
COMEX   LAND

Ainda não se pode medir o prejuízo na cadeia de
suprimentos que a China proporciona nacional e
internacionalmente, uma vez que fábricas estão deixando
de produzir. Alguns empresários solicitaram aos seus
funcionários que trabalham em Home Office, mas uma vez
que não há produção e nem transporte, não conseguem
administrar a logística para a entrega de cada
demanda.Todos esses fatores geram, um desequilíbrio na
balança comercial chinesa e mundial, o Brasil será
fortemente influenciado, não pela doença, mas por suas
consequências econômicas, uma vez que tem a China
como principal parceiro comercial. Mesmo assim, alguns
especialistas se mantêm otimistas, e afirmam que isso
gerará um “V” na economia global, ou seja, uma grande
queda seguida de uma grande ascensão. 
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N E S S A  E D I Ç Ã O :



No artigo escrito para a empresa

LogComex citamos como recuperar

alguns dos impostos de importação,

ajudando os players a reduzir seus

custos, consideravelmente. Para

analisar se um produto possui

benefícios ou não, devem ser

analisados os seguintes fatores: 

1. Produto e Nomenclatura Comum

do Mercosul;

2. Acordos internacionais entre país

de origem e destino;

3. Qual é a função do produto;

4.Operação como um todo.

 

 

 

 Alguns economistas afirmaram que já é possível analisar

alguns impactos: Barreiras burocráticas podem aumentar

para países que não possuem acordo com a ilha e serem

reduzidas para países que irão realizar acordos

bilaterais.Enfraquecimento da União Europeia, se outros

países deixarem o bloco;A nação britânica mesmo sendo

nacionalista, poderá se tornar mais liberal, pois nem

sempre concordou com as barreiras protecionistas da

UE;Maior atividades comerciais com os Estados

Unidos;Aumento da incerteza sobre a estabilidade da

economia mundial, após guerra comercial entre China e

Estados Unidos e a situação crítica de saúde, provocada

pelo coronavírus. Podendo ocorrer uma desaceleração da

economia mundial.

É necessário que o profissional esteja preparado para ter resiliência, flexibilidade,

multidisciplinariedade, coragem, criatividade e percepção. E ao longo desse texto, vamos

perceber algumas tendências onde essas características se encaixam.
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