


Uma parcela pequena do setor de serviços de um país
era considerada um item a ser comercializado além das
fronteiras do território nacional. O maior exportador
mundial, os Estados Unidos, concentrava as suas ex-
portações em transportes e viagens (65% do total das
exportações). Outros itens comercializados internacio-
nalmente eram identificados quase como exclusivos dos
países desenvolvidos. Alguns faziam parte do processo
de internacionalização das empresas, como a abertura
de filiais para a prestação de serviços financeiros. Outros
itens, como licenças para uso de tecnologias, cinema,
música eram também dominados pelos países ricos.

As novas formas de telecomunicações e a abertura
dos mercados de serviços mudaram o cenário para o co-
mércio mundial. Novos produtos passaram a ser comer-
cializados internacionalmente através da comunicação
eletrônica (consultorias, call centers, banco de dados,
entre outros). A abertura de mercados e os processos de
privatização impulsionaram a instalação de empresas de
serviços em territórios estrangeiros.
Participação não muda — Os dados da Organização
Mundial do Comércio (OMC) mostram que a partici-
pação das exportações de serviços nas transações cor-
rentes mundiais (mercadorias mais serviços) passou de
15,2%, em 1980, para 18,5% em 1990,19,2% em 2005
e 18,3%, em 2006. Logo, o grande impacto das novas
tecnologias teria ocorrido na década de 80.

Nos Estados Unidos, o percentual de serviços nas
transações correntes segue o resultado mundial. Foi de

14,5%, em 1980, 25,2% (1990) e 27,2% (2006). No
Brasil, os percentuais são de 7,7% (1980), 10,6% (1990),
11,6% (2006) e 13% (acumulado de janeiro a junho de
2007). Os dados para a China permitem comparar o
ano de 1990, participação de 8,5%, com 2005 (8,8%).
A Federação da Rússia registra o percentual de 8,9%,
em 2006.

O desempenho da índia não segue o padrão mundial.
No ano de 1980, a participação de serviços nas transa-
ções correntes era de 25%, cai para 20,4%, em 1990 e
sobe para 37,7%, em 2006. As vantagens competitivas
da índia são associadas a segmentos de alta tecnologia
(softwares) e a exploração de mercados intensivos em
trabalho de língua inglesa (call centers).

Entre os BRICs, o Brasil apresenta o maior percentual
de serviços nas suas transações correntes, após a índia.
Um resultado coerente com a maior participação do
setor de serviços no PIB, comparando com a Rússia e
a China. No entanto, no ranking dos principais expor-
tadores mundiais está na 35a posição, atrás da Rússia
(27a), índia (11a) e China (9 a) .
Serviços no Brasil — A compilação mais detalhada
das estatísticas de serviços começou a ser realizada na
década de 90. Serviços passaram a integrar as nego-
ciações da OMC e de acordos regionais. No entanto, é
consensual que as informações ainda são relativamente
precárias. Existem problemas de classificação e os dados
são subestimados. O exemplo clássico é a prestação de
serviços através da presença de empresas no território
estrangeiro. Qual a diferença em relação às vendas de
mercadorias pelas empresas multinacionais no país
estrangeiro?

As vendas das filiais das empresas multinacionais do
setor industrial no mercado doméstico brasileiro não são
contabilizadas como exportações. O mesmo deve valer
para as empresas de serviços. Esse resultado decorre da



prática contábil da balança de pagamentos, que consi-
dera atividades instaladas no país com prazo superior
a um ano como de residentes. No setor de serviços,
entretanto, algumas atividades empresarias necessitam
estar presentes no território estrangeiro, como serviços
de construção, para fornecerem o produto. O prazo
pode ser superior a um ano, mas não configura uma
atividade permanente.

O principal mercado de destino das exportações bra-
sileiras é os Estados Unidos (51,6%), seguido da União
Européia (27,5%). O mercado sul-americano representa
apenas 4,5% do total exportado (ver tabela). Em 2006,
excluindo transportes e viagens, a principal receita de
exportações de serviços do Brasil (75%) foi a do item
de "comerciais, técnicos e profissionais". Aqui estão in-
cluídos os serviço de profissionais liberais, serviços de
arquitetura, engenharia e outros serviços técnicos. Nesse
caso também, os Estados Unidos lideram com 51,2% do
destino das exportações e a União Européia com 26,6%.
O percentual da América do Sul foi de 5,2%.

A proximidade com os vizinhos sul-americanos e o
aumento da presença de empresas brasileiras nesses paí-
ses levanta a dúvida sobre a pequena participação desses
países nas exportações de serviços brasileiros. O dado
da balança de pagamentos é correto, o que se destaca
é a possível subestimação via a presença comercial das
empresas brasileiras de serviços.
Investimentos diretos brasileiros — O Boletim da
SOBEET (Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas
Transnacionais e da Globalização Econômica) de se-
tembro de 2007 destacou o aumento dos investimentos
diretos estrangeiros do Brasil (IDB). No acumulado dos
últimos 12 meses até agosto de 2007, esses somavam
US$ 27,2 bilhões.

Os dados de estoque do IDB, para o ano de 2005,
estavam concentrados na prestação de serviços (36,1%)

e intermediação financeira (26,3%). São apresentadas
informações sobre os fluxos do IDB. No ano de 2004,
21,2% se destinam para a América Latina e 12,6% para
os Estados Unidos. Para os outros anos, as informações
são: 2005 (14,4% para os EUA e 16,6% para a América
Latina); 2006 (5,5% EUA e 9% América Latina) e; ja-
neiro a agosto de 2007 (50,2% EUA e 40,7% América
Latina).

Não há cruzamento dos dados por setores e destino
dos investimentos. No entanto, a predominância dos
setores de serviços no estoque de IDB e as informações
sobre os fluxos de investimentos sugerem que a pre-
sença das exportações de serviços (incluindo presença
comercial acima de um ano) talvez seja maior que os
dados contabilizados pela balança de pagamentos, no
caso latino-americano.

É interessante notar, a importância dos fluxos para
os Estados Unidos. O país é o principal mercado para
as exportações de serviços brasileiras e também o prin-
cipal ofertante de serviços (42,6% do total importado,
em 2006). É necessário investigar se há um comércio
intra-setorial, nesse caso. Empresas multinacionais de
capital estadunidenses sediadas no Brasil podem expli-
car esse resultado.

O setor de serviços no comércio exterior brasileiro
requer estudos mais detalhados e um esforço contínuo
de aprimoramento das estatísticas.
Serviços — A produtividade do setor de serviços in-
fluencia as exportações de mercadorias. Serviços de lo-
gística, comercialização, distribuição, para citar alguns
exemplos, entram na composição final do preço dos
produtos. Logo, independente do comércio mundial, é
preciso investir no aumento da eficiência do setor.

Os dados do comércio mundial mostram uma es-
tabilidade da participação de serviços nas transações
correntes mundiais. Isso não quer dizer que o setor está
estagnado. Ao contrário, as constantes inovações na área
de telecomunicações e informática abrem constantemen-
te novos mercados para a prestação de serviços.

Países em desenvolvimento possuem vantagens com-
petitivas nos setores intensivos em trabalho e podem
desenvolver nichos de excelência (caso da índia). Na
América do Sul, o Chile tem apostado na possibilidade
de se tornar uma referência para prestação de serviços
(outsourcing). O requisito básico, entretanto, para
impulsionar o setor de exportações de serviços é o
investimento em educação. Serviços, por definição, são
intensivos em capital humano. Pode ser capital humano
altamente qualificado (serviços de consultoria) ou de
qualificação intermediária (call centers).

O tamanho do setor de serviços no Brasil, sua posição
no comércio mundial em comparação com os outros
BRICs, sugere que é preciso um "olhar" mais atento
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