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32º lugar entre os maiores exportadores mundiais



21º entre os importadores



15% do total de exportação do país



30% do total de importação do país

Nomenclatura Brasileira de Serviços
Classificador nacional para a identificação de serviços, intangíveis
e outras operações que produzam variações no patrimônio
Estatísticas
de Comércio
Exterior de
Serviços

Mecanismos
de fomento ao
comércio
exterior de
serviços

Nota Fiscal
de Serviços
– eletrônica
(NFS-e)

Serviços


Obrigação de fazer do prestador, destinada a atender ao tomador



Prestação de serviço entre duas partes



Alguém fazendo algo para outro alguém



Ex: Serviço arquitetônico para projetos de contruções residenciais

Intangíveis
Licenciamento e cessão,
temporária ou definitiva, dos
direitos de propriedade
intelectual definidos pelo Anexo
I C do Acordo Constitutivo da
OMC; ...

... a exploração dos recursos
naturais e o licenciamento dos
direitos sobre conhecimento
tradicional; e ...

Intangíveis
... contratos de transferência de
tecnologia envolvendo a
prestação de serviços de
assistência técnica e científica,
combinadamente ou não, e o
fornecimento da tecnologia
(know-how); ...

... o licenciamento dos direitos
relativos ao acesso a recursos
genéticos.

Nomenclatura Brasileira de Serviços

Nomenclatura
brasileira
de
serviços, intangíveis e outras
operações que produzam variações
no patrimônio – versão 1.1

NEBS
Notas explicativas da NBS – versão 1.1

Permite a
identificação precisa
do serviço sob a
ótica de produto e
não de atividade
econômica

Elemento
subsidiário para a
correta interpretação
da NBS

Origem da NBS

Construção


Base: Central Products Classification – Nações Unidas (foram
utilizados apenas os códigos da CPC afetos a serviços - a partir
da Seção 5 da CPC)



Adequação da CPC à realidade brasileira + Inclusão de
serviços, intangíveis e outras operações que produzam

variações no patrimônio não contempladas pela CPC


Elaboração compartilhada
 Consulta

Pública (Órgãos Federais, Estados, Municípios e

sociedade)

Estrutura da NBS
Classificador
de 9 dígitos

Estrutura
da NBS

6 seções e
27 capítulos

Mais de 900
códigos

Codificação

Exemplo
Capítulo 14 – Outros serviços profissionais
1.1402 Serviços de arquitetura, de planejamento urbano e de
áreas rurais e de paisagismo
Posição
1.4002.1 Serviços de arquitetura

Subposição (1º nível)

1.4002.12 Serviços arquitetônicos para projetos de
construções residenciais
Subposição (2º nível)
1.4002.12.0 Serviços de XXXXXX

Item

1.4002.12.00 Serviços de XXXXXXX XX XXXXX
XXXXXX XXXXX XX XXXXX
Subitem



O Siscoserv é um sistema informatizado, desenvolvido pelo Governo
Federal como ferramenta para:
- Aprimoramento das ações de estímulo, formulação, acompanhamento e
aferição das políticas públicas relacionadas a serviços e intangíveis
- Orientação de estratégias empresariais de comércio exterior de serviços e
intangíveis

- Fortalecer a participação do país nos fluxos internacionais de comércio de
serviços

SISCOSERV
Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras
Operações que Produzam Variações no Patrimônio


Sistema desenvolvido e mantido numa parceria entre MDIC e RFB



Objetivo de registrar de operações de comércio exterior de serviços



Voltado ao aprimoramento das políticas públicas e orientações



Revisão contínua da Legislação e manuais



Simplificação do sistema buscando reduzir o esforço para prestação



Acompanhamento através do canal COMEX RESPONDE



Elaboração de metodologias para qualificação contínua dos dados

Benefícios


A partir dos dados do Siscoserv, são publicadas, anualmente, as
Estatísticas de Comércio Exterior de Serviços



As estatísticas possibilitam conhecer o cenário atual do comércio

exterior de serviços do Brasil, além de mapear oportunidades de
expansão


As informações coletadas permitem que se desenvolva entregas para e
com o setor privado, como:
Promoção Comercial, Negociações de acordos, Seminários temáticos / Capacitação
e Estudos de mercados-alvo para o setor de serviços

Quem deve efetuar registro


Residentes ou domiciliados no Brasil que realizam operações de
venda e/ou aquisição de serviços e intangíveis com residentes ou
domiciliados no exterior.



A responsabilidade pelos registros no SISCOSERV é do residente ou
domiciliado no País que mantenha relação contratual com residente
ou domiciliado no exterior e contra este seja faturado ou fature a
prestação de serviço, ainda que ocorra subcontratação de residente ou
domiciliado no País ou no exterior.

Quem está dispensado do registro


Pessoa Jurídica optantes do Simples Nacional



Microempreendedor Individual (MEI)
desde que as operações não tenham utilizado mecanismos de
apoio ao comércio exterior de serviços e intangíveis



Pessoa Física

residente

no

País que, em

nome

individual, não explorem, habitual e profissionalmente,
atividade econômica, desde que não realizem operações

em valor superior a US$ 30.000,00 no mês

Módulo Aquisição
(Importação)

Módulo Venda
(Exportação)

RVS

RF

RPC

RAS

RP

Prazos para registro


RVS ou RAS – Registro da operação de Venda ou Aquisição
O prazo é até o último dia útil do 3o mês subsequente à data de início
da prestação de serviço, da comercialização de intangível, ou da
realização de operação que produza variação no patrimônio



RF ou RP – Registro do Faturamento ou Pagamento
A depender da emissão da nota fiscal, poderá:
1) quando a nota fiscal ou documento equivalente forem emitidos depois
do início da prestação de serviço, o usuário deverá efetuar até o último dia
útil do mês subsequente ao da emissão da NF ou documento equivalente
2) quando a nota fiscal ou documento equivalente forem emitidos antes do
início da prestação de serviço, o usuário deverá efetuar até o último dia útil
do mês subsequente ao de inclusão do Registro da Operação
(RVS/RAS)

Modos de prestação (Módulo Venda)


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



Modo 2 - Consumo no Brasil
Serviço prestado por residente ou domiciliado no Brasil e consumido no
território brasileiro por residente ou domiciliado no exterior



Modo 3 - Presença Comercial no Exterior (RPC)

Exclusivo

Consiste na prestação de serviço por pessoa jurídica domiciliada no
exterior relacionada a uma pessoa jurídica domiciliada no Brasil. Para fins
do Siscoserv, considera-se relacionada à pessoa jurídica domiciliada no
Brasil a sua filial, sucursal ou controlada, domiciliada no exterior

Modos de prestação (Módulo Venda)


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

Operação do Sistema – MÓDULO VENDA

Informações Cadastrais

Novidade

RVS – Módulo Venda

Novidade

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
disponibiliza, no link abaixo, a lista não exaustiva dos países que adotam o NIF:
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/taxidentification-numbers/

RVS – Módulo Venda

RVS – Módulo Venda

Registro de Faturamento - RF (Módulo Venda)


Complementa o RVS com informações relativas ao faturamento
a residentes ou domiciliados no exterior, pela venda de serviços,
intangíveis ou outras operações que produzam variações no
patrimônio

Registro de Faturamento - RF (Módulo Venda)

Quem deve efetuar registro
Registro de Presença Comercial no Exterior - RPC
Exclusivo do Módulo Venda


Responsabilidade de efetuar o registro: Pessoa jurídica domiciliada no
Brasil que mantenha filial, sucursal ou controlada domiciliada no
exterior para a prestação de serviços, transferência de intangíveis ou
realização de outras operações que produzam variações no patrimônio.

Registro de Presença Comercial no Exterior
(RPC)


Dados da Presença Comercial no Exterior




Dados do estabelecimento, Nome, Endereço, País, NIF, Tipo de Empresa,
Participação

Dados do Negócio


Ano da apuração, Moeda, Receita Total, Código NBS, Valor Faturado,
Enquadramento, Informações Complementares

Esse registro é realizado anualmente

Conformidade conceitual


O SISCOSERV 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

Base legal
INSTRUMENTO LEGAL

OBJETO

Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de
2011

Cria a obrigação de prestação de informações ao
MDIC e autoriza a instituição da NBS e NEBS

Decreto nº 7.708, de 02 de abril de
2012

Institui a NBS e NEBS

Portaria MDIC nº 113, de 17 de maio
de 2012

Estabelece prazos, limites e condições do
registro.

Instrução Normativa RFB nº 1.277, de
28 de junho de 2012

Cria a obrigação de prestação de informações à
RFB e estabelece, prazos, limites e condições.

Portaria Conjunta RFB/SCS nº 1.908,
de 19 de julho de 2012

Institui o SISCOSERV a partir de 1º de agosto de
2012.

Portaria nº 1.820, de 17 de
dezembro de 2013

Aprova a versão 1.1 da NBS e NEBS

Portaria Conjunta RFB/SCS nº 768,
de 13 de Maio de 2016

Aprova a 11ª Edição dos Manuais de Venda e
Aquisição do SISCOSERV.

Material de Apoio


11ª Edição do Manual do Módulo Venda



11ª Edição do Manual do Módulo Aquisição



Versão 1.1 da NBS



Seção de “Perguntas Frequentes”


A – Aspectos Gerais do Sistema



B – Módulo Venda (RVS/RF)



C – Módulo Venda (RPC)



D- Módulo Aquisição (RAS/RP)

Estatísticas de Comércio Exterior
de Serviços

Estatísticas de Comércio Exterior de Serviços


Dados obtidos por meio do SISCOSERV



Elaboração e publicação do Panorama do Comércio Internacional




Elaboração e publicação periódica dos Perfis dos Negócios Bilaterais




Objetiva ampliar a fonte de informações sobre o comércio exterior de serviços,
dando maior visibilidade econômica ao setor, além de auxiliar as negociações
internacionais e a gestão de políticas públicas

Visa subsidiar as discussões do Brasil com seus parceiros comerciais, incluindo
uma visão analítica, tanto para as instituições públicas quanto para atores privados

SISCOSERV Dash


Um instrumento interativo, desenvolvido pela Secretaria de Comércio e Serviços,
que tem por objetivo simplificar a visualização, a consulta e o uso dos dados de
comércio exterior de serviços a partir das informações do SISCOSERV
www.mdic.gov.br/portal/dashboard.html

Visão Geral do Comércio exterior de
serviços no Brasil
(2016)
Exportações (Vendas)*
Quantidade de
Vendedores
Quantidade de Registros
de Venda de Serviços
(RVS)
Quantidade de
Operações

2.567.518

Valor (USD)

18.594.326.707,47

12.167

3.616.704

Importações (Aquisições)*
Quantidade de
Adquirentes
Quantidade de Registros
de Aquisição de Serviços
(RAS)
Quantidade de
Operações

1.732.309

Valor RAS (USD)

43.556.377.257,77

17.503

1.986.917

- Dados do SISCOSERV
- As informações se referem aos Modos de Prestação 1, 2 e 4.
- Extração em 17/05/2017

Registro de Presença Comercial – RPC
(2015)
Dados Registrados
Quantidade de
Presenças Comerciais

481

Receita total em RPC US$ 27.197.235.208,23

- Dados do SISCOSERV
- Informações relativas ao Módulo Venda, Modo de Prestação 3
- Dados de 2016 do RPC ainda não foram divulgados

Dados Regionalizados do Comércio Exterior
de serviços no Brasil
(2016)
Exportações Serviços
UF VALOR (USD)
SP 11.559.895.447,66
RJ 4.682.321.991,78
PR 737.916.935,36
RS 460.995.306,73
SC 306.147.843,92
MG 236.108.148,00
DF 120.974.907,25
BA 104.889.949,12
ES 104.145.226,94
MA 75.337.957,38

PART.
62,2%
25,2%
4,0%
2,5%
1,6%
1,3%
0,7%
0,6%
0,6%
0,4%

- Dados do SISCOSERV

Importações Serviços
UF VALOR (USD)
PART.
RJ 21.950.605.744,55 50,4%
SP 16.918.844.412,67 38,8%
MG 902.269.223,05
2,1%
PR 805.723.243,24
1,8%
RS 639.965.563,79
1,5%
SC 524.563.896,73
1,2%
BA 325.519.614,89
0,7%
ES 299.235.737,64
0,7%
AM 262.366.546,58
0,6%
DF 253.606.320,19
0,6%

Serviços Vendidos pelo Brasil
por Subitem da NBS
(2016)
Posição NBS 1.1402 - Serviços de arquitetura, de planejamento urbano e de áreas rurais e de paisagismo
SERVIÇO
1.1402.12.00-Serviços arquitetônicos para projetos de construções
residenciais
1.1402.11.00-Serviços de consultoria em arquitetura
1.1402.15.00-Serviços de arquitetura relativos ao acompanhamento e
fiscalização da execução de projetos arquitetônicos e urbanísticos
1.1402.90.00-Outros serviços de arquitetura, de planejamento urbano e de
áreas rurais e de paisagismo
1.1402.13.00-Serviços arquitetônicos para projetos de construções não
residenciais
Fonte: SISCOSERV
Dados consolidados referentes ao período 01/01/2016 a 31/12/2016
Extração em 17/05/2017

VALOR (USD)

VENDEDORES

3.181.886,23

8

819.381,00

19

748.634,22

7

584.871,36

7

413.630,82

7

Serviços Vendidos pelo Brasil
por Subitem da NBS
(2015)
Posição NBS 1.1402 - Serviços de arquitetura, de planejamento urbano e de áreas rurais e de paisagismo
SERVIÇO
VALOR (USD) VENDEDORES
1.1402.12.00-Serviços arquitetônicos para projetos de construções residenciais
3.592.675,24
9
1.1402.11.00-Serviços de consultoria em arquitetura
1.1402.13.00-Serviços arquitetônicos para projetos de construções não
residenciais
1.1402.90.00-Outros serviços de arquitetura, de planejamento urbano e de
áreas rurais e de paisagismo

Fonte: SISCOSERV
Dados consolidados referentes ao período 01/01/2015 a 31/12/2015
Extração em 2016

1.049.283,98

14

565.818,34

6

167.382,18

6

Serviços Vendidos por estado
por Subitem da NBS
(2016)
Posição NBS 1.1402 - Serviços de arquitetura, de planejamento urbano e de áreas rurais e de paisagismo
UF

SERVIÇO

SP 1.1402.12.00-Serviços arquitetônicos para projetos de construções residenciais
1.1402.15.00-Serviços de arquitetura relativos ao acompanhamento e
fiscalização da execução de projetos arquitetônicos e urbanísticos
RJ 1.1402.11.00-Serviços de consultoria em arquitetura

SP

SP

1.1402.13.00-Serviços arquitetônicos para projetos de construções não
residenciais

SP 1.1402.11.00-Serviços de consultoria em arquitetura
Fonte: SISCOSERV
Dados consolidados referentes ao período 01/01/2016 a 31/12/2016
Extração em 17/05/2017

VALOR (USD) VENDEDORES
3.070.265,16

5

544.405,88

5

534.903,44

4

326.818,31

5

268.682,56

14

Serviços Vendidos por estado
por Subitem da NBS
(2015)
Posição NBS 1.1402 - Serviços de arquitetura, de planejamento urbano e de áreas rurais e de paisagismo

UF

SERVIÇO

SP 1.1402.12.00-Serviços arquitetônicos para projetos de construções residenciais

VALOR (USD) VENDEDORES
3.285.901,25

5

RJ 1.1402.11.00-Serviços de consultoria em arquitetura

462.037,19

4

SP 1.1402.11.00-Serviços de consultoria em arquitetura

264.158,41

8

136.090,91

4

SP

1.1402.90.00-Outros serviços de arquitetura, de planejamento urbano e de
áreas rurais e de paisagismo

Fonte: SISCOSERV
Dados consolidados referentes ao período 01/01/2015 a 31/12/2015
Extração em 2016

Serviços Adquiridos pelo Brasil
por Subitem da NBS
(2016)
Posição NBS 1.1402 - Serviços de arquitetura, de planejamento urbano e de áreas rurais e de paisagismo
SERVIÇO
1.1402.11.00-Serviços de consultoria em arquitetura
1.1402.13.00-Serviços arquitetônicos para projetos de construções não
residenciais
1.1402.90.00-Outros serviços de arquitetura, de planejamento urbano e de
áreas rurais e de paisagismo
1.1402.12.00-Serviços arquitetônicos para projetos de construções
residenciais
Fonte: SISCOSERV
Dados consolidados referentes ao período 01/01/2016 a 31/12/2016
Extração em 17/05/2017

VALOR (USD)

ADQUIRENTES

2.695.941,91

30

659.843,82

12

582.187,96

4

180.648,55

7

Serviços Adquiridos pelo Brasil
por Subitem da NBS
(2015)
Posição NBS 1.1402 - Serviços de arquitetura, de planejamento urbano e de áreas rurais e de paisagismo
SERVIÇO
1.1402.11.00 -Serviços de consultoria em arquitetura
1.1402.13.00 -Serviços arquitetônicos para projetos de construções não
residenciais
1.1402.12.00 -Serviços arquitetônicos para projetos de construções
residenciais
1.1402.90.00 -Outros serviços de arquitetura, de planejamento urbano e de
áreas rurais e de paisagismo
Fonte: SISCOSERV
Dados consolidados referentes ao período 01/01/2015 a 31/12/2015
Extração em 2016

VALOR (USD)

ADQUIRENTES

5.244.694,56

32

876.667,82

16

388.929,67

11

110.852,32

7

Serviços Adquiridos por estado
por Subitem da NBS
(2016)
Posição NBS 1.1402 - Serviços de arquitetura, de planejamento urbano e de áreas rurais e de paisagismo

UF

SERVIÇO

RJ 1.1402.11.00-Serviços de consultoria em arquitetura
1.1402.13.00-Serviços arquitetônicos para projetos de construções não
residenciais
SP 1.1402.11.00-Serviços de consultoria em arquitetura
SP

SP

1.1402.12.00-Serviços arquitetônicos para projetos de construções
residenciais

Fonte: SISCOSERV
Dados consolidados referentes ao período 01/01/2016 a 31/12/2016
Extração em 17/05/2017

VALOR (USD) ADQUIRENTES
2.202.929,81

5

571.173,53

9

427.542,78

19

105.467,91

5

Serviços Adquiridos por estado
por Subitem da NBS
(2015)
Posição NBS 1.1402 - Serviços de arquitetura, de planejamento urbano e de áreas rurais e de paisagismo
UF

SERVIÇO

VALOR (USD) ADQUIRENTES

SP 1.1402.11.00 -Serviços de consultoria em arquitetura

3.942.764,47

17

RJ 1.1402.11.00 -Serviços de consultoria em arquitetura

1.157.480,82

10

526.684,14

10

308.101,74

6

260.953,16

5

1.1402.13.00 -Serviços arquitetônicos para projetos de construções não
residenciais
1.1402.12.00 -Serviços arquitetônicos para projetos de construções
SC
residenciais
1.1402.13.00 -Serviços arquitetônicos para projetos de construções não
RJ
residenciais
SP

Fonte: SISCOSERV
Dados consolidados referentes ao período 01/01/2015 a 31/12/2015
Extração em 2016

Canais de Relacionamento
Dúvidas gerais relacionadas ao negócio
- Dúvidas sobre Comércio Exterior
- Dúvidas sobre a utilização do sistema
- www.comexresponde.gov.br

Aspectos operacionais (suporte técnico)
- Fone: 0800-978-2331
- Email: css.serpro@serpro.gov.br
http://www.serpro.gov.br/menu/suporte1/especificos/servicos-do-comercio-exterior

Obrigado!
Departamento de Competitividade Internacional em Comércio e Serviços
Secretaria de Comércio e Serviços – SCS / MDIC
decin.scs@mdic.gov.br

