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01

NOTÍCIAS MAIS ATUAIS
A China, o Brasil e os Estados do Golfo estão interessados em acordos de
livre comércio com o Reino Unido após o Brexit
http://sptnkne.ws/dtbU

Sputnik
19 de janeiro de 2017

Resumo:
A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou que países, incluindo a China, o
Brasil e os Estados do Golfo, já expressaram a intenção de celebrar acordos de livre comércio
com o Reino Unido após o Brexit e Londres já deu início às tratativas comerciais com a Austrália, a Índia e a Nova Zelândia.

02

O Brasil registra superávit comercial recorde com a China em 2016
http://www.macauhub.com.mo/en/2017/01/17/brazil-posts-record-trade-surplus-with-chinain-2016/

Macauhub
17 de janeiro de 2017

Resumo:
Em 2016, o Brasil teve o maior superávit comercial no valor de US$ 11.770 bilhões com a
China, segundo números do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse
aumento no tocante ao superávit de US$ 4.888 bilhões em 2015 se atribuiu principalmente
ao fato de que as importações brasileiras de produtos chineses tiveram queda de 23.94% em
relação ao ano anterior.

03

O Nomura Holdings considera que o reacender do crescimento é a chave
para o Brasil em 2017
https://www.fxstreet.com/news/brazil-reigniting-growth-is-key-in-2017-nomura201701161143

FXStreet
16 de janeiro de 2017

Resumo:
Este artigo traz a citação sobre a análise feita pelo grupo financeiro japonês Nomura Holdings
a respeito da crise econômica brasileira e do modo como saná-la:

“De acordo com o nosso ponto de vista, o fato de a moeda brasileira se fortalecer mais de
forma expressiva decorreria: (a) do avanço mais rápido em relação à consolidação fiscal que
leva ao crescimento mais rápido ou (b) da possível redução significativa da turbulência politica
do governo atual. Atualmente, acreditamos que esse resultado não é possível de imediato. Da
mesma forma que o México, a transição presidencial em 2018 presenciaria acordos lentos no
cenário político local.”

04

O Fundo de Investimentos China/Brasil começa a financiar projetos em
março
http://www.macauhub.com.mo/en/2017/01/11/chinabrazil-investment-fund-starts-funding-projects-in-march/

Macauhub
11 de janeiro de 2017

Resumo:
No tocante ao fundo de investimento conjunto, cujo orçamento é de US$ 20 bilhões, o Brasil
e a China pretendem começar a financiar projetos de infraestrutura a partir de março, disse
o secretário de assuntos internacionais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão (MPOG).

Jorge Arbache, citado pela agência de notícias Reuters, disse que os dois países querem o fundo, que foi criado em 2016, a fim de financiar a construção de linhas ferroviárias para unir as
regiões produtoras de soja e milho no Brasil aos portos de exportação.

O memorando de entendimento que estabelece a criação de fundo de investimento para financiar projetos de infraestrutura na economia brasileira foi assinado em Pequim por Jorge
Arbache em outubro de 2016. Na época, decidiu-se que o fundo teria alocação inicial de US$
20 bilhões, dos quais US$ 15 bilhões seriam a contribuição chinesa e US$ 5 bilhões foi a contribuição brasileira.

05

HISTÓRICO RECENTE
A América Latina e os gigantes asiáticos: desenvolvendo relações com a
China e a Índia
http://americasquarterly.org/content/latin-america-and-asian-giants-evolving-ties-china-andindia

Americas Quarterly
19 de janeiro de 2017

Resumo:
As políticas de Washington em relação à América Latina sob a presidência de Donald Trump
ainda devem vir à tona, mas muitos latino-americanos se questionam – com boas razões – sobre o futuro do envolvimento dos Estados Unidos. A possibilidade de que os Estados Unidos
desempenharão um papel reduzido nos assuntos econômicos e políticos em países, tais como
o Brasil e a Colômbia, deu abertura aos países asiáticos para asseverar maior influência. Isto
torna a obra Latin America and the Asian Giants: Evolving Ties with China and India, recentemente publicada, e analisada neste artigo, bem oportuna.

06

O modelo da China para o envolvimento com a América Latina
http://seekingalpha.com/article/4037810-chinas-blueprint-engagement-latin- america

Seeking Alpha
19 de janeiro de 2017

Resumo:
Em novembro do ano passado, a China publicou um segundo “Livro Branco” sobre a América
Latina e o Caribe. O primeiro foi escrito em 2008. Esses livros não receberam muita atenção
no início, mas vale a pena analisá-los porque servem como modelos que esclarecem o modelo
da China de envolvimento e interação. Isto é importante pelo fato de a influência do país na
América Latina e no Caribe ter sérias implicações para a própria região, para os formuladores
de políticas dos Estados Unidos e para o setor de Negócios & Comércio.

07

A política comercial de Donald Trump está jogando a América Latina nos
braços da China
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/17/donald-trumps-trade-policy-driving- latin-america-chinas-arms/

The Telegraph
17 de janeiro de 2017

Resumo:
Havia duas promessas principais na plataforma eleitoral de Donald Trump: enfrentar a China e
trazer os empregos da indústria de transformação de volta para os Estados Unidos.

Antes de assumir o cargo de presidente, Trump proclamou vitória em garantir uma série de
acordos que mantêm ou trazem esses empregos de volta para os Estados Unidos. Infelizmente
para ele, tal vitória irá comprometer, de forma direta, a primeira política. Além de Trump
não conter a China, ele permitirá a predominância do país sobre a América Latina, uma
região dominada pelos Estados Unidos desde quando os espanhóis foram expulsos na década
de 1820.

08

A China é líder mundial no mercado de energia limpa
http://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2017/01/10/2003662811

Taipei Times
10 de janeiro de 2017

Resumo:
O investimento estrangeiro da China em projetos de energia renovável saltou no ano passado
de 60% para o recorde de US$ 32 bilhões, destacando a liderança do país no mercado mundial
de energia limpa, de acordo com relatório divulgado em 06 de janeiro de 2017 (sexta-feira).

No ano passado, a China celebrou 11 acordos estrangeiros no valor de mais de US$ 1 bilhão
cada um e deve acelerar o ritmo em 2017 segundo o Instituto de Economia e Análise Financeira do Setor de Energia (IEEFA). Em 05 de janeiro de 2017, a China anunciou que teria queda
de pelo menos US$ 361 bilhões em recursos de energia “renovável” em 2020, chave para a
transição do país no intuito de se afastar da energia de carvão mineral que gera poluição.

