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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Investimentos no mercado de títulos privados da China têm queda 

https://www.axios.com/china-private-equity-funding-10561d17-1cef-442b-8675-

f1f2e34107af.html

Axios

25 de setembro de 2019

Resumo:

“O investimento no capital privado da China diminuiu de maneira significatioca no primeiro 

semestre, de acordo com dados da Associação de Títulos Privados divulgados na terça-feira.”
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China considera abrir as portas para a vsoja brasileira 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-24/china-considers-opening-door-to-

brazilian-soy-meal-shipments

Bloomberg

24 de setembro de 2019

Resumo:

“A China considera permitir as importações de soja do Brasil já que o país busca diversificar as 

fontes do ingrediente principal da alimentação de suínos.” 



Brasil abre sua economia, que há tempos protege da concorrência  

https://www.wsj.com/articles/brazil-opens-up-an-economy-long-shielded-from-competi-

tion-11569244957

The Wall Street Journal

23 de setembro 2019

Resumo:

“A administração do Presidente Jair Bolsonaro está abrindo uma das economias mais fechadas 

do mundo, cortando tarifas de importação em mais de 2.300 produtos e expondo indústrias 

locais acostumadas ao protecionismo aos desafios do livre comércio.” 
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Análise Econômica do BRIC para setembro de 2019

https://seekingalpha.com/article/4292859-bric-economic-review-september-2019

Seeking Alpha

22 de setembro 2019

Resumo:

“A Indústria está sofrendo com a guerra comercial global, embora a área de serviço ainda  

esteja em expansão. Pelo lado positivo, a inflação fica restrita, que dá um alívio para os bancos 

centrais. O desemprego é baixo, o que deve levar a aumentos modestos nas vendas de varejo.”
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A Huawei e a China Mobil avaliam comprar a Oi

https://riotimesonline.com/brazil-news/brazil/huawei-and-china-mobil-contemplating-acqui-

sition-of-oi-and-expansion-of-5g/

The Rio Times

22 de setembro de 2019

Resumo:

Duas gigantes chinesas - Huawei e China Mobile - unem esforços para entrar na disputa pela Oi 

do Brasil, a maior operadora de telefonia fixa do país que está em recuperação judicial desde 

2016. 
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Centenas de produtos chineses ficam isentos das tarifas de Donald Trump

https://www.scmp.com/news/china/article/3028191/hundreds-chinese-goods-exempt-

ed-donald-trumps-tariffs

South China Morning Post

20 de setembro de 2019

Resumo:

“A administração de Trump excluiu luzes de natal, alguns suprimentos para animais  

domésticos, canudos de plástico e centenas de outros produtos das tarifas de 25% impostas 

por Donald em US $250 bilhões de produtos chineses, de acordo com três comunicados que 

devem ser publicados na sexta-feira.” 
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HISTÓRICO RECENTE

Como carne bovina e a soja iniciaram os incêndios amazônicos

https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/11541-How-beef-and-soy-kindle-Am-

azon-fires

China Dialogue

27 de setembro de 2019

Resumo:

“Este ano, mais de 80.000 incêndios aconteceram na Amazônia, e o desmatamento para a 

criação de gado e cultivo da soja são grande parte do problema.” 
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Mudando as tendências do comércio internacional em 2019: foco  

em padrões comerciais ‘alternativos’ nas economias emergentes

http://www.mondaq.com/uk/x/848954/Export+controls+Trade+Investment+Sanctions/

Changing+Trends+Of+International+Trade+In+2019+A+Look+At+Alternative+Trade+Pat-

terns+Of+Emerging+Economies

Mondaq

26 de setembro de 2019

Resumo:

“Em meio a crescentes medos da recessão global decorrentes das flutuações nos mercados 

de ações dos EUA, a guerra comercial entre EUA-China, o Brexit, sanções comerciais entre 

EUA-Irã, instabilidade no Golfo Pérsico e a consequente flutuação nos preços do petróleo, as 

economias emergentes e as mais maduras parecem ter alterado suas abordagens ao comércio  

internacional deslocando o foco dos mercados mais maduros como EUA e Europa para  

procurar novos parceiros, aumentar negócios com economias não tradicionais e priorizar o 

comércio e não as conexões políticas”.
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Agricultores brasileiros enfrentam desafios com o impacto da peste suína 

africana na China

https://en.mercopress.com/2019/09/25/brazilian-farmers-face-the-challenge-of-african-

swine-fever-impact-in-china

MercoPress

25 de setembro de 2019

Resumo:

“O trader de commodities chinesas COFCO afirmou que espera uma queda acentuada na  

quantidade de soja exportada do Brasil este ano devido a um surto de peste suína africana na 

China que afetou  a demanda pelos alimentos desses animais”. 
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Para influenciar El Salvador, China promete dinheiro. Estados Unidos faz 

ameaças.

https://www.nytimes.com/2019/09/21/world/americas/china-el-salvador-trump-backlash.

html

The New York Times

21 de setembro de 2019

Resumo:

“Pescadores da Isla Perico de El Salvador. A ilha, habitada por 38 famílias, está no  

centro de uma disputa entre Pequim e Washington para criar um grande porto comercial em 

El Salvador. “
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Os fazendeiros latino-americanos se beneficiam com aumento da demanda 

chinesa por carne bovina

https://www.ft.com/content/0c5bd196-dad8-11e9-8f9b-77216ebe1f17

Financial Times

20 de setembro de 2019

Resumo:

“A Argentina e o Brasil se beneficiam com a gripe suína que atinge criações de suínos da China”. 
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China deve enfrentar crescimento de 1% em 2030 se a reforma demorar: 

Banco Mundial 

https://asia.nikkei.com/Economy/China-faces-1-growth-in-2030s-if-reform-lags-World-Bank

Nikkei Asian Review

18 de setembro de 2019

Resumo:

“A taxa de crescimento econômico da China pode cair para 1,7% durante a década de 2020 sem 

as reformas para abordar a má alocação de recursos do país, adverte relatório divulgado na 

terça-feira pelo Banco Mundial.” 
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O pedido mais recente da China pela soja Americana pode ser outra  

decepção para o mercado?

https://uk.reuters.com/article/us-china-soybeans-braun/column-will-chinas-latest-us-soy-

bean-grab-be-another-letdown-for-the-market-idUKKBN1W313R

Reuters

18 de setembro de 2019

Resumo:

“A China está de volta ao mercado de soja dos EUA pela primeira vez em três meses, mas este 

retorno parece ter sido motivado mais pela boa vontade do que pela necessidade, sendo que 

seu impacto no fornecimento dos EUA permanece discreto até o momento.” 
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Setor agrícola dos EUA se engaja com a China mais do que nunca na  

esperança de um avanço na guerra comercial 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3027918/us-agricultural-sector-engag-

ing-china-much-ever-hope-trade-war

South China Morning Post

18 de setembro de 2019

Resumo:

“A retomada das negociações entre EUA e China apontam que grandes pedidos de soja  

poderiam vir da China e estão sendo observados com cuidado pelos agricultores americanos.” 
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