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1. Em resposta aos desafios enfrentados pelo setor de serviços brasileiro e seu potencial de inserção na 

economia mundial, a Secretaria de Comércio e Serviços (SCS) conta com diversas iniciativas para aperfeiçoar 

a formulação e o monitoramento de políticas públicas voltadas ao setor, bem como para contribuir com a 

inteligência comercial das empresas do setor terciário. 

 

2. Ao considerarmos que comércio exterior de serviços é medida inequívoca da competitividade do setor 

terciário brasileiro, a utilidade e a importância de dados fidedignos vão além das ações de incremento das 

exportações brasileiras e conferem às Estatísticas do Comércio Exterior de Serviços o potencial de orientar 

políticas destinadas a todo o setor e não somente ao segmento exportador.  

 

3. Em 2015, a Secretaria divulgou oficialmente as Estatísticas do Comércio Exterior de Serviços a partir 

dos registros efetuados no Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços e Intangíveis (Siscoserv).  

 

4. O Siscoserv, instituído pela Portaria Conjunta RFB/SCS nº 1.908, de 19 de julho de 2012, consiste em 

um sistema informatizado que permite o registro das operações de comércio exterior de serviços e de 

intangíveis do Brasil. O Sistema foi criado com o objetivo de contribuir 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 ligadas ao setor.  

 

5. Ao priorizar o fluxo comercial, o Siscoserv traça um panorama que transcende os aspectos financeiros 

do comércio exterior de serviços. Por meio do Sistema capturam-se detalhes da prestação de serviços que 

fogem aos demais instrumentos. O modo de prestação do serviço, por exemplo, desvenda os modelos de 

negócio adotados pelas empresas brasileiras e é aspecto determinante nas negociações internacionais. As datas 

de início e conclusão dos serviços, por sua vez, nos auxiliam a caracterizar os enlaces comerciais entre os 

países, sejam eles duradouros ou fugazes. A própria identificação pelo Governo dos atores relevantes deste 

comércio passou a ser possível. O Siscoserv captura, ainda, informações sobre a Presença Comercial no 

Exterior de empresas que comercializam serviços. 

 

6. Os dados foram apresentados em quatro formatos distintos: o Panorama do Comércio Internacional 

de Serviços, publicação tradicional que na atual edição trouxe como inovação as estatísticas extraídas do 

Siscoserv. Os Perfis Bilaterais de Comércio Exterior de Serviços que oferecem uma visão dos serviços e 

intangíveis que estão sendo comercializados pelo Brasil com os parceiros comerciais mais estratégicos do país. 

Os dados consolidados em forma de tabelas, que descrevem detalhadamente os aspectos mais relevantes do 

comércio exterior de serviços brasileiro no ano calendário de 2014 e o primeiro semestre de 2015. Finalmente, 

foram disponibilizados os dados brutos descrevendo cada operação registrada desde o início do 

funcionamento do Sistema, em agosto de 2012, até junho de 2015. 
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7. Os dados do Siscoserv foram compartilhados ainda com diversas instituições como Ministério das 

Relações Exteriores (MRE), Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), Banco Central do 

Brasil (Bacen), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e  Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) para apoiar seus trabalhos internos, a exemplo do setor privado e da Academia, além dos 

países membros da Aladi e do Grupo de Estatísticas de Serviços do Mercosul. 

 

8. Todo esse trabalho foi possível graças à conclusão do Data Warehouse (DW) do Siscoserv. O DW é 

a ferramenta que possibilita a disponibilização de dados acurados de forma ágil e segura.  

 

9. Ainda em dezembro de 2015, foi concluído o desenvolvimento do perfil de acesso ao DW dos órgãos 

gestores de mecanismos de apoio ao comércio exterior de serviços, em cumprimento ao que estabelece o 

artigo 26 da Lei nº 12.546/2011. A partir desse perfil, os órgãos habilitados receberão informações detalhadas 

relativamente às operações apoiadas e registradas no Siscoserv, para o auxílio à gestão e ao acompanhamento 

desses mecanismos. 

 

10. Em relação à inteligência comercial, a SCS constatou a ausência de estudos voltados ao setor de 

serviços e observou potencial de utilização dos dados coletados a partir do Siscoserv como subsídio para 

conhecer melhor os mercados e contribuir para ampliar as exportações e a internacionalização das empresas 

brasileiras de serviços. Assim, a Secretaria iniciou projeto para o desenvolvimento de metodologia capaz de 

mapear oportunidades de negócios para empresas brasileiras que comercializam serviços em mercados 

estrangeiros. 

 

11. Como estudo piloto foi eleito o mercado da Colômbia e foram identificadas as oportunidades de 

negócio em serviços naquele país, a partir de cruzamento de dados do Siscoserv e da pauta importadora 

daquele país. Para 2016, com a parceria de outros órgãos e entidades, o MDIC espera entregar outros estudos 

de mercados-alvo para o setor de serviços. 

 

12. A SCS tem buscado ainda estreitar o diálogo com o setor privado e debater propostas e iniciativas para 

aumentar a competitividade, estimular as exportações e abrir novos mercados para o setor. A partir dos dados 

do Siscoserv, foram identificados os setores mais competitivos e representativos no comércio exterior de 

serviços e temas de maior interesse desses setores e iniciou-se um debate com as entidades setoriais 

representativas.  

 

13. Como resultado, foram realizadas reuniões com as Associações dos setores de Arquitetura, Design, 

Audiovisual, Games, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação, Engenharia e Construção e as 

Confederações Nacionais (CNI, CNC e CNS); além de reunião com as principais Câmaras de Comércio 

bilaterais e com os órgãos governamentais responsáveis pelas negociações internacionais. 
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14. Em conjunto com as Associações representativas do Setor Privado, está sendo trabalhada uma agenda 

de competitividade para o mercado externo com o seguinte foco: i. estudos de inteligência comercial para 

mercados-alvo; ii. promoção comercial e seleção de mercados alvos para realização de atividades de promoção 

comercial e de ações de acesso a mercado; iii. negociações internacionais, incluindo os encontros bilaterais 

coordenados pelo MDIC e a consolidação de negociações em curso e inclusão de Serviços em novas frentes de 

negociação, com a necessidade de retroalimentação por parte do setor privado para direcionar a atuação do 

MDIC; e iv. mecanismos de apoio à exportação. 

 

15. Em 2015, SCS trabalhou em conjunto com a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) para a 

inclusão do setor de serviços no portal Vitrine do Exportador (VE), iniciativa do Governo Federal que tem 

por objetivo divulgar internacionalmente as empresas brasileiras. A partir dos dados do Siscoserv, foram 

incluídas 10.250 empresas que atuam no comércio exterior de serviços e iniciou-se imediatamente o contato 

com todas essas empresas para que complementem e atualizem as respectivas páginas criadas no portal VE. 

 

16. A Secretaria de Comércio e Serviços acredita que ao avançar na produção de informação sobre o 

comércio exterior de serviços contribui para a ampliação dos conhecimentos disponíveis sobre o setor, além de 

indicar opções de novos negócios para empresas nacionais nos mercados-alvo, assim como gerar inteligência a 

ser utilizada em negociações de acesso a mercado com terceiros países. Aprofundar o diálogo entre setor 

privado e governo também é decisivo para o desenvolvimento do setor de serviços e para a competitividade do 

País. 

 

Todas as publicações citadas estão disponíveis na página eletrônica da SCS.  

 

Qualquer informação adicional entre em contato com: 

Secretaria de Comércio e Serviços do MDIC 

Departamento de Políticas de Comércio e Serviços 

decos.scs@mdic.gov.br  

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/index.php?area=4
mailto:decos.scs@mdic.gov.br

