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Arquivo

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou, na última

semana, uma estimativa dos efeitos da pandemia do novo coronavírus

(Covid-19) na balança comercial brasileira. A projeção do instituto para

2020 é de que as exportações podem sofrer uma queda de 20%. Diante

desse cenário, órgãos ligados ao setor de exportação avaliam que,
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embora a maior parte dos segmentos já esteja sentindo os efeitos do

vírus, os impactos estão sendo distintos para as principais

commodities.

Para o presidente da Associação dos Terminais Portuários Privados

(ATP), Murillo Barbosa, em meio à pandemia enquanto alguns

segmentos apresentaram saldos negativos, outros, por outro lado,

demonstraram crescimento, como foi o caso da soja. Já o setor mais

atingido negativamente, segundo ele, foi o de granéis líquidos. A carga

perdeu espaço em função da paralisação parcial dos transportes ao

redor do mundo e da consequente diminuição da demanda de

petróleo. Ele a�rmou que os demais setores ainda não sofreram

impactos signi�cativos.
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