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ÚLTIMAS NOTÍCIAS
Viagem de deputados brasileiros a China gera irritação
https://www.france24.com/en/20190118-brazil-lawmakers-trip-china-stirs-anger

France 24
18 de Janeiro de 2019

Resumo:
A viagem dos deputados do partido do Presidente Jair Bolsonaro à China gerou irritação na
comitiva do líder da extrema-direita, em parte pela sua cautela no que diz respeito ao poder
asiático, mas também devido à missão do grupo.
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MERCADOS EMERGENTES - o Real do Brasil e o Peso Chileno caem
após divulgação de informações sobre enfraquecimento da China.
https://www.reuters.com/article/emerging-markets-latam/emerging-markets-brazil-realchile-peso-slip-after-weak-china-data-idUSL1N1ZE0EN

Reuters
14 de janeiro de 2019

Resumo:
O real do Brasil teve sua maior queda da semana na segunda-feira e o peso chileno ficou
enfraquecido

juntamente

com

as

moedas

de

outros

mercados

emergentes

após

andivulgação sobre comércio enfraquecido da China ter aumentado o medo de uma diminuição do
crescimento global.
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As importações de soja de dezembro da China caem 40% com a diminuição
de compra dos EUA devido a guerra comercial
https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-china-dec-soybean-importsplunge-40-pct-as-us-trade-war-curbs-buying

Successful Farming
13 de janeiro de 2019

Resumo:
As importações de soja de dezembro da China caíram 40,1% em comparação ao ano
anterior, mostraram os dados aduaneiros na segunda-feira, após corte de compras dos EUA, seu
segundo maior fornecedor, devido à guerra comercial entre os dois países.
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Investimentos da China no Brasil caem 75% em 2018
https://macauhub.com.mo/2019/01/11/pt-investimento-de-empresas-da-china-no-brasil-cai75-em-2018/

Macauhub
11 de janeiro de 2019

Resumo:
O investimento feito pelas empresas chinesas no Brasil em 2018 caiu 75,5% para US $2.761
bilhões, afirma o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
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Safra de soja brasileira deve cair para 116,9 milhões de toneladas
devido à seca
https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-brazil-soy-crop-view-cut-to-1169mln-tonnes-amid-dry-spell-agrural

Successful Farming
9 de janeiro de 2019

Resumo:
A safra de soja do Brasil de 2018/19 deve cair para 116,9 milhões de toneladas na
quarta-feira, de 121,4 milhões de toneladas no final de novembro, afirma a consultoria
AgRural, culpando o calor extremo e o tempo seco no sul do país.
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HISTÓRICO RECENTE
Quando se trata de soja, a China está ganhando com a trégua do comércio
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-17/when-it-comes-to-soy-china-is-getting-more-from-the-trade-truce

Bloomberg
17 de janeiro de 2019

Resumo:
“Enquanto compradores chineses e agricultores americanos sofrem com as taxas de
retaliação, a trégua beneficiou principalmente fornecedores americanos, com expectativas de
aproximadamente 10 milhões toneladas em compras chinesas. Mas há informações de que
a China tenha adquirido aproximadamente a metade dessa quantidade, dando os primeiros
passos de volta ao mercado americano, o que gerou mais abertura para negociações de
comércio, levando a diminuição da taxa da soja brasileira, seu outro fornecedor principal.”
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A iniciativa Belt and Road, e a América Latina
https://www.fpri.org/article/2019/01/the-belt-the-road-and-latin-america/

Foreign Policy Research Institute
16 de janeiro de 2019

Resumo:
“Dada a impressionante ascensão da China para a segunda maior economia do
mundo — primeira, em algumas categorias — e as dificuldades que muitos países da América
Latina e do Caribe têm passado, não é surpresa que a oferta de Wang, Ministro de Relações
Exteriores, tenha sido recebida com entusiasmo. Se de fato for concluída, a integração da
América Latina e Caribe no BRI compreenderia 65% da população do mundo e 40% do PIB
global.”
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Guerra comercial, porcos doentes geram imprevisibilidade de compras de
soja da China
https://www.reuters.com/article/us-china-soybeans-braun/trade-war-sick-hogs-make-chinasoy-purchases-hard-to-predict-braun-idUSKCN1PA2EM

Reuters
16 de janeiro de 2019

Resumo:
“Enquanto a situação da soja global navega em águas desconhecidas, os comerciantes não
sabem exatamente como o maior consumidor de soja do mundo vai impulsionar a demanda
nos próximos meses.”
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A China precisa de uma nova estratégia para lidar com o novo presidente
de direita do Brasil
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2181854/china-needs-new-strategydeal-brazils-new-right-wing-president

South China Morning Post
13 de janeiro de 2019

Resumo:
Gustavo Oliveira afirma que mesmo que Jair Bolsonaro tenha feito campanha anti-China,
Pequim ainda tem razões, muitas delas relacionadas ao comércio, para manter boas relações
com o país. O governo da China pode lidar pragmaticamente com a nova administração, e o
partido comunista pode fortalecer laços com a esquerda brasileira.
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Porque o CPTPP (Acordo Global e Progressivo para a Parceria
Transpacífica) pode ser a solução para a guerra comercial entre os EUA e a
China
https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/2181369/why-cptpp-could-be-answer-uschina-trade-war

South China Morning Post
11 de janeiro de 2019

Resumo:
“A entrada da China pode suavizar a tensão com os EUA, acelerar o crescimento, diversificar o
Mercado e modernizar o país. Como não gostar?”
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As contradições da política externa do Brasil
https://www.economist.com/the-americas/2019/01/12/the-contradictions-of-brazils-foreign-policy

The Economist
10 de janeiro de 2019

Resumo:
O novo ministro de relações exteriores está colocando em risco o poder de convencimento do
país.
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A guerra comercial entre os EUA e a China desestabiliza a economia global,
mas isso não é totalmente ruim para os espectadores
https://www.wsj.com/articles/u-s-china-trade-fight-shakes-global-economy-but-isnt-all-badfor-bystanders-11547116203

The Wall Street Journal
10 de janeiro de 2019

Resumo:
Os países que assistem as negociações comerciais entre os EUA e a China estão ansiosos para
que os dois lados cheguem a um acordo e evitem o dano que uma luta prolongada representa
para a economia global — mesmo que muitos acreditem poder se beneficiar com a disputa.
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Um propósito ambiental para Brasil e China
https://dialogochino.net/18534-an-environmental-agenda-for-brazil-and-china/

Diálogo Chino
9 de janeiro de 2019

Resumo:
Em um mundo multipolar, a China e o Brasil podem buscar um caminho que traga prosperidade
e sustentabilidade.
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China e América Latina: Uma relação transformada
https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/11013-China-and-Latin-America-A-relationship-transformed

China Dialogue
9 de janeiro de 2019

Resumo:
À medida que a influência da China cresce através da infraestrutura e negócios com a mídia, o
repaginado Diálogo Chino é leitura essencial, afirma Isabel Hilton.
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2019: Tendências, riscos e dificuldades na América Latina
https://theglobalamericans.org/2019/01/2019-trends-risks-and-hard-questions-in-latinamerica/

Global Americans
8 de janeiro de 2019

Resumo:
“À medida que os países do hemisfério ocidental iniciam 2019, os desafios do crime
organizado e da fraca administração ameaçam criar instabilidade e prejudicar gravemente a
posição dos EUA na região, mesmo que seu pêndulo político oscile temporariamente para à
direita.”
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USA-China: agricultores contabilizam os custos da Guerra comercial
https://www.ft.com/content/93a21e84-0f55-11e9-a3aa-118c761d2745

Financial Times
7 de janeiro de 2019

Resumo:
As exportações de soja dos EUA para o maior mercado do mundo não desapareceram, mas
deixaram os agricultores dependendo de um socorro financeiro de US$12 bilhões.

