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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Empresa chinesa irá construir nova base antártica do Brasil 

https://macauhub.com.mo/2020/01/17/pt-empresa-da-china-constroi-nova-base-do-bras-

il-na-antarctica/

Macauhub

17 de Janeiro de 2020

Resumo:

O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, inaugurou nesta quarta-feira a nova base 

brasileira de pesquisa científica na Antártida, construída no local onde a última foi destruída 

por um incêndio em 2012 devido a um derramamento de combustível, informou a imprensa 

brasileira. 
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Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, apoiado pela China, não 

criará ‘armadilha de dívida’ para mutuários

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3046063/china-backed-asian-infra-

structure-investment-bank-wont-create

South China Morning Post

15 de Janeiro de 2020

Resumo:

O presidente Jin Liqun afirma que os empréstimos do banco ajudarão a reduzir a dívida dos 

países que realizaram os empréstimos, com a adesão crescendo para 102 em quatro anos. Ele 

também promete transparência nas operações bancárias e esforços especiais para enfrentar 

as mudanças climáticas, impulsionando os empréstimos para apoiar o desenvolvimento de 

iniciativas de “baixo carbono”.



Brasil rejeita pressão dos EUA sobre oferta do Huawei 5G, afirma ministro

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-08/brazil-to-reject-u-s-pressure-on-

huawei-5g-bid-minister-says

Bloomberg

8 de Janeiro de 2020

Resumo:

Ministro da Ciência Pontes afirma que decisão deve ser baseada no mérito; A licitação para a 

rede 5G pode ser adiada até 2021.
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China continuou sendo o principal parceiro comercial do Brasil em 2019

https://macauhub.com.mo/2020/01/07/pt-china-manteve-se-como-o-principal-parceiro-com-

ercial-do-brasil-em-2019/

Macauhub

7 de Janeiro de 2020

Resumo:

A China se manteve como principal parceiro comercial do Brasil em 2019, movimentando US$ 

98,142 bilhões, quase o mesmo que os US$ 98,659 bilhões registrados em 2018, uma queda 

de 0,52%, segundo dados oficiais.
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Brasil ultrapassa EUA, como principal produtor de soja

https://www.world-grain.com/articles/13108-brazil-to-overtake-us-as-leading-soybean-pro-

ducer

World Grain

6 de Janeiro de 2020

Resumo:

Espera-se que o Brasil se torne o principal produtor mundial de soja, superando os Estados 

Unidos, de acordo com um relatório da Global Agricultural Information Network em 27 de 

dezembro publicado pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA). 
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HISTÓRICO RECENTE

Colômbia começa a aproveitar investimentos chineses

https://www.bnamericas.com/en/interviews/colombia-beginning-to-take-advantage-of-chi-

nese-investments

BNamericas

17 de Janeiro de 2020

Resumo:

“A BNamericas falou sobre o crescimento da influência da China na Colômbia com David 

Castrillón, professor de pesquisa da faculdade de finanças e relações internacionais da 

Universidad Externado da Colômbia e membro do conselho da Universidade de Bogotá 

associação sem fins lucrativos de relações entre Colômbia-China.”
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Economia global deve crescer 2,5% em 2020, se os riscos forem 

evitados: ONU

http://www.china.org.cn/business/2020-01/17/content_75622722.htm

China.org.cn

17 de Janeiro de 2020

Resumo:

“O crescimento global de 2,5% em 2020 é possível, mas qualquer aumento nas tensões  

comerciais, problemas financeiros ou aumento nas tensões geopolíticas pode inviabilizar uma 

recuperação, de acordo com o Prospecto e Situação Econômica Mundial publicado pelas Nações 

Unidas WESP nesta quinta-feira.”
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Novo modelo da Gro prevê perspectiva da soja brasileira, e fica de olho no 

comércio global

https://gro-intelligence.com/insights/articles/new-gro-model-forecasts-brazil-soy-outlook-

with-an-eye-on-global-trade

Gro Intelligence

17 de Janeiro de 2020

Resumo:

“O mais novo modelo da Gro Intelligence prevê a produção de soja brasileira, resultados que 

terão grandes implicações para os fluxos comerciais globais em 2020 e especialmente para o 

novo acordo comercial entre China e EUA.”
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Participação da China em projetos de infraestrutura brasileiros não é aceita 

por todos

https://www.bnamericas.com/en/features/chinas-role-in-brazilian-infrastructure-pro-

jects-not-welcomed-by-everyone

BNamericas

16 de Janeiro de 2020

Resumo:

“Embora os governos federal e estadual do Brasil estejam entusiasmados com o crescente  

interesse e participação dos investidores chineses em projetos de infraestrutura em todo o 

país, a participação ativa da China no segmento não é bem-vinda por todos, particularmente 

os provedores de serviços e fornecedores de máquinas.”
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A guerra comercial de Trump com a China valeu a pena?

https://www.washingtonpost.com/business/2020/01/15/was-trumps-china-trade-war-worth-

it/

The Washington Post

15 de Janeiro de 2020

Resumo:

“Depois da assinatura da Fase 1 do acordo comercial entre o presidente Trump e o vice-premiê 

chinês Liu He, todos se perguntam: A guerra comercial de Trump valeu a pena?”
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China, China, China é o foco do mercado, afirma analista

https://www.agriculture.com/markets/analysis/china-china-china-is-the-markets-focus-ana-

lyst-says

Successful Farming

14 de Janeiro de 2020

Resumo:

“USDA continua com pouca demanda, apesar do acordo com a China.”
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Economias latino-americanas e caribenhas crescerão 1,8% em 2020

https://theglobalamericans.org/2020/01/latin-american-and-caribbean-economies-to-grow-

1-8-percent-in-2020/

Global Americans

8 de Janeiro de 2020

Resumo:

“Em seu relatório Global Economic Prospects divulgado dia 8 de janeiro, o Banco Mundial  

prevê um crescimento da economia global de 2,5% em 2020, à medida que o investimento e o 

comércio se recuperam da desaceleração do ano passado. Entre suas previsões, o crescimento 

das economias mais avançadas deve cair para 1,4% em 2020, enquanto o crescimento dos 

mercados emergentes deve crescer 4,1%.”
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