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APEX Brasil lança estudo para a PARAÍBAAPEX Brasil lança estudo para a PARAÍBA

A Apex Brasil realizou, no dia 04/12, evento online de
lançamento do estudo intitulado “Perfil e Oportunidades
de Exportação e Investimentos - Paraíba 2020”. O material
destaca 110 oportunidades de exportação, distribuídas em 9
complexos, detalhadas por categorias, com 5 destinos
selecionados.
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Na semana de 30/11 a 04/12, o dólar PTAX, taxa de câmbio de referência

calculada pelo Banco Central do Brasil (Bacen), recuou aproximadamente

3,02% na compra, partindo de R$ 5,332 na segunda-feira para R$ 5,170 na

sexta-feira. Da segunda até a quinta-feira, a moeda americana apresentou

sucessivas quedas em relação ao real.

Banco Central do Brasil. Data da publicação: 04/12/2020. Leia em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoe 
Reuters. Data da publicação: 30/11/2020. Leia em: 

Bacen. Data da publicação:  23/11/2020. Leia em: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus

Fontes:

     https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN28A2UN-OBRBS
     https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN28B4TU-OBRBS
     https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN28C34J-OBRBS
     https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN28D350-OBRBS

O COMPORTAMENTO DO DÓLAR PTAX NAO COMPORTAMENTO DO DÓLAR PTAX NA
SEMANASEMANA

Nota: O texto acima tem caráter informativo e não representa indicação de investimento.

ELABORADO POR LUCAS ALMEIDA

Com a maior desvalorização diária ocorrida na quinta-feira, quando ela

recuou 1,23%. Esse movimento pode estar em concordância com o aumento do

apetite por ativos de risco pelos investidores, em um cenário de otimismo em

relação às eleições norte-americanas e o desenvolvimento das vacinas para a

Covid-19.

Além disso, na terça-feira, a China apresentou resultados positivos com

relação à atividade do setor industrial, mostrando que a segunda maior

economia do mundo está se recuperando do choque econômico causado pela

pandemia do Coronavírus. Ademais, vale destacar que a valorização do real

frente ao dólar também pode estar vinculada, no Brasil, aos sinais de

comprometimento do governo federal com o lado fiscal.

No mês de novembro, a moeda americana despencou 7,63%, uma das maiores

desvalorizações nesse mesmo período desde 2002, segundo a Reuters. Com

relação aos dados divulgados pelo Bacen, a partir do Boletim Focus, divulgado

no dia 30, a expectativa com relação à taxa de câmbio para 2020 se reduziu na

semana, de R$ 5,38 para R$ 5,36, em concordância com os acontecimentos

mencionados anteriormente. Contudo, a expectativa de inflação para 2020

aumentou no período analisado, partindo de 3,53% na semana anterior, para

3,65% atualmente.
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Visando facilitar o fluxo de mercadorias e
a diminuição da burocracia, a Receita
Federal (RFB), por meio da Instrução
Normativa nº 1.984/2020, simplificou a
habilitação para atuação no comércio
exterior. A partir de 01 de dezembro de
2020, a habilitação será concedida pelo
sistema Habilita no Portal Único do
Comércio Exterior. Entre outras
mudanças, as pessoas físicas estão
dispensadas da habilitação e houve
aumento do prazo para desabilitação
automática por inatividade, que passou
para 12 meses. Para as empresas, a
sistemática de habilitação Expressa,
Limitada e Ilimitada foi mantida e caso o
empresário queira aumentar o limite de
sua habilitação, poderá realizar o
requerimento pelo sistema Habilita ou
abrir um Dossiê Digital de Atendimento.

Segundo o presidente da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), Robson
Braga, o Brasil deve investir em rede 5G
para avançar na automação e digitalização.
Para ele, a tecnologia aumentará tanto as
exportações quanto a competitividade
interna com produtos estrangeiros. A
tecnologia pode acelerar processos
remotos e beneficiar setores da indústria,
agricultura, educação, serviços e saúde. No
Brasil, a rede 5G está aguardando a
Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) concluir avaliações técnicas. Um
leilão de faixas de frequência específicas
para uso temporário por operadoras de
telefonia móvel está previsto para o
primeiro trimestre de 2021.

FIEP  Data de publicação: 03/12/2020  Link:

Siscomex Data de publicação: 01/12/2020. Link: 

 COMEX do Brasil. Data de publicação: 03/12/2020. Link: 

Fontes:  

      https://fiepb.com.br/FIEP/NOTICIA/REDE-5G-SERA-FUNDAMENTAL-PARA-O-BRASIL-AVANCAR-NA-AUTOMACAO-E-DIGITALIZACAO
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/muito-muito-mais-rapido-tecnologia-5g-vai-acelerar-a-industria-40-no-pais/

       http://siscomex.gov.br/receita-federal-simplifica-a-habilitacao-para-atuacao-no-comercio-exterior/

       https://www.comexdobrasil.com/acordo-de-livre-comercio-e-uma-das-prioridades-nas-relacoes-com-o-reino-unido-no-pos-brexit-diz-cni/
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Relações com o Reino Unido passam a ser prioridadeRelações com o Reino Unido passam a ser prioridade

Oportunidades históricas podem ocorrer depois da saída do Reino Unido da União Europeia. O
Brasil tem a possibilidade de negociar diretamente com os britânicos um novo conjunto de
acordos que poderá beneficiar ambos, como o acordo para evitar dupla tributação e o de livre
comércio. Para a concretização desses acordos, estão sendo negociadas questões relacionadas ao
tratamento tributário brasileiro para rendimentos de serviços técnicos e às regras de preços de
transferência (operações de compra e venda entre empresas de um mesmo grupo e que operam
em diferentes países). 

O diretor de industrializados da Marfrig, Rui Mendonça, acredita que o Brexit possibilitará novos
negócios para o setor de carnes: “A saída do Reino Unido da União Europeia, juntamente com as
tratativas para um acordo comercial com o Brasil, devem criar novas oportunidades comerciais,
pela possibilidade de revisão de tarifas de importação impostas ao Brasil, que atualmente ainda
favorecem os países europeus.”

Assim como afirma o diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), Carlos Eduardo Abijaodi, “Como saiu da União Europeia, o Reino Unido está
recomeçando a sua política comercial do zero. Além de negociar diretamente com os britânicos
cotas de importação antes fixadas no âmbito da União Europeia, podemos avançar com alto nível
de ambição em uma série de acordos, como livre comércio, investimentos, facilitação de
comércio, dupla tributação e previdenciário.”

O Reino Unido é o terceiro parceiro mais importante no comércio de serviços e a 16º principal
parceria comercial brasileira, respondendo por 40% do total investido no segmento de
eletricidade, gás e outros serviços em 2019. Além disso, o país é uma das principais portas de
entrada nas exportações de tecnologia brasileira no continente europeu.
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Nordeste / Paraíba

Oportunidades para o Brasil no mercado indianoOportunidades para o Brasil no mercado indiano

De Acordo com o presidente-executivo da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José
Augusto de Castro, a concentração populacional da Índia dificulta a produção de alimentos e gera
dependência de importações. Ainda, com o crescimento demográfico muito rápido da Índia, ele
avalia que o Brasil será o único país capaz de atender sua demanda futura de alimentos. Ainda,
destaca oportunidades para o Brasil na indústria de defesa. Inclusive, empresas dos dois países
negociaram uma parceria para a instalação de uma fábrica de armas leves naquele país em 2021.

Novembro foi o mês com maiorNovembro foi o mês com maior
movimentação no Porto de Cabedelomovimentação no Porto de Cabedelo

Com uma movimentação que foi a maior do
ano, no mês de novembro o Porto de Cabedelo
apresentou um crescimento de 90% em relação
a outubro. Segundo a presidente da Companhia
Docas, Gilmara Temóteo, o acumulado do ano
também superou o de 2019 em 120 mil
toneladas.

Adicional de frete é retirado para asAdicional de frete é retirado para as
regiões Norte e Nordesteregiões Norte e Nordeste

O governo federal acolheu destaques ao
Projeto de Lei 4199/20, sobre navegação de
cabotagem, que favorecem o Norte e o
Nordeste. Os destaques retiram o adicional de
frete do granel líquido para as duas regiões.
Segundo o Presidente Bolsonaro, além de
elevar a frota de cabotagem em 40% num
período de três anos, a medida aumentará a
demanda por fretes de caminhoneiros de
curta distância. A Associação Brasileira dos
Condutores de Veículos Automotores (Abrava)
faz avaliação contrária.

APEX Brasil lança estudo para aAPEX Brasil lança estudo para a
PARAÍBAPARAÍBA

A Apex Brasil realizou no dia 04/12 evento
online de lançamento do estudo intitulado
“Perfil e Oportunidades de Exportação e
Investimentos - Paraíba 2020”. O material
destaca 110 oportunidades de exportação,
distribuídas em 9 complexos, detalhadas por
categorias, com 5 destinos selecionados. No
evento também foram anunciados o retorno
do Programa de Qualificação para Exportação
(PEIEX) ao estado da Paraíba e ações que serão
desenvolvidas pelo Escritório Nordeste do
órgão.

Você sabia?Você sabia?

FIEP  Data de publicação: 01/12/2020  Link:

Portos e Navios Data de publicação: 03/12/2020. Link: 

 Porto de Cabedelo Data de publicação: 01/12/2020. Link: 

Fontes:  

      https://fiepb.com.br/FIEP/NOTICIA/EMPRESAS-BRASILEIRAS-PRECISAM-DESCOBRIR-AS-OPORTUNIDADES-DO-MERCADO-INDIANO

       https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/governo-faz-acordo-com-norte-e-nordeste-para-votar-br-do-mar

       http://portodecabedelo.pb.gov.br/PORTO-DE-CABEDELO-AUMENTA-MOVIMENTACAO-EM-90-NO-MES-DE-NOVEMBRO
      Apex Brasil. Data de divulgação (WhatsApp): 02/12/2020. Imagem do Você sabia?: Câmara dos Deputados. Link:
       https://www.camara.leg.br/noticias/713945-camara-conclui-votacao-de-projeto-de-estimulo-a-navegacao-entre-portos-nacionais/
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ELABORAÇÃO

O Clipping Comércio Exterior Brasileiro e Paraibano é
mais um produto PROBEX COMEX UFPB.

Acesse nossas redes sociais:

@probexcomex

probexcomex

probexcomex.ufpb@gmail.com

Contato:

Objetivo: disseminar dados,
informações e conhecimentos sobre o
comércio exterior brasileiro, nordestino
e paraibano.

Lauro Victor de Barros Despachos Aduaneiros Ltda.
Companhia Docas da Paraíba
Corecon-PB

Elaboração: Lucas Almeida em análise do dolár; Aline
Duarte e Wandson Rafael dos Santos em destaques da
semana; Wandson Rafael dos Santos na estrutura e
apresentação visual. 
Revisão geral: Levi Galdino e Lucas Almeida - conteúdo e
apresentação visual.
Orientação e revisão final: Profa. Márcia Paixão.

APOIO 

Aline de Lima Duarte
Graduanda voluntária
Curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas
às Negociações Internacionais

Márcia Cristina Silva Paixão
Professora do Departamento de Economia
Coordenadora do Probex Comex UFPB

Levi Galdino da Silva Souza
Graduando bolsista e vice-coordenador

Curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas
às Negociações Internacionais

Denílson Gomes Batista
Graduando voluntário

Curso de Relações Internacionais

Lucas Guimarães de Almeida
Graduando voluntário
Curso de Ciências Econômicas

Wandson Rafael dos Santos
Graduando voluntário

Curso de Ciências Econômicas

Jisele Guimarães Feitosa
Graduanda voluntária
Curso de Ciências Econômicas

Isabella Fernanda Silva Prazeres
Graduanda voluntária

Curso de Relações Internacionais

Giuliano Queiroga Giarletta
Graduando voluntário
Curso de Relações Internacionais


