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NOTÍCIAS MAIS ATUAIS

A Didi Chuxing adquire controle da 99

https://asia.nikkei.com/Business/Deals/China-s-Didi-Chuxing-buys-control-of-Brazil-s-99-

ride-hailing-app

Nikkei Asian Review

04 de janeiro de 2018

Resumo:

A empresa chinesa de aplicativo de transporte, Didi Chuxing, concordou em adquirir o controle 

da 99, disseram as empresas, em nota, na quarta-feira. Potencialmente, isso confere a presença 

de um grande concorrente à Uber na maior economia da América Latina.

A Didi e a 99 não divulgaram a participação adquirida e o valor, mas uma reportagem do jornal 

Valor Econômico, publicada ontem, disse que a transação avaliou a 99 em US$ 1 bilhão.
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O pivô latino-americano da China deveria preocupar os EUA

http://gulfnews.com/business/analysis/china-s-latin-american-pivot-should-worry-the-

us-1.2151599

Gulf News

04 de janeiro de 2018

Resumo:

O surgimento da China como a concorrente econômica mundial dos EUA é talvez mais óbvio na 

América Latina. Nos últimos anos, os Estados Unidos perderam o seu status para a China como 

o principal parceiro comercial em países latino-americanos, tais como o Chile, rico em cobre, e 

o Brasil, potência em termos de mineração e agricultura.

Agora, toda a incerteza no tocante aos planos de Donald Trump – desde a construção de um 

muro na fronteira com o México até o novo esfriamento das relações com Cuba e a saída do 

Acordo de Paris apoiado pela América Latina – poderia dar abertura para a China ganhar mais 

terreno no continente.



O comércio entre a China e os países lusófonos sobe para 29.81%  

de janeiro a outubro

https://macauhub.com.mo/2017/12/29/pt-comercio-entre-a-china-e-os-paises-de-lingua-

portuguesa-cresce-2981-de-janeiro-a-outubro/

Macauhub

29 de dezembro de 2017

Resumo:

De janeiro a outubro, o comércio entre a China e os países lusófonos aumentou em 29.81% 

para US$ 97.99 bilhões, em relação ao ano anterior, segundo dados oficiais divulgados na 

quinta-feira pelo Fórum de Macau.

Até outubro, a China importou e exportou, de oito países lusófonos, mercadorias que totalizaram 

US$ 68.38 bilhões (+32.21% em relação ao ano anterior) e US$ 29.61 bilhões, respectivamente, 

o que registrou um déficit comercial de US$ 38.77 bilhões.
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Os fluxos dos ETFs dos mercados emergentes migram da China para  

o Brasil e a Índia

https://www.bloombergquint.com/business/2017/12/27/emerging-market-etf-flows-shift-

from-china-to-brazil-and-india

Bloomberg Quint

27 de dezembro de 2017

Resumo:

As entradas de fundos negociados em bolsa (ETFs) dos mercados emergentes alcançaram o seu 

nível mais elevado em três anos para o Brasil e a Índia graças à China.

O Brasil liderou as entradas de capital no valor de US$ 3.2 bilhões, seguido pela Índia  

(US$ 1.6 bilhões). Isso se compara às saídas de capital da China no valor de US$ 6  

bilhões de acordo com dados divulgados pela Bloomberg. Os ativos do Brasil dos ETFs dos  

mercados emergentes aumentaram em 29%, seguidos pelo crescimento de 6% da Índia. Seus  

investimentos chineses caíram 6%.
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HISTÓRICO RECENTE

As tarifas devem sofrer cortes drásticos quando o acordo de livre comércio 

entre o Chile e a China entrar em vigor

http://www.china.org.cn/business/2018-01/05/content_50194464.htm

China.org.cn

05 de janeiro de 2018

Resumo:

De acordo com o site Chinanews.com, quase 98% dos produtos comercializados entre o  

Chile e a China terão a aplicação de tarifas zero quando o novo e referido acordo for  

implementado em 2018, segundo o órgão governamental chinês ‘Guangdong Entry-Exit  

Inspection and Quarantine Bureau’.

Esse mesmo acordo foi o primeiro do tipo entre a China e um país latino-americano. Desde 

que o acordo inicial passou a vigorar em 2006, as relações comerciais bilaterais entre os dois 

países se desenvolveram rapidamente.
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Trump intensifica os esforços para verificar a influência da China na  

América Latina

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-04/trump-steps-up-efforts-to-check-

china-influence-in-latin-america

Bloomberg

04 de janeiro de 2018

Resumo:

O governo Trump está resistindo aos esforços da China para impulsionar as relações  

econômicas com a América Latina, já que aumenta a rivalidade entre as duas maiores  

economias do mundo.

No mês passado, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos tomou medidas para  

verificar a crescente influência do país asiático na região, quando levantou questões sobre as 

propostas de Pequim ao credor multilateral da América Latina. Os Estados Unidos são o maior 

acionista do Banco Interamericano de Desenvolvimento com a participação de 30%, enquanto 

a China detém a irrisória porcentagem de 0.004%.
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A China presencia o financiamento recorde da tecnologia em 2017

https://www.techinasia.com/china-tech-funding-record-high-2017

Tech In Asia

04 de janeiro de 2018

Resumo:

Segundo o banco de dados Tech in Asia, as startups e os gigantes da tecnologia da China  

atingiram o recorde de US$ 58.8 bilhões de investidores em 2017, um pouco acima do  

registrado em 2016.

Não havia sinal da bolha gigante que alguns temiam em 2016 após uma explosão de fundos 

locais de tecnologia ter injetado fontes de recursos novas – e muito cruas – no mercado.

“Acho que sempre há altos, baixos e bolhas dos mercados verticais e setores de financiamen-

to. Esse foi o caso para os carros autônomos e o compartilhamento de bicicletas em 2017”,  

disse Edith Yeung, sócia e gestora da empresa 500 Startups, sediada nos EUA. “Os investidores  

esperam ver uma Didi para o compartilhamento de bicicletas”, acrescentou, referindo-se à  

Didi Chuxing, a principal empresa de aplicativo de transporte da China.
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Como os Estados Unidos saem da América Latina, a China entra

https://thediplomat.com/2018/01/as-america-withdraws-from-latin-america-china-steps-in/

The Diplomat

04 de janeiro de 2018

Resumo:

Em maio de 2017, o presidente da China, Xi Jinping, recebeu o presidente da Argentina,  

Mauricio Macri, em Pequim, proclamando que “a América Latina é a extensão natural da Rota 

da Seda Marítima do Século 21” e, ao mesmo tempo, aplaudindo o apoio e a participação da 

Argentina na iniciativa ‘Belt and Road’ (BRI). A reunião entre Xi e Macri destacou o fato de  

que, após quatro anos da divulgação da BRI, a iniciativa está sendo rapidamente expandida 

para a América Latina e pagando dividendos para a China e seus parceiros. Além disso, é  

evidente que os Estados Unidos parecem estar contentes em sair da região e ceder a liderança 

à China. Trata-se de uma situação surpreendente, levando em conta que a América Latina  

havia sido considerada há muito tempo como integrante da casa geoestratégica dos EUA.
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Visão geral do editor: A China está vindo – mais rápido do que você imagina

https://www.globalcapital.com/article/b16bcf0zbl3pxy/editor39s-overview-china-is-coming-

faster-than-you-think

GlobalCapital

03 de janeiro de 2018

Resumo:

A China tem se consolidado como investidora-chave na Ásia, na África e em alguns países da 

América Latina nos últimos 10 anos, abrindo mercados para suas empresas de construção  

e fabricantes, garantindo petróleo, minerais e metais, promovendo sua influência política e 

testando suas ambições internacionais.

O que vimos até agora é provável, mas um exemplo do que está por vir.
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Entrevista: Funcionário da ONU diz que a América Latina valoriza a 

 liderança da China em defender o multilateralismo

http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/31/c_136862818.htm

Xinhuanet

31 de dezembro de 2017

Resumo:

Em um contexto internacional marcado por grande incerteza, os países da América Latina 

e do Caribe valorizam a liderança que a China assumiu neste ano na defesa da cooperação  

multilateral, afirmou um funcionário da ONU.

Sebastian Herreros, especialista em assuntos econômicos da Comissão Econômica da ONU 

para a América Latina e o Caribe (CEPAL), disse que o ano de 2017 viu o ressurgimento do 

protecionismo, especialmente nos Estados Unidos, um desenvolvimento que irritou os países 

da América Latina e do Caribe que contam com o fluxo livre do comércio para impulsionar o 

crescimento econômico.
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Fim de ano: A América Latina vê a recuperação econômica em 2017 que 

tende a se manter em 2018

http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/30/c_136861346.htm

Xinhuanet

30 de dezembro de 2017

Resumo:

Após dois anos de crescimento negativo e quatro anos de desaceleração, a economia da  

América Latina se expandiu em 2017 e especialistas preveem que a tendência positiva se 

manterá em 2018.

O produto interno bruto regional (PIB) recuou 1,2% em 2016, mas as instituições financeiras, 

como o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, estão prevendo um aumento de 1,1% em 2017 e de 

1,6% no ano seguinte.

A empresa FocusEconomics, com sede em Barcelona, que fornece previsões e análises  

econômicas para 127 países, tem uma opinião muito mais otimista sobre o futuro crescimento 

regional e espera uma expansão de 2,4% do PIB em 2018 e de 2,7% em 2019.
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Diplomacia ferroviária: como a ‘China está construindo rotas em todas as 

direções possíveis’

https://sputniknews.com/analysis/201712291060418377-china-railway-diplomacy/

Sputnik International

29 de dezembro de 2017

Resumo:

A China continua avançando com “diplomacia ferroviária” ao implementar simultaneamente 

suas tecnologias de trem de alta velocidade na Ásia, África, América Latina e Europa, disseram 

analistas à Sputnik, comparando os projetos de transporte mundial de Pequim com os Canais 

de Suez e Panamá em termos de importância estratégica.
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Os ministros das relações exteriores da China e da Venezuela se encontram 

para fortalecer as relações

http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=2448064&CategoryId=10717

Latin American Herald Tribune

25 de dezembro de 2017

Resumo:

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, se encontrou na sexta-feira com o  

ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, para uma reunião bilateral e 

disse que todos os países têm o direito de escolher seu próprio rumo de desenvolvimento.

Wang disse que tais escolhas devem ser respeitadas, segundo Hua Chunying, o porta-voz do 

Ministério das Relações Exteriores.

A Venezuela está mergulhada em uma séria crise política e econômica há meses e, na semana 

passada, a oposição alegou que a Assembleia Nacional Constituinte ameaçava desqualificar os 

partidos de oposição.
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