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01

NOTÍCIAS MAIS ATUAIS
Investidores da China-EUA estão direcionando mais de $ 4 bilhões em
novos fundos este ano
https://techcrunch.com/2018/08/17/sino-u-s-investment-firms-are-targeting-over-4-billionfor-new-funds-launched-this-year/

TechCrunch
17 de agosto de 2018

Resumo:
Enquanto parcerias limitadas exigem cada vez mais exposição às oportunidades de mercado
emergentes, empresas de capital de risco com foco na Ásia estão aumentando seus fundos e
procurando negócios em uma corrida cada vez mais competitiva para possuir participações na
próxima geração de startups locais com aspirações globais.

02

Desemprego a longo prazo no Brasil aumenta, afirma estudo
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2018-08/17/content_59032683.htm

China.org.cn
17 de agosto de 2018

Resumo:
O Brasil perde 27,6 milhões empregos e o desemprego a longo prazo está aumentando, o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) afirmou na quinta-feira.

03

Diretor da Lenovo adverte que pode aumentar seus preços dos EUA se a
guerra da China continuar
https://www.scmp.com/tech/article/2159957/lenovo-chief-warns-it-may-have-raise-pricesif-us-china-trade-war-drags

South China Morning Post
16 de Agosto de 2018

Resumo:
Lenovo tem a América do Norte como seu maior mercado. O gigante do PC alcançou lucro no
último trimestre, ultrapassando estimativas do mercado.

04

James Mattis tenta seduzir o Brasil enquanto influência chinesa na
American Latina continua a crescer
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2159730/james-mattis-trieswoo-brazil-chinese-influence-latin

South China Morning Post
15 de Agosto de 2018

Resumo:
O Secretário de defesa dos EUA descreveu o Brasil como um aliado “com quem
compartilhamos valores políticos”, acrescentando – aparentemente como uma crítica a
China – “outros não podem dizer o mesmo de forma credível”

05

A China está fabricando moedas para países como Polônia e Brasil a todo
vapor e tenta expandir sua influência mundialmente
https://www.businessinsider.com/china-printing-foreign-money-to-expand-global-economic-influence-2018-8

Business Insider
13 de Agosto de 2018

Resumo:
De acordo com relatórios, a indústria de fabricação de moedas chinesa está trabalhando a todo
vapor para clientes estrangeiros como Tailândia, Bangladesh, Sri Lanka, Malásia, India, Brasil,
and Polônia

A fabricação está ligada a Iniciativa da Rota da Seda, que já levou a China a alcançar
infraestrutura e investimentos em aproximadamente 60 países da Europa, Ásia e África,

06

HISTÓRICO RECENTE
Dragões e águias atacarão mercados emergentes
https://www.wsj.com/articles/dragons-and-eagles-will-maul-emerging-markets-1534497670

The Wall Street Journal
17 de Agosto de 2018

Resumo:
No passado quando a águia americana governou o mercado global sem desafios, apenas três
fatores realmente importavam para a maioria - o dólar, as taxas de juros dos EUA, e os preços
do petróleo. Atualmente é necessário adicionar mais dois: crescimento de crédito chinês, que
está diminuindo a velocidade, e o Yuan, que está sob pressão.

07

Os EUA não devem ignorar a influência Chinesa no Caribe
https://www.miamiherald.com/opinion/op-ed/article216778165.html

Miami Herald
15 de Agosto de 2018

Resumo:
Atualmente, a administração de Trump está focada em questões de migração com o México e
América Central. Preocupa-se também com a situação política na Nicarágua, Cuba e Venezuela.
Entretanto, a China continua a expandir o seu alcance diplomático e a aumentar a sua presença
econômica e política no Caribe e na América Central. O perfil de auto nível de China diminuiu a
influência do aliado leal dos EUA, Taiwan, já que os países mudaram sua fidelidade diplomática
para a China.

08

A guerra comercial da China e EUA faz com que agricultores brasileiros
troquem o açúcar pela soja
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2159654/china-us-trade-warhas-brazilian-farmers-dumping-sugar

South China Morning Post
14 de Agosto de 2018

Resumo:
Os plantios de soja do país sul-americano expandiram cerca de 2 milhões hectares
em dois anos.

09

Infraestrutura chinesa na América Latina: Uma nova fronteira
https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/10776-Chinese-infrastructure-in-Latin-America-A-new-frontier

chinadialogue
14 de Agosto de 2018

Resumo:
Os autores de um novo livro sobre o investimento chinês no continente prevê prosperidade
econômica com um custo ambiental.

10

Como o conflito comercial entre os EUA e a China está impactando países
em desenvolvimento
https://america.cgtn.com/2018/08/09/the-heat-how-the-us-china-trade-conflict-is-impactingdeveloping-countries

CGTN America
9 de agosto de 2018

Resumo:
Parece não haver nenhum fim próximo na guerra de comércio entre os EUA e a China.

Desde julho, Washington e Pequim têm cobrado 25% de tributos sobre os bens uns dos
outros no valor de $340 bilhões de dólares, e em duas semanas, cada país irá buscar mais
$160 bilhões em mercadorias.

11

Os planos ousados da china de reformular o mundo
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/08/09/commentary/world-commentary/chinasbold-plans-reshape-world/

The Japan Times
9 de Agosto de 2018

Resumo:
Mesmo que no passado os líderes de China tentaram abertamente copiar o ocidente, agora
eles estão em um caminho diferente - mesmo que este leve a riscos reais de confronto. Em
Joanesburgo, na reunião dos BRICS dos líderes das maiores economias emergentes do
mundo no mês passado, Xi expressou a visão de mundo da China, com seu foco desinibido no
crescimento econômico e desrespeito à escolha eleitoral e aos direitos civis, que é bem
diferente da visão de uma democracia capitalista ocidental.

12

Soja fica presa no mar devido a guerra comercial entre China e EUA
https://qz.com/1352797/soybeans-are-stuck-at-sea-in-the-us-china-trade-war/

Quartz
9 de Agosto de 2018

Resumo:
Cargueiro Peak Pegasus tornou-se um peão no drama comercial entre EUA e China em 06 de
julho, quando correu contra o relógio para entregar a soja americana para a China antes das
taxas de retaliação começarem a ser aplicadas.

Infelizmente, o navio chegou 30 minutos atrasado no porto de Dalian, e tem navegado em
círculos desde então.

13

Apesar das taxas, soja americana ainda está a caminho da China. Aqui
está a razão:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-07/despite-tariffs-u-s-soy-is-still-headed-to-china-here-s-why

Bloomberg
7 de Agosto de 2018

Resumo:
Parece que China não consegue evitar completamente a soja dos e.u. porque pelo menos
algumas cargas vindas dos EUA estão a caminho da costa chinesa.

