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Notas técnicas sobre 
comércio exterior

DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

Coordenadora-Geral: Claudia Maldonado
Secretaria de Desenvolvimento  

Econômico do Distrito Federal – SDE 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH – DF
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL – DF
Associação Comercial do Distrito Federal – AC/DF
Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Distrito Federal – ADVB – DF
Brasília e Região Convention & Visitors Bureau
Câmara de Mulheres Empreendedoras do Distrito Federal – CME
Centro Universitário de Brasília – Uniceub
Comissão de Migrações e Comércio Exterior da OAB – DF
Comissão da Mulher Empresária do Distrito Federal
Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan
Conselho de Desenvolvimento Econômico do Centro-Oeste – Codese – DF
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
do Distrito Federal – Seagri
Secretaria de Ciência e Tecnologia do DF – SCTI
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Secretaria de Turismo do Distrito Federal – Setur
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal – Sebrae-DF
Sindicato das Empresas de Promoção, Organização, Produção e Montagem de Feiras, 
Congressos e Eventos do DF – Sindeventos
Sindicato das Empresas de Turismo do Distrito Federal – Sindetur – DF
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília – Sindhobar – DF
Sistema Fape - DF, Senar e Sindicatos
Sistema Fecomércio - DF, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio
Sistema Fibra - DF, Sesi, Senai, IEL

Equipe de Tratamento das Informações: 
Coordenação e Orientação: 
Dra. Tatiane Regina Petrillo Pires de Araújo – Centro Universitário de Brasília - Uniceub/DF
Monitores Voluntários: 
Thainá Avelino – Programa de Pós-Graduação em Gestão de Pessoas e Coaching
Thiago Marcolino El Corab Moreira – Programa de Pós-Graduação em Finanças
Natália Andrade Azevedo – Curso de Administração
Júlia Espíndola – Curso de Administração
Thiago Gurgel – Curso de Administração

Sebrae no DF
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Park das Nações
APRESENTAÇÃO

O Park das Nações é um conjunto de ações técnicas coordenadas que 
objetiva estimular maior participação do Distrito Federal e da Região Centro-
Oeste no mercado de exportação.

As ações devem direcionar à promoção de oportunidades capazes de 
gerar informações sobre o funcionamento,  as regras básicas do intercâmbio 
comercial, os mecanismos de apoio  à exportação, as oportunidades de 
negócios e contatos, contribuindo para a divulgação da cultura exportadora 
e promovendo a integração do setor público com o privado

A promoção da integração do ecossistema do comércio exterior se dará 
mediante uma pauta de debates estruturados com opções informativas, 
educativas, colaborativas e interativas voltadas para micro, pequenas e 
médias empresas que exportam ou tenham potencial para tal. 

O presente documento técnico é resultado dos esforços 
interinstitucionais para melhor compreensão do cenário da exportação e 
importação no Distrito Federal. O objeto central das discussões foi buscar 
uma legibilidade dos dados produzidos em larga escala pelo Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – Mdic, Companhia de 
Planejamento do Distrito Federal – Codeplan, e setor produtivo por meio de 
entidades  de classe.

Vale ressaltar que no modelo de gestão do Governo Federal, o Mdic é 
um órgão integrante da estrutura da administração pública federal direta, 
que tem como missão formular, executar e avaliar políticas públicas para a 
promoção da competitividade, do comércio exterior, do investimento e da 
inovação nas empresas, e do bem-estar do consumidor.

Uma das ações de grande interesse do setor produtivo está centrada 
na disponibilização de dados utilizados para a construção da balança 
comercial brasileira, bem como a fonte de dados do sistema Comex Stat, 
detalhados por NCM – um código de oito dígitos utilizado pelo Governo 
Federal para monitorar e a natureza das mercadorias – ou por
municípios do exportador/importador, e SH4, um código de quatro dígitos 
que segue o padrão da descrição de produto exportado no Sistema de 
Harmonização (SH)



7Comércio Exterior do Distrito Federal  -  Contexto e oportunidades  -  Park das Nações

Com o de promover uma mudança na mentalidade do empresário, o Governo Federal
lançou o Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE). A iniciativa busca difundir a cultura 
exportadora e contribuir para ampliar o número de exportadores brasileiros por meio de uma rede de 
apoio às empresas, formada por diversas instituições – públicas e privadas – que atuam no fomento 
às exportações brasileiras. A coordenação nacional do PNCE é feita pelo Ministério da Economia e,  
nas Unidades da Federação, por Comitês Estaduais compostos pelos principais intervenientes do 
comércio exterior.

Além disso, por meio da Secretaria de Comércio Exterior – Secex, o governo realiza ações e executa 
programas voltados para a promoção do comércio exterior e das exportações brasileiras. O Park 
das Nações pretende ser um agente de contribuição no sentido do desenvolvimento de tais ações 
e programas tendo, inicialmente, o foco no Distrito Federal, estando ainda em conformidade com o 
principal papel do PNCE no Distrito Federal, que é organizar ações desenvolvidas pelas instituições 
locais, como Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE, Sebrae, Fibra, Banco do Brasil, 

Assim, a governança do PNCE local tem como:

•   ;
•   Elevar a participação do valor exportado das MPEs;
•    Elevar a participação do número de empresas exportadoras, incluindo 

as intensivas em tecnologia (serviços, P&D, startups, empresas de base 
tecnológica, etc.);

•    Promover a inserção das MPEs nas cadeias globais de valor;
•    Promover a cultura exportadora e as formas de internacionalização, desde 

soluções que trabalham o tema empreendedorismo e abertura de empresas 
ao apoio na construção  de estratégias para mercados internacionais de 
empresas  já consolidadas;

•    Trabalhar para que os ambientes institucional e de negócios sejam 
favoráveis e competitivos para as MPEs que querem acessar o mercado 
externo e se internacionalizar nas diferentes frentes: comércio crossborder 
(on-line), atuação em cadeias globais de valor, participação transnacional de 
empresas, e licenciamento de tecnologias, patentes e marcas.

sejam executados de forma otimizada e organizada, evitando, assim, a sobreposição de ações e, 
principalmente, deixando claro para os empresários os serviços que eles têm disponíveis para ajudar 
na construção da sua jornada de internacionalização.
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Contexto e oportunidades

Comércio 
Exterior

“A atual era do conhecimento é caracterizada, 
principalmente, pelo avanço no campo da inovação 
com novas tecnologias, que tem impacto direto nas 
estruturas industriais, ocasionando mudanças nas 
normas e tradições do comércio exterior. 
O contexto é de uma relação cada vez mais 
normatizada, impondo crescente globalização da 
economia mundial, e derrubando fronteiras e barreiras”. 

“Analisar o comércio internacional é poder ter a visão 
de que, realmente, o mundo se tornou um ‘grande 
condomínio de países’ que tem como inquilinos 
empresas de todo tipo e tamanho, e de produtos que 
são comercializados globalmente”. 
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Exportação

Importação

Vantagens

•   Maior produtividade do país 
exportador em decorrência do 
aumento da escala de produção;

•   Redução da carga tributária em 
virtude da compensação do 
recolhimento dos impostos internos;

•   Aperfeiçoamento das empresas que 
exportam ao antecipar tendências 
do mercado, visto que precisam 
atender às normas e aos padrões 
internacionais;

•   Fortalecimento da empresa, 
tornando-a referência nacional para 
outras que pretendam aventurar-se 
no mercado externo.

Vantagens
   
•   Vantagem cambial quando a moeda do 

país importador é mais valorizada que a 
moeda do exportador;

•   Oferecimento de estímulos do Governo 
Federal, no caso do Brasil;

•   O período de importação é, 
normalmente, inferior ao período que se 
leva para produzir o produto importado;

•   Redução de custos com produção e 
mão de obra.

Desvantagens

que as primeiras exportações podem não ser 
tão satisfatórias quanto a empresa esperava;

•   Em decorrência das grandes diferenças 
culturais, é necessário um maior cuidado com 

que elas cheguem em perfeito estado;

•   Se a empresa não apresentar um grupo 

idiomas, por exemplo, o comércio exterior pode 
ser um pesadelo;

grandes prejuízos tanto ao exportador quanto 
ao importador.

Desvantagens

•   Se houver atrasos no período de entrega dos 
produtos importados, o país importador pode 
ter prejuízos;

•   A falta de planejamento pode ocasionar  
falhas relacionadas à quantidade de  
produtos comprados;

e prejuízos, principalmente para quem está 
importando produtos.
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Por que 
Brasília?

DADOS
SOCIOECONÔMICOS

Área total: 5.760 km
3 milhões de habitantes
33 regiões administrativas
IDH: 0,024

Economia

O setor de serviços é responsável por 71% de 
toda a atividade econômica. O principal destaque 
é o segmento de informação (telefonia móvel,
acesso à internet e TV por assinatura), que 
cresce a cada ano.

Possui um expressivo mercado consumidor,
com 2,9 milhões de pessoas com renda média 
até três vezes maior que a nacional.

Cultura e Lazer

Conhecida também pela diversidade 
da gastronomia nacional e internacional, a 
nossa cidade está entre os maiores pólos 
gastronômicos do País, considerada também a 
terceira em potencial de consumo.

É uma cidade parque, dona de mais de 50 
milhões de metros quadrados de gramado, 
canteiros e árvores. Mais precisamente,
tem quatro vezes o índice verde por habitante 
preconizado pela Organização Mundial da Saúde, 
o equivalente a duas árvores para cada habitante.

Brasília é a única cidade moderna incluída 
no rol do Patrimônio Cultural da Humanidade 
pela Unesco, sendo o maior acervo a céu aberto 
da arquitetura moderna. Localizada no centro 

da América do Sul, como porta de
entrada para a Região Centro-Oeste do Brasil, 
seu clima é ameno durante todo o ano e, 
particularmente em agosto, com ausência de 
chuvas.

Turismo

Brasília é um destino de excelência.
Possui o terceiro parque hoteleiro do País.
Aeroporto internacional com ampla malha 

aérea e acesso terrestre irrestrito.
A cidade é estruturada para receber visitantes 

para lazer, cultura e quando procuram a 
cidade para negócios, não é raro esticarem a 
permanência para aproveitar o que a cidade tem 
de melhor.

Está agrupada na categoria A pelo Ministério 
do Turismo, o que que é um destino
com grande turístico, com maior número
de empregos e estabelecimentos no setor de 
hospedagem.

Política

É o coração político do País, com todas as 
representações diplomáticas sediadas na Capital 
e organismos internacionais.

Tem a maior concentração de autoridades, 
políticos, personalidades e empresários em 
trânsito na cidade durante toda a semana.
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Atividade econômica
Agropecuária

Segundo o Censo Agropecuário 
IBGE (2016/2017), foram 
registradas 5.246 empresas no setor 
agropecuário do Distrito Federal, 
com atividades voltadas à utilização 
das terras, produção animal e efetivo 
de animais, empregando cerca de 
22.000 pessoas na região.

Dados da Fape/DF apontam que 
o agronegócio brasileiro é um dos 
mais representativos do mundo.

Em 2017, registramos safra 
recorde, com 242 milhões de 
toneladas e um aumento de 30,3% na 
comparação com o ano anterior.

A Indústria

A Capital Federal possui PIB industrial de R$ 9,7 bilhões , 
equivalente a 0,8% da indústria nacional. Emprega 82.163 
trabalhadores na indústria e é o oitavo maior PIB do Brasil, 
com R$ 206,4 bilhões. Com 3,0 milhões de habitantes, é o 8° 
estado menos populoso do País. Possui 5.093 estabelecimentos 
industriais, dos quais 76,8% são microempresas, 18,7% são 
pequenas empresas, 3,8% correspondem a médias empresas e 
0,8% grandes empresas. 

Figuras: Portal da Indústria
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O Serviço

A Capital Federal tem uma economia 
dominada pelo setor de Serviços que 
representa 94,3% do Produto Interno Bruto. 

O Comércio

Estudo desenvolvido por Nocko et al. (2017a) mostra que o Distrito Federal comercializa, na soma 
das compras e vendas, 68% do seu PIB, sendo considerado, essencialmente, um comprador de bens 
e serviços. Entre as atividades econômicas que mais se destacam, estão o comércio e a indústria 
de transformação. Já no que se refere às vendas internas, 47% se destinam ao comércio e 14% à 
administração pública, enquanto do total de vendas interestaduais, os principais destinos são o 
comércio (30%) e a indústria de transformação (13%). 

O mercado de trabalho no Distrito Federal mostra-se extremamente concentrado também 
do ponto de vista das atividades econômicas: 91,25% dos vínculos de 2016 estavam ligados ao 
grande setor de serviços, e 94,48% da massa salarial de 2014 no DF tem origem nesse grande 
setor. A indústria participou com 8,14% dos pontos formais e 5,31% da massa salarial. Por
a agropecuária empregava 0,61% dos trabalhadores e contribuiu com 0,21% da massa salarial.

Tabela 1 – Idecon-DF e PIB-Brasil: Variações anuais dos setores 
e das atividades econômicas em relação ao ano anterior – 2015 e 2016

Setores e Atividades Econômicas
PIB - Brasil PIB-DF Idecon-DF

2015 2016 2015 2016 Peso (%) das 
atividades

AGROPECUÁRIA 3,3 -4,3 -28,8 1 0,3

INDÚSTRIA -5,8 -4 -7,5 -2,4 5,4

Extrativa mineral 5,7 -2,7 -21,4 _ _

Indústria de transformação -8,5 -5,6 -3,2 -3,5 1,4

Construção -9 -5,6 -11,4 -3,5 2,9

Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana -0,4 7,1 0,8 _

Outros da indústria¹ _ _ _ 1,8 1

SERVIÇOS -2,7 -2,6 0 -1,2 94,3

Comércio -7,3 -6,1 -8,4 -7,4 6,8

Serviços de Informação -0,9 -3,2 -2,6 -1,6 3,4

-1,2 -3,3 -1,4 -3,2 14,3

Administração, saúde e educação públicas 0,2 0,6 2,5 -0,5 44,7

Transporte, armazenagem e correio -4,3 -6,8 -1,1 _ _

Atividades imobiliárias -0,4 0,2 3,8 _ _

Outros serviços² -3,7 -3,2 -0,2 -0,2 25,2

Idecon-DF/PIB-Brasil -3,5 -3,5 -1 -1,2 100

Fontes: Codeplan e IBGE – Elaboração: Núcleo de Contas Regionais

1  Extrativa Mineral e Eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana
2 

complementares; Artes, cultura, esporte e outras atividades de serviços; e Serviços domésticos. O Idecon-DF inclui também Transporte, 
armazenagem e correio e Atividades Imobiliárias.
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Brasília no 
comércio exterior

Nota Técnica da Codeplan aponta que o crescimento das exportações do Distrito Federal entre 
os anos de 2008 e 2018 foi de 52% (4,3% ao ano), ao passo que o crescimento das exportações do 
Brasil foi de 21,3% (1,9 ao ano). Além do elevado crescimento no DF, destaca-se que outras Unidades 
da Federação também apresentaram bons índices, e isso fez com que, no decorrer desses 10 anos, a 
melhor colocação do Distrito Federal entre as UFs tenha sido o 21° lugar (em 2013 e 2014), e, em 2018, 
ocupou o 23° lugar no ranking.

Exportação 
no Distrito Federal

A indústria do Distrito Federal exportou 
US$ 32,5 milhões em 2018. O DF é o vigésimo 
quarto colocado em exportações industriais 
do País. No acumulado do ano de 2019, isto 
é, de janeiro a outubro, a indústria representou 
32% do total de empresas exportadoras do 
Distrito Federal. O setor mais importante para as 
exportações industriais do DF é Alimentos,
responsável por 78,28% do total exportado em 
2018. A indústria é responsável por 12,9% das 
exportações efetuadas pelo DF. Os produtos 
manufaturados representam 7,8% do total das 
exportações. 

Importação 
no Distrito Federal

Com relação às importações, foi observada 
uma variação maior no decorrer dos anos. 
Quando se avalia o crescimento das importações 
do Distrito Federal, este foi mais alto do que a 
variação do País na comparação entre 1997 e 
2018. 

Porém, quando se compara 2008 e 2018, 
há uma redução de 9% nas importações do 
DF, enquanto no Brasil registra-se alta de 5%. 
Isso que o crescimento
das importações no DF ocorreu praticamente 
todo entre 1997 e 2008, e, nos últimos 10 anos, 
houve pequena redução das importações do 
DF em contraposição ao comportamento das 
exportações.

Ao longo do tempo, a posição do Distrito 
Federal no ranking de importações das UFs não 
apresentou grande variação, entre a
15ª (2016) e a 17ª (2018) posição. Portanto, a 
estabilidade da posição do DF no ranking aponta 
que a redução entre 2008 e 2018 não
ocorreu somente no Distrito Federal. 

US$32,5
M I L H Õ E S

2 0 1 8

17º E M  I M P O RTA Ç Õ E S
N O  PA Í S
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Região Integrada 
de Desenvolvimento 
do Distrito Federal 

A localização do Distrito Federal faz com que a unidade federativa opere como polo
econômico de vários dos municípios que o rodeiam, tanto na conjuntura regional – Região Integrada de 
Desenvolvimento Econômico do DF e Entorno (Ride-DF) – como na metropolitana – Área Metropolitana 
de Brasília (AMB). 

A Ride é composta por 33 municípios, sendo quatro deles do estado de Minas Gerais e 29 de Goiás, 
além do Distrito Federal. Já a AMB é composta por 12 municípios goianos, que compõem também a 
Ride, mais o Distrito Federal. O DF representa cerca de 6% do território da Ride e 18% do território da 
AMB. O PIB do Distrito Federal em 2016 foi de R$ 235,5 bilhões, enquanto o PIB da AMB, incluído o DF, 
foi de R$ 252,5 bilhões, e o da Ride, incluído o DF, R$ 262,4 bilhões. 

De maneira geral, o que se observa a partir dos dados da Ride é que o DF opera de maneira 
distinta nas exportações e nas importações. No caso das exportações, o DF não possui participação 
elevada da Ride, e seu principal produto de exportação em 2018 foi carnes e miudezas comestíveis 
de aves, isto é, uma mercadoria advinda da indústria de transformação, com baixa tecnologia. Já 
entre as importações da Ride, o DF concentra mais de 90% do valor total, sendo os medicamentos 
os principais produtos de importação. Não apenas isso, o DF é responsável pela exportação de mais 
de 130 posições de mercadorias e quase 500 posições para importação, isto é, a pauta do DF é mais 

do que a pauta da Ride nas transações internacionais.
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Na base de dados gerada no site do Ministério da Economia: Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (2020) consta que o Distrito Federal chegou a registrar mais de 70 empresas com CNPJs 
cadastrados como exportadoras. Quando comparado ao ano de 2013, em que foram registradas 
47 empresas, é possível observar um aumento de 48,94%, conforme demonstra o abaixo.
Observa-se ainda que, em 2019, o último ano da análise, houve uma alta de 22,81% no total de 
empresas exportadoras, aproximando-se novamente do patamar de 2016 e 2017, momento em que 
o Distrito Federal possuiu o maior número de empresas exportadoras do período analisado, com um 
total de 71.

Informações da Codeplan indicam que em 2017 havia, no Distrito Federal, 32.668 estabelecimentos 
com atividade exportadora. Em 2018 esse número passou para 32.951. Compreende-se por 
estabelecimento uma unidade local de produção, que não se trata exatamente de uma empresa, visto 
que uma empresa pode ter várias unidades locais Esses estabelecimentos geram vínculos
empregatícios, mediados por contratos de trabalho e torna-se válido destacar que uma pessoa pode 
ter mais de um contrato de trabalho.

2 0 1 7

116.826
C O N T R A T O S

2 0 1 8

139.197
C O N T R A T O S
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Observa-se como a participação das grandes empresas é maior que a dos demais 
portes no faturamento, porém, vislumbra-se que quando se trata de número de operadores, 
tanto as micro e pequenas empresas quanto as médias empresas possuem uma 
participação maior que a das de grande porte.

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) uma

Com relação ao faturamento por porte das empresas,  é possível observar 
que , contudo, entre os anos de 2013 e 2016 

dólares.

CNAE Número de 
estabelecimentos

Participação 
percentual

1412-6 – Confecção de Peças do Vestuário, exceto Roupas Íntimas 22295 67,66%

1580 4,79%

847 2,57%

789 2,39%

1813-0 – Impressão de Materiais para Outros Usos 668 2,03%

0155-5 – Criação de Aves 656 1,99%

2330-3 – Fabricação de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes 628 1,91%

560 1,70%

2542-0 – Fabricação de Artigos de Serralheria, exceto Esquadrias 378 1,15%

3101-2 – Fabricação de Móveis com predominância de Madeira 371 1,13%

0151-2 – Criação de Bovinos 350 1,06%

Outros com participação menor que 1,00% 3829 11,62%

Total geral 32951 100,00%
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Além da seção dos produtos do reino vegetal, com 34.61% do valor FOB exportado, outras quatro 
seções também possuem parcelas relevantes. A primeira inclui pérolas naturais ou cultivadas, pedras 
preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de 
metais preciosos, e suas obras, bijuteria e moedas. A segunda é a de animais vivos e produtos do reino 
animal; a terceira é a de produtos minerais; e, por último, os metais comuns e suas obras, que possuem 
18,69%, 15,66%, 14,08% e 9,20%, respectivamente, de contribuição no valor FOB de exportação.

Dados da Codeplan 
destacam a soja, nas categorias 
do código NCM 12011000 
(soja, mesmo triturada, para 
semeadura) e 12019000 (soja, 
mesmo triturada, exceto para 
semeadura), com grande 
protagonismo no cenário das 
exportações no Distrito Federal 
tanto em 2018 quanto em 2019. 
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Entre os países que mais geraram arrecadação ao Distrito Federal em 2019, pode ser observado 
um protagonismo da China diante dos demais, possuindo 29,02% de participação em todo valor FOB 
(US$) exportado, o que representa 45.512.873,00 de dólares. Em seguida estão os Estados Unidos, 
com 12,85%, e, na sequência, o Paraguai, com 9,36%. Vale citar ainda Japão e Portugal, que possuem, 
respectivamente, 7,46% e 7,17%.

Com 29,02% de participação no FOB exportado, a China é o maior país importador de produtos 
oriundos do Distrito Federal. Entre os produtos exportados, 82,77% pertencem ao reino vegetal. 

produtos destinados à China. 

Responsável por mais de um quarto do valor exportado pelo Distrito Federal, estão indicados na 
tabela a seguir os produtos exportados para a China.

exportações da seção de máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; aparelhos de gravação 
ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução de imagens e de som em televisão, e 
suas partes e acessórios.
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A internacionalização 
dos pequenos negócios
Pequenas empresas também podem exportar¹

Embora muitos empreendedores acreditam que a exportação é restrita às grandes empresas,  o 
comércio exterior é um caminho lucrativo também para os pequenos negócios. No caso do Distrito 
Federal, por exemplo, tivemos em 2017 a participação de 40% de MPEs (19% microempresas, 21% 
pequenas empresas e 60% demais empresas) no total de empresas exportadoras. No mesmo ano,  o 
Brasil registrou 41% de MPEs (18% microempresas, 23% pequenas empresas e 59% demais empresas) 

2.
Não obstante, a internacionalização de uma MPE enseja planejamento e disposição para enfrentar 

exportação:

faça o mapeamento 
de sua empresa. O que precisa 
ser melhorado? Quais as minhas 
oportunidades e fraquezas no mercado? 
Como está a minha gestão e o controle de 
produção e logística?

•  Informe-se: pesquise e estude sobre os
países para os quais deseja exportar,

exigidas, tributos e os acordos comerciais
vigentes. Conhecer também sobre os
aspectos políticos e socioculturais, além de
analisar a concorrência, é fundamental.

 após a escolha 
do destino, faça a adequação do produto. 
É nesse momento que você irá rever a 
embalagem, o idioma e a conformidade 
com as exigências técnicas e sanitárias.

  o preço do seu produto 
no Brasil não será o mesmo em outro país, 
em função das diferenças tributárias e dos 

outros custos envolvidos no processo. 
 É preciso excluir custos exclusivamente 

 Por outro lado, é necessário incluir 
novas despesas, como as embalagens 
de exportação, transporte e custos 
de comissão do agente  no exterior. 
Lembre-se também dos outros fatores 

preço, como a análise da concorrência  e o 
comportamento do consumidor.

•  Transporte: a partir do levantamento  dos
custos e trabalho envolvidos em todas
 as opções, escolha o transporte que será
utilizado para o envio de seus produtos ao

rodoviária e aérea).

•  Processos administrativos: a última etapa
refere-se aos trâmites burocráticos. Para
evitar problemas futuros, é importante
organizar uma série de documentos e
cumprir a burocracia com rigor.

1.  Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/conteudo_uf/comercio-exterior-pequenas-
empresas-tambem-podem-exportar,58419730e378e510VgnVCM1000004c00210aRCRD>.
2.  SEBRAE. . Região Centro-Oeste. 2018. Disponível 
em: <https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2018/11/2018_SebraeMPE_UF_RegiaoCentroeste-V2.pdf>.
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A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) é a entidade 
que atua na promoção dos produtos e serviços brasileiros no exterior e na atração de investimentos 
estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira.

Saiba mais acessando o portal: https://portal.apexbrasil.com.br/

CONHEÇA TAMBÉM OS CONTEÚDOS EXCLUSIVOS DO
SEBRAE EM: www.sebrae.com.br

E-Book 
Pequenas Empresas podem exportar.

Curso on-line e gratuito 
Exportação: seu negócio cruzando fronteiras.

Curso on-line e gratuito 
Exportar: sua empresa também pode.

Quer saber mais?
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O Projeto Park das Nações está ancorado na crença de que o incentivo à atividade exportadora 
deve ser pauta do Distrito Federal. É notório que existem benefícios para as empresas que vendem 
ao mercado externo, entre os quais destacam-se a melhoria da cultura administrativa; melhoria 
na qualidade dos produtos; de mercados; ganhos de escala; geração de empregos

e renda.
Vale ressaltar a forte atuação dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e que a 

representatividade atual do Distrito Federal indica uma participação tímida e de pouco destaque. Por 
seu reduzido território, o DF pode funcionar como um laboratório de novas políticas para posterior 
disseminação pelo Brasil. 

Nesse sentido, impulsionado por dados da inteligência da APEX-Brasil, que aponta o potencial 
exportador do DF, o Park das Nações sugere um foco estratégico com meta de dobrar nos próximos 
quatro anos as exportações de mercadorias produzidas em Brasília, bem como a das
atividades e linhas de produtos. 

Por vale destacar a proximidade de Embaixadas e Organismos Internacionais, que são fortes
fontes de captação e disseminação de oportunidades de negócios, bem como dos Ministérios 
da Economia, Agricultura, Relações Exteriores e de grandes bancos estatais, principais entes da 
formulação de políticas públicas para a promoção do comércio exterior.
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