
Comércio Exterior Brasileiro e Paraibano 

ipping

PROBEX COMEX
UFPB

ELABORAÇÃO

Representantes do agronegócio demonstram confiança no
novo presidente dos EUA, mas preocupação com a imagem
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Região Nordeste: Diálogos de Comércio ExteriorRegião Nordeste: Diálogos de Comércio Exterior
2020 - dia 30/11, inscrições abertas2020 - dia 30/11, inscrições abertas

No dia 30 de novembro, a Apex Brasil e o Ministério das
Relações Exteriores realizarão evento online
inteiramente voltado para a Região Nordeste. O objetivo é
discutir desafios e oportunidades para o Nordeste
brasileiro em comércio exterior e investimentos
produtivos estrangeiros.

PROFA .  MÁRCIA  PAIXÃO
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Na semana de 09 a 13/11, o dólar PTAX, taxa de câmbio de referência

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

3,85% na compra, partindo de R$ 5,282 na segunda-feira para R$ 5,485 na

sexta-feira. Durante toda a semana, a moeda americana apresentou

seguidas valorizações frente ao real, com a presença de duas grandes

variações, de 1,66% na terça-feira, dia 10, e de 1,41%,  na sexta-feira, dia 13.

Esse movimento de alta pode estar relacionado com a acentuada

desvalorização presenciada entre os dias 06 e 09/11, em decorrência da

vitória do democrata Joe Biden nas eleições dos EUA. Nesse caso, após uma

desvalorização, é possível o surgimento de uma correção de curto prazo.

Na quarta-feira, dia 11, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, comentou

acerca da ajuda financeira aos mais vulneráveis, o que foi interpretado

como uma possível manutenção desse benefício. Isso gerou uma

expectativa de risco para a flexibilização do teto de gastos, o que não é bem

visto pelo mercado, pois o crescimento exponencial da relação dívida/PIB

leva à incertezas sobre a capacidade de pagamento do governo, elevando o

risco do País no cenário mundial e gerando desvalorizações cambiais em

relação a moedas de países mais seguros e estáveis politicamente. De

acordo com os dados publicados pelo Bacen, no Boletim Focus, as

expectativas de taxa de câmbio e juros para o final de 2020 se encontram

estáveis. Contudo, a expectativa da inflação subiu de 3,14% na semana

anterior, para 3,27% nesta semana.

Fonte: Banco Central do Brasil. Data da publicação: 13/10/2020. Leia em:https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes 
Reuters. Datas de publicação: 09 a 11/10/2020. Leia em:
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN27R2V2-OBRBS
https://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN27P2R6-OBRBShttps://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN27Q34S-OBRBS         
 Bacen. Datas de publicação:  /10/2020. Leia em:https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus

Fontes: 

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.
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A vitória do novo presidente dos EUA, Joe Biden, trouxe otimismo e confiança para os
líderes do agronegócio que veem o novo governo como uma oportunidade de manter
acordos firmados entre os países dada sua postura multilateral. Mas também há
preocupação com a repercussão negativa das queimadas e sua relação com a produção
de alimentos no Brasil. Segundo o  presidente do Conselho Consultivo da Associação
Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra, se faz necessário um esforço
para divulgar as iniciativas de preservação ambiental que existem na produção
alimentos.

Nos dias 12 e 13 de novembro, ocorreu o 39º Encontro Nacional de Comércio Exterior
(ENAEX) sob o tema “Mais Infraestrutura, Menos Custos e Mais Mercados Externos’’. No
evento, o ministro Tarcísio de Freitas afirmou que o projeto de concessões será uma
“transferência maciça de ativos para a iniciativa privada”, concentrada em aeroportos,
portos, ferrovias e rodovias, trazendo assim mais infraestrutura para o País, e
consequentemente, diminuindo custos e aumentando a chance de maiores negócios de
empresas brasileiras com o mercado externo.

Por meio do BNDES Exim Pós-embarque,

linha de financiamento à exportação de

bens de fabricação nacional, o Brasil

celebrará uma operação de crédito no valor

de US$ 11,4 milhões entre as empresas

Scania Latin America Ltda. e a uruguaia

Sofport S. A. A operação se dá da seguinte

forma: o empréstimo é fornecido em reais

para a exportadora brasileira e o pagamento

desse crédito é feito pela empresa uruguaia

em dólar.

 Comex do Brasil Data de publicação: 12/11/2020. Link: 

Portos e Navios. Data de publicação: 12/11/2020. Link: 

 Portos e Navios. Data de publicação: 12/11/2020. Link: 

 Comex do Brasil. Data de publicação: 13/11/2020. Link: 

Fontes:  

       https://www.comexdobrasil.com/enaex-lideres-do-agronegocio-destacam-otimismo-com-eleicao-de-biden-e-importancia-do-mercado-chines/

       https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/tarcisio-destaca-importancia-do-programa-de-concessoes-para-ampliar-o-mercado-externo

       https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/embarque-de-cafe-voltou-a-bater-recorde-em-outubro

        https://www.comexdobrasil.com/bndes-fornece-us-114-milhoes-em-credito-para-exportacao-de-caminhoes-da-scania-para-o-uruguai/

DESTAQUES DA SEMANA 

BRASIL

Representantes do agronegócio demonstram confiança noRepresentantes do agronegócio demonstram confiança no
novo presidente dos EUA, mas preocupação com a imagemnovo presidente dos EUA, mas preocupação com a imagem

ambiental do Brasilambiental do Brasil

PRODUZIDO POR ALINE DUARTE E WANDSON RAFAEL  

Ministro da Infraestrutura enfatiza relevância do projetoMinistro da Infraestrutura enfatiza relevância do projeto
de concessões de ativos para o comércio exterior brasileirode concessões de ativos para o comércio exterior brasileiro

Safra de café aumenta 11,5% noSafra de café aumenta 11,5% no
mês de outubromês de outubro

Segundo o Conselho dos Exportadores de Café
do Brasil (Cecafé), a safra de café bateu novo
recorde neste último mês de outubro:
aumentou 11,5% em relação ao mesmo mês do
ano passado, somando um total de 4,1 milhões
de sacas, o segundo melhor resultado mensal
do ano de 2020.

BNDES apoia comercializaçãoBNDES apoia comercialização
de caminhões para o Uruguaide caminhões para o Uruguai

com financiamentocom financiamento

fonte da imagem:
https://www.graogourmet.com/blog/
graos-especiais-apontam-para-o-futuro-do-
cafe/
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No ENAEX, o Ministro da Economia falou sobre futurosNo ENAEX, o Ministro da Economia falou sobre futuros
acordos comerciais com a Ásiaacordos comerciais com a Ásia

No ENAEX, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou a relação comercial
entre o Brasil  e os países asiáticos,  dentre eles China e Índia, e falou sobre futuros
acordos comerciais.  Destacou também a importância de uma relação do Brasil  nas
cadeias produtivas globais e a possível entrada na Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OECD). O Secretário Especial de Comércio
Exterior e Assuntos Internacionais,  Roberto Fendt Jr. ,  por sua vez, falou sobre a
possível volta do protecionismo e das barreiras unilaterais como efeito da
pandemia, defendeu medidas e instituições multilaterais e uma maior integração
entre as cadeias econômicas globais .

BRASIL

Relação Comercial entre o Brasil  e o Reino Unido seRelação Comercial entre o Brasil  e o Reino Unido se
mantém fortemantém forte

Em reunião de autoridades comerciais,  os dois países se dedicaram a assuntos
como um futuro acordo comercial,  cooperação multilateral e bilateral,  projetos do
Prosperity Fund  (fundo interministerial do governo britânico) e acesso a mercados.
O governo britânico ainda declarou seu apoio ao Brasil  para entrada na OCDE.

CURIOSIDADECURIOSIDADE

O que é o ENAEX?O que é o ENAEX?

O Encontro Nacional de Comércio Exterior
(ENAEX) é considerado o evento de
comércio exterior mais tradicional do
Brasil, se constituindo no principal fórum
de diálogo entre os diversos segmentos
empresariais e autoridades do governo
para a busca de soluções de problemas
enfrentados por exportadores e
importadores e os diversos agentes e
operadores da área. Já em sua 39º edição, é
realizado pela Associação de Comércio
Exterior do Brasil (AEB) que, em 2020, está
completando 50 anos de atuação no Brasil.

Enaex : http://enaex.com.br/
Fonte: Comex do Brasil. Data de publicação: 13/11/2020. Link: 

Fontes:  

        https://www.comexdobrasil.com/pandemia-pode-trazer-de-volta-o-protecionismo-alerta-secretario-de-comercio-exterior-no-39o-enaex/
        https://www.comexdobrasil.com/enaex-paulo-guedes-destaca-a-retomada-economica-e-a-importancia-do-mercado-asiatico-para-exportacoes/
        https://www.comexdobrasil.com/brasil-e-reino-unido-relancam-parceria-comercial-em-reuniao-do-comite-economico-e-de-comercio-conjunto/
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No dia 30 de novembro, a Apex Brasil e o Ministério das Relações Exteriores realizarão evento
online inteiramente voltado para a Região Nordeste. O objetivo é discutir desafios e
oportunidades para o Nordeste brasileiro em comércio exterior e investimentos produtivos
estrangeiros. Contará com a participação de representantes de importantes empresas
nordestinas (M. Dias Branco, Baterias Moura, Porto Digital, Fiat) e de consulados presentes na
região (EUA, China, Alemanha, Japão, Reino Unido), além do Superintendente da SUDENE, Sr.
Evaldo Cruz Neto, e o Professor Silvio Meira, cofundador da Digital Strategy Company e Porto
Digital, reconhecido como um dos nomes mais importantes do Brasil em inovação e
empreendedorismo. 

Segundo a Apex Brasil, trata-se de
"Evento de posicionamento de imagem
(não é de geração de negócios) com o
objetivo de reforçar o posicionamento
da Apex-Brasil, regionalmente, como
instituição propositora de ideias e
debatedora de temas estratégicos (e não
apenas como instituição executora,
como é usualmente conhecida)." 

O público-alvo são empresas privadas e
públicas, consultores, professores e
estudantes interessados na área. O
acesso é gratuito e as inscrições estarão
abertas até o dia 27/11/2020
(https://portal.apexbrasil.com.br/event
o/dialogos-de-comercio-exterior-
regiao-nordeste/). O Probex COMEX
UFPB está apoiando o Escritório
Nordeste da Apex Brasil com a
divulgação do evento. Inscreva-se e
participe!

Região Nordeste:  Diálogos de Comércio ExteriorRegião Nordeste:  Diálogos de Comércio Exterior
2020 - dia 30/11,  inscrições abertas2020 - dia 30/11,  inscrições abertas

REALIZAÇÃO:REALIZAÇÃO:

NORDESTE/PARAÍBA

Apex Brasil - Escritório Nordeste (via WhatsApp)
Apex Brasil - Link: https://portal.apexbrasil.com.br/evento/dialogos-de-comercio-exterior-regiao-nordeste/

Fontes:  
PROFA. MÁRCIA PAIXÃO
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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.

Elaboração: Lucas Almeida, em análise do dolár; Aline
Duarte e Jisele Guimarães, em destaques da semana;
estrutura e apresentação visual, Denílson Gomes e
Wandson Rafael dos Santos. 
Revisão geral: Levi Galdino e Lucas Almeida - conteúdo e
apresentação visual.
Apoio: Desp. Aduaneiro Sebastião Cunha (Lauro Victor de
Barros Ltda), Pres. Gilmara Temóteo e Ass. Comun.
Rannyelinson Lima (Companhia Docas da Paraíba)
Orientação e revisão final: Profa. Márcia Paixão.
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