
NA NOVA EDIÇÃO DA AMERICAS QUARTERLY: CHINA E AMÉRICA LATINA 2.0 

 

Nova York, 23 de abril de 2019 — Em sua segunda edição de 2019, a Americas Quarterly (AQ), a 

principal publicação sobre política, negócios e cultura do Hemisfério Ocidental — retrata os países 

latino-americanos que mantêm relações com a China. “A China é hoje o segundo maior parceiro 

comercial da América Latina, atrás apenas dos Estados Unidos. Para muitos países, ela tem sido o 

principal parceiro há anos”, diz o editor-chefe Brian Winter. No entanto, também há sinais de recuo. 

“Uma redifinição (das relações), em vez de uma ruptura, parece ser o caminho mais provável daqui para 

frente. A impressão é que a China está na América Latina para ficar”, diz Winter. 

A edição de 116 páginas explora o relacionamento entre a China e a América Latina sob a perspectiva 

econômica, política e cultural, incluindo textos de autores latino-americanos, chineses e americanos. 

Richard Lapper explica por que o tom de Jair Bolsonaro mudou em relação à China, agora que ele está 

no poder. Margaret Myers argumenta que o interesse da China na região arrefeceu e que o país está 

buscando laços com uma gama mais ampla de parceiros comerciais. Eric Farnsworth descreve por que 

ele acredita que há motivos para os EUA se preocuparem com a presença da China na região, em Por 

que Washington está preocupado,— e o que deveria ser feito. Francisco Monaldi explora como a China 

pode desempenhar um papel construtivo na Venezuela, e Benjamin Russell escreve sobre o interesse 

crescente da China na América Central, particularmente em El Salvador. 

Outros artigos nesta edição incluem:  

• Brian Winter argumenta em A ressaca que os anos de 2010 serão lembrados como “a década da 

ressaca”, resultado do colapso do boom das commodities na América Latina.  

• AQ Top Five: Cinco latino-americanos mostram o que é necessário para ter sucesso na China. 

• A estratégia de jogo dos governos: Uma análise da relação que oito países latino-americanos 

mantêm com a China 

• Um relatório especial sobre as próximas eleições na América Latina, incluindo uma análise 

detalhada dos principais candidatos e por que eles podem ganhar. 

Para saber mais ou para agendar entrevistas com os autores, por favor entre em contato com a 

assessoria de imprensa da AS/COA: mediarelations@as-coa.org | 1-212-277-8333 

A versão completa da segunda edição de 2019 da Americas Quarterly estará disponível online a partir de 

1o de maio pelo site AmericasQuarterly.org 

Americas Quarterly é uma publicação premiada dedicada à política, negócios e cultura nas Américas. 

Com elementos emprestados da The Economist, Foreign Affairs, e National Geographic— mas com foco 

na América Latina —a AQ se dedica a cobrir a região em toda a sua diversidade. A base de leitores da AQ 

inclui uma elite de formadores de opinião, líderes empresariais e altos funcionários de governos, bem 

como um público amplo apaixonado pelas Américas. Lançada em 2007 e com sede em Nova York, a AQ é 

uma publicação independente da Americas Society/Councils, que por mais de 50 anos vem se dedicando 

a promover o diálogo no nosso hemisfério. 
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