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REGULAMENTO E BENEFÍCIOS DO ASSOCIADO  

CÂMARA DE COMÉRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL BRASIL – CHINA 

CCDIBC 

 

 

1. O ASSOCIADO é parte do quadro de associados da CCDIBC, que consiste em usufruir de 

benefícios exclusivos, infraestrutura de coworking no Brasil e na China e pacote de serviços 

de acordo com o descrito neste REGULAMENTO E BENEFÍCIOS DO ASSOCIADO CCDIBC. 

 

2.  As associações têm validade de 12 (doze) meses corridos, sendo renovadas na data de 
aniversário da associação, onde nova ANUALIDADE deve ser paga. 
 

3. A Empresa deve indicar, no TERMO DE ASSOCIAÇÃO, o representante da empresa bem como 
seu suplente, que terão direito aos ingressos e participações “sem custo” nos seminários, 
palestras, reuniões, coquetéis, feiras e outros eventos promovidos pela CCDIBC durante a 
vigência da associação. 
 

4. Benefícios do associado CCDIBC sem custos adicionais: 
 

4.1. Utilização das instalações da CCDIBC no Brasil e China para reuniões e apoio logístico, 

sem limite de utilização. 

4.2. Atuação Taylor made. Equipe especializada da CCDIBC escuta, entende os cenários, o 

mercado, e orienta os empreendedores associados em relação aos seus projetos e 

objetivos voltados para o mercado chinês e vice-versa. 

4.3.  Visibilidade de Mercado. Por meio de nossas ações de marketing, plataforma de 

marketing digital, eventos e missões na China,  colocamos a empresa do associado em 

destaque no mercado chinês, no meio em que atua e direcionado aos objetivos 

traçados. 

4.4. Análise de viabilidade de importação/exportação (3 por ano de vigência da associação). 

4.5. Análise de viabilidade de projetos de funding (1 por ano de vigência da associação, 

excluindo custo de tradução). 

4.6. Acesso ao APP da CCDIBC (em construção), onde é possível networking com associados, 

marcação de reuniões, apresentações, informações relevantes do mercado e da política, 

notícias, atualizações, divulgação de produtos e serviços através de propagandas e 

patrocínio, interatividade com a CCDIBC. (previsto para segundo semestre de 2020.). 

4.7. Mapeamento de contatos. Serviço de prospecção de contatos qualificados e específicos 

dentro de empresas na China e no Brasil, de acordo com perfil definido pelo cliente. 

Sem limite de utilização. 

4.8. Agendamento de reuniões. A CCDIBC produz agenda de reuniões na China para o 

associado, seja com contatos enviados pelo associado ou mapeados pela Câmara a 

pedido do associado. 

4.9. Emissão de vistos para a China (associado e suplente pagam apenas as taxas consulares). 
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4.10. Serviço de localização e contratação (para o associado) de tradutor(es) na China. 

4.11. Assessoria na avaliação da produção de peças de marketing e de divulgação de 

produtos e serviços para o mercado chinês, adequados à cultura e costumes locais. 

 

 

5. Benefícios EXCLUSIVOS do associado CCDIBC contratados on demand : 
 
5.1. Consultorias Taylor made para abertura de mercado, introdução de produtos e serviços 

(China) e assessoria para obtenção de funding. 

5.2. Representação, intermediação e distribuição de produtos e serviços na China. 

5.3. Pesquisa e análise de mercado (na China) com relatório de avaliação e sugestões de 

estratégias. 

5.4. Parecer técnico, comercial e mercadológico para produtos e serviços com intenção de 

abrir o mercado chinês. 

5.5. Processo de aprovação de registro de marcas e produtos para comercialização na china, 

inclusive SIF China para todos os tipos de proteínas. 

5.6. Assessoria Jurídica, contábil e aduaneira na China. 

5.7. Assessoria na negociação e acompanhamento de contratos de compra e venda de 

empresas, joint ventures e parcerias. 

5.8. Tradução de documentos, simples e juramentada. 

5.9. Organização de viagens e missões para a China, incluindo vistos, autorizações, 

tradutores, guias, hotéis e transporte em território chinês. 

5.10. Tradução, apresentação e defesa de projetos em território chinês. 

5.11. Organização de eventos, palestras, reuniões, coquetéis e jantares para 

apresentação de produtos, serviços, projetos e outros, com a participação de 

empresários, investidores, autoridades chinesas, em território chinês ou brasileiro, de 

acordo com a necessidade e demanda do associado. 

5.12. Assessoria na elaboração e apresentação de programas culturais e peças 

institucionais no Brasil e na China. 

5.13. Organização de lançamentos, feiras, meetings, eventos corporativos, palestras e 

encontros no Brasil e na china. 
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