta com centros de negócios instalados em 
importantes mercados para as exportações brasileiras e captação de investimento 
direto estrangeiro em Miami, Havana, Bruxelas, Moscou, Luanda, Dubai e Pequim. 

A Agência apoia a internacionalização de empresas brasileiras 
especialmente por meio dos seguintes produtos: 

•	 Inteligência de mercado e de Inteligência competitiva – estudos, 
análises de mercado e treinamento relativos às oportunidades de 
negócios mais atrativas incluindo, entre outros, mercados estratégicos 
perfil e oportunidades, perfil exportador de setores brasileiros, perfil 
exportador de estados brasileiros, boletim conjuntura e estratégia e 
treinamento em inteligência comercial e interpretação de estudos; 

•	 Estratégia para internacionalização – conjunto de serviços para orientar 
as empresas no desenvolvimento de estratégias de internacionalização; 

•	 Promoção de negócios e imagem – os serviços dessa categoria 
orientam as empresas a melhorar imagem de marca e produtos 
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(bens e serviços) com foco em exigências, gostos e preferências de 
clientes e consumidores estrangeiros e facilitam o contato desses com 
exportadores brasileiros. 

A atração de IED é coordenada pela Apex-Brasil com foco nas cadeias 
produtivas de setores estratégicos para a economia brasileira. A Agência foca 
investimentos que favorecem a transferência de tecnologia e o desenvolvimento da 
competitividade das empresas e da economia nacional como um todo. A Apex-Brasil 
promove visitas de potenciais compradores e investidores estrangeiros e formadores 
de opinião para que conheçam a estrutura produtiva brasileira.

8.7 - Sebrae   

                                    

O Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas – Sebrae 
é uma entidade que atua para promover 
a competitividade e o desenvolvimento 

sustentável das micro e pequenas empresas. Foi criado para estimular o 
empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro 
e pequenas empresas do Brasil.

O Sebrae trabalha, ainda, para que a exportação e a importação estejam 
presentes no cotidiano das empresas, por meio do Programa Internacionalização 
da Micro e Pequenas Empresas. A iniciativa aumenta o acesso dos empresários ao 
mercado externo e desenvolve estratégias e ações que contribuem para a participação 
continuada das MPEs no mercado internacional.

O Sebrae dedica uma sessão especial a informações sobre a exportação de 
serviços: http://www.sebrae.com.br/customizado/acesso-a-mercados/venda-melhor/
comercio-exterior-1/exportacao-de-servicos/.

8.8 - Banco do Brasil

O Banco do Brasil atua como parceiro dos exportadores 
brasileiros com a oferta de soluções em câmbio e 
comércio exterior, a exemplo dos serviços de Consultoria 
e Capacitação em Negócios Internacionais, além 
de ser o agente financeiro exclusivo do Programa de 

Financiamento à Exportação – Proex.

O Banco disponibiliza ainda soluções financeiras para a instalação, 
manutenção, ampliação e modernização de empresas no exterior. 

Para mais informações, acesse a página www.bb.com.br/comex. 
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Cabe ressaltar que diversos bancos, privados e públicos, autorizados pelo 
Bacen a operar no mercado de câmbio, concedem mecanismos de apoio ao comércio 
exterior de serviços, como por exemplo o Adiantamento sobre Contrato de Câmbio 
– ACC e o Adiantamento sobre Cambiais Entregues – ACE.
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC

Secretaria de Comércio e Serviços – SCS

Equipe Técnica

Maurício Lucena do Val

Diretor de Políticas de Comércio e Serviços

Jane Alcanfor de Pinho

Coordenadora-Geral de Mercado Externo

Renata Alves de Oliveira Carvalho

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Carlos Veloso de Melo Jr.

Analista de Comércio Exterior

Tiago de Almeida Pinto

Analista de Comércio Exterior

Contato:

decos.scs@mdic.gov.br
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