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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O real brasileiro tem mês mais fraco em quatro anos 

https://www.reuters.com/article/brazil-currency-fall/brazil-real-has-weakest-month-in-4-

years-idUSL5N25Q5JU

Reuters

30 de Agosto de 2019

Resumo:

O real desvalorizou quase 8% em agosto, se tornando uma das moedas de pior desempenho 

comparada ao dólar, atrás do peso argentino, alcançando seu mês mais fraco em quatro anos.
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Empresas pressionam o Brasil depois dos incêndios na Amazônia

https://www.theguardian.com/world/2019/aug/30/corporations-pile-pressure-on-bra-

zil-over-amazon-fires-crisis

The Guardian

30 de agosto de 2019

Resumo:

A pressão financeira sobre o Brasil está crescendo após os incêndios na Amazônia e a resposta 

beligerante do Presidente da extrema-direita.



O Brasil desvia da recessão com crescimento do PIB do segundo trimestre 

https://www.reuters.com/article/us-brazil-economy-gdp/brazil-steers-clear-of-reces-

sion-as-second-quarter-gdp-growth-accelerates-idUSKCN1VJ1KQ

Reuters

29 de agosto de 2019

Resumo:

A economia do Brasil tem forte recuperação no segundo trimestre depois de ter caído no 

primeiro, indicando que a maior economia da América Latina não deve voltar à recessão. 
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Apple mostra crescente dependência da China às vésperas de aumento nas 

tarifas dos EUA

https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-apple/apples-data-shows-a-deepening-depend-

ence-on-china-as-trumps-tariffs-loom-idUSKCN1VI29I

Reuters

28 de Agosto de 2019

Resumo:

Usar fábricas no Brasil e na Índia não diminuiu a dependência da Apple em relação à China, 

mostraram dados da cadeia de fornecimento da empresa, enquanto o presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, intensifica a guerra comercial e promete mais tarifas.
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O Brasil afirma estar aberto a receber ajuda após incêndios na Amazônia, 

mas decidirá como os recursos serão usados

https://www.reuters.com/article/us-brazil-environment/brazil-says-open-to-aid-for-amazon-

fires-but-will-decide-how-its-used-idUSKCN1VH1AP

Reuters

27 de agosto de 2019

Resumo:

O Brasil afirmou na terça-feira que está pronto para aceitar ajuda internacional para auxiliar 

no combate contra os incêndios na Amazônia, mas somente se puder determinar como esse 

recurso será usado, em uma aparente tentativa de suavizar a briga pública entre o presidente 

do país e o presidente francês. 
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HISTÓRICO RECENTE

O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo — e por isso, o 

consumo de carne está ligado aos incêndios da Amazônia

https://www.businessinsider.com/meat-consumption-linked-to-the-amazon-fires-2019-8

Business Insider

30 de agosto de 2019

Resumo:

A floresta amazônica continua sendo queimada: mais de 80.000 incêndios foram registrados 

este ano, com um aumento de 80% no número total de incêndios em 2018. 

O consumo de carne carrega grande parte da culpa por esses incêndios. Alguns incêndios  

foram deliberadamente iniciados por agricultores para limpar a floresta tropical e usá-la para 

pastagens.
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China se prepara com paciência para uma longa guerra comercial  

https://www.etftrends.com/equity-etf-channel/china-prepared-to-exercise-patience-in-long-

trade-war/

ETF Trends

29 de agosto de 2019

Resumo:

Mesmo com os desafios que sua economia enfrenta, como a desaceleração do crescimento, a 

China está preparada para esperar pacientemente uma longa e prolongada guerra comercial. 

Mesmo que a segunda maior economia mundial esteja cheia de confiança, os investidores  

devem analisar com sabedoria os fundos negociados em bolsa (ETF) com foco na China. 
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Argentina e Brasil substituem os EUA como principais fornecedores de soja 

da China

https://en.mercopress.com/2019/08/27/argentina-and-brazil-replacing-us-as-main-soy-

bean-suppliers-of-china

MercoPress

27 de agosto de 2019

Resumo:

Com as tensões comerciais com os EUA, as importações de soja da China do mês de julho da 

Argentina aumentaram 328% ao mês e 269% ao ano, chegando a 1.070.000 toneladas, de  

acordo com dados aduaneiros.

A China deve recorrer à soja Argentina, o terceiro maior exportador de soja do mundo, já que 

os estoques brasileiros devem esgotar nos próximos meses, afirmam fontes sobre o tema.
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A guerra comercial entre EUA e China está alimentando os incêndios da 

Amazônia

https://www.cbsnews.com/news/the-u-s-china-trade-war-is-adding-fuel-to-the-amazon-fires/

CBS News

27 de agosto de 2019

Resumo:

Os incêndios enormes da floresta Amazônica podem parecer distantes da guerra comercial 

entre os EUA e China. Mas esse conflito — especificamente a fome da China pela soja — está 

alimentando o que muitos vêem como um desastre ecológico emergente.
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Com a continuação da guerra comercial, China busca soja sul-americana 

para 2020

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-26/as-trade-war-drags-china-scoops-

up-south-american-soy-for-2020

Bloomberg

26 de agosto de 2019

Resumo:

Com a confusão sobre a possibilidade de um acordo comercial entre Washington e Pequim, os 

compradores chineses de soja estão se voltando para os rivais dos EUA na América do Sul para 

garantir o fornecimento para o próximo ano.
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A mais recente briga comercial de Donald Trump com a China ameaça  

afetar a Cúpula do G7 mudando o foco dos incêndios da Amazônia

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3024213/donald-trumps-latest-trade-

row-china-threatens-disrupt-g7

South China Morning Post

25 de agosto 2019

Resumo:

A escalada da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos ameaça ser uma distração 

indesejável para os outros líderes da Cúpula do G7, uma vez que o Presidente dos EUA, Donald 

Trump, pode tentar pressionar os líderes dos outros seis países a colocar o foco nessa briga.
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América Latina não consegue sair da sua economia sombria 

https://www.wsj.com/articles/latin-america-hangs-on-to-its-economic-gloom-11566738002

The Wall Street Journal

25 de Agosto de 2019

Resumo:

A região fica cada vez mais pobre com o passar dos anos, se comparada ao resto do mundo. 
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Revolução da energia hidrelétrica do Equador financiada pela China

https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/11464-Ecuador-s-China-backed-hy-

dropower-revolution

chinadialogue

21 de agosto de 2019

Resumo:

Uma grande aposta em várias barragens financiadas pela China enterrou o Equador em  

dívidas.
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Destaque: IED na América Latina 

https://www.bnamericas.com/en/features/spotlight-fdi-in-latin-america

BNamericas

20 de agosto de 2019

Resumo:

Em vez de trabalhar para simplesmente recuperar o fluxo de IED, os países latino-americanos 

devem se concentrar em atrair certos tipos de investimento.
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AP explica as mudanças ambientais no Brasil após Bolsonaro

https://www.apnews.com/62410f7485d344c99999995548b90db9

Associated Press

19 agosto de 2019

Resumo:

A pressão está aumentando em torno da administração do Presidente Jair Bolsonaro para 

cumprir com o compromisso do Brasil de combater o aquecimento global, enquanto a  

comunidade internacional se reúne no norte da Bahia para um workshop de uma semana da 

ONU sobre as mudanças climáticas.
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Iniciativa ‘One Belt One Road’ é apenas uma campanha de marketing

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/08/beneath-the-veil-of-xi-jinpings-legacy-

project/596023/

The Atlantic

17 de agosto de 2019

Resumo:

O projeto da China é na verdade um esforço de branding mal coordenado que se diz uma  

iniciativa de infraestrutura.
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