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Em fevereiro, a exportação de serviços chegou a US$ 292 milhões, 151, 5% maior que o 
resultado de fevereiro de 2000 
 
 
Menos exorbitantes que os registrados pelas commodities na balança comercial brasileira, uma 
olhada nos dados do setor externo revela que a exportação de serviços está crescendo 
gradativamente no Brasil. Se compararmos o período de seis anos, desde 2000, é possível 
observar que a exportação de boa parte dos serviços mais que duplicou no período.  
 
Um exemplo é a exportação de serviços empresariais, de profissionais e técnicos, conforme a 
nomenclatura do Banco Central. Os dados mais recentes no banco de dados da autoridade 
monetária são de fevereiro de 2006, mês que o Brasil vendeu US$ 292, 01 milhões em 
serviços ao exterior. O resultado é 151, 53% maior que o registrado em fevereiro de 2000, 
período em que foram exportados US$ 116, 09 milhões.  
 
Os serviços de arquitetura e engenharia vendidos ao exterior tiveram forte incremento de 157, 
93% no mesmo período, saltando de US$ 103, 02 milhões em fevereiro de 2000 para US$ 
265, 71 milhões no mês passado. A exportação desse tipo de serviço, mais do que a própria 
obra, alavanca também a venda de produtos brasileiros, conforme explica o presidente do 
Sindicato dos Economistas de São Paulo, José Roberto Cunha Jr. “A exportação de serviços 
puxa a venda de produtos manufaturados. Um projeto brasileiro vai levar para fora 
profissionais brasileiros habituados a trabalhar com os nossos produtos, cuja utilização já é 
embutida no orçamento”, diz. Já os serviços de instalação e manutenção de escritórios e 
aluguel tiveram desempenho mais modesto, crescendo 6, 93%, de US$ 111, 77 milhões para 
US$ 119, 51 milhões.  
 
Outro dado que entra na conta de exportações de serviços é a venda de passe esportivo de 
atletas profissionais. Em fevereiro de 2006, foram “exportados” US$ 14, 41 milhões em 
jogadores brasileiros. O valor é 197, 54% superior aos US$ 4, 84 milhões de fevereiro de 
2000. Já a venda de honorários profissionais saiu de US$ 3, 80 milhões e passou para US$ 81, 
07 milhões, com salto de 2. 053%.  
 
O incentivo à exportação de serviços ainda é algo novo no Brasil. No governo, poucos órgãos 
conseguem acompanhar de perto o setor e há poucos dados sobre as vendas das empresas 
brasileiras no exterior. No Ministério do Desenvolvimento, por exemplo, o departamento de 
apoio à exportação de serviços é recém- criado. No Banco Central, que reúne os dados de 
exportação, há poucos números. O órgão mais experiente no assunto é a Apex, a Agência de 
Incentivo à Exportação e Investimentos.  
 
No órgão, o gestor de serviços, Christiano Braga, trabalha no departamento de apoio à 
exportação de serviços e acompanha de perto os projetos que estão sendo incentivados pela 
Apex. “Atuamos em cerca de 55 setores da economia. Na exportação de serviços, temos 
parcerias com entidades da música independente, produção de TV e documentários, 
propaganda e publicidade e franquias”, explica, ao lembrar que a área foi criada há cerca de 
dois anos.  
 
“A Apex entende que esse setor é importante, estratégico, porque agrega valor a outros bens”, 
diz. A agência tem feito ação de levar empresas brasileiras a feiras no exterior, o que facilita e 
potencializa o contato com os possíveis clientes. “Também temos programas de apoio às 
estratégias de comercialização e patrocinamos a vinda ao Brasil de potenciais compradores e 
jornalistas”, explica. 
 
Fora do front direto do comércio exterior, a Apex tem trabalhado com o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para a criação de um sistema único para 
acompanhamento do comércio exterior de serviços. Assim, seria possível ter dados precisos 
sobre a venda de itens brasileiros no Brasil. “Ao contrário dos produtos, não temos um sistema 



que consiga medir as exportações. Estamos criando uma espécie de Siscoserv”, diz ao se 
referir ao Siscomex, sistema integrado entre a Receita Federal e o Ministério.  
 
No mercado de softwares, a forte tendência de terceirização é um fator que naturalmente 
direciona o olhar das empresas desse setor para o mercado internacional. O outsourcing — a 
terceirização, pela qual a empresa se concentra na sua atividade e “deixa os softwares para 
especialistas”— é responsável por ano pela metade — o equivalente a US$ 650 bilhões — da 
movimentação total do mercado de softwares empresariais.  
 
Segundo o presidente da CPM, Antônio Carlos Gil, a facilidade de comunicação ampliou a 
capacidade de o cliente pesquisar preços no mundo todo, aumentando assim a concorrência. 
“Hoje é fácil para uma empresa encontrar alguém na Índia que faz o mesmo serviço pela 
metade do preço”, por exemplo.  
 
Hoje, a maior parte desses serviços prestados fora dos países-chave das empresas — o 
offshore outsourcing — é feita pela Índia. No entanto, é comum entre as empresas a 
preocupação de não concentrar nos serviços de um só país, o que abre espaço para mercados 
alternativos. Para Antônio Carlos Gil, o Brasil ainda não é visto como exportador de tecnologia, 
mas é o melhor de todos os mercados para tal.  
 
Entre as vantagens do mercado brasileiro, Gil destaca a qualidade dos serviços. “O Brasil é 
muito bom em tecnologia. Sem contar que o nosso mercado interno é três vezes melhor que o 
da Índia”, diz. Além disso, os sistemas financeiro e de arrecadação de impostos são os 
melhores do mundo. Apesar dos fortes encargos fiscais, o país ainda oferece custos 
competitivos.  
 
horário próximo ao dos Estados Unidos; descentralização dos centros de competência, que 
estão em diversos estados do País;boa infra-estrutura de telecomunicações, liberdade de 
imprensa, sistema ocidental, democracia.  
 
Na avaliação de Gil, a alavancada do Brasil como um exportador de serviços em tecnologia 
esbarra apenas em algumas lacunas, que envolvem principalmente recursos educacionais. Um 
deles é a falta de profissionais que dominem a língua inglesa. “Precisamos de um esforço em 
educação em todos os níveis nesse sentido”, diz. Outro é um alinhamento da formação dos 
profissionais com a necessidade do mercado. “O Brasil produz por ano dez mil doutores. 
Precisamos produzir mais”, alerta.  
 
Não é apenas de atores globais que é feita a nova fase do cinema brasileiro. Depois do 
renascimento da sétima arte no Brasil no final dos anos 90, grandes produtoras — como a TV 
Globo — passaram a investir no cinema e as telas exibem, semana após semana, grandes 
produções nacionais. Filmes premiados no exterior como Cidade de Deus e Carandiru abriram 
espaço para que produtoras menores começassem a procurar mercados fora do Brasil. 
 
Nomes desconhecidos do grande público como Bossa, Giros, Mixer e TV Pingüim são alguns 
dos que tentam ganhar mercados no exterior. Com filmes, documentários e programas para a 
televisão, essas pequenas produtoras saem principalmente pela América Latina, Europa e 
Estados Unidos para tentar mostrar o Brasil com a ajuda da Apex – Agencia de Promoção de 
Exportação e Investimentos.  
 
A parceria tem dado bons resultados. Quando criado, o programa tinha a meta de exportar 
US$ 6 milhões nos dois primeiros anos. Em apenas um ano, foram cerca de US$ 8 milhões. Ao 
final dos dois anos, cineastas comemoraram a venda de US$ 20 milhões.  
 
Um dos trabalhos vendidos ao exterior foi o documentário Doutores da Alegria, sobre o 
trabalho voluntário em hospitais no Brasil. A produção da Grafa Mixer com a Mamo Filmes foi 
vendida para exibição em diversos países no exterior e inclusive em uma grande emissora de 
TV por assinatura. No ano passado, o canal Discovery Home & Health, que transmite 
programação sobre saúde 24 horas por dia, exibiu o documentário brasileiro.  
 



Também a gastronomia tem rendido divisas para o País. Misturar frutas brasileiras com 
chocolate foi a receita do sucesso para uma empresa mineira, a Showcolate. Em Belo 
Horizonte, surgiu a idéia de colocar frutas em um espeto e cobrir tudo com chocolate quente. 
A idéia ganhou os shoppings mineiros e, em pouco tempo, era vista em todo o Brasil. 
Atualmente, tem cerca de 80 franquias no País que vendem os espetinho com chocolate e 
também o chamado foundue express.  
 
Agora, a Showcolate coloca os primeiros pés no exterior: abriu os três primeiros pontos nos 
Estados Unidos, no estado do Texas. A ida da empresa mineira ao exterior é um bom exemplo 
do potencial de exportação de serviços. Nesses casos, a venda ocorre com a transferência da 
tecnologia da franquia.  
 
Apesar de ter iniciado a expansão internacional pelo concorrido mercado norte-americano, a 
empresa mineira quer outros mercados. Portugal e o México são dois países que fazem parte 
do planejamento da Showcolate para os próximos anos. Junto com ela, a Vivenda do Camarão, 
Wizard, Bit Company, Golden Services, Livraria Nobel, Movimento, Oceanic Cosméticos, 
Carmen Steffens e Bon Grillê fazem parte do grupo de franquias brasileiras que querem ganhar 
novos ares no exterior.  
 
Para isso, elas fazem parte do “Pavilhão Brasil”, iniciativa da Associação Brasileira de 
Franchising (ABF) em colaboração com o governo federal, presente em diversas feiras no 
mundo. No início de março, as empresas estiveram no México, terceiro maior mercado para 
franquias no mundo. No ano, estão previstos outros eventos em Portugal, Espanha e Estados 
Unidos.  
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