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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Rússia e China firmam acordo no valor de US $20 bilhões. A amizade  

crescente entre Xi Jinping e Vladimir Putin traz bons resultados

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3013483/russia-and-china-sign-deals-

worth-us20bn-xi-jinping-and

South China Morning Post

6 de Junho de 2019

Resumo:

A China e a Rússia assinaram um acordo de mais US $20 bilhões em negócios para impulsionar 

os laços econômicos em áreas como tecnologia e energia após a reunião entre Xi Jinping e seu 

“melhor amigo” Vladimir Putin.
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Brasil espera que a China retire a proibição da entrada de carne  

bovina brasileira em breve 

https://www.reuters.com/article/trade-brazil-china/brazil-expects-china-to-lift-ban-on-brazil-

ian-beef-soon-minister-idUSL2N23B0T7

Reuters

4 de Junho de 2019

Resumo:

Neste terça-feira a Ministra da agricultura do Brasil, Tereza Cristina Dias, afirmou que ela  

espera que a China retire a proibição da carne bovina brasileira, que foi anunciada  

segunda-feira, após um caso atípico de doença da vaca louca no estado de Mato Grosso.



Movimentação do estoque: China deve desviar as cargas de soja dos EUA 

para reservas

https://www.nasdaq.com/article/pile-drive-china-expected-to-divert-outstanding-us-soy-

bean-cargoes-into-reserves-20190604-00120

Nasdaq

4 de Junho de 2019

Resumo:

China vai estocar aproximadamente 7 milhões de toneladas de soja compradas dos Estados 

Unidos durante uma trégua na guerra comercial entre os países, ao invés de processá-las para 

venda imediata.

03



Brasil interrompe a exportação de carne para a China após caso  

de vaca louca

https://uk.reuters.com/article/us-trade-brazil-china/brazil-suspends-beef-exports-to-china-

due-to-atypical-mad-cow-case-newspaper-idUKKCN1T42E8

Reuters UK

3 de Junho de 2019

Resumo:

O Brasil interrompeu temporariamente as exportações de carne bovina para a China, após um 

caso atípico de doença da vaca louca no principal estado agrícola, Mato Grosso, informou o 

Ministério da Agricultura na segunda-feira.
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México considera retaliação contra taxas americanas

https://www.wsj.com/articles/mexico-warns-of-retaliation-for-u-s-tariffs-urges-

talks-11559576566

The Wall Street Journal

3 de Junho de 2019

Resumo:

O México está explorando uma possível retaliação à ameaça das taxas americanas sobre todas 

as suas exportações, mas prefere convencer Trump de que uma solução será melhor para os 

dois países.
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China pausa compra de soja americana e a guerra tarifária piora 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-30/china-puts-u-s-soy-purchases-on-

hold-as-tariff-war-escalates

Bloomberg

30 de Maio de 2019

Resumo:

A China, o maior comprador de soja do mundo, pausou suas compras de fonecedores  

americanos após piora da guerra comercial entre Washington e Beijing.
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Mourão tenta refazer laços com a China

https://www.ft.com/content/5d1506a8-80aa-11e9-b592-5fe435b57a3b 

Financial Times

29 de maio de 2019

Resumo:

Vice-Presidente se reune com Xi Jinping em Pequim para tentar contornar a retórica de Jair 

Bolsonaro.
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China faz ameaça velada sobre minerais raros cruciais para a indústria de 

tecnologia dos EUA

https://www.cnbc.com/2019/05/28/china-makes-veiled-threat-about-withholding-rare-

earth-minerals.html 

CNBC

28 de maio de 2019

Resumo:

A especulação de que a China pode usar seus minerais raros como uma arma na guerra  

comercial aumentou depois que um oficial chinês afirmou que os produtos feitos dos materiais 

não deverão ser usados contra a China.
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HISTÓRICO RECENTE

Ascensão global de gigantes chineses da tecnologia   

https://www.weforum.org/agenda/2019/06/tracing-the-global-rise-of-chinas-tech-giants/

World Economic Forum

7 de Junho de 2019

Resumo:

A Huawei e outros gigantes chineses da tecnologia permearam a economia global, criando uma 

complexa treliça no comércio internacional. Tentar se intrometer por razões geopolíticas pode 

ser arriscado.
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Guerra comercial gera instabilidade e desmatamento na América Latina 

https://dialogochino.net/27724-trade-war-threatens-instability-and-deforestation-in-lat-

in-america/

Diálogo Chino

7 de Junho de 2019

Resumo:

As tensões entre EUA e China aumentaram as exportações da América Latina, mas poderiam 

expandir a agricultura e afetar a demanda.
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Guerra comercial? Não, os EUA e a China estão competindo pela supremacia 

tecnológica, e os mercados estão se adaptando

https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3013064/trade-war-no-us-and-china-are-

vying-technological-supremacy-and

South China Morning Post

6 de Junho de 2019

Resumo:

Os EUA impuseram taxas porque consideram a China como seu rival a longo prazo pela  

supremacia tecnológica. Isso não só significa restrições contínuas em empresas como  

a Huawei, mas um austero realinhamento global.
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Como o apetite da China pela carne bovina está colocando florestas  

em risco

http://www.ethicalcorp.com/how-chinas-appetite-meat-putting-forests-increasing-risk

Ethical Corporation

3 de Junho de 2019

Resumo:

Morgan Gillespy da CDP argumenta que os bancos chineses estão ignorando os riscos de  

desmatamento. Em meio a incertezas sobre a guerra comercial entre os EUA e a China,  

os riscos relacionados à soja devem aumentar.
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A China é uma nova alternativa para a hegemonia dos EUA?

https://www.asiatimes.com/2019/06/opinion/is-china-a-new-alternative-to-us-hegemony/

Asia Times

3 de junho de 2019

Resumo:

“O mundo está experimentando uma mudança de paradigma, de unipolaridade para luta  

bilateral de poder entre a China e os Estados Unidos. A fim de alcançar seus objetivos, a China 

estabeleceu a ambiciosa Iniciativa Belt and Road em 2013 para opor a presença dos EUA na 

Ásia, e em todo o mundo. “

“... Antes de 2010, a China só havia investido $5 bilhões na América Latina e no Caribe (LAC). 

Mas agora, os EUA ficam atrás da China em termos de investimentos nesta região. De acordo 

com a Comissão Econômica da América Latina e o Caribe, os EUA são responsáveis por apenas 

28% do investimento, enquanto a China lidera com 42% do investimento total. “
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Tendências preocupantes no cenário global do comércio 

https://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/c-p-chandrasekhar/worrying-

trends-in-the-global-trade-scenario/article27428642.ece

The Hindu Business Line

3 de Junho de 2019

Resumo:

O comércio mundial está esfriando. Apesar da guerra comercial entre os EUA e a China ser 

parte da explicação, a razão principal é a perda de impulso da economia mundial.
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Vigilância de alta tecnologia: da China para o Brasil?

https://www.hrw.org/news/2019/05/31/high-tech-surveillance-china-brazil

Human Rights Watch

31 de Maio de 2019

Resumo:

“O governo chinês desenvolveu um sistema de vigilância que está sendo usado para  

monitorar milhões de pessoas das minorias étnicas muçulmanas que vivem na região  

de Xinjiang na China.”

“Algumas dessas tecnologias também foram exportadas para outros países. Mesmo que as  

tecnologias de vigilância chinesas não sejam as únicas disponíveis para a exportação, o  

governo chinês forneceu empréstimos para torná-las mais acessíveis. Isso aumenta o perigo 

de vigilância em massa e de focalização altamente intrusiva nas minorias, especialmente em 

contextos já repressivos e autoritários. “
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EUA perde para a ascensão da China na Ásia

https://www.scmp.com/news/asia/diplomacy/article/3012137/short-war-us-cant-help-lose-

chinas-rise-asia

South China Morning Post

28 de maio de 2019

Resumo:

O Instituto de Lowy do Poder Asiático colocou Washington atrás de Beijing e de Tokyo  

na influência diplomática; A agressividade de Trump no comércio não conseguiu evitar o  

declínio de Washington na influência regional, comparado a Beijing.
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Avaliando os efeitos da crise chinesa de carne suína

https://seekingalpha.com/article/4266639-evaluating-effects-chinas-pork-crisis

Seeking Alpha

27 de maio de 2019

Resumo:

A febre suína africana está devastando o suprimento de carne suína da China e isso está 

afetando os preços globais. Para os investidores, a crise serve como um lembrete de que,  

mesmo em meio à incertezas da guerra comercial, o estudo das tendências domésticas pode 

ajudar os investidores a acessar o vasto mercado de ações do país.

“Os produtores de carne suína na China, no Brasil e na Europa poderiam se beneficiar com o 

aumento dos preços e das margens; também ouve aumento na compra de ações de criadores 

de aves. Ao mesmo tempo, as empresas que vendem ração animal e grãos podem enfrentar 

desafios, e suas ações podem ser tonar vulneráveis.”
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China na América Latina: parceiro ou predador? (série de 3 partes)

https://multimedia.scmp.com/week-asia/article/3011618/beijing-conquest-latin-america/in-

dex.html

South China Morning Post

25 de maio de 2019

Resumo:

Se eles são novos colonizadores ou fonte vital de recursos e tecnologia, ainda não se  

sabe - mas uma coisa é certa, os EUA não vão renunciar seu controle sem antes lutar.
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