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ÚLTIMAS NOTÍCIAS
A brasileira BRF deve retornar ao mercado europeu mais cedo devido à
febre suína
https://www.reuters.com/article/us-brf-results/brazils-brf-may-return-to-european-marketsooner-due-to-swine-fever-idUSKCN1SG1BI

Reuters
10 de maio de 2019

Resumo:
A BRF S.A., a maior exportadora de frangos do mundo, acredita que a Europa pode retirar
um embargo que afeta muitas de suas instalações mais cedo do que o previsto devido ao
desequilíbrio global do fornecimento de proteína animal decorrente da febre suína na China.
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Donald Trump faz um tweet: não há necessidade de se apressar para
conseguir um acordo comercial com a China
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3009775/trump-tweets-no-need-rushtrade-deal-china

South China Morning Post
10 de maio de 2019

Resumo:
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou que não há “nenhuma necessidade de
se apressar” para conseguir um acordo comercial com a China devido aos “vários pagamentos”
que estão sendo gerados com as taxas americanas sobre os produtos chineses.
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Ações da América Latina caem com o nervosismo comercial, moedas se
misturam
https://www.nasdaq.com/article/latam-stocks-slide-on-trade-jitters-currenciesmixed-20190510-00586

Nasdaq
10 de maio de 2019

Resumo:
As ações da América Latina caíram na sexta-feira devido as incertezas relacionadas ao acordo
comercial entre EUA e China enquanto as moedas da região se misturaram.
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Banco Central do Brasil espera manter taxas em meio a riscos crescentes
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-08/brazil-central-bank-is-seen-holdingkey-rate-amid-rising-risks

Bloomberg
8 de maio de 2019

Resumo:
É provável que o Banco Central do Brasil irá manterá sua taxa de juros de referência
inalterada nessa quarta-feira mesmo com os recentes riscos econômicos globais e a
recuperação econômica decepcionante do país.
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Mercosul e a União Europeia devem fechar negócio, desafiando a guerra
comercial global, afirma o Brasil
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-08/eu-mercosur-to-flout-trade-war-byclosing-own-deal-brazil-says

Bloomberg
8 de maio de 2019

Resumo:
É provável que a União Européia e o Mercosul realizem um acordo comercial nas próximas
semanas ou meses, afirmou o secretário de comércio exterior do Brasil, Lucas Ferraz, em uma
entrevista.
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Grupo de indústria de soja do Brasil aumenta expectativa de safra
e estoques
https://www.nasdaq.com/article/brazil-soy-industry-group-raises-crop-view-boosts-endstocks-20190506-00842

Nasdaq
6 de maio 2019

Resumo:
Na segunda-feira, o grupo da indústria brasileira de soja Abiove aumentou sua estimativa da
atual safra de soja para 117,6 milhões de toneladas, sendo que a previsão de março era de
116,9 milhões de toneladas, isso porque as plantações de maturação tardia devem ter melhor
produtividade.
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Brasil espera que a China elimine as taxas de importação de açúcar
https://www.nasdaq.com/article/brazil-expects-china-to-end-sugar-import-tariffs-20190503-00665

Nasdaq
3 de maio 2019

Resumo:
O Brasil espera que o governo chinês não renove algumas taxas de importação de açúcar,
afirmou um funcionário do Ministério da Agricultura brasileiro na sexta-feira.
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Democracia e China foram os temas da visita diplomática do Brasil
na Alemanha
https://www.dw.com/en/democracy-and-china-top-german-agenda-in-brazil-diplomatic-visit/a-48542940

Deutsche Welle
30 de abril de 2019

Resumo:
O ministro das relações exteriores, Heiko Maas, discutirá os direitos humanos com o
Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, antes de ir para a Colômbia, para onde milhões de
venezuelanos fugiram. Assuntos relacionados à China também devem ser discutidos nessa
viagem à América Latina.
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Xi Jinping afirma que o Fórum da Iniciativa Belt and Road gerou
$64 bilhões em novos negócios
https://www.axios.com/xi-jinping-claims-64-billion-deals-belt-road-forum-83afb45b-5b334340-b9e2-f1bad521ef75.html

Axios
27 de abril de 2019

Resumo:
O Presidente chinês Xi Jinping afirmou no sábado que o segundo Fórum da Iniciativa Belt and
Road do país resultou em um aumento de $64 bilhões em negócios entre líderes mundiais.
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HISTÓRICO RECENTE
Diminuição de $9 bilhões
http://www.chinabusinessreview.com/9-billion-and-counting/

China Business Review
10 de maio de 2019

Resumo:
Diminuição de $9 bilhões nas exportações de produtos para a China em um ano pode parecer
apenas um número, mas o total é composto de pequenas empresas dos Estados Unidos que
estão lutando para tomar decisões em meio as taxas impostas.
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O plano chines One Belt, One Road possui riscos ambientais
https://www.futurity.org/one-belt-one-road-china-environmental-impact-2058742/

Futurity
10 de maio de 2019

Resumo:
Neste episódio do podcast Policy 360, Pfaff, que é professor do departamento de economia da
Duke University, explica os potenciais riscos ambientais da Iniciativa Belt and Road e discute
alternativas que podem evitar danos ambientais.
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Porque a piora na guerra comercial entre os EUA e a China pode ser boa
para o Brasil, México e Vietnam
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3009698/why-us-china-trade-warslatest-escalation-could-be-good-news

South China Morning Post
10 de maio de 2019

Resumo:
O Brasil, o México e o Vietnã estão entre os países que poderiam obter ganhos em áreas como
indústria e agricultura, se as tensões entre os EUA e a China continuarem, afirmam analistas.
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América do Sul adere a Inciativa Silk Road de Ciências de Pequim
https://www.nature.com/immersive/d41586-019-01127-4/index.html

Nature
8 de maio de 2019

Resumo:
De uma instalação espacial secreta a planos para novos telescópios, a América do Sul está
começando a ver os impactos científicos da expansão da infraestrutura global chinesa.
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Economia da China: Já é grande, mas ainda cresce
https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/inside-the-market/article-chinas-economy-sure-its-big-but-its-still-emerging/

The Globe and Mail
7 de maio de 2019

Resumo:
“O tamanho de sua economia é ofuscado somente pelos Estados Unidos. Sua população de
bilionários é a segunda maior do mundo, acumulando riquezas em várias árias, desde
tecnologia até o mercado imobiliário, desde criptomoedas até batatas fritas.

Então, talvez as pessoas, incluindo o Presidente dos EUA, Donald Trump, devem ser perdoadas
ao perguntar: por que a China ainda é considerada um mercado emergente ou uma nação em
desenvolvimento?”
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O canal do Panamá pode ser peça central na guerra comercial entre
EUA e China
https://foreignpolicy.com/2019/05/07/the-panama-canal-could-become-the-center-of-the-us-china-trade-war/

Foreign Policy
7 de maio de 2019

Resumo:
A importância estratégica e simbólica do Panamá o coloca no centro das crescentes tensões
comerciais.
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Vencedores e Perdedores da guerra comercial entre Trump e a China
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-winners-losers-factbo/factbox-winnersand-losers-in-trumps-trade-war-with-china-idUSKCN1SC21R

Reuters
6 de maio de 2019

Resumo:
As empresas americanas, desde fábricas de chips de computador à tratores, afirmam que as
guerras comerciais do presidente Donald Trump, incluindo as com Pequim e as taxas mundiais
do aço, impactaram seus negócios.
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O alcance da econômica chinesa na América Latina gera preocupações
para os EUA
https://www.voanews.com/a/chinese-economic-outreach-in-latin-america-draws-us-concerns/4899568.html

Voice of America News
1 de maio de 2019

Resumo:
Por gerações, as economias da América Latina e do Caribe foram dominadas pelo comércio
com os Estados Unidos. No entanto, nos últimos anos, o aumento de investimentos da China
na região, impulsionado pela Iniciativa Belt and Road de Xi Jinping, começou a reorientar o
comércio para a China, gerando consequências de grande importância.

