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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

China aumenta importações de soja do Brasil, rejeitando as lavouras  

americanas

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-16/china-ramps-up-brazil-soy-imports-

as-u-s-trade-war-worsens

Bloomberg

16 de agosto de 2019

Resumo:

Esta semana, a China realizou um considerável pedido de compra de soja brasileira, e cada vez 

mais recorre a nação sul-americana para preencher a lacuna causada pela pausa nas compras 

dos EUA. 
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Exclusivo: China deve estreitar laços comerciais com a Argentina com  

oferta para a execução da ‘supervia’ de grãos

https://www.reuters.com/article/us-argentina-china-grains-cccc-exclusive/exclusive-china-

set-to-deepen-argentine-trade-ties-with-bid-for-grains-superhighway-idUSKCN1V60AW

Reuters

16 de agosto de 2019

Resumo:

A gigante chinesa da construção CCCC está preparando uma oferta para realizar a dragagem 

do Rio Paraná na Argentina, a principal ‘supervia’ de cargas do país, que leva soja e milho do 

cinturão agrícola dos Pampas para as rotas marítimas do Atlântico Sul e o mundo.  



Missão do estado de São Paulo retorna da China com promessas de  

investimentos 

https://macauhub.com.mo/2019/08/14/pt-missao-do-estado-de-sao-paulo-brasil-regres-

sa-da-china-com-investimentos-anunciados/

Macauhub

14 de agosto de 2019

Resumo:

A Missão da China de 2019 conseguiu gerar intenções de investimento de empresas  

chinesas e instituições financeiras no valor de US $24,8 bilhões ao longo de 10 anos, afirmou o  

governador do estado de São Paulo.
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Medidor de atividade econômica do Brasil indica recessão 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-12/brazil-economic-activi-

ty-gauge-flashes-recession-as-woes-mount

Bloomberg

12 de agosto de 2019

Resumo:

O Brasil provavelmente teve uma recessão no segundo trimestre devido as decisões políticas 

resultantes do desemprego elevado, investimentos fracos e desaceleração global.
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A chinesa Huawei expande planos de investimento no Brasil: nova fábrica 

em São Paulo

https://en.mercopress.com/2019/08/10/china-s-huawei-expanding-investment-plans-in-bra-

zil-new-plant-in-sao-paulo

MercoPress

10 de agosto de 2019

Resumo:

A Huawei Technologies Co Ltd planeja construir uma fábrica de US$800 milhões no Brasil no 

estado de São Paulo dentro dos próximos três anos, afirmou o governador. Assim, a gigante de 

telecomunicações chinesa aumenta sua presença na América Latina, apesar das objeções dos 

EUA.
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Vendas de soja no Brasil crescem com a ajuda da fraqueza da moeda  

e taxas portuárias

https://en.mercopress.com/2019/08/09/soybean-sales-in-brazil-booming-helped-by-a-weak-

er-currency-and-port-premiums

MercoPress

9 de agosto de 2019

Resumo:

O preço da soja brasileira em moeda local atingiu o maior valor em quase dois meses,  

impulsionado por um aumento nas taxas portuárias para a soja e pela moeda mais fraca,  

ambos causados pela guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. 
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Compradores chineses de soja fogem das cargas brasileiras devido a  

aumento dos preços

https://www.reuters.com/article/us-china-soybeans-brazil/chinese-soybean-buyers-shy-

away-from-brazilian-cargoes-as-prices-jump-traders-idUSKCN1UY0TZ

Reuters

8 de agosto de 2019

Resumo:

Um salto nos preços da soja brasileira está desmotivando os compradores chineses, o  

aumento se deve a demanda esperada da segunda maior economia do mundo, enquanto a guerra  

comercial com Washington piora. 
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Peru é o mais recente país latino-americano a cortar taxas em meio a  

fraca perspectiva 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-08/peru-cuts-rate-on-grim-global-out-

look-and-election-uncertainty

Bloomberg

8 de agosto de 2019

Resumo:

O banco central do Peru cortou os empréstimos pela primeira vez em quase um ano e meio, 

juntando-se ao grupo de países latino-americanos que estão fazendo o mesmo em meio a 

baixos preços e piora na perspectiva global
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Trump congela todos os ativos do governo venezuelano na tentativa de 

pressionar Maduro

https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-usa-order/trump-freezes-all-venezue-

lan-government-assets-in-bid-to-pressure-maduro-idUSKCN1UW03C

Reuters

5 de agosto de 2019

Resumo:

O Presidente dos EUA, Donald Trump, congelou todos os ativos do governo venezuelano nos 

Estados Unidos na segunda-feira, aumentando de maneira significativa a pressão econômica e 

diplomática para retirar o Presidente socialista, Nicolas Maduro, do poder. 
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HISTÓRICO RECENTE

Consumo de soja chinês provoca desmatamento na América Latina

https://dialogo-americas.com/en/articles/chinese-soy-consumption-causes-deforestation-lat-

in-america

Diálogo Américas

16 de agosto de 2019

Resumo:

“A ONG britânica demonstra conexões entre a os bancos chineses e desmatamento.” 
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Com o surgimento do ouro surge a mineração ilegal ligada ao crime e à 

doenças

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-13/as-gold-surges-so-does-illegal-min-

ing-tied-to-crime-and-illness

Bloomberg

13 de agosto de 2019

Resumo:

“A briga pelo ouro alimentada pela guerra comercial entre EUA e a China está desencadeando 

uma onda crescente de mineiros ilegais que estão se espalhando em meio ambientes frágeis 

desde a Amazônia até a África do Sul.”
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A guerra comercial entre a China e os EUA e a situação da Argentina  

impactam na política de taxas de juros mais baixas do Banco Central  

do Brasil

https://en.mercopress.com/2019/08/13/us-china-trade-war-and-the-argentine-situation-im-

pacts-on-brazil-s-central-bank-policy-of-lower-interest-rates

MercoPress

13 de agosto de 2019

Resumo:

“O Banco Central do Brasil terá que avaliar as possíveis pressões de preços resultantes da  

guerra comercial entre os EUA e a China e contra perspectivas de uma recuperação  

decepcionante” 
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Presidente da Colômbia olha além do petróleo na visita a China 

https://dialogochino.net/29604-colombias-president-looks-beyond-oil-on-china-visit/

Diálogo Chino

12 de agosto de 2019

Resumo:

“O Presidente Duque vê potencial de exportação da Colômbia na viagem à China, mas evita 

aderir a iniciativa Belt and Road.” 
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A guerra comercial de Trump coloca a iniciativa “Belt e Road” em primeiro 

lugar

https://www.cfr.org/blog/trumps-trade-war-puts-belt-and-road-first

Council on Foreign Relations

12 de agosto de 2019

Resumo:

“Quando começou a impor tarifas sobre as exportações chinesas no verão passado, o  

Presidente Trump afirmou que suas ações iriam diminuir o déficit comercial do país. A  

China, no entanto, demonstra retaliação ao pressionar suas empresas a encontrar vendedores  

alternativos para as exportações dos EUA, de bens agrícolas ao petróleo, ajudando a aumentar 

o déficit americano com a China para pouco mais de dois por cento do PIB. Enquanto isso, o 

déficit comercial global dos EUA aumentou em oito por cento”.
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Primavera digital da América Latina: trabalho em andamento

https://www.ft.com/content/b234ca6a-b9f3-11e9-96bd-8e884d3ea203

Financial Times

8 de agosto 2de 019

Resumo:

“Os governos precisam intensificar os incentivos aos unicórnios emergentes.”
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Onda de corte de taxas da América Latina é impulsionada por dados de 

preço tépidos

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-08/latin-america-s-rate-cutting-wave-

boosted-by-tepid-price-data

Bloomberg

8 de agosto de 2019

Resumo:

“O cenário está pronto para cortes nas taxa de juros dos banco centrais em toda a América 

Latina após chuva de dados de preço do consumidor divulgado na quinta-feira.” 
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Uma resposta errada dos EUA à Rússia e à China pode desencadear uma 

“nova guerra fria”, adverte Larry Diamond da Universidade de Stanford

https://www.vox.com/recode/2019/8/7/20757886/russia-china-larry-dia-

mond-ill-winds-book-stanford-hoover-kara-swisher-recode-podcast-interview

VOX

7 de agosto de 2019

Resumo:

“Se a América rotular sua resposta à Rússia e à China como sendo uma “luta civilizacional”, 

Vladimir Putin e Xi Jinping só irão ficar mais fortes, afirma Diamond.” 
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A China cai num vórtex político difícil de escapar 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-06/trade-war-latest-trump-china-yu-

an-manipulation-currency-wars

Bloomberg

6 de agosto de 2019

Resumo:

“O presidente Donald Trump reagiu a tática da China de deixar o yuan depreciar afirmando que 

Pequim está manipulando a moeda e ao mesmo tempo que a estratégia estrangeira da China 

significa que o país está pagando o custo das tarifas americanas”.
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