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NOMINATA 

 Embaixador Norberto Moretti, Secretário de Política Externa Comercial e 

Econômica do Ministério das Relações Exteriores 

 Senhor Ignacio Ybáñez, Embaixador da União Europeia no Brasil 

 Senhora Pamela Coke-Hamilton, Diretora da Divisão de Comércio Internacional 

e Commodities, da UNCTAD 

 Doutor Lucian Cernat, Economista Chefe da Diretoria Geral para o Comércio da 

Comissão Europeia 

 Senhora Gabriella de Figueiredo Dorlhiac, Diretora Executiva da Câmara 

Internacional de Comércio no Brasil 

 Senhora Yana Dumaresq Sobral Alves, Secretária Especial Adjunta de Comércio 

Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia  

 

Demais autoridades presentes, corpo diplomático e colegas dos organismos das 

Nações Unidas, 

 

Bom dia a todas e todos!  
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Senhoras e senhores, 

 

É com grande satisfação que represento neste evento as 26 agências especializadas, 

fundos e programas do Sistema das Nações Unidas no Brasil. Sabemos que tanto o 

setor de serviços quanto as exportações são importantes para o pleno 

desenvolvimento sustentável dos países. Sabemos também que a sinergia entre essas 

duas áreas potencializa os benefícios para os países e suas populações. Assim, 

entender quais fatores são determinantes para fortalecer essas duas áreas e de que 

tipo de políticas públicas e iniciativas precisamos para influenciar positivamente esses 

fatores é crucial. Por isso, parabenizo os colegas da UNCTAD, o Ministério da 

Economia, a Câmara de Comércio Internacional e a Comissão Europeia pela realização 

deste relevante evento. 

Ressalto ainda que este evento ocorre no âmbito de um projeto de cooperação entre 

o Brasil, a ONU e a Comissão Europeia, que visa fortalecer as capacidades de 

mensuração do valor agregado dos serviços nas exportações. A crescente importância 

dos serviços na economia é bem conhecida, no entanto, ainda enfrentamos desafios 

em todo o mundo para mensurar os benefícios da participação do comércio de serviços 

na promoção do desenvolvimento sustentável. Iniciativas como esta contribuem para 

diminuir esta lacuna. 

Obter dados precisos e fazer análises bem embasadas sobre esse tema nos permitem 

entender o papel substancial dos serviços no comércio exterior. Os serviços estão 

presentes em tudo, desde os serviços de transporte de bens e produtos até serviços 

de design e engenharia, por exemplo. Esses serviços estão diariamente contribuindo 

para fortalecer estratégias de negócios em áreas como agricultura e indústria e para 

aumentar a capacidade de exportação. 



 
 
 

3 
 

Apesar da importância do setor, muitos países ainda não exploram completamente o 

potencial de desenvolvimento e crescimento econômico dessa área. Segundo a 

própria UNCTAD, o comércio de serviços em nível mundial alcançou a cifra de quase 6 

trilhões de dólares no ano passado. Vemos, portanto, que as contribuições do setor de 

serviços a outros setores da economia são relevantes para incrementar e diversificar 

o comércio exterior brasileiro. 

A importância dos serviços é reconhecida também na Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável. Muitos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

incluídos na Agenda 2030 estão profundamente vinculados ao setor de serviços e, mais 

especificamente, ao valor agregado dos serviços nas exportações. 

Fortalecer o desempenho das atividades do setor de serviços traz impactos positivos 

para o ODS 8, por exemplo, que trata do trabalho decente e do crescimento 

econômico. Contribui também para o ODS 9, que trata da indústria, da inovação e da 

infraestrutura. Impacta, ainda, a redução das desigualdades, abordada no ODS 10. 

Quando damos a devida atenção ao papel dos serviços no comércio exterior, 

possibilitamos também que todas as empresas envolvidas nessa extensa cadeia 

prosperem junto com o país. 

Vemos, portanto, que o setor de serviços é crucial para atingirmos muitos dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Cabe, porém, ressaltar que a recíproca 

também é verdadeira. Para fortalecer cada vez mais o setor de serviços, é 

indispensável empenhar esforços para cumprir outros objetivos da Agenda 2030. Um 

exemplo claro é a educação, contemplada no ODS 4. Uma população com acesso a 

educação de qualidade é uma população bem equipada para promover a inovação, 

dinamizar a economia e contribuir para o crescimento do país. 
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Os benefícios do valor agregado dos serviços nas exportações não são automáticos. 

Precisamos de políticas específicas para fortalecer ainda mais as contribuições dos 

serviços para o comércio e para o desenvolvimento das nações. E essas políticas só são 

efetivas quando construídas com base em conhecimentos sólidos e informações 

precisas. A parceria que resultou neste evento aproveita os esforços que o Brasil tem 

feito na medição do comércio de serviços e a longa e abrangente experiência dos 

demais parceiros envolvidos, entre eles a UNCTAD. 

Acreditamos que oportunidades de diálogo como esta são decisivas para chegarmos a 

acordos sobre como vamos construir o mundo que queremos. A ação coletiva e a 

colaboração são mais imprescindíveis do que nunca, e este evento é a expressão desse 

espírito de cooperação tão bem contemplado pelo ODS 17, que trata de parcerias. 

Assim, em nome do Sistema ONU no Brasil e com vistas ao fortalecimento de nossa 

parceria, reforço nosso compromisso e satisfação em trabalharmos juntos para 

aproveitarmos o potencial de desenvolvimento dos serviços e concretizar os benefícios 

desse setor para o Brasil e para todos os brasileiros e brasileiras. 

  

Contem conosco! Muito obrigado! 


