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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Os presidentes da China e do Chile discutem epidemia do COVID-19

http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/29/c_138828752.htm

Xinhuanet

29 de fevereiro de 2020

Resumo:

O presidente chinês Xi Jinping e o Presidente chileno, Sebastian Pinera, realizaram uma  

conversa telefônica na noite de sexta-feira para discutir a epidemia do COVID-19 e como  

aprofundar ainda mais os laços bilaterais.
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Brasil registra maior superávit primário em 24 anos 

http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2020-02/28/content_75755386.htm

China.org.cn

28 de fevereiro de 2020

Resumo:

Em janeiro, o superávit primário do Brasil subiu para 44,1 bilhões de reais (9,8 bilhões de 

dólares), um crescimento de 41% em 24 anos e o maior em 24 anos, informou a Secretaria do 

Tesouro Nacional nesta quinta-feira.



Exportações brasileiras de soja aumentam em fevereiro 

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/022820-bra-

zils-soybean-exports-spike-in-february

S&P Global Platts 

28 de fevereiro de 2020

Resumo:

O Brasil, maior produtor e fornecedor de soja do mundo, exportou 3,55 milhões toneladas de 

soja nas três primeiras semanas de fevereiro, um aumento de 367% no mês, segundo relatório 

do departamento brasileiro de comércio exterior divulgado na sexta-feira.
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Brasil confirma primeiro caso de coronavírus na América Latina

https://www.reuters.com/article/us-china-health-brazil/brazil-confirms-first-coronavi-

rus-case-in-latin-america-source-idUSKCN20K1EU

Reuters

26 de fevereiro de 2020

Resumo:

O Brasil confirmou o primeiro caso do coronavírus na América Latina nesta quarta-feira, com 

o diagnóstico de um homem de 61 anos em São Paulo que retornou recentemente da Itália.
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Real brasileiro se aproxima da maior baixa da história

https://www.reuters.com/article/brazil-forex/brazils-real-nears-all-time-low-shrugging-off-

central-bank-idUSL1N2AJ0DU

Reuters

19 de fevereiro de 2020

Resumo:

O real brasileiro voltou a sofrer a maior baixa de todos os tempos em relação ao dólar na  

quarta-feira, pressionado pela deterioração das perspectivas de crescimento econômico para 

o Brasil, o que poderia deixar a porta aberta para taxas de juros ainda mais baixas ainda este 

ano.
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China considera comprar produtos agrícolas dos EUA até o início do 

próximo mês

https://www.bloombergquint.com/global-economics/china-considers-u-s-farm-goods-pur-

chases-by-early-next-month

Bloomberg Quint

17 de fevereiro de 2020

Resumo:

A China está considerando comprar alguns produtos agrícolas dos EUA até o início de março 

com o objetivo de demonstrar que ainda está comprometida com a fase um do seu acordo 

comercial.
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HISTÓRICO RECENTE

À medida que o coronavírus chega a América Latina, Maduro amplifica suas 

teorias conspiratórias

https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/arti-

cle240728261.html

Miami Herald

28 de fevereiro de 2020

Resumo:

“Com a chegada do coronavírus na América Latina, o líder venezuelano Nicolás Maduro 

acrescenta às suas teorias da conspiração o fato do vírus se espalhar tão rapidamente, 

sugerindo que o vírus era inicialmente uma arma apontada para a China.”
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China impulsiona crescimento mundial do aço: O Coronavirus vai reduzir a 

produção?

https://www.nasdaq.com/articles/china-drives-world-steel-growth%3A-will-coronavirus-curb-

output-2020-02-28

Nasdaq

28 de fevereiro de 2020

Resumo:

“A produção global de aço bruto cresceu com o aumento da produção na China – o maior 

produtor de aço do mundo – apesar dos fechamentos devido às férias e das rigorosas 

restrições de quarentena impostas por Pequim para evitar a disseminação do coronavírus.”
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Coronavírus ameaça a Colômbia e as economias latino americanas, mesmo 

sem infecções, afirma a Fitch. Ratings

https://www.financecolombia.com/coronavirus-a-threat-to-colombia-latam-economies-even-

without-infections-says-fitch/

Finance Colombia

27 de fevereiro de 2020

Resumo:

“Empresas públicas e privadas da América Latina serão afetadas negativamente pela menor 

demanda chinesa e pela baixa dos preços dos commodities causadas pelo coronavírus, 

resultante da dalta ependência das exportações de commodities e à exposição direta do 

comércio à China, afirma a Fitch Ratings. O impacto final dependerá da duração e intensidade 

do surto e do seu efeito sobre o PIB Global e Chinês.”
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A expectativa que a China se livre do vírus está ligada a um momento 

importante: Semana Ecológica

https://www.bloombergquint.com/global-economics/the-wait-for-china-to-shake-off-virus-

nears-key-moment-eco-week

Bloomberg Quint

23 de fevereiro de 2020

Resumo:

“Os economistas globais continuam a lidar com uma nova e inesperada ameaça ao crescimento 

econômico, criando dificuldades em avaliar a rapidez com que o comércio pode se recuperar 

do impacto do coronavírus.”
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Brasil pode perder 15% de suas exportações para a China em 2020

https://macauhub.com.mo/2020/02/21/pt-brasil-pode-perder-15-das-exportacoes-para-a-

china-em-2020/

Macauhub

21 de fevereiro de 2020

Resumo:

“A trégua comercial entre os Estados Unidos e a China, e o surto do Covid-19 na China podem 

levar o Brasil a perder 15% das exportações para a China, segundo o Instituto Brasileiro de 

Economia (Ibre) da Fundação Getúlio Vargas.”
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Coronavirus causa parada cardíaca econômica 

https://thehill.com/opinion/finance/483899-chinas-coronavirus-economic-cardiac-arrest

The Hill

21 de fevereiro de 2020

Resumo:

“Na melhor das hipóteses, uma parada cardíaca econômica na China, a segunda maior  

economia do mundo, já seria perigoso para a economia global. Mas os tempos não estão  

fáceis. Isso torna ainda mais difícil entender a complacência dos mercados financeiros e dos  

formuladores de políticas econômicas mundiais sobre o risco real de uma recessão econômica 

global induzida pelo coronavírus nos próximos meses.”
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Como o Coronavirus representa novos riscos para as economias da  

América Latina

https://www.americasquarterly.org/content/how-coronavirus-poses-new-risks-latin-ameri-

cas-sputtering-economies

Americas Quarterly

20 fevereiro 2020

Resumo:

“O surto na China já afetou vários setores econômicos na América Latina. Será que pode piorar?
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