
De: "- SCS/DECOS" <decos.scs@mdic.gov.br> 

Para: "- SCS/DECOS" <decos.scs@mdic.gov.br> 

Data: 03/09/2015 15:01 
Assunto: Vitrine do Exportador 

   

Prezado(a) Senhor(a), 
  

Bom dia! 
  
No âmbito dos trabalhos conjuntos para a construção de uma agenda de competitividade do comércio exterior de serviços, a 

Secretaria de Comércio e Serviços do MDIC trabalhou em conjunto com a Secretaria de Comercio Exterior para a inclusão do setor de 

serviços no portal Vitrine do Exportador (VE), iniciativa do Governo Federal que tem por objetivo divulgar internacionalmente as 

empresas brasileiras. 
  
Além de uma poderosa ferramenta de comunicação, a Vitrine do Exportador busca a sinergia entre as diversas ações desenvolvidas 

por órgãos governamentais na área de comércio exterior, potencializando os esforços e os resultados dos exportadores brasileiros. 
  
Fazem parte da Vitrine do Exportador mais de vinte e cinco mil empresas com seus principais produtos ou serviços exportados e 

regiões de destino. Isso torna a VE o mais completo e atualizado catálogo de exportadores brasileiros, visto que tem por fontes de 

informação o Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) e o Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços e Intangíveis 

(Siscoserv). Empresas que ainda não exportam, mas estão preparadas para exportar, também podem participar da VE como Potencial 

Exportador após aprovação de cadastro disponível no site. Empresas que eventualmente não desejarem participar da VE 
devem enviar mensagem pela "Vitrine Responde" com sua manifestação. 

  
Neste sentido, solicitamos a gentileza de divulgar esta nova ferramenta disponível para o setor de serviços, bem como convidar as 

empresas associadas a acessarem o site do Vitrine do Exportador (http://www.vitrinedoexportador.gov.br/ ) para completar os seus perfis, 

visto que a partir da informação disponível no Siscoserv, a SCS/MDIC solicitou a inclusão das empresas exportadoras que já operam no 

comércio exterior de serviços e intangíveis. 
  
Quanto mais completa a informação disponível, maior a possibilidade de que sejam fomentados negócios a partir dessa 
ferramenta. 
  
É importante destacar que todos os serviços oferecidos pela Vitrine do Exportador são gratuitos, inclusive a tradução de 
textos de apresentação da empresa para os idiomas espanhol e inglês. 
  
Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos. 
  
Att. 
  

Renata Carvalho 
Coordenadora-Geral  / EPPGG 
Coordenação - Geral de Mercado Externo 
Secretaria de Comércio e Serviços 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior - MDIC 
+55 (61) 2027- 7332 / 8356 
+55 (61) 2027-7871 (Fax) 
Renata.carvalho@mdic.gov.br 
Decos.scs@mdic.gov.br 
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