
O governo brasileiro quer re -
verter o déficit do setor de ser-
viços nas transações comer -
ciais com outros países. Essa 
conta, registrada no balanço de 
pagamentos, está negativa em 
US$ 21,4 bilhões até julho deste 
ano e, seguindo nessa toada, 
pode superar os US$ 30 bilhões 
de déficit amargados em 2010 
— em 12 meses, o Brasil acumu-
la saldo negativo de US$ 35 bi-
lhões em 2011. "Desde 2006 as-
sistimos a um crescimento ex-
ponencial deste resultado e pre-
cisamos mudar essa trajetória, 
estabelecer uma cultura de ex-
portação de serviços", disse o 
secretário de comércio e servi-
ços do Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio 
Exterior (Mdic), Humber to 
Luiz Ribeiro da Silva. 

E os Estados Unidos podem 
ser um aliado de peso nesse 
processo: tem grande experiên-
cia nesse tipo de negócio, ex-
portando serviços intelectuais 
e angariando turistas do m u n -
do todo, o que lhe conferiu su-
perávi t de US$ 140 bi lhões 
com o mundo no ano passado. 
Além disso, se mostra disposto 
a intensificar suas compras do 

Brasil e se dispõe a fazer uma 
parceria para que empresas 
brasileiras e americanas, jun 
tas, atendam terceiros merca-
dos (leia mais ao lado). 

Segundo Silva, os america-
nos — que estão em primeiro 
na lista de importadores tanto 
de produtos industrializados, 
quanto de serviços brasileiros 
— já olham com interesse para 
a terceirização na área de Tec-
nologia da Informação (TI), co-
mo, por exemplo, os call cen-
ters que podem ser instalados. 
em solo brasileiro. "Temos van-
tagens comparat ivas que se 
equiparam e até ultrapassam as 
oferecidas pela índia, grande 
centro de atendimentos no ex-
terior", disse o secretário, lem-
brando que uma das conveniên-
cias é o fuso horário brasileiro, 
bem mais próximo do america-
no do que o do concorrente. 

O desenvolvimento de p ro -
jetos em serviços intelectuais, 

como soluções (softwares) pa -
ra o setor financeiro, que pos-
sam ser vendidos ao exterior 
também são foco do governo. 
As tratativas se intensificaram 
no mês passado, quando Ribei-
ro recebeu em seu gabinete Ni-
cole Lamb-Hale, a secretária-
adjunta para comércio e servi-
ços do Depar tamento de Co-
mércio dos Estados Unidos. 
"Temos interesse em colabo-
rar no setor terciário e ampliar 
a relação de t rabalho bi la te-
ral", disse Hale. 

Segundo ela, é possível am-
pliar a relação bilateral em áreas 
como construção, arquitetura e 
engenharia, além de viagens e tu-
rismo. Nesse último item, o go-
verno brasileiro tem interesse 
particular, já que ainda é reduzi-
do o número de turistas estran-
geiros que visitam o Brasil. 

Neqociações 
"O Brasil tem um grande poten-

cial de conteúdo intangível que 
os executivos americanos preci-
sam conhecer", diz o secretá-
rio, referindo-se a encontros de 
negócios entre empresários que 
estão sendo programados pelas 
autoridades dos dois países para 
os próximos seis meses. 

A primeira sessão bilateral 
está agendada para outubro , 
em território americano e de -
ve reunir empresas das áreas 
de TI, mídia, entretenimento, 
engenharia e arquitetura. Para 
o início de 2012, o encontro de-
ve ocorrer no Brasil. "Nós ain-
da não t ínhamos uma cultura 
de exportação de serviços e is-
so está sendo revisto e há um 
esforço convergente do setor 
público e do privado para r e -
verter isso no menor prazo pos-
sível", a f i rmou o secre tár io 
brasileiro, lembrando que as 
tratativas nesse sentido vão se 
estender t ambém a países da 
Europa e para o Japão. • 
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Dos US$ 30,3 bi exportados em 
serviços em 2010,42,1% foram 
para empresas americanas 

Os Estados Unidos são a princi-
pal fonte de receita das empre-
sas brasileiras que vendem servi-
ços no exterior. De acordo com 
dados do Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio 
Exterior (Mdic), dos US$ 30,3 bi-
lhões exportados no ano passa-
do, 42,1% vieram do solo ameri-
cano. O restante foi pulverizado 
entre vários outros países, com 
destaque mais significativo para 
os da União Européia (UE), que 
consumiram 31,2% do total. 

A conta de serviços registra-
da no balanço de pagamentos 
do Banco Central abrange as 
despesas e receitas do Brasil 
com o mundo e está relaciona-
da a pagamento de fretes, segu-
ros, turismo, patentes, royal-
ties, soluções tecnológicas e 
serviços empresariais. 

No lado da oferta, os princi-
pais setores são comércio por 
atacado, com exceção de veícu-
los automotivos, seguidos por 
atividades ligadas ao patr imô-
nio cultural e ambiental. No ter-
ceiro lugar do ranking entram 
os serviços financeiros, como se-
guros, previdência complemen-
tar e planos de saúde. 

As atividades de Tecnologia 
da Informação (TI) estão na quar-
ta posição e é justamente para es-
sa área que, segundo o secretá-
rio de comércio e serviços do 
Mdic, Humberto Luiz Ribeiro da 
Silva, americanos já mostraram 
interesse (ver matéria ao lado). 

As negociações nos diversos 
segmentos de serviços estão 
concentradas em apenas dois es-
tados: São Paulo e Rio de Janei-
ro. É neles que, segundo o 
Mdic, estão as micro e peque-
nas empresas (MPEs) responsá-
veis por puxar essa parte do co-
mércio exterior brasileiro. Afi-
nal, as companhias desse porte 
representam 76,1% de um total 

de quase 30 mil exportadoras. 
Em geral, são superavitárias, ou 
seja, vendem muito mais servi-
ços do que compram do exte-
rior e, por isso mesmo, respon-
deram por 10,8% de toda recei-
ta da conta de serviços apurada 
pelo BC no ano passado. 

Em contrapartida, as grandes 
empresas, que têm um volume 
maior de negociações com ou-
tros países, apresentam mais 
despesas (93,9%) — enviam 
mais recursos para pagar servi-
ços adquiridos fora do país — do 
que receitas (75,8%) recebidas 
pelas vendas. • S.C. 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 10-11




