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Anexo 2 
Descrição do Banco de Estatísticas Gerais de 

Empresas Exportadoras e Importadoras 

No Banco de Estatísticas Gerais de Empresas Exportadoras e Importadoras o usuário poderá obter as 

seguintes Informações relativas às empresas exportadoras e importadoras: 

• Valor 

• Número de empresas 

 
Ambas as informações são geradas a partir de classificações ou segmentações cuja especificação cabe ao 

usuário definir. As categorias de seleção à disposição do usuário são as seguintes: 

 Fluxo de comércio 
o Exportação 

o Importação 

 Origem/Destino do fluxo de comércio 
o Blocos econômicos - Classificação de blocos/áreas utilizada pela Secex (18 itens) 

o Regiões selecionadas - Regiões definidas pela Funcex (4 itens) 

o Países (270 itens) 

o Unidades da Federação - Brasil (27 itens) 

 Características das empresas 
o Empresas classificadas segundo Tipos de Atividade (Fonte: IBGE e RAIS/MTE) 

Número de tipos de atividade: 6. Industrial; Agrícola; Comercial; Construção Civil; Serviços; e 
Outras. 

o Empresas classificadas segundo Divisões da CNAE 2.0 (CNAE 2 dígitos) (Fonte: IBGE e 
RAIS/MTE) 

Número de divisões: 87. A Funcex inclui ainda uma divisão adicional referente às empresas não 
identificadas.  

o Empresas classificadas segundo Classes da CNAE 2.0 (CNAE 5 dígitos) (Fonte: IBGE e 
RAIS/MTE) 

Número de divisões: 673. A Funcex inclui ainda uma classe adicional referente às empresas não 
identificadas.  

o Empresas classificadas segundo tamanho ou porte da firma (Fonte: Funcex) 

Numero de portes: 5. Microempresas; Pequenas empresas; Micro e pequenas empresas 
especiais; Médias empresas; e Grandes empresas.  

o Empresas classificadas segundo faixas de valor anual exportado (importado) (Fonte: 
Funcex) 

Número de faixas: 24 faixas, discriminadas segundo o tamanho ou porte da firma.  
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o Empresas classificadas segundo sua frequência na atividade de comércio exterior (Fonte: Funcex). 

Empresas estreantes 

Categoria única. Foram definidas como estreantes aquelas empresas que iniciaram sua 
atividade exportadora (importadora) no ano selecionado para a consulta. 

Empresas contínuas e descontínuas 

Número de categorias: 2. Foram definidas como contínuas aquelas empresas que exerceram 
sua atividade exportadora (importadora) sem qualquer interrupção, desde o ano de sua 
estreia até o ano selecionado para a consulta. Foram definidas como descontínuas aquelas 
empresas aquelas que registraram ao menos uma interrupção na sua atividade exportadora 
(importadora), desde o ano de sua estreia até o ano selecionado para a consulta. 

Empresas desistentes 

Categoria única. Foram definidas como desistentes aquelas empresas que não exportaram 
(importaram) no ano selecionado para a consulta, mas haviam exportado no ano anterior. 

o Empresas que utilizam a Declaração Simplificado de Exportação (DSE) (Fonte: Secex/MDIC) 

Categoria única. 

o Empresas identificadas como Comerciais Exportadoras (Trading Companies) (Fonte: Funcex) 

Categoria única. São as empresas que constam do Diretório de Tradings do Brasil (DTB), 
elaborado pela Funcex, desde 2007, sob patrocínio da ApexBrasil. Foram incluídas no DTB 
apenas as empresas que preencheram alguns requisitos cadastrais específicos, além de 
requisitos de desempenho. 

 Características dos produtos 
o Utiliza as mesmas categorias do Banco 1 (Estatísticas de Comércio Exterior). 

 Período 
o Seleção anual para os últimos 15 anos 

 
 


