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No dia 10 de abriL de 2018, o presidente do SINDICOMIS/ACTC, Luiz Ramos e a 
assessora executiva, Elisabete Carraco, participaram do 9º ENASERV –Encontro 

Nacional de Comércio Exterior e Serviços, 
realizado no Teatro Raul Cortez na 
FECOMÉRCIO, localizado na Rua Dr. Plinio 
Barreto, 295, Bela Vista, São Paulo. O evento 
foi promovido pela AEB Associação de 
comércio Exterior e o MDIC – Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços.  
Com o tema: “Comércio Exterior de Serviços 
Abrindo Mercados” o encontro reuniu time de 
especialistas do setor privado e governo para 
discutir as principais questões que envolvem o 
setor que atua em comércio exterior, 

mecanismos de financiamento às exportações de serviços; ações para estimular a 
exportação de serviços; oportunidades de serviços comerciais na América 
Latina/do Sul/Mercosul; fatores de competitividade na exportação de serviços; 
assim como a apresentação de casos de sucesso, foram destaques durante o 
ENASERV 2018.  
A guerra comercial entre Estados Unidos e China trará impactos negativos para o 
Brasil, declarou hoje o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil 
(AEB), José Augusto de Castro. "As exportações brasileiras estão centradas em 
commodities, atingidas diretamente pelas desavenças entre as duas potências 
mundiais", afirmou Castro. Para ele, o Brasil precisa aumentar a exportação de 
serviços, que tem maior valor agregado, e responde hoje por 73% do PIB brasileiro, 
embora apenas 25% desse total seja resultado da exportação. "É necessário que 
o país faça reformas estruturais para que não esteja fadado a ser um país 
exportador de commodities apenas", sentenciou Castro. 
A diretora de negócios da agência brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex Brasil), Marcia Nejaim Galvão de Almeida, disse que as 
exportações globais de serviços movimentam US$ 4,8 trilhões e mesmo o Brasil 
sendo o principal exportador da América Latina, ainda contribui muito pouco para 
esse montante. Ela destacou que o país vem se destacando na exportação de 



 

 

serviços de vários segmentos, como games, arquitetura, cultura e conteúdo 
audiovisual. Como exemplo, citou a série 3%, veiculada pela Netflix, que foi a série 
de língua não inglesa de maior audiência da plataforma de video on demand. 
A atração de investimentos nessas áreas de destaque, citadas pela representante 
a Apex Brasil, é um grande desafio para os exportadores de serviços, mas que 
pode ser superado, segundo o superintendente da Área de Comércio Exterior e 
Fundos Garantidores do BNDES, Leonardo Pereira Rodrigues dos Santos. Ele 
afirmou que a instituição está desenvolvendo um projeto de financiamento para 
pequenas e médias empresas exportadoras de serviços com o objetivo de 
alavancar o setor. 
O vice-presidente da Fecomércio, Rubens Medrano, disse que oportunidades de 
financiamento são necessárias, mas não bastam para o desenvolvimento de 
empresas exportadoras de serviços. Ele lembrou da importância do investimento 
em pesquisa e desenvolvimento para que a presença do Brasil seja marcante no 
comércio internacional, tornando possível a criação de serviços de alto valor 
agregado. 
O governo federal trabalha para cada vez mais fortalecer a competitividade e 
promover condições para o desenvolvimento das atividades do comércio e dos 
serviços nacionais.” Foi com essa afirmação que a secretária-executiva do 

Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC), Yana 
Dumaresq, Em seu pronunciamento 
para especialistas do setor privado 
e do governo, Dumaresq reforçou as 
iniciativas da Secretaria de 
Comércio e Serviços (SCS) do 
MDIC demandadas pelo setor 
produtivo brasileiro. “O MDIC tem 
coordenado ações no âmbito do 

Fórum de Competitividade do Comércio Exterior de Serviços, que reúne 27 
entidades privadas dos principais segmentos do setor, com atuação no comércio 
internacional. O Fórum tem realizado proveitosas discussões que têm gerado 
subsídios para uma agenda governamental com vistas à melhoria do ambiente de 
negócios e da competitividade nacional”, lembrou. No âmbito do Mercosul, nos 
últimos meses, foram realizadas sete rodadas de liberalização no âmbito do 
Protocolo de Montevidéu sobre Comércio de Serviços. E aqui quero destacar o 
volume de empregos gerados, que atualmente responde por 67% das vagas 
formais, além do impacto positivo na competitividade do setor industrial e no 
agronegócio”, afirmou a secretária. .Em sua palestra a Secretária-Executiva da 
CAMEX, Marcela Santos de Carvalho, destacou as ações do  Grupo Técnico de 
Serviços que foi criado na 150ª reunião do Gecex, em setembro de 2017. Ele surgiu 
como um espaço para explorar de forma mais eficiente as potencialidades do 
comércio de serviço, por meio do aprimoramento de políticas públicas e 
modernização da legislação voltada para o setor. A ideia do GT também é abarcar 



 

 

questões internas de competividade que impactam as exportações e importações 
de serviços. Os serviços tornaram-se centrais no novo paradigma do comércio 
internacional. E foi pela necessidade de propor políticas capazes de promover a 
competitividade dos serviços brasileiros no mercado global que o GT Serviços foi 
criado.                  

As empresas que se cadastraram, tiveram oportunidade de tirar dúvidas sobre o 
Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras 
Operações que Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv), através de 
atendimento personalizado por meio de despacho executivo com o Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e a Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB). 


