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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

China busca a soja brasileira após piora na guerra comercial

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-02/china-is-said-to-turn-to-brazil-for-

soybeans-amid-trump-tariffs

Bloomberg

2 de agosto de 2019

Resumo:

Os compradores chineses estão buscando a soja brasileira após nova piora na guerra comercial 

entre os EUA e a China.
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Brasil realiza sonho de vender laticínios para a China 

https://www.reuters.com/article/brazil-dairy-china/brazils-dreams-of-dairy-with-china-sales-

authorized-industry-group-idUSL2N24W1M2

Reuters

1 de agosto de 2019

Resumo:

O Brasil está pronto para iniciar o envio de laticínios para a China este mês. O grupo Viva  

Lácteos afirma que o país pode realizar $4.5 milhões em vendas anuais para o país até 2021, 

já que é necessário tempo para construir um relacionamento comercial duradouro com o país.  



Planos pra Porto chinês no Uruguai é arquivado

https://chinadialogueocean.net/9403-chinese-port-in-uruguay-shelved/

chinadiálogo

1 de agosto de 2019

Resumo:

Shandong BaoMa Fisheries Group arquivou os planos para construir um porto na capital  

uruguaia Montevidéu que poderia acomodar 500 embarcações chinesas, devido a  

complicações jurídicas e forte oposição de moradores locais e organizações ambientais.
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Trump aponta o Brasil como “grande aliado não-OTAN”

https://www.apnews.com/569758ff78f94677897e71b595e6c48b

AP

31 de julho de 2019

Resumo:

A administração Trump apontou o Brasil como um “grande aliado não-OTAN”, cumprindo uma 

promessa que o presidente Donald Trump fez ao líder do Brasil em março. 
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China pode transformar guerra comercial com os EUA em ‘oportunidade’, 

afirmam líderes, enquanto Donald Trump faz tweets. 

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3020694/china-can-turn-us-trade-

war-crisis-opportunity-says-top

South China Morning Post

30 de julho de 2019

Resumo:

China tem a possibilidade de transformar “uma crise em uma oportunidade” com sua resposta 

à guerra comercial com os Estados Unidos, mesmo com o Presidente dos E.U. Donald Trump se 

queixando de que Pequim .
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Trump adverte China sobre atraso em acordos comerciais 

https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-trump/trump-warns-china-not-to-wait-

for-2020-u-s-election-to-make-trade-deal-idUSKCN1UP17L

Reuters

30 de julho de 2019

Resumo:

Na terça-feira Presidente americano Donald Trump advertiu a China a não esperar seu  

primeiro mandato para finalizar qualquer acordo comercial, alegando que se ele ganhar a  

reeleição presidencial de novembro de 2020, o resultado será pior para a China.
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Perspectivas para a América Latina e o Caribe: uma recuperação estagnada

https://blogs.imf.org/2019/07/29/outlook-for-latin-america-and-the-caribbean-a-stalling-re-

covery/

IMFBlog

29 de julho de 2019

Resumo:

A atividade econômica na América Latina e no Caribe permanece lenta. O PIB deverá crescer 

0,6% em 2019 — a taxa mais baixa desde 2016 — e deverá subir para 2,3% em 2020.

O momento econômico enfraquecido gera surpresas negativas no primeiro semestre de 2019, 

o aumento de incertezas das políticas doméstica de grandes economias aumentou também 

as tensões comerciais entre os EUA e a China, e de alguma forma, diminuiu o ritmo do  

crescimento global. 
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Compras de soja americana pela China tem maior queda desde 2004 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-28/china-s-u-s-soybean-purchases-

slump-amid-year-long-trade-war

Bloomberg

28 julho de 2019

Resumo:

Exportações americanas de soja para a China, o maior mercado do mundo, caiu no primeiro 

semestre para o nível mais baixo em mais de uma década, enquanto as vendas de carne suína 

diminuíram em junho comparado ao mês anterior, já que não houve progresso significativo 

para o fim da guerra comercial entre os dois países.
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América Latina torna-se o maior mercado de comércio exterior do leste 

chinês Shandong 

http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/20/c_138243799.htm

Xinhua

20 de julho de 2019

Resumo:

A Província de Shandong no leste de China alcançou um volume de comércio estrangeiro de 

971.48 bilhões de yuan (141.6 dólares americanos) na primeira metade do ano, com aumento 

de 9,2% por ano, anunciou o governo da província.

... A América Latina foi o maior contribuinte para o forte desempenho da província nos  

primeiros seis meses. Os volumes de importação e da exportação de Shandong com a região 

totalizaram 130.9 yuan, com aumento de 14,3%, afirmou Zha.
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HISTÓRICO RECENTE

O Presidente Duque quer que a Colômbia seja a “Golden Gate” da China 

para a América Latina

h t t p s : / / w w w . c a i x i n g l o b a l . c o m / 2 0 1 9 - 0 8 - 0 2 / c o l o m b i a s - p r e s i -

dent-ivn-duque-mrquez-101446963.html

Caixing global

2 de agosto de 2019

Resumo:

“Cerca de um ano depois de assumir o cargo, esta semana o presidente colombiano Iván Duque 

Márquez fez sua primeira visita oficial à China, chegando primeiro em Xangai no domingo e, 

em seguida, encontrando o presidente Xi Jinping em Pequim na quarta-feira.”

‘Xi recordou o estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e a Colômbia em 1980, 

e disse a Duque que “o bastão da relação bilateral entre a China e a Colômbia agora está sendo 

passado para nós”’
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China está comprando mais produtos agrícolas de outros países, e isso não 

é um bom sinal para os EUA

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/china-sources-more-farm-goods-brazil-us-

trade-war-2019-7-1028403926

Markets Insider

31 de julho de 2019

Resumo:

“Os oficiais americanos e chineses irão se encontrar em Shanghai em uma tentativa de realizar 

algum acordo comercial que possa beneficiar ambos os lados. Os agricultores americanos têm 

grande participação nas negociações, pois as exportações de produtos agrícolas para a China 

caíram e relatórios das colheitas que apodreceram nos campos tornaram-se comuns. Isso pode 

piorar se a China recorrer permanentemente a outros mercados”.
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A carne suína do Brasil está voando para a China

https://www.agriculture.com/markets/your-world-in-agriculture/brazils-pork-is-flying-to-chi-

na-records-show

Successful Farming

30 julho 2019

Resumo:

“A combinação da febre suína africana, que levou ao abate de quase 200 milhões de porcos 

na China, e da guerra comercial entre os EUA e a China beneficia o Brasil de muitas maneiras.”
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A demanda chinesa aquece a indústria de etanol do Brasil

https://dialogochino.net/29376-chinese-demand-heats-up-brazils-ethanol-industry/

Diálogo Chino

30 de julho de 2019

Resumo:

“A adição de etanol à gasolina chinesa diminuirá as emissões, mas poderá causar  

desmatamento no Brasil.”
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Como as startups latino-americanas estão seguindo os passos da China

https://news.crunchbase.com/news/how-latin-american-startups-are-following-in-chi-

nas-footsteps/

CrunchBase News

28 julho de 2019

Resumo:

“A América Latina é o lar de mais de 30 nações e uma população crescente que agora excede 

600 milhões. A região diversificada é também o segundo mercado de comunicação móvel com 

o mais rápido crescimento no mundo, atrás da África Subsaariana.”

14



O comércio da América Latina cresce à medida que a China e os EUA brigam 

por influência

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3020246/latin-america-trade-grows-

china-and-us-tussle-influence

South China Morning Post

28 de julho de 2019

Resumo:

“Os países latino-americanos estão no meio da guerra geopolítica entre Pequim e Washington, 

enquanto a China aprimora suas conexões na região em uma tentativa de contrabalancear os 

efeitos da guerra comercial com os EUA.”

15



Revolução da energia hidrelétrica do Equador garantida pela China

https://dialogochino.net/29133-ecuadors-china-backed-hydropower-revolution/

Diálogo Chino

25 de julho de 2019

Resumo:

“A aposta do Equador na energia hidroelétrica para limpar a sua matriz energética e vender 

excedente levou a dívidas e inibiu alternativas de energia eólica e solar.”
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América Latina está sendo testada com falta de médias empresas e classe 

média

https://www.ft.com/content/6d07c444-8166-11e9-b592-5fe435b57a3b

Financial Times

21 de julho de 2019

Resumo:

“A região está atrás na lista dos países emergentes como sendo uma economia que “não possui 

um meio”.
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A China deve evitar contribuir para a destruição da Amazônia

https://www.asiatimes.com/2019/07/article/china-must-avoid-a-role-in-destruction-of-ama-

zon/

Asia Times

20 de julho de 2019

Resumo:

“Pequim pode ficar manchada pra sempre se fizer ‘negócio sujo’ com o governo Bolsonaro no 

Brasil.”
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