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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Petrobras avança projeto de refinaria com a CNPC (Corporação Nacional de 

Petróleo da China) 

https://www.reuters.com/article/brazil-energy-petrobras/petrobras-advances-refinery-pro-

ject-with-chinas-cnpc-idUSL8N28G42G

Reuters

6 de dezembro de 2019

Resumo:

A Petróleo Brasileiro SA concluiu um estudo de viabilidade com a CNPC da China sobre  

operações de refinaria no Rio de Janeiro, afirmou Anelise Lara, diretora do partamento de gas 

natural, nesta sexta-feira. 
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Presidente brasileiro nega acusação dos EUA de desvalorização da moeda

http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2019-12/05/content_75479091.htm

China.org.cn

5 de dezembro de 2019

Resumo:

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, negou nesta quarta-feira que seu governo  

desvalorizou propositadamente a moeda para impulsionar exportações, como alegou o  

presidente norte-americano Donald Trump.



Bolsonaro pede ao Mercosul que avance com reformas

https://www.france24.com/en/20191205-brazil-s-bolsonaro-urges-mercosur-to-push-on-

with-reforms

France 24

5 de dezembro de 2019

Resumo:

Nesta quinta-feira, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, pressionou o bloco comercial  

Mercosul a avançar com reformas “sem aceitar retrocessos ideológicos”, atacando o governo 

de esquerda da Argentina. 
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Peru e EUA fecham acordo para combater a influência chinesa na região

https://www.reuters.com/article/us-peru-usa/peru-and-u-s-close-to-signing-deal-to-counter-

chinese-influence-in-region-diplomat-idUSKBN1Y92GR

Reuters

5 de dezembro de 2019

Resumo:

Peru e Washington estão em fase final de negociações sobre um acordo para promover  

investimentos americanos no país sul-americano como parte de uma iniciativa dos EUA para 

combater a influência chinesa na região, afirmou um diplomata peruano a Reuters. 
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Agricultura brasileira deve ter crescimento de 3% em 2020 com  

exportações de carne

https://www.reuters.com/article/brazil-agriculture/brazil-agriculture-sees-3-growth-in-2020-

led-by-meat-exports-idUSL1N28E1TM

Reuters

4 de dezembro de 2019

Resumo:

A produção agrícola brasileira crescerá 3% em 2020, três vezes mais rápido do que este ano, 

impulsionada pela rápida expansão das exportações de carne e outra safra recorde de grãos 

em 2019/2020, o CNA informou nesta quarta-feira.
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Emboscada tarifária de Trump corre o risco de aproximar o Brasil da China

https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-trump-brazil-analysis/trumps-tariff-ambush-

risks-pushing-brazil-closer-to-china-idUSKBN1Y62H2

Reuters

2 de dezembro de 2019

Resumo:

A decisão repentina do presidente dos EUA, Donald Trump, de aplicar tarifas sobre metais do 

Brasil abala o objetivo do presidente Jair Bolsonaro de estabelecer laços mais estreitos com 

Washington e pode aproximar a economia número 1 da América Latina do principal inimigo 

comercial de Trump, a China.
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Huawei lança serviço de nuvem apoiado por IA no Brasil 

http://www.china.org.cn/business/2019-11/29/content_75459292.htm

China.org.cn

29 de novembro de 2019

Resumo:

A gigante chinesa de telecomunicações Huawei lançou nesta quinta-feira seu serviço de  

armazenamento em nuvem apoiado por inteligência artificial no Brasil, como parte de seus 

planos de expansão no país sul-americano. 
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O Yuan da China está há 10 anos de acabar com a hegemonia do dólar dos 

EUA, afirma economista Jeffrey Sachs

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3039793/chinas-yuan-10-years-

ending-us-dollar-hegemony-says-jeffrey

South China Morning Post

28 de novembro de 2019

Resumo:

Jeffrey Sachs prevê um mundo multimoeda no futuro, com o Yuan e outras moedas há  

uma década de se tornarem igual ao dólar americano; O Yuan fica bem atrás de outras moedas 

internacionais em uso e convertibilidade, com analistas céticos sobre os comentários de Sachs. 
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Importadores chineses compram soja brasileira com incerteza comercial 

dos EUA

https://www.newsmax.com/finance/markets/chinese-importers-brazilian-soy-

beans/2019/11/25/id/943303/

Newsmax Finance

25 de novembro de 2019

Resumo:

Compradores chineses conseguiram pelo menos 20 cargas de soja brasileira na semana  

passada já que a incerteza sobre um acordo comercial com os Estados Unidos os levou a  

estocar suprimentos,  afirmaram os comerciantes na segunda-feira.
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HISTÓRICO RECENTE

Bolsonaro fez aposta errada em Trump

https://foreignpolicy.com/2019/12/06/bolsonaro-losing-bet-trump-brazil-tariffs/

Política Externa

6 de dezembro de 2019

Resumo:

“O anúncio de segunda-feira das tarifas dos EUA sobre as importações brasileiras de aço e 

alumínio é mais uma razão pela qual a China pode ser um melhor parceiro comercial.”

10



China: Último Recurso da Argentina

https://thediplomat.com/2019/12/china-argentinas-last-resort/

The Diplomat

6 de dezembro de 2019

Resumo:

“A mais recente ameaça tarifária de Trump deve empurrar a Argentina, já economicamente 

frágil, para os braços da China.”
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Exportações de soja dos EUA atingiu quase dois anos de alta em volumes 

maiores para a China

https://uk.reuters.com/article/us-usa-grains-braun/column-us-soy-exports-hit-nearly-two-

year-high-on-larger-volumes-to-china-idUKKBN1YA11F

Reuters

6 de dezembro de 2019

Resumo:

“Até agora, a temporada de exportação de soja 2019-20 dos EUA está indo muito melhor do 

que no ano passado, graças ao crescente envolvimento da China no mercado dos EUA. Mas o 

interesse da China na soja dos EUA caiu pela metade em relação aos anos anteriores devido a 

atual guerra comercial e redução da demanda interna.”
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Brasil e Argentina, como responder às novas tarifas de Trump: 

https://www.worldcrunch.com/trump-and-the-world-1/for-brazil-and-argentina-how-to-re-

spond-to-new-trump-tariffs

Worldcrunch

5 de dezembro de 2019

Resumo:

“A decisão do presidente Donald Trump de reimpor tarifas sobre as exportações de aço e 

alumínio do Brasil e Argentina, como resposta à desvalorização das moedas dos dois países foi 

duro para ambos.”

13



Brasil e Argentina são surpreendidos com o anúncio tarifário: O que vem a 

seguir?

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/brazil-and-argentina-surprised-by-tar-

iff-announcement-what-comes-next/

Atlantic Council

3 de dezembro de 2019

Resumo:

“Em 2 de dezembro, o presidente dos EUA, Donald J. Trump, anunciou que imporia novas  

tarifas sobre aço e alumínio do Brasil e Argentina, uma retaliação por suposta manipulação de 

moeda, que alegou estar prejudicando os agricultores dos EUA. 

Brasil e Argentina viram suas economias estagnar no ano passado em comparação com a forte 

economia e moeda dos EUA, mas não há evidências que sugiram que de fato os países se  

envolveram em manipulação de moeda.”
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Trump vincula tarifas de aço do Brasil e da Argentina a problemas agrícolas 

dos EUA

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-02/trump-to-restore-tariff-on-steel-

shipped-from-brazil-argentina-k3obsetn

Bloomberg

2 de dezembro de 2019

Resumo:

“O presidente Donald Trump está restabelecendo tarifas sobre aço e alumínio da Argentina e 

do Brasil, países que ele criticou por desvalorizar suas moedas em detrimento dos agricultores 

dos EUA, e novamente pediu ao Federal Reserve para afrouxar a política monetária.”
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China teme conflitos comerciais, mudança climática pode representar 

ameaça à segurança alimentar

https://www.scmp.com/news/china/society/article/3040015/china-fears-trade-conflicts-cli-

mate-change-could-pose-threat

South China Morning Post

30 de novembro de 2019

Resumo:

“No mês passado, o país elaborou seu primeiro relatório sobre o assunto em 23 anos, já que a 

guerra comercial com os EUA e outras questões levou a China a avaliar como o país continuará 

a alimentar sua população.

Embora a situação seja “muito sólida” no momento, os formuladores de políticas estão  

procurando maneiras de combater uma série de riscos ambientais e políticos.”
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Uma vez líder em energia limpa, a China está agora revisitando o carvão

https://thehill.com/changing-america/sustainability/climate-change/471964-once-a-clean-

energy-leader-china-is-now

The Hill

25 de novembro de 2019

Resumo:

“O maior emissor de carbono do mundo está dobrando o uso de carvão, um novo relatório 

afirma, e o investimento global em energia limpa está deixando a desejar.”
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O desafio China-Rússia para o Ocidente liderado pelos EUA atingiu um muro 

do BRICS

https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3038953/china-russia-challenge-us-led-

west-has-hit-brics-wall

South China Morning Post

24 de novembro de 2019

Resumo:

“Com problemas econômicos atingindo todos os membros do bloco, menos a India, alguns  

estão questionando sua relevância; Mesmo entre os membros, as tentativas de Pequim e 

Moscou de mudar o foco para a geopolítica estão gerando divisão.”

18


