




Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil - China 
lidera o grupo de empresários para participar do Fórum de 

Desenvolvimento dos BRICs
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Realizações

CCDIBC faz agenda estratégica com governo 
Bolsonaro

 CCDIBC faz agenda forte em Brasília com novo 
governo Bolsonaro. As reuniões trataram de alimentos, 
relações comercias e perspectivas entre China e Brasil. A 
China é o maior parceiro comércio e de investimentos do 
Brasil. E essa tendência deve seguir nos próximos anos. 
Com essa realidade, as relações entre o Brasil e a China 
devem sempre ser colocadas sob estas perspectivas.

 Foi este o sentido das conversas encontrado pelo presidente da CCDIBC, Fabio Hu, em agenda estratégica 
em Brasília, esta semana, o que envolveu a posse do novo comandante da Forças Armadas, no lugar do general 
Eduardo Villas Bôas, assumiu o comando o general Edson Leal Pujol. Evento que teve a presença do presidente 
Jair Bolsonaro.
 Agenda de Fabio Hu na sede do poder brasileiro incluiu reuniões no Ministério da Agricultura e no Itamaraty, 
dois dos mais importantes órgãos do governo nas relações com a China. O que reforça a iniciativa da Nova Rota 
da Sede Chinesa, tendo o Brasil o mais importante parceiro chinês na América do Sul. A CCDIBC tem este projeto 
como prioridade em todas suas tratativas com autoridades e empresários do Brasil no ramo de Alimentos e 
tecnologia. Em reunião entre os representantes do Ministério da Agricultura com lideranças do Rio Grande do Sul, 
o que envolveu a reitoria da Universidade de Santa Maria, o novo senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Luis 
Carlos Heinze, bem como prefeitos, com destaque para Tiago Gorski, de Santiago, cidade que por meio da 
CCDIBC esta recebendo investimentos chineses. Entre técnicos e empresários. Na pauta as novas oportunidades 
de parcerias e criação de um núcleo de inovação do agronegócio.
 Nas tratativas entre Fabio Hu e o ministério está a possibilidade de um evento conjunto só com foco em 
alimentos, com destaque para industrializados e investimentos aqui no Brasil e na China. O objetivo é aproximar 
os dois países , mas com foco em produtos e trocas tecnológicas. Abrindo mercados e consolidando esta nova 
postura do governo Bolsonaro, que deseja uma nova e mais dinâmica relação com a China.
 Fernando Silveira Camargo, que comanda a recém criada Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural 
e Irrigação, pertencente a pasta do Ministério da Agricultura, deseja ser parceiro da câmara nestas iniciativas que 
promovam esta aproximação, com foco na geração de mais negócios e oportunidades, o que será dialogado em 
nova agenda que terá com a CCDIBC.
 Agenda no Itamaraty órgão mais importante nas tratativas com a China, o Itamaraty recebeu Hu em reunião 
que durou mais de uma hora, no Palácio, que reuniu o departamento da Divisão Comercial do órgão, liderado pelo 
ministro e Diretor do Departamento de Comunicações e Documentação, Marcos Arbizu de Souza Campos. 



Na pauta uma nova dinâmica de parceria entre o Itamaraty e a CCDIBC, com destaque 
para a criação de duas novas unidades do órgão com foco em China e Agricultura, iniciativa 
inédita no Itamaraty. O que foi saldada pelo presidente Hu. A reunião também contou com a 
presença das lideranças gaúchas, parceiras da CCDIBC, entre elas o senador eleito Henzi 
e o prefeito Tiago.
 Nas próximas semanas nova reunião, com a equipe técnica, será marcada para que 
a parceria com a Câmara possa caminhar para um novo patamar e possibilitar novos 
negócios e oportunidades. Encontro com o presidente Bolsonaro, convidado para a posse 
do novo comandante das Forças Armadas, Fabio Hu cumprimentou o novo titular, general 
Edson Leal Pujol, além de encontrar o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, 
saudando sua nova gestão e colocando a CCDIBC à disposição para ajudar nas relações 
entre os dois países.
 Fábio Hu estendeu as saudações às importantes figuras do alto comando do novo 
governo, entre elas o vice-presidente, general Mourão, o ministro do Gabinete de 
Segurança Institucional, que é o ministério responsável pela coordenação da área de 
inteligência do governo, ao qual está subordinada a Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin), general Heleno e o ministro da Ciência e Tecnologia, o primeiro astronauta do Brasil, 
Marcos Pontes. Com destaque ainda, entre outras autoridades, Hu cumprimentou a 
procuradora Geral da República, sra. Raquel Dodge , e o jornalista Heraldo Pereira, um dos 
mais importante da TV Globo.

Realizações
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DISCURSO DO PRESIDENTE XI JINPING
Fórum Comercial, abertura da Cúpula dos BRICS, 
Xiamen, China, 

Realizações

 O presidente da China, Xi Jinping, inaugurou no 
dia 03 de Setembro de 2017 a cúpula de potências 
emergentes Brics com uma reunião de empresários na 
qual reivindicou o potencial dos cinco países membros 
do bloco (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) 
para revolucionar a economia mundial.
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Xi Jinping anuncia plano para incentivar integração econômica entre os países do Brics

 Presidente chinês divulga aporte para plano 
de cooperação econômica; presidente sul-africano 
reforça importância de ações voltadas, em paralelo, a 
pequenas e médias empresas

 Presidente chinês também anunciou aporte de 
mais US$ 4 bilhões para o Novo Banco de 
Desenvolvimento

Realizações
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Realizações

 Na saída do hotel, em Xiamen, o 

presidente afirma que conversas estão 

gerando mais de US$ 10 bilhões em 

negociações
 
 Aos jornalistas, o presidente destacou 

os principais pontos da viagem à China
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Uma nova Câmara de Comércio da China

 Assim com este objetivo nasceu, em 2002, a Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-

China (CCDIBC). Entidade que luta pelo desenvolvimento dos dois povos, que se dá por meio dos negócios e da 

aproximação.
 Ao longo destes 15 anos muitos eventos, missões, reuniões, encontros, visitas, muitos e muitos negócios já 

foram gerados.
 A China entrou em novo patamar de desenvolvimento e planejamento com o projeto “Nova Rota da Seda”, 

liderado pelo presidente Xi Jiping, que engloba aportes de US$ 5 trilhões até 2022, e junta 66 países, quase metade do 

PIB mundial.
 No Brasil, a China já é o maior investidor e parceiro comercial.
 Precisamos ver a China como um parceiro estratégico. E aproveitar desta parceria o que é bom para o Brasil e 

pra a China.
 Como esse objetivo, despois desta jornada de trabalho, a CCDIBC entra em novo patamar também.

Realizações

 O Brasil vive um momento de muitas mudanças. 

A China também. O mundo também. E Fazer negócios 

neste contexto é desafiador. Mas também é o momento 

de maior abertura.
 As empresas chinesas e brasileiras, os governos 

dos dois países, buscam novos mercados. Para alguns 

isso pode trazer uma competição - o que é natural. Mas 

se a China lidera alguns setores o Brasil também é líder 

em vários. Então a saída é a Parceria. E para uma melhor 

parceria é necessário juntar as forças dos dois países.
 E nada melhor que fazer isso em torno de uma 

Câmara de Comércio.
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Câmara de Comércio de Desenvolvimento
Internacional Brasil-China (CCDIBC)
NOVA Unidade
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Unidade Regional/Estadual

 Com o objetivo de expandir sua atuação para outras regiões do Brasil, a CCDIBC pode abrir unidades, em 
parceria.

A Unidade terá os seguintes benefícios:

 - Usar o nome da o CCDIBC como parceiro internacional;
 - Promover em sua unidade atividades para promoção de comércio exterior;
 - Ser um canal de negócios e atividades econômicas, como a promoção de eventos e seminários;
 - Poderá receber missões chinesas e organizar missões brasileiras à China;
 - Receber comissão previamente estabelecida no caso de intermediação de negócios;
 - Poder utilizar de serviços de busca de negócios na China;
 - Desenvolver projetos para intercâmbio em todos os setores com grandes instituições chinesas;
 - Intermediação para serviços de vistos;
 - Participação em agendas do governo e da comunidade chinesa local e demais estados (desde que se tenha essa 
solicitação com antecedência).
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     Empresa Destaque do Ano em São Paulo, Brasil
 Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil – China em empresas aliadas a serem 
homenageados.

 [boletim informativo] O encontro das imprensa de jornais , editores de revista de São Paulo e a Federação 
dos sindicato da mídia de São Paulo será realizada na noite de 09 de novembro no RIVIERA Hotel. “Prêmio de 
Excelência Anual, São Paulo 2016”
 O Presidente da Associação Antônio Carlos Cimino, O prefeito do estado de São Paulo João Doria Junior, 
Representante do Conselho da Cidade Edir Sales e o Presidente do PSDB, Representante do bairro da Mooca, 
Representante da sede da polícia militar, Delegado do 21º Distrito Policial, Presidente da Conferência de imprensa 
e associações, setores imobiliários, turismo, hospitais, advocacia, design, artes de São Paulo e total de 400 
empresários participaram deste evento.
 O moderador da Federação de Jornal, Zancope Simões discursou a história do concurso.
 Os jurados foram a imprensa de jornais, revistas e mídia, selecionando mais de 10 indústrias em São Paulo, 
de acordo com a contribuição para atividades econômicas sociais e desenvolvimento, elegendo um notável 
representante para cada empresa nos diversos campos e setores industriais, assinado e reconhecido pelo governo 
municipal.
 Depois de realizar uma análise de 3 meses, a comissão dos jurados selecionou a empresa ALI88 
NETWORK e outras 15 empresas no ano de 2016 com a premiação de contribuições proeminentes para o 
desenvolvimento econômico e social, sendo o prefeito de São Paulo, João Doria Jr., Assinando a premiação de 
reconhecimento.

Carlos Camino com Prefeito João 
Doria na emissão do certificado.

Marcas KDSIGN & ENERGON da 

premio de excelência anual 2016.

Realizações
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 O prefeito João Doria disse em seu discurso que o estado de São Paulo foi um ano muito atípico em 2016 
no desenvolvimento econômico global encontrou muitas dificuldades, a instabilidade politica nacional, 
conduzindo as eleições do governo, etc.
Porém ainda há um grande número de empreendedores de destaque para aprimorar este desenvolvimento 
econômico e social que fez uma grande contribuição e muito apoio para o governo da cidade. 
 Com muita gratidão, você deve ver que a situação atual tem sido muito melhorada, a nova sessão do 
governo municipal também irá fazer o seu melhor trabalho no novo mandato, para intensificar a reforma, para 
reforçar os meios de subsistência das pessoas, educação, construção, comércio e atividades de desenvolvimento. 
Através deste prêmio, espero que todos os setores de todas as áreas devem apoiar o trabalho do governo 
municipal que fez progresso nessas áreas.
 Presidente da Federação dos Jornais Antonio Carlos introduziu em destaque a  premiação para o 
Presidente Fábio Hu da Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil – China de negócios da 
empresa ALI88 NETWORK que promovem produtos de iluminação LED e de projetos de economia de 
energia, obtendo grandes resultados a empresa ALI88 promoveu as marcas KDSIGN e ENERGON tendo elas 
com alto reconhecimento de qualificação do produto.
 Após a premiação, o presidente Fábio Hu com a sua gratidão, disposto a fazer parceria em diante com a 
prefeitura municipal nos projetos dos produtos de  iluminação verde e promoção dos projetos de poupança de 
energia.
Após a reunião, o presidente Fábio Hu, o prefeito João Doria e outras autoridades posam para fotos.

Presidente da Câmara, Fábio Hu 
junto com o Prefeito de São Paulo, 

João Doria e o Gerente Geral,         
Sr. Zuo.

Presidente da Câmara, Fábio Hu 
junto com o Prefeito de São Paulo, 

João Doria.

Realizações
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Produtos das marcas KDSIGN & 
ENERGON da empresa 

ALI88NETWORK.

Sr. Fábio Hu recebendo a 
Premiação de Excelência Anual 

2016

 A empresa ALI88 NETWORK é uma empresa aliada a Câmara de Comércio de Desenvolvimento 
Internacional Brasil – China com atividade focada em desenvolver produtos de iluminação verde LED, 
participação em projetos de iluminação pública, tendo os principais produtos de alta potência de LED foguete 
e bulbo, e outras de iluminação interna e externa com suporte de empresas de alta tecnologia voltado na 
especialização de desenvolvimento de produtos para o mercado brasileiro.
 Dentro de um ano, a empresa ALI88 importou dezenas de contêiner de produtos para todos os estados 
do Brasil. Além disso, a empresa participou dos projetos de iluminação pública dos estados de São Paulo, Santa 
Catarina, Minas Gerais.
 De acordo com o gerente geral da empresa, recentemente a ALI88 obteve apoio de grande empresas 
nacionais para aumentar a intensidade do mercado de iluminação de alta qualidade, além da iluminação 
interna e rodovias usando com a programação de PPP no modo para as estradas gerando economia de energia 
de iluminação no Brasil, a implementação e sincronização de projetos de construção domésticos, iluminação e 
muito mais.

Realizações
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 A Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil – China realizou nesta tarde na data 
de 15 de Julho de 2016 um almoço executivo, com finalidade em discutir assuntos comerciais e parcerias entre 
China e Brasil. 
 
empresários e celebridades participaram desta  atividade.
 Para os próximos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, o membro do Comitê Organizador dos 
Jogos Olímpicos Sr. Alison diz que os problemas encontrados nos Jogos Olímpicos foram muito mais do que o 
inicialmente especulado, mas que estarão trabalhando muito para consertar essas divergências  garantindo a 
realização desde grandioso evento. Atualmente ele já tem muita confiança em realizar evento com sucesso no 
Brasil.

Presidentes das associações Presidente da Câmara Brasil-China, 
Presidente da OPESP e outros 

integrantes.

Presidente da Câmara Brasil-China, 
Presidente da OPESP e outros 

integrantes.

Participantes do evento

Realizações
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Câmara de Comércio de Desenvolvimento 
Internacional Brasil-China escrever um novo 

capítulo para atrair mais recursos e investimentos 
internacionais para o Paraguai.

A delegação de Xiamen assina um acordo com a 
Câmara de Comércio de Desenvolvimento 

Internacional Brasil-China.

Delegação de Assuntos de Imigrantes Chineses 
no Mundo em Shanghai visitou a  Câmara de 
Comércio de Desenvolvimento Internacional 

Brasil-China em 28 de Junho de 2014.

Câmara de Comércio de Desenvolvimento 
Internacional Brasil-China participa da festa 
organizada pela Associação Internacional da 

Polícia no Brasil 

Câmara de Comércio assina o tratado de 
Cooperação para o desenvolvimento de pesca 

internacional com a província de Fujian no dia 28 

A Delegação dos Representes do povo da 
Província de Jiangsu visita Foz do Iguaçu.

Realizações
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 Câmara de Comércio de Desenvolvimento 
Internacional Brasil-China recebe a delegação da cidade 

  No dia 30 de outubro, a Câmara de Comércio de 
Desenvolvimento Internacional Brasil-China convidou a 

formada por sete membros e liderada pelo secretario 
municipal Yao Yu Zhou para um jantar de trabalho em São 
Paulo naquela noite 

         Durante o jantar de trabalho, o presidente da delegação visitante primeiramente agradeceu ao 
presidente da Câmara de  Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China pela recepção calorosa. O 
presidente da Câmara, senhor Fábio Hu, durante seu discurso, ressaltou o estreitamento das relações 
econômicas, comerciais e diplomáticas entre o Brasil e a China, e em particular, a visita do presidente da 
República Popular da China Xi Jinping para o Brasil depois que as relações bilaterais entre o Brasil e a China 
estão no melhor período da história. Ele  diz, com a crescente força global da China, a China está se movendo 
para o mundo inteiro, e o Brasil tem despertado cada vez mais atenção e interesse dos empresários chineses. 

empreendedores que tiveram suas presenças mais fortes e marcantes na China, no mundo e inclusive no 
Brasil, e esperamos sinceramente que o surgimento de novas oportunidades comerciais entre a província de 
Shanxi e Brasil podem contribuir para estreitar ainda mais as relações entre a China e o Brasil.

        O presidente da delegação, YAO Yu Zhou, agradeceu a hospitalidade da Câmara de Comércio de 
Desenvolvimento Internacional Brasil-China. Durante seu duscurso, Yao ressaltou que a cidade de Xuancheng 
está localizado na região de grande Triângulo Econômico de Nanjing-Hangzhou-Ninbo, a região é a grande 
referência em relação à vanguarda industrial e transferências de capital na China.  

 A cidade de Xuancheng é um famoso centro da cidade histórica e cultural da China e guarda os quatro 
tesouros da China (Pincel, Papel, Tinta e Pedra para tinta). Desde a reforma e abertura econômica, a cidade 

comerciantes está surgindo e está se movendo para o mundo.  Quando soube que o presidente da Câmara 

  
Após o jantar de trabalho, os dois lados trocaram presentes e posaram para fotos. 

 Os membros da delegação são:  Sr. Niu Chuanyong, diretor da Zona de Desenvolvimento Econômico 

Realizações
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Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional 
Brasil-China congratulou-se com a delegação de Zhejiang 

 Delegação formada por seis membros da província 
Zhejiang e liderado pelo vice-presidente Zheng Pu, chegou 
no Brasil no dia 15 deste mês. Por causa da agenda 
apertada da delegação, a Câmara de Comércio de 
Desenvolvimento Internacional Brasil-China organizou um 
jantar de trabalho naquela noite em que a delegação chegou 
ao Brasil. 
         

         Fabio Hu , presidente da Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China recebeu a 
delegação com muita alegria, e durante seu discurso, introduziu brevemente as relações bilaterais China-
Brasil da atualidade, especialmente após a visita do presidente Xi Jinping para o Brasil, as relações 
econômicas, sociais, políticas estão numa melhor fase da história , e o comércio e investimento mútuos tem 
marcado o início de uma nova rodada de intensificação econômica e social entre os dois países. Câmara de 
Comércio também recebeu um grande número de chineses que querem investir no Brasil e as empresas 
brasileiras do setor em busca de parceiros chineses. Várias Câmaras Brasileiras de Comércio, bem como 
governos locais estão contratando a Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional para representar 
eles na captação dos recursos locais no sentido de atrair ainda mais investimentos chineses, isso constribuiu 
para um aumento significativo da carga de trabalho da Câmara de Comércio, e ela está se organizando 
internamento para se adaptar às novas exigências do desenvolvimento econômico entre a China e o Brasil. 
Senhor Hu  diz durante seu discuros, os empresários estão buscando as oportunidades para expandir seus 
negócios para o mundo, a visita da delegação servirá como um meio para os empresários chineses 
conhecerem mais o mercado exterior e irem atrás das novas oportunidades.          

         O vice-presidente Zheng também introduziu brevemente sobre as grandes realizações desde a reforma 
e abertura na província de Zhejiang, notando que os empresários em Zhejiang representam o poder 
econômico mais dinâmico da China, a Província de Zhejiang tem um grande número de empresários no 
mundo inteiro, a delegação está disposto a promover também  vários fóruns econômicos no sentido de 
aumentar o conhecimento mútuo, as relações de amizade e cooperação entre a China e o Brasil.  Outros 
membros da delegação também participaram do jantar de trabalho, e contribuiram para boas sugestões e 
idéias para estreitar as relações entre o Brasil e a China. 

 
Depois de jantar de trabalho partes trocaram presentes e posaram para fotos. 

  Vice-presidente da Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China, o senhor Jin 
Guangju e especialista em investimentos, Sr. Warles e outros membros da Câmara também participaram das 
atividades da noite. 

Realizações
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de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-
China

dia 18 deste mês,  a Câmara de Comércio para o 
Desenvolvimento Internacional Brasil-China. Senhor Hu  da 
Câmara de Comércio expressou sua recepção calorosa ao 
presidente da delegação.

 A delegação visitou o gabinete do presidente Hu , e se surpreendeu com a parede do escritório com 
várias fotos nas quais o senhor Hu  posou ao lado dos políticos brasileiros e os líderes do governo da China. 
O presidente da delegação Bai Yucui, diz durante seu discurso: Estas atividades da Câmara mostram que a 
Câmara de Comércio sempre foi uma plataforma para estreitar as relações entre a China e o Brasil, a Câmara 
de Comércio vem desempenhando as suas próprias forças para contribuir as relações econômicas e sociais. 
E está orgulho de ter demonstrado a força de vontade para promover as relações entre os dois grandes 
países. 
        Durante a reunião, o presidente Hu  informou à delegação em detalhes a história e situação atual das 
relações econômicas e comerciais entre a China e o Brasil, e todos os aspectos da economia brasileira 
complementar, especialmente depois de uma visita ao presidente do Brasil, Xi Jinping, a s relações entre os 
dois países tem se elevadas a um nível sem precedentes, e a Câmara vai continuar promover a vida política, 
econômica, cultura, educação e ciência e trocas de tecnologias entre os dois países.
  Bai Yucui , durante seu discurso, ressaltou o tremendo progresso econômico da cidade e demonstrou o 
interesse de promover investimento mútuo entre a China e o Brasil, no sentido de ampliar relações 
econômicas e comerciais proposto as suas próprias ideias e quer quer a instalação de instituições de ensino 
brasileiras na Cidade   que podem fortalecer ainda mais o intercâmbio educacional e aumentar o 
conhecimento mútuo e compreensão e captação de recursos estrangeiros.  
  O diretor dos chineses no mundo, Sr. Zhang Wei também introduziu brevemente os trabalhos do seu 
gabinete, e convidou o senhor Fabio Hu , para organizar a delegação de políticos, empresariais brasileiros a 

  Outros membros da Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China, Sr. Warles 
Miranda, Dr.Nelson Batista, vice-presidente e presidente adjunto, Sr. Jin Guangzhu e Sr. Fang Yueyun, 
também participaram da reunião. 
  Após a reunião, o presidente da Câmara Fabio Hu  e os membros da delegação trocaram presentes e 
posaram para fotos. 

Realizações
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A Delegação dos Representes do povo da Província de 
Jiangsu visita Foz do Iguaçu

 Recentemente, o Congresso Popular da Província de 
Jiangsu (Comité Permanente da Educação Ciência, Cultura e 
Saúde (adiante designado por Comité do Congresso 
Nacional do Povo de Jiangsu) liderada pelo director  Sr. Xu 
Hongxiang  fez uma visita à cidade de Foz do Iguaçu. Hu 
Zhongwei, presidente da Câmara de Comércio Internacional 
já tinha levado uma delegação brasileira para visitar Jiangsu 
anteriormente, a visita da delegação chinesa ao Brasil trata-
se de uma retribuição à visita Brasil à China. 

 
de Jiangsu Ciência e visão Comitê de Educação Cao Wen, e consultor da comissão, Wu Jiankun, Yan Xiang, 
Deng Bin e Yu Wei. 

 O presidente da Câmara dos vereadores da cidade do Foz do Iguaçu Zé Carlos, o prefeito da cidade, 
Clovis Perez de Souza  e funcionários municipais receberam a delegação da China, enquanto  Câmara de 
Comércio de Desenvolviemnto Internacional agradeceu por esta viagem feita pela delegação ao Brasil. 

 Diretor Xu Hongxiang e delegação, acompanhada pelo Presidente e pelo prefeito da cidade para visitar 
a Câmara Municipal, para entender a história do desenvolvimento da cidade a partir da exposição da Câmara 

ao visitar cataratas do Iguaçu, um dos dez melhores pontos de interesse turístico do mundo, conhecida como 
uma das sete novas maravilhas do mundo, O senhor Xu Hongxiang viu o grande número de turistas que que 
visitam a catarata, e ficou muito comovente e diz que  a China pode estabelecer uma loja duty-free na área, 
não só enriquecer as experiências de viagem, mas também para mostrar a China ao mundo, ele acredita que 
a China tem a força de vontade e não vai faltar empresários visionários entusiasmados para participar da 
construção da loja de duty-free que representará a China ao mundo. 

 A delegação também se reuniu com o presidente e com o prefeito para discurtir a possibilidade de 
cooperação e intercâmbio no âmbito esportivo. O prefeito diz que os jovens jogadores de futebol da China 
podem realizar um treinamento no centro de treinamento do clube de futebol Brasileiro Flamingo. Os dois 
lados ainda discutiram sobre a possibilidade de investimento chinês na cidade.  Xu Hongxiang agradeceu a 

trocaram presentes e posaram para fotos. 

 Enquanto isso, o presidente da Câmara dos Vereadores da Cidade do Foz do Iguaçu entregou 
presentes ao presidente da Câmara de Comércio para o Desenvolvimento Internacional Brasil-China, Sr. Hu 
Zhongwei, e a presidente do Conselho de Promoção do Comércio Internacional Chinês do Paraguai  Sra. 

delegação e a cidade do Foz do Iguaçu. 

Realizações
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 Alckmin recebe comitiva chinesa em agenda 
organizada pela CCDIBC

Realizações
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Mundo em Shanghai visitou a  Câmara de Comércio de 
Desenvolvimento Internacional Brasil-China.

  Na manhã do dia 28 de junho de 2014, a delegação 

liderado pelo vice-diretor Liu Jianping visitou a Câmara de   
Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China, a 
delegação foi muito bem recebida pelo presidente da 
Câmara, Sr. Hu Zhongwei, e em seguida, os dois lados 
realizaram um simpósio na sede da Câmara. 

propósito da visita, elefez uma breve introdução do desenvolvimento econômico e comercial da cidade de 
Shangai, e quer que a visita serva como um meio para fortalecer os laços entre a cidade de Shangai e a 
comunidade chinesa no Brasil, fortalecendo ainda mais a cooperação econômica e comercial entre os dois 
países.

 Fabio Hu apresentou o trabalho realizado na promoção das relações econômicas e comerciais entre a 
China e o Brasil. O senhor Fábio Hu diz que a Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-
China organizou um grupo de empresários brasileiros para visitar a China no ano passado, e abriu um 
escritório de representação em Xangai, o intercâmbio ea cooperação entre os dois países empresários 
desempenham um papel importante na econômia mundial. Em meados de julho de 2014, o presidente da 
China Xi Jinping fará uma visita ao Brasil, a Câmara de Comércio Brasil está organizando uma centena de 
empresários para participar do Fórum BRICs, haverá mais cooperação entre os dois países e mais projetos a 
serem implementados. 

          Estavam presentes no simpósio, o Presidente Honorário da Câmara de Comércio, irmão do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de honra permanente da Câmara de Comércio, ex-presidente 

Frank Sun, Li Junhui etc. 

, e o presidente honorário da Câmara de Comércio, o irmão mais velho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva e posaram para fotos. 

Comércio convidou a delegação para o almoço de trabalho, e durante o almoço, eles assistiram o jogo da 
Copa do Mundo entre as seleções do Brasil e do Chile no edifício italiano e os membros da delegação 
apreciou o almoço brasileiro com um toque de comida italiana.

Realizações
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 A província de Fujian vem se esforçando para atingir a meta nacional de pesca em alto mar. Por isso, a 

Oceânica da Província. Participaram da cerimônia os vários Presidente Honorários,: Fangshun Qin, vice-

Oceânica da Província de Fujian: Ze Luan, Lianjiang,  Zhang Li,  Secretário-Geral da Pesca Oceânica: Wu 
Linzhu; Secretário-geral adjunto: Ou Libin, Director: Li Miaomiao. 

 Durante a reunião, o diretor do Departamento de Pesca Marinha de Fujian Wu Nanxiang acompanhou 
de perto as negociações entre a Câmara e o Departamento de Pesca Oceânica.

    A fim de melhor promover o desenvolvimento dos recursos marinhos no Brasil, acelerar a promoção de 
intercâmbios amistosos com a província de Fujian com a ajuda da Copa do Mundo, Fórum BRICs, pré-Jogos 

Oceânica e a Câmara de Comércio assinaram um tratado " Um acordo de cooperação internacional para o 

Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China ." Entre eles, a Câmara de Comércio de 
Desenvolvimento apresentou ao Ministério da Pesca do Brasil 300 a 500 autorizações para permitir os barcos 
chineses a pescarem no território brasileiro, a China quer investir US $ 2 bilhões no Brasil, divididos entre 3 a 
5 anos para concluir instalações de apoio às pescas no norte do Brasil, bases da pesca sul, centro e criação 
de centro de armazenamento e transporte dos pescados, no intuito de promover o emprego e 
desenvolvimento econômico no Brasil.

Realizações

 Câmara de Comércio assina o tratado 
de Cooperação para desenvolvimento de 
pesca internacional com a província de Jujian 

 No dia 28 de Maio de 2014, pois participar 
da inauguração do escritório de representação na 
província de Fujian, a Câmara de Comércio de 
Desenvolvimento Internacional Brasil-China 
assinou um tratado de cooperação para 
desenvolver a pesca internacional com a 
associação da pesca oceânica da província de 
Fujian, hoje o presidente da Câmara é o 
representante do Ministério da Pesca do Brasil e 
participa das negociações entre os dois países no 
âmbito de pesca interncional
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Realizações

 CCDIBC escreve um novo capítulo para atrair 

mais recursos e investimentos internacionais 

para o Paraguai

 Após a posse do presidente do Paraguai, a 

Câmara de Comércio de Desenvolvimento 

Internacional Brasil-China, lideradao pelo presidente 

Fabio Hu abriu um novo capítulo no quesito de atrair 

mais recursos e investimentos internacionais para o 

Paraguai.

 O investidor brasileiro de ascendência chinesa, Sr. Claudio Chen comprou no Paraguai um total de 400 mil 

hectares de terreno para a construção das fábricas, a corrente de investimento possui a primeira fase de US$ 60 

milhões na construção de uma fábrica num terreno de 30.000 hectares, para a produção de brinquedos e outros 

produtos, durante o dia da inauguração no 9 de Maio, o presidente da Câmara de Comércio de Fabio Hu visitou o 

lugar que será erguida a futura fábrica e participou das comemorações junto com as autoridades locais.

 Participaram das celebrações, os vice-presidentes executivos da Câmara Ye Kang Miao, Ye Kangxiong, 

advogado Dr. Ivelson, altos funcionários e governadores dos governos do sul do Brasil, o chefe da polícia central 

Paraguaio, juízes, presidente do Paraguai Horácio, o ministro de negócioparaguaio, prefeito da Ciudad del Este, 

e um total de cem pessoas compareceram à cerimônia de inauguração. O Sr. Fabio Hu contribui mais uma vez 

para a prosperação e o desenvolvimento do Paraguai
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Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional 
Brasil-China participa da festa organizada pela 
Associação Internacional da Polícia no Brasil (IPA) 
  
 
Brasil, o presidente da Câmara de Comércio de 
Desenvolvimento Internacional Brasil-China, Sr. Fabio Hu  e 
os dirigentes da Câmara compareceram no dia 23 de abril 

Internacional de Polícia no Brasil. 

  A celebração da noite foi realizada no salão do espaço  da corte, entre os presentes, estavam os 
representantes dos departamentos de policiais federais, líderes políticos do Brasil, presidente da Câmara de 
Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China, e o vice-presidente da Câmara chefiada pela Sra. 
Liu Pei. 

 

Internacional de Polícia. Durante a cerimõnia de comemoração, os dirigentes da Câmara de Comércio tiveram 

   

Realizações
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A delegação de Xiamen assina um acordo com a Câmara 
de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-
China.
          
 
visitou a Câmara de Comércio de Desenvolvimento 
Internacional Brasil-China, o vice-presidente da Câmara Li 
Junhui recebeu calorosamente os membros da delegação.   
Os dois lados fizeram uma breve reunião, o distrito Jimei, da 

Chineses no Mundo de Xiamenassinaram um acordo de 
cooperação com a escola bilíngui Dexin com sede baseada 
no Brasil. 

 Ao meio-diado 22 de abril , a delegação de Xiamen chefiado pelo  vice-diretor HeQingqiu chegou à 
Câmara de Comércio. Sob os auspícios do Secretário-Geral da Câmara de Comércio, Frank Shizheng, os dois 
lados realizaram uma breve reunião de apresentação. 

 Primeiro Vice-Presidente da Câmara de Comércio, o senhor Li Junhui fez uma breve apresentação 
sobre os objectivos e trabalhos da Câmara de Comércio, ele ressaltou que a Câmara de Comércio possui ex-
presidente brasileiro Lula como como presidente honorário, além disso, a Câmara tem um grande número de 
políticos e empresários brasileiros como um consultores e diretores, promovendo assim os intercâmbios 
econômicos e comerciais bilaterais e contatos para ajudar os empresários de ambos os países a trabalhar 
juntos para alcançar benefícios e objetivos mútuos. Li Junhui informouà delegação a situação econômica atual 
do Brasil, ele ressaltou que a China é um país que possui uma forte recursos técnicos e de capitais, o Brasil é 
um país grande em termos territoriais e possui riquezas e recursos naturais exuberantes, há uma forte 
complementaridade entre os dois países, o espaço  para o futura cooperação e desenvolvimento ainda são 
amplos. 

 
que Xiamen é um dos primeiros quatro zonas econômicas especiais da China. Desde a Reforma e a abertura 
China, há 30 anos atrás, a cidade de Xiamen cresce mais de 17% anualmente, o que levou uma tremenda 
transformação da cidade. O PIB da cidade de Xiamenultrapassou 300 bilhões de yuans no ano passado, a 

livre de gelo natural e é um ponto estratégico de transporte  terrestre e aéreo, a boa localização de Xiamen 

investiram em Xiamen. Xiamen tem clima agradável, belas paisagens, é uma estância turística.

 Primeiro Vice-Presidente  da Câmara Li Junhui,em nome da Câmara de Comércio Internacional e 
Desenvolvimento, assinou com Distrito Jimei da cidade de Xiamen, um acordo de cooperação. WeiWangu, em 

Dexin no Brasil e a cidade de Xiamen um acordo para organizar acampamento de verão na cidade de Xiamen 
para os descendentes chineses. 

Realizações
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Câmara de Comércio de desenvolvimento Internacional 
Brasil-China na promoção dos investimentos

 Na manhã do dia 3 de junho de 2014, a Câmara de 
Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China, a 
principal organizadora promoveu no distrito de Hongqiao, 
cidade de Tianjin, um evento que visa atrair investimentos 
entitulado" Câmara de Comércio de desenvolvimento 
Internacional Brasil-China na promoção dos investimentos". 
O evento foi realizado no edifício verde em Tianjin, que é a 
cidade na qual a indústria e energia sustentável servem  

como base de inovação e crescimento. Presidente da Câmara de Comércio, Sr. Hu Zhongwei, o representante 

quase todos os representantes dos 30 empresários ao redor participaram da reunião. O evento foca nos 
esforços para promover o comércio regional e desenvolvimento econômico, a fim de promover as empresasda 
área do distrito de Hongqiaoem Tianjin no sentido de aumentar a cooperaçãoeconômica da região com o 

 Durarnte o encontro, Sr. Hu Zhongwei e o presidente e diretor Yang Yuelongderam palestras sobre a 
apresentação da Câmara no âmbito de promover o processo de desenvolvimento econômico e social entres a 
China e o Brasil e os principais resultados obtidos em vários campos desde o estabelecimento, com foco na 
Câmara de Comércio de construção de recursos de informação que atua como uma espécie de plataforma na 
promoção das relações bilaterais entre a China e o Brasil, além de cooperação em investimento, em 
negociações comerciais, as negociações do projeto do empreendimento, intercâmbios estudantis, culturais e o 

cidade de Tianjin, senhor Sun Jinhai, ressaltou que irá fornecer uma gama completa de serviços de apoio, e 
cooperação para a Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China.

Durante o evento, o presidnete da Câmara, Sr. Hu Zhongweifez uma breve apresentação sobre as principais 
áreas de cooperação entre os dois países e a situação atual da oferta e da procura no Brasil, e também 
respondeu as perguntas dos representantes daseempresas participantes sobre questões de interesse para 
ambos países, e discutiram com profundidade os tópicos como estabelecer um modelo de negócios estável, o 
mecanismo de cooperação de longo entre os dois países.

A empresa chinesa "Heng Li Mei" que oferece habitação integrada vai entrar no Brasil e no Paraguai

Realizações
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   Na manhã do dia 21 de Fevereiro ", Heng Li Mei " Chuzhou sala verde base de produção integrada na 
América do Sul Câmara de Comércio Consultor Comunidade Mr. Zhang Zheng, Baxi Ba Câmara de 
Presidente de Honra do Desenvolvimento Internacional (em nome do presidente Hu Zhongwei), Iguassu 
Cidade Mr. Ren Suguo gabinete de ligação do governo em Xiamen calendário nome de suas respectivas 
organizações e "Hengli EUA" Housing Chuzhou Integrado bases de produção: empresa verde Bernese 
materiais de construção assinado um novo acordo de distribuição. Olympics Brasil vai pedir 10 milhões de 
unidades antes de pedir Paraguai 20.000 unidades. 

        Câmara de Comércio para o Desenvolvimento Internacional encomendado pelo governo brasileiro para 
realizar uma pesquisa para o país sul-americano de residência para as pessoas, "Sala de civis" na China, 
depois de comparar mais de dois anos de estudo e de inúmeros fabricantes, otimizado para as necessidades 
do "Hengli US" integração da marca brasileira habitação (sala de actividades) está atualmente trabalhando 
para melhorar uma variedade de testes, a sala de modelo em breve será enviado para o Brasil, congratulou-se 

Desenvolvimento Internacional.

tomar estrutura leve de aço, o isolamento térmico, à prova de fogo, impermeável, leve, de alta resistência, 
corrosão corrosão, vento e, custo-benefício, a bela aparência sísmica, duráveis, de qualidade diversas, 
unidades flexíveis, logística e características de desempenho convenientes com excelente desempenho. Quer 
se trate de projectos de contratos públicos ou de demanda do mercado imobiliário no Brasil, Paraguai e outros 
países sul-americanos têm perspectivas de aplicação ampla. 

empresa tem oito patentes nacionais, de acordo com a autoridade do Estado Chaxinbaogao tecnologia de 

de metros quadrados de instalações industriais padrão, com a produção anual de cerca de dez milhões de 

mais do que 95%, a velocidade média de uma casa, durante três dias, pré-integrados para garantir o 

qualidade da instalação modular para cada conjunto da casa. O formaldeído é zero, limites de radionuclídeos 
apenas décimo padrão, todos os materiais de construção verde integrados estão estritamente de acordo com 
a seleção de requisitos regulatórios. Certifique-se de uma vida saudável, segura e confortável. Use torneira da 
cozinha, usando novos produtos patenteados, a taxa de poupança de água pode chegar a 63%. Vento 12, 

empresa também introduziu menu de serviço, diferentes níveis, com base nas necessidades do cliente, design 
e estilo em uma variedade de unidades. Nós preparamos uma variedade de materiais e equipamentos para os 

quente, para os sistemas de temperatura e umidade originais. mais confortável, levando habitação integrada 
do mundo dedicada ao povo brasileiro! 

Realizações
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Comitiva da CCDIBC é recebida pelo Ministro das 
relações exteriores do Brasil

 

Realizações
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Elaboração: CEBC

Destaques dos investimentos chineses 
no Brasil (2014-2015)
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Fabiana D’Atri

Aquisições chinesas têm se dado em escala 
global, o que deve aumentar a presença do 
país em importantes cadeias produtivas 

A 
forte e rápida desaceleração da economia chinesa, a saída expressiva de capital do país 

e a necessidade de ajuste de capacidade produtiva em diversos setores chamam aten -

silenciosamente, destacam-se também as aquisições feitas por empresas chinesas em escala 

origem chinesa – estatais e privadas – têm anunciado compras dos mais diversos negócios, in -

clusive de importantes multinacionais, em busca de novos mercados, aquisição de tecnologia, 

Somente em 2015, segundo levantamento do Rhodium Group 1, as operações de compras feitas 

por empresas chinesas ultrapassaram US$ 60 bilhões, o nível mais alto da história. Somente 

neste ano, segundo a Dealogic, 144 intenções de compras e aquisições já foram anunciadas, so-

mando US$ 88 bilhões2

empréstimos, aportes em startups

player  em importantes cadeias, como as 

-

to. E, mais do que aportes ou aquisições de empresas com representatividade local, os mais 

recentes anúncios fazem com que a China ganhe escala global em negócios, com a participação 

em grandes empresas multinacionais. O Brasil, naturalmente, faz parte dessa nova fase de 

investimentos chineses – seja por estar incluído em operações de grandes multinacionais, seja 

pelas nossas características, dadas pelas atuais circunstâncias do País, pelas oportunidades 

de investimentos, especialmente em infraestrutura, e pelo atrativo vindo da oferta de recur -

sos naturais, atualmente concentrado em alimentos.

-

lítica de portas abertas. No entanto, o impulso maior veio em 1992 com Deng Xiaoping e com 

a estratégia Go Global iniciada em 1999. O volume atual, contudo, diverge bastante do que 

observamos nesses anos anteriores. Enquanto o país representava 0,2% do volume investido 

no exterior em 1999, subiu para 5% em 2009 e hoje chega a 8%, segundo levantamento da 

ranking global de maiores investidores, atrás somente dos EUA e de Hong Kong, seguida de Ja -

com Hong Kong, chegamos a uma participação de 18% do total mundial, em 2014.

1  http://rhg.com/notes/chinas-global-outbound-ma-in-2015 , consultado em 28 de março de 2016.
2  Vale dizer que para essa consultoria, no ano passado, ocorreram 607 transações, somando US$ 112,5 bilhões. http://www.businessinsider.co.id/china-is-
buying-a-lot-of-foreign-companies-2016-2 , consultado em 29 de março de 2016. Parte da diferença entre os monitoramentos pode se dar pela diferença entre 
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É notável o aumento dos investimentos chineses, não só em número de operações, como tam -

bém o valor e a abrangência dos negócios, crescendo o movimento de compras de empresas 

além dos investimentos em . Somando-se às estatísticas da Unctad já menciona -

das e ao monitoramento de anúncios de investimentos divulgados na imprensa, temos duas 

dados de recebimento de investimento estrangeiro e de investimentos feitos pelos chineses 

MOFCOM, pela primeira vez em 2015, o país investiu mais no exterior do que recebeu aportes 

de estrangeiros 3, com somatórios estimados de US$ 174,020 e US$ 126,266 bilhões, respecti-

a mais em 2015 em relação a 2014. Já os dados do balanço de pagamentos, pela metodologia 

BPM6, apontam que o volume de inversões feito pela China no exterior ainda é menor do que o 

recebido, mesmo que a tendência do primeiro seja ascendente e a do segundo, decrescente. Os 

números apresentados por essas duas estatísticas diferem porque no Balanço de Pagamentos 

são considerados também lucros não pagos e não remetidos, lucros retidos, empréstimos in -

4. 

De fato, entre 2009 e 2014, Hong Kong se coloca como o principal receptor de investimentos, 

com 57% de todas negociações5.

passado).
4  Por isso também que, analisando as estatísticas brasileiras, a China ainda se coloca como um parceiro pequeno em termos de recebimento de investimento 

Fonte: Unctad

GRÁFICO 1 - Fluxo de Investimentos feito pela China e por Hong Kong no mundo, US$ milhões
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Fonte: Ministério do Comércio da China

GRÁFICO 2 - China: investimentos feitos no exterior e recebidos (US$ milhões)

Fonte: Balanço de Pagamentos

GRÁFICO 3 - China: investimentos recebidos e feitos no exterior (US$ milhões)

Fonte: CEIC

GRÁFICO 4 - Maiores receptores de investimentos da China (US$ milhões), 2014
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mundo pela busca de recursos naturais, liderada por empresas estatais. Os aportes eram diri -

gidos a países desenvolvidos, mas também em países com fraco ambiente institucional (com 

destaque para a África) 6. Mais recentemente, contudo, a internacionalização das empresas 

imprensa global e por consultorias especializadas, notamos características muito interessan -

tes dessa nova fase de compras e aquisições, que elencamos a seguir:

Volume de aquisições ligadas à energia e a outros recursos naturais vem caindo, ao mesmo 

-

7;

Com a redução de operações relacionadas aos recursos naturais, as negociações tendem a 

ter um valor menor. Em 2014, por exemplo, as transações pequenas e médias, de até US$ 1 

bilhão, responderam por 40% dos investimentos;

A campanha anticorrupção pode ter reduzido a disposição de investimento das empresas 

estatais, abrindo espaço para as empresas privadas;

O menor interesse por ativos na área de mineração migrou para o agronegócio. Exemplos 

-

várias fazendas de leite na Nova Zelândia pela Pengxin. O interesse dos chineses por cana de 
8;

Países desenvolvidos ainda respondem pela maior parte das compras chinesas, com a Euro-

principais destinos dos investimentos chineses. Esses três destinos responderam 2/3 das 

aquisições chinesas no ano passado9. Japão e Canadá, por outro lado, têm perdido espaço;

private equity -

ros e seguradoras, têm aumentado a participação nas operações, à medida que a China 

começa a relaxar as restrições para essas entidades investirem no exterior. Nesse sentido, 

cresce também o envolvimento dos bancos de desenvolvimento e de fundos soberanos;

A estratégia de investir em países que antes pertenciam à rota da seda (conhecida como 

One Road, One Belt, lançada em 2014), parece ainda avançar de forma tímida com poucos 

-

ses países, a estratégia pode ser de investir através de  e empréstimos e não atra -

vés da compra de empresas já existentes;

Aquisições recentes como a da unidade de eletro-domésticos da GE pela Haier e da Syngen-

ta pela ChemChina (que se mostra como a maior compra feita por uma empresa chinesa) 

revelam a busca por mercados consolidados, pelo reconhecimento global das marcas e pelo 

acesso à pesquisa e tecnologia;

6  KOLSTAD, Ivar e WIIG, Arne. What determines Chinese Outward Investment?. CHR Michelsen Institute. 2009.
7  Segundo dados do Rodhium Group.
8  Segundo levantamento do escritório em Pequim da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA).
9  Segundo dados do Rodhium Group.
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O segmento de entretenimento vem se colocando como estratégico para grupos chineses. 

Pictures. No segmento de games, as movimentações também têm sido crescentes;

No segmento hoteleiro deveremos observar também o aumento da presença de chineses. 

-

tou (sem sucesso) adquirir a rede de hotéis Starwood;

Assim, cabe uma pequena lista com exemplos de aquisições mais recentes e mais expressivas 

ocorridas nos últimos anos 10.

10  Cabe a ressalva de que esses dados foram coletados em veículos de imprensa internacional. Muitas vezes há divergência entre os valores divulgados por mais 

* A compra foi de US$ 4,7 bilhões e o restante foi empréstimo.

GRÁFICO 5 - Aquisições por empresas chinesas
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Contextualizar essa nova fase mais agressiva de internacionalização das empresas chinesas 

-

cimento da indústria e do setor imobiliário, somada à capacidade ociosa, à redução de opor -

tunidades de investimento no setor imobiliário e ao crescente número de medidas protecio -

de depreciação adicional do renminbi – após depreciação aproximada de 5% nos últimos doze 

de alimentos e a preocupação com segurança alimentar também têm pautado outra parte re -

-

bém é crescente na própria China). Como estratégia do governo, temos também a política do 

One Road, One Belt. Financiando esse movimento, temos os bancos de políticas e os bancos 

à internacionalização das empresas chinesas. 

Esse movimento das empresas chinesas, por sua vez, tende a trazer importantes ganhos de 

produtividade ao país. Seja através do conhecimento de novas práticas (trabalhistas, legais, 

etc), seja através melhora na qualidade de produtos e transferência de tecnologia . Esse movi-

mento se coloca cada vez mais estratégico em um momento de mudança do modelo de cresci -

-

são da China em ritmo ainda forte. 

Finalmente, da mesma forma como se observa no restante do mundo, o interesse da China 

pelo Brasil tem se concentrado nos investimentos, sendo ultrapassado apenas pelas rela -

diversos segmentos, e das aquisições de negócios ligados ao segmento de commodities  e de 

companhias do setor automotivo, eletrodomésticos, máquinas pesadas e os principais ban -

através dessas aquisições globais, à medida que importantes multinacionais atuam aqui, com 

a COFCO, por exemplo, ganhando rápida relevância na exportação de grãos no País. Há ainda 

uma grande expectativa de maior envolvimento de grupos chineses no segmento de infraes -

trutura. Em nosso monitoramento de anúncios de investimentos, conseguimos selecionar di -
12.   

no2. 2014.
-

terior à divulgação. Sobre isso, interessante estudo explora a diferença entre os investimentos anunciados e as negociações, de fato, ocorridas. Segue como 
leitura de referência: https://www.ciaonet.org/attachments/16891/uploads , consultado em 29 de março de 2016.
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A 
-

vação no comércio bilateral, o que garantiu à China o título de maior parceiro comercial 

do Brasil, o país asiático se coloca cada vez mais como um investidor importante no 

território nacional. 

Entre 2007 e 2013, foi contabilizado um montante de US$ 56,5 bilhões em investimentos 

-

gável a nova fase da relação bilateral, não apenas voltada para o comércio, mas também para 

parcerias em esferas mais abrangentes. 

Os investimentos, em geral tímidos entre 2007 e 2009, ganharam grande dinamismo a partir 

de 2010, ano que marca a descoberta do Brasil, por parte das empresas chinesas, como um 

potencial destino para investimentos externos. Nesse primeiro momento, a China passou a in -

vestir nas atividades diretamente ligadas aos produtos que constituem a maior parte da pauta 

de exportação do Brasil para a China. No setor de petróleo e gás, a compra de 40% das opera-

com clareza esse processo. Tal movimento estaria alinhado com a internacionalização das em -

presas chinesas nesse período, quando diversas aquisições de empresas ligadas à exploração 

de recursos naturais ocorreram no mundo.

industrial, em especial nos setores de máquinas e equipamentos, aparelhos eletrônicos e au -

percebeu-se um rearranjo progressivo dos investimentos na exploração de recursos naturais 

para a indústria, com destaque para o setor automotivo e o ingresso de montadoras chinesas 

(Chery), de máquinas e equipamentos (Sany), além de alguns setores de tecnologia mais avan -

çada, principalmente com a expansão das atividades de empresas dos setores de eletrônicos 

e comunicação (Huawei, Lenovo). Nessa fase, pode-se dizer que o Brasil colecionava condições 

bastante propícias ao recebimento desses aportes chineses, com destaque para o ritmo do 

crescimento econômico.

A estratégia chinesa prosseguiu com investimentos no setor de serviços, em especial na área 

respaldo à estratégia de internacionalização do yuan, bancos chineses se estabeleceram no 

empresas de tecnologia, como o buscador chinês Baidu, ingressaram no País, algo que demons-

tra que essa nova fase contempla a entrada de empresas chinesas, a aquisição de empresas 

brasileiras ou o estabelecimento de parcerias.

Trajetória recente dos 
investimentos chineses no Brasil
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chineses avançaram de forma notável na área de produção e transmissão de energia elétrica. 

Empresas como a State Grid e a China Three Gorges venceram importantes licitações para a 

construção e/ou aquisição de usinas hidrelétricas e linhas de transmissão no País. 

O setor do agronegócio, recentemente, também recebeu importantes investimentos por parte 

dessas iniciativas recentes está nas páginas desta publicação.

No atual cenário, o Conselho Empresarial Brasil–China (CEBC) considera que novas oportuni -

tornou os ativos brasileiros mais atrativos e criou uma inequívoca janela de oportunidade para 

investidores estrangeiros que tenham visão estratégica e não estejam direcionados apenas 

para os ganhos de curto prazo. É nesse contexto que os investidores chineses têm mostrado 

uma presença crescente na economia brasileira. 

Para que o Brasil possa aproveitar as valiosas janelas de oportunidades criadas no marco do 

relacionamento bilateral, é indispensável avançar em reformas para aprimorar o ambiente re -

gulatório na área de infraestrutura, e assegurar a competitividade internacional das empresas 

brasileiras, condições indispensáveis para que o Brasil possa se inserir vantajosamente nas 

cadeias globais de valor que estão a surgir de forma acelerada. 
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O 
levantamento realizado pelo CEBC, tendo como base as notícias veiculadas na impren -

sa13 sobre a realização de investimentos chineses no Brasil, registrou 33 projetos anun -

em contato direto com as empresas chinesas e seus parceiros brasileiros 14. 

Análise geral: investimentos chineses 
no Brasil entre 2014-2015

13  As fontes para o levantamento foram jornais de grande circulação no País e portais de notícias.

-
round-tripping

vai para um país através de uma localização offshore . Como grande parte dos recursos chineses ingressa ao País desta forma, os dados do Banco Central tendem 
a subestimar o valor total destes investimentos. Para mais considerações sobre a metodologia desta pesquisa ver: Uma análise dos investimentos chineses no 
Brasil: 2007-2012; Conselho Empresarial Brasil-China, junho 2013.

Fonte: Lista consolidada CEBC

GRÁFICO 6 - Projetos de investimento chinês no Brasil – 2014-2015

A análise comparativa entre os investimentos realizados no biênio 2014-2015 e o histórico de 

projetos no Brasil efetuados por empresas chinesas em anos anteriores revela um primeiro 

momento de declínio no valor dos investimentos em 2014, assim como uma notável recupera -

ção em 2015. 

valor de US$ 1,7 bilhão, atestando a tendência decrescente percebida em anos anteriores. Uma 

das explicações para esse fenômeno está associada à consolidação de projetos anunciados em 

anos anteriores, que agora estão em fase de efetivação. 

O ano de 2015 marca um novo momento, representado por uma forte recuperação no valor dos 

US$7,4 bilhões. 
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A recuperação observada em 2015 se deve, em parte, à desvalorização do Real, que tornou os 

economia do Brasil observada nos últimos anos, os investidores chineses parecem ter guiado 

sua atuação a partir de uma perspectiva de longo prazo. 

Nesse sentido, cabe mencionar que uma parte considerável dos projetos de investimento con -

energia elétrica, projetos caracterizados por um alto montante a ser investido e prazos relati -

vamente longos de maturação. Em relação a essas iniciativas, o ingresso de grandes empresas 

como a State Grid e a China Three Gorges se mostra como uma contribuição importante ao forta -

-

sileiro restringe novos comprometimentos orçamentários. Parte deste movimento também foi 

efetuado através da aquisição de ativos de outras empresas estrangeiras com atuação no País, 

como foi o caso da compra de ativos da EDP (Energias de Portugal) pela China Three Gorges.

altos representantes do governo chinês. O Presidente Xi Jinping esteve no País em julho de 

aproximação concreta entre ambos os governos e o amadurecimento das relações bilaterais, 

fortalecendo, inclusive, o setor empresarial. No marco da visita do Primeiro-Ministro, foram 

assinados 35 acordos entre instituições e empresas de ambos os países, cobrindo áreas que 

vão do setor agrícola à pesquisa em tecnologia espacial, dentre os quais cabe mencionar a 

constituição de um fundo bilateral para investimentos em infraestrutura e energia.

Fonte: Lista consolidada CEBC

GRÁFICO 7 - Evolução dos projetos de investimento chinês no Brasil – 2007-2015

Evolução - 
Valor dos Projetos

Evolução - 
Número de Projetos

Total

2007-2009 2010 2011 2012 2013 2014

40.000

2015

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

25

20

15

10

5

0

(US$ Milhões)

1
3
.0

9
0

3
5
.7

9
2

7

21

13 14

18

13 13
11

9

5

11
.8

8
0

8
.0

3
0

4
.7

9
1

3
.4

4
9

3
.6

4
5

2
.0

3
6

1
.7

3
0

9
.3

8
2

7
.4

4
6

3
.4

1
5

5
6
4

5
4
9

16

13

17

12

2007-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total



96

Fonte: Lista consolidada CEBC

GRÁFICO 8 - Investimento chinês no Brasil por tipo de empresa – 2007-2015 

Ao analisar a estrutura de ownership  das companhias chinesas que investiram no Brasil nos 

últimos dois anos, percebe-se que a maioria – 13 de um total de 20 – é composta por empresas 

privadas. Embora até 2013, o Governo Chinês tenha sido sócio da maior parcela das empresas, 

-

nesas que cada vez mais se projetam no mercado internacional. No entanto, cabe mencionar 

que os projetos de maior valor registrados entre 2014 e 2015 ainda correspondem a grandes 

empresas estatais ligadas diretamente ao governo central da China. 

Finalmente, a própria evolução da economia chinesa e a mudança no modelo de desenvolvi -

mento do país asiático devem ser considerados. Nos últimos anos, a China vem redesenhando 

-

ver e interligar a infraestrutura em diversas regiões, além de promover aquisições de empresas 

estrangeiras com atuação global. Esse movimento teve, recentemente, efeito no Brasil, ha -

vendo perspectivas para que assim continue nos próximos anos. Considerando que, ao longo 

fenômeno observado no Brasil estaria alinhado com o que acontece em outros países.

As questões domésticas chinesas deverão demandar particular atenção no atual contexto: a 

transformação estrutural em curso, a desaceleração econômica e a política cambial poderão 

resultar em alguma amenização, ao menos temporária, do apetite chinês de investimento no 

econômica chinesa no Brasil nos próximos anos.
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Fonte: Lista consolidada CEBC

GRÁFICO 9 - Distribuição setorial de projetos 

em 2014 (número de projetos) 

Distribuição setorial

O 
ano de 2014 contou com projetos chineses em áreas já exploradas anteriormente, como 

o setor automotivo, de máquinas e equipamentos e eletrônicos, indicando que empre -

sas do país asiático seguiram apostando no Brasil como um considerável mercado con -

Além dos investimentos em setores com presença chinesa relativamente consolidada, a investida 

Gorges e a State Grid têm mostrado interesse na construção de infraestrutura energética no País, 

seja por meio de parcerias com empresas locais, via aquisições ou participação em concessões.

Os investimentos no agronegócio, pela primeira vez, tiveram maior representatividade, com a 

aquisição da Nidera e da Noble pela chinesa COFCO – que fez parte de uma operação em escala 

sem dúvida ilustra um cenário no qual a China passará a ter controle direto, por exemplo, sobre 

o escoamento de produtos agrícolas para seu mercado interno. 

Na área tecnológica, houve investimentos no setor de informática feitos pelo Baidu, que, re -

cém-chegado, não só estabeleceu um escritório em São Paulo, mas também adquiriu o site 

Peixe Urbano.

-

rito Santo de Investimento (Besi) pelo Haitong. Originalmente português, o Besi já se fazia pre -

sente no Brasil e em outros países, passando, agora, a contar com participação do banco chinês. 

Fonte: Lista consolidada CEBC

GRÁFICO 10 - Distribuição setorial de projetos 

em 2015 (número de projetos) 
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O ano de 2015 contou com praticamente o mesmo número de projetos, se comparado ao ano 

anterior. No entanto, apesar do cenário de recessão da atividade econômica brasileira, o valor 

total dos projetos de 2015 foi notavelmente superior. Uma das razões para esse movimento 

está vinculada a veloz depreciação da moeda brasileira, que apresentou um cenário atrativo 

aos investimentos externos no País.

Foi notável a presença de investimentos anunciados no setor automotivo, em especial por 

parte de empresas chinesas já estabelecidas no País que planejavam novos aportes, como no 

italiana Pirelli, que já contava com operações no Brasil que precedem a compra pela chinesa.

A investida no setor de energia, que marcou o ano de 2014, prosseguiu em 2015 com investi-

de duas hidrelétricas, além de ter arrematado a concessão das usinas de Jupiá e Ilha Solteira, 

que anteriormente pertenciam à estatal paulista Cesp. Da mesma forma, a State Grid seguiu 

Energia Elétrica (ANEEL) para a construção da segunda linha de transmissão de Belo Monte. 

O setor de energia renovável, com presença chinesa bastante tênue no Brasil, contou com apor -

-

ques eólicos em operação e desenvolvimento da portuguesa EDP Renováveis no País, enquanto a 

BYD anunciou investimentos para uma unidade de montagem de painéis solares em São Paulo.

of Communications, que agora integra a lista de bancos chineses presentes no Brasil, ao lado 

de grandes instituições como Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), 

China Construction Bank e China Development Bank. 

Fonte: Lista consolidada CEBC

GRÁFICO 11 - Distribuição setorial de projetos em 2014 e 2015 (mil US$)
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Houve igualmente presença de empreendimentos por parte da LiuGong, fabricante de máqui -

nas e equipamentos, que inaugurou sua primeira planta fabril no Brasil, tendo ainda planos de 

expansão para os próximos anos.

O setor de aviação contou com investimentos chineses em 2015. O grupo chinês HNA anunciou 

-

selho de administração da companhia brasileira.

Ao analisar a distribuição dos projetos em 2014 e 2015, sob a ótica do valor das operações, o 

quadro se torna distinto. O setor de energia liderou, com grande folga, os investimentos nos 

dois anos. Parte da explicação para esse fenômeno está ligada ao fato de que investimentos 

no setor de energia – feitos, no caso, por State Grid e China Three Gorges - são particularmente 

volumosos, por se tratarem de projetos de infraestrutura que demandam grande mobilização 

leilão, a concessão para operar no Brasil, e até mesmo o controle de outras empresas do setor 

que já operavam no País.

Em 2014, o setor de máquinas e equipamentos foi o segundo colocado, sucedido pelos inves -

timentos em projetos automotivos, eletrônicos, de informática e eletrodomésticos. Houve 

-

zar os valores provenientes de tais empreendimentos no Brasil por se tratarem de aquisições 

globais de empresas estrangeiras presentes no País. 

O ano de 2015 apresentou valores maiores do que o ano anterior. Seguindo o setor de energia, 

-

quinas e equipamentos e informática.
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Fonte: Lista consolidada CEBC

GRÁFICO 12 - 

Distribuição geográfica

O investimento chinês no Brasil que já vinha ocorrendo nos anos anteriores. Embora re -

lativamente concentrados na região Sudeste, nos últimos dois anos, foram registrados 

deve-se, em parte, aos diversos investimentos de uma mesma empresa em localidades múl -

tiplas que foram realizados durante esse período. Como exemplo, pode-se citar a State Grid, 

vencedora de dois leilões de linhas de transmissão de Belo Monte, o que resultará em investi -

-

nos centralizador, proporcionalmente aos períodos anteriores, o Estado de São Paulo segue 

como o destino principal dos investimentos chineses no País.
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2014

AGRONEGÓCIO

COFCO

O agronegócio tem constituído um dos eixos 

mais dinâmicos da relação sino-brasileira na 

última década. Em 2015, as exportações de 

produtos agrícolas (soja, celulose, açúcares, 

carnes, etc.) representaram 60% do total das 

exportações do Brasil para a China.

Paradoxalmente, apesar da importância des -

se setor para o comércio bilateral, os investi -

mentos chineses no agronegócio brasileiro 

têm sido moderados, sobretudo quando com -

parados aos de países como Estados Unidos, 

França, Holanda e Japão. No entanto, esse 

cenário parece ter começado a mudar nos úl -

timos dois anos.

A COFCO, trading  chinesa do setor agrícola 

e maior empresa do setor de alimentos da 

China, anunciou, em 2014, a compra de 51% 

da holandesa Nidera por um valor de aproxi -

madamente US$ 1,2 bilhão. O investimento 

Descrição dos 
investimentos anunciados

alavancará a COFCO ao papel de player  fun -

damental na indústria agrícola global, con -

trolando desde a produção de sementes até 

importantes redes de comércio. 

A Nidera tem uma forte plataforma de produ -

Brasil, a empresa é um dos principais produ -

tores de sementes de soja e milho, possuindo 

também terminais de grãos e armazéns nas 

principais regiões produtoras de soja, como 

Mato Grosso e Paraná. 

Ainda em 2014, a COFCO anunciou um inves-

timento no valor de US$ 1,5 bilhão em parce -

trading  do setor agrícola 

com sede em Hong Kong. Com essa ação, a CO-

ainda mais sua participação no mercado inter -

nacional de grãos. 

Em fevereiro de 2016, a COFCO anunciou a 

compra dos 49% restantes das ações da Noble 

Agri, por um valor estimado de US$ 750 mi -

lhões. Desta forma, a empresa consolida sua 

capacidade para atuar globalmente ao longo 

de toda a cadeia produtiva agrícola. 

-

trais de processamento e armazenamento de 

sementes no Mato Grosso, plantas de proces -

samento de açúcar e produção de etanol em 

São Paulo e terminais portuários na cidade de 

Santos.

na imprensa não há diferenciação entre os ati -

vos adquiridos globalmente e os ativos adqui -

ridos no Brasil, não foi possível estimar o valor 

destas transações correspondente aos investi -

mentos da COFCO no Brasil entre 2014 e 2015. 
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AUTOMOTIVO

-

cedora de autopeças e sistemas automotivos, 

iniciou a construção de uma fábrica em Guaru -

lhos, no estado de São Paulo, para a produção 

de componentes automotivos e caixas de dire -

ção. Com capacidade de produção de aproxi-

madamente 100 mil peças por ano, a unidade 

começará as operações em junho de 2016. 

BYD

A BYD anunciou em 2014, na presença dos 

presidentes Xi Jinping e Dilma Rousseff, um 

investimento de R$ 200 milhões para uma fá -

brica de ônibus elétricos e centro de P&D em 

-

reu na presença do prefeito da cidade, e a uni -

dade entrou em operação em agosto de 2015. 

Além disso, o polo fabril está em expansão 

para fabricação de outros modelos de chassis 

de ônibus urbanos.

ELETRÔNICOS

HUAWEI

A Huawei e o CPqD anunciaram uma parceria 

para pesquisa e desenvolvimento (P&D) dedi -

cada à inovação em 4G no Brasil. O objetivo 

do projeto é desenvolver tecnologias de sof -

tware inovadoras, baseadas na plataforma 

Além disso, as organizações irão criar um la-

boratório de P&D nas instalações do CPqD em 

Campinas, São Paulo, instituição que abrigará 

-

cações, nas áreas de sistemas de suporte ao 

negócio (BSS, na sigla em inglês) e de platafor-

ma de serviços.

MIDEA

A chinesa Midea, que já produz aparelhos de 

ar-condicionado em Manaus (AM) e em Ca-

noas (RS), anunciou, em janeiro de 2014, que 

começará a fabricar fornos micro-ondas. O in -

vestimento seria de R$ 5 milhões para a pro -

dução de cinco modelos de fornos voltados 

Brasil por meio de uma joint venture criada em 

RAISECOM

A Raisecom, companhia chinesa especializada 

em soluções de acesso e elementos de rede, 

-

de julho de 2014, mantém um escritório em 

TIDE GROUP

agrícolas, adquiriu o controle da paranaense 

Prentiss Química. Com esse investimento, a 

empresa demonstra seu interesse no merca -

do brasileiro, sendo a fábrica da Prentiss, no 

município de Campo Largo (PR), a única uni-

dade da companhia fora da China. 
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ENERGIA

Usina Hidrelétrica de São Manoel

A CTG Brasil, subsidiária da China Three Gor-

ges Corporation, associou-se à EDP Brasil e à 

Furnas para a construção da Usina Hidrelétri -

ca de São Manoel, que terá uma capacidade 

instalada de 700 MW e será construída entre 

os Estado do Mato Grosso e do Pará, no Rio Te-

Consórcio Terra Nova, vencedor da concessão 

para a construção da central, vendeu partici -

pação de 33,3% no projeto para o grupo chi -

nês. Por ser um projeto , a CTG Brasil 

assume futuros investimentos, proporcionais 

à sua participação na empresa. 

Usina Hidrelétrica de Cachoeira Caldeirão

A CTG Brasil, subsidiária da China Three Gor-

ges Corporation, adquiriu da EDP Brasil 50% 

dos projetos de construção das Usinas Hidre -

Cachoeira Caldeirão (219 MW). O valor do in-

-

tônio do Jari iniciou suas operações em agos-

to de 2014, 4 meses adiantada em relação ao 

contrato de concessão. Cachoeira Caldeirão 

tem obrigação contratual de iniciar sua ope -

ração em Janeiro de 2017, no entanto, tam-

bém é esperada uma antecipação.

STATE GRID

O consórcio IE Belo Monte, formado pela em -

presa estatal chinesa State Grid (51% de parti -

-

cluem Carrier Ethernet, roteadores para PME, 

-

cess (ponto de ligação entre os provedores de 

acesso à Internet e os clientes), xWDM, MSAP 

empresa se especializou em desenvolver so-

luções sob medida para diferentes cenários, 

com foco em conexões corporativas, aces-

so PME, backhaul  de redes celulares (MBH), 

aplicações industriais e para as Utilities, bem 

como serviços residenciais triple-play .

ZTT

A chinesa ZTT, especializada na produção de 

Deodoro. Inaugurada em outubro de 2015, a 

instalação da fábrica foi  viabilizada pelos in -

Programa de Desenvolvimento Integrado do 

construída por meio de uma parceria com a 

empresa brasileira Solverde, que já comercia -

José dos Campos, São Paulo.

com faturamento anual superior a R$ 7 bi -

primeira de uma série de investimentos do 

-

bra óptica (principal insumo para a fabricação 

de cabos ópticos) e outra para a fabricação de 

cabos condutores de alumínio.
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FINANCEIRO

O Besi Brasil, subsidiária local do português 

Banco Espírito Santo de Investimento , será 

controlado pelo banco chinês Haitong. O ban -

co português anunciou a venda de seu braço 

de investimentos para a Haitong Internatio -

nal Holdings, incluindo sua operação brasilei -

os 80% do capital anteriormente pertencente 

ao Besi de Portugal. O objetivo do banco chi -

nês é usar a capilaridade do Besi para expan-

cipação) e pelas brasileiras Eletronorte (24,5%) 

e Furnas (24,5%), controladas pela Eletrobrás, 

foi o vencedor do leilão da primeira linha de 

transmissão do Complexo Hidrelétrico de Belo 

Monte em construção no Rio Xingu, no Pará. 

a construção, montagem, operação e manu -

tenção do empreendimento, foi conquistado 

(RAP) de R$ 434,647 milhões, representando 

38% de deságio sobre o valor máximo estabe-

-

ca (ANEEL), sendo o valor total de R$ 701,04 

milhões. Essa linha de transmissão de Belo 

Monte terá 2,1 mil quilômetros de extensão e 

duas estações conversoras em extra-alta ten -

são, um modelo tecnológico em 800 kV ainda 

inexistente no Brasil, mas no qual os chineses 

têm experiência. O projeto será responsável 

por escoar a energia produzida pela usina para 

a região Sudeste e demandará investimento 

estimado em aproximadamente R$ 5 bilhões.

INFORMÁTICA

BAIDU 

O grupo chinês Baidu, segundo maior serviço 

global de buscas na internet, iniciou opera -

ções no Brasil com a abertura de um escritó -

rio na cidade de São Paulo com investimento 

chinesa adquiriu o controle da empresa de co -

mércio eletrônico Peixe Urbano. 

dir sua presença ao redor do mundo e entrar 

em novos mercados, incluindo o Brasil. 

MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO

SANY 

A Sany Indústria do Brasil, subsidiária da multi -

nacional de origem chinesa Grupo Sany, quinto 

maior fabricante de máquinas de construção 

do mundo, anunciou um compromisso de inves -

timento de US$ 300 milhões em nova fábrica 

mais de mil postos de trabalho, além da fabri -

cação, em território brasileiro, de máquinas e 

equipamentos ainda sem produção nacional. 
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2015

Com fábrica inaugurada em 2014 na cidade de 

Jacareí, em São Paulo, a empresa automotiva 

chinesa Chery anunciou um novo investimen -

to de US$ 100 milhões na construção de uma 

capacidade para montar até 30 mil unidades 

por ano. Quando estiver em operação, a nova 

linha deve gerar 220 postos de trabalho na 

planta, que tem atualmente cerca de 500 fun -

cionários. 

A empresa também anunciou, em conjunto 

com um grupo de fornecedores, um investi -

mento de US$ 700 milhões para a criação de 

um complexo industrial automotivo na cida -

de de Jacareí (SP), que será instalado ao redor 

da fábrica da montadora na cidade. 

ZOTYE

A Zotye Motors do Brasil está iniciando suas 

operações no Brasil e, para fortalecer sua 

chegada como fabricante nacional, adquiriu 

a fábrica de automóveis da marca TAC, em-

presa 100% brasileira e detentora de grande 

AUTOMOTIVO

-

ções, a montadora chinesa não conseguiu 

dar sequência para implantação industrial no 

Espírito Santo e formalizou parceria com o es -

tado de Goiás, onde será construída em área 

de 200.000m² a indústria dos veículos Zotye, 

sendo uma unidade exclusiva para veículos 

-

da em Brasília. Os primeiros veículos, impor -

tados da China, começaram a ser vendidos no 

segundo semestre de 2016, e os montados na 

fábrica brasileira têm previsão de chegar às 

A China National Chemical Corp (ChemChina) 

anunciou um acordo para a compra da fabri -

à companhia chinesa o controle da empresa 

italiana. Inicialmente, a transação prevê a 

compra pela ChemChina de 26,2% das ações 

da Pirelli por um valor de US$ 7,7 bilhões. Pos-

teriormente, a empresa chinesa lançará uma 

oferta de aquisição obrigatória pelo restante 

das ações a um preço de € 15 por ação. 

Desta forma, a ChemChina, com atuação limi -

tada até o momento no Brasil, passará a ter 

controle sobre as fábricas da Pirelli em São 

Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia, que forne-

cem pneus para montadoras de veículos e 

-

vo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem 

-

ção será feita por meio da divisão de borracha 

& Rubber (CNRC) - e de sua subsidiária CNRC 

Marco Polo, holding  criada especialmente 

para a operação.
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BYD

Em 2015, na presença do Primeiro-Ministro Li 

Keqiang e da presidente Dilma, a BYD anun-

ciou seu segundo investimento no Brasil, de 

R$ 150 milhões, para uma unidade de monta -

-

çando dentro do cronograma e será inaugura -

da em julho de 2016.

Parques Eólicos

-

sil, subsidiária da China Three Gorges Corpo-

ration, concluiu em maio de 2015 a aquisição 

operação e desenvolvimento no Brasil, da em -

presa EDP Renováveis. O valor do investimen-

to foi de R$ 333 milhões. Os parques eólicos 

contemplados na transação somam 328 MW 

em capacidade instalada.

Usina Hidrelétrica de Salto, Usina Hidrelétrica 

de Garibaldi e comercializadora de energia 

Em novembro de 2015, a CTG Brasil, subsidi-

ária da China Three Gorges Corporation, con-

cluiu a aquisição das Usinas Hidrelétricas de 

uma empresa comercializadora de energia. O 

valor do investimento foi de R$ 970 milhões. 

ENERGIA

abrir um escritório na cidade de São Paulo e 

dar início às vendas do smartphone Redmi 2 

no mercado brasileiro.

XIAOMI TECHNOLOGY CO.

A Xiaomi é uma empresa do setor de eletrôni -

-

nhia desenvolve hardware e software, além 

de ser a quarta maior vendedora de smar-

tphones do mundo, tendo vendido mais de 

60 milhões de unidades somente em 2014. Em 

O HNA Group, conglomerado chinês que ope-

ra no setor de aviação, com atuação expres-

assinou um acordo para a compra de 23,7% de 

-

-

neses a um assento no conselho de adminis-

o investimento trará importantes benefícios 

para a companhia, tais como: fortalecimento 

do caixa; continuidade do plano de renovação 

de frota; melhoria de produtos e serviços; 

além de amortização de dívidas.

AVIAÇÃO

ELETRÔNICOS
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Usinas Hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira

Em novembro de 2015, a CTG Brasil venceu o 

leilão organizado pelo governo brasileiro para 

a operação das Usinas Hidrelétricas de Jupiá e 

Ilha Solteira com uma outorga de R$ 13,8 bi -

Usinas Hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira 

tem capacidade instalada de 4.995 MW. Com 

essa aquisição a CTG Brasil se torna a segunda 

maior geradora de energia com capital priva -

do no país.

STATE GRID

A State Grid Brazil Holding venceu o leilão re -

-

trica (ANEEL) para a construção da segunda 

-

forçará o escoamento da produção da energia 

-

presa chinesa apresentou uma proposta de re -

ceita anual de R$ 988 milhões, um deságio de 

19% em relação à remuneração máxima anual 

permitida (RAP) para o leilão, de R$ 1,2 bilhão. 

O investimento previsto é de R$ 7 bilhões e as 

obras serão realizadas em cinco estados: Pará, 

Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

A empresa será responsável pela implantação 

de 2,5mil quilômetros de linhas de transmissão 

– desde o Xingu até o Rio de Janeiro - e 7.800 

MW de capacidade instalada em duas subesta -

ções conversoras. Com previsão de geração de 

15,4 mil empregos diretos, as obras deverão ser 

SHANDONG ELETRIC POWER CONSTRUC-

TION CORPORATION

A empresa Ouro Negro Energia planeja cons-

truir, em parceria com a chinesa Shandong 

Eletric Power Construction Corporation (SEP -

termelétrica a carvão com capacidade instala -

-

mento é de aproximadamente US$ 1 bilhão. 

-

cia Nacional de Energia Elétrica (Aneel), mas 

ainda precisa obter autorização ambiental 

realizado pelo governo ainda em 2016. Esti -

ma-se que a construção do empreendimento 

poderá gerar aproximadamente quatro mil 

empregos, e a operação, cerca de 500 vagas 

diretas. De acordo com matérias veiculadas 

-

nanciado pelo China Development Bank.  

BANK OF COMMUNICATIONS 

Em maio de 2015, acionistas integrantes do 

grupo controlador do banco BBM e o Bank of 

Communications assinaram um contrato de 

compra e venda de ações, através do qual a 

instituição chinesa adquiriu 80% das ações de 

emissão do banco brasileiro. 

COMPANY (CCCC)

A China Communications Construction Com -

pany (CCCC), o Banco Modal e a australiana 

Macquarie Capital assinaram uma parceria 

estratégia através da criação de um fundo 

que prevê investimentos iniciais de R$ 500 

-

rica Latina, incluindo o Brasil. Sob o nome de 

FINANCEIRO
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SHACMAN 

A Shacman anunciou a criação de uma joint 

venture  entre a Metro-Shacman, representan -

te brasileira e importadora, e o Grupo Shaanxi 

Automobile, que detém o controle da marca 

chinesa, para dar continuidade ao seu projeto 

de fabricar caminhões no Brasil. O novo acordo 

-

vestimento de US$ 100 milhões para a instala -

ção da linha de montagem em Tatuí, no interior 

 joint venture , denominada Sha-

cman do Brasil, contará com terreno próprio 

da Metro-Shacman de 54.000 m² em Tatuí, dos 

quais 12.000 m² são de área construída. 

A multinacional chinesa LiuGong Machinery 

inaugurou, em março de 2016, sua primeira 

fábrica no Brasil, na cidade de Mogi Guaçu, 

região de Campinas (SP), para a produção de 

escavadeiras hidráulicas, pás carregadeiras, 

retroescavadeiras, motoniveladoras e rolos 

compactadores. Na ocasião, a empresa anun-

ciou um investimento de R$ 120 milhões para 

-

tivas de evolução dos negócios no País. Ope-

rando no Brasil desde 2007, esta é a quarta 

fábrica da LiuGong fora da China.

QIHOO

A empresa chinesa de softwares  de segurança 

Qihoo 360 realizou no ano passado sua entra -

da no mercado nacional por meio de um in -

segurança e performance digital, recebeu, em 

2015, aporte de US$ 21 milhões da Qihoo 360. 

Além da chinesa, o round  de investimentos 

contou com fundos menores de outros inves -

proporcionar uma expansão das atividades 

da Psafe no Brasil, esse investimento permiti -

rá a internacionalização imediata da empresa 

brasileira, com a estruturação das operações 

-

se da Qihoo 360 no crescente mercado latino -

-americano de softwares  de segurança. 

MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO

INFORMÁTICA

MDC, a joint-venture  inicialmente focará em 

obras ligadas à construção de portos, rodo -

vias e ferrovias.
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Investimentos chineses no Brasil (2014-2015)15

15  Os valores para os anos de 2014 e 2015 foram calculados com base na taxa de câmbio média para os respectivos anos.

Elaboração: CEBC

Empresa Origem Empresa Destino Setor
Grau de

efetivação
Estado(s)

r
(US$ milhares)

COFCO

COFCO

Tide Group

BYD

China Automotive Systems

State Grid

China Three Gorges

China Three Gorges

Sany

Huawei

Baidu

Baidu

Raisecom

Haitong

Midea

ZTT

Nidera

Noble Agri

Prentiss Química

-

-

Parceira: Eletrobras - Furnas 
e Eletronorte 

EDP

EDP

-

Parceria: CPQD

Estabelecimento escritório

Peixe Urbano

-

Banco Espírito Santo 
Investimento (Besi)

-

Parceiro: Solverde

Agronegócio

Agronegócio

Agronegócio

Automotivo

Automotivo

Energia

Energia

Energia

Maquinário e 
Equipamento

Eletrônicos

Informática

Informática

Eletrônicos

Financeiro

Eletrodomésticos

Eletrônicos

Anunciado

Anunciado

Anunciado

RS, PR, MT, SC, SP, 

PR

SP

SP

PA, TO, GO e MG

MT / PA

 AM / PA

SP

SP

SP

RJ

SP

SP

AM

AL

Não informado

Não informado

Não informado

85.106

3.000

1.063.830

382.596

178.979

300.000

Não informado

8.511

Não informado

2.979

Não informado

2.128

8.511

2014

Empresa Origem Empresa Destino Setor
Grau de

efetivação
Estado(s)

Valor
(US$ milhares)

Chery 

Chery 

State Grid 

China Three Gorges 

Zotye

Metro-Shacman

China Three Gorges

Qihoo 360

HNA

China Three Gorges

BYD

Bank of Communications - 
BoCom

China Communications 
Construction Company (CCCC)

ChemChina

Xiaomi

LiuGong Machinery

Shandong Eletric Power 
Construction Corporation

-

-

-

Triunfo Participações e 
Investimentos

TAC Motors

Grupo Shaanxi Automobile

E

Psafe

Azul Linhas Aéreas 
Brasileiras

CESP

-

BBM

Banco Modal

Pirelli

-

-

Ouro Negro Energia 

Automotivo

Automotivo

Energia

Energia

Automotivo

Automotivo

Energia Renovável

Informática

o

Energia

Energia Renovável

Financeiro

Financeiro

Automotivo

Eletrônicos

Maquinário e 
Equipamento

Energia

Anunciado

Anunciado

Anunciado

Anunciado

Anunciado

Valor total em 2014 (US$ milhares)

Valor total em 2015 (US$ milhares)

Soma de 2014 e 2015 (US$ milhares)

2.035.638

9.382.677

11.418.315

SP

SP

PA, TO, GO, MG e RJ

GO, SC

CE

SP

RS, SC e RN

RJ

SP

SP

SP

BA

RJ

SP, RS, BA

SP

SP

RS

100.000

700.000

2.095.808

290.419

56.886

100.000

100.000

21.000

450.000

4.230.539

44.910

157.186

Não informado

Não informado

Não informado

35.928

1.000.000

2015
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Ofício
Ofício
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Ofício
Ofício
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Ofício
Ofício



114

Fabio Hu : Chineses aguardam anciosamente a chegada 
do presidente da China Xi Jinping no Brasil

de julho Brasília informou o presidente chinês, Xi Jinping vai 
participar da sexta reunião dos líderes do BRICS 
formalmente realizadas no Brasil eainda vai visitar quatro 
países latino-americanos, como Brasil, China brasileiro 
completa da visita de Xi Jinping expectativas, o Brasil oficial 
chinesa no exterior, disse, por ocasião do quadragésimo 
aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas 
entre a China e o Brasil, a visita do presidente Xi Jinping para o Brasil é um grande evento para os dois 
países. 

         Presidente da Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China, em uma entrevista 
com a China Imprensa correspondente Hu Zhongwei, diz que a atual presidente do Brasil Dilma Rousse ff, na 
posse de Lula iria acompanhar a visita do ex-presidente tinha, de posse do presidente, ela Roso ffem muitas 
ocasiões internacionais e teve conversas com o presidente Xi Jinping, e muitas vezes no Brasil e convidou 
pessoalmente a visita do presidente Xi Jinping para o Brasil, mostrando a importância das relações China-

China, Peng Liyuan já tinha visitou o Brasil anteriormente,  agora, se a visita de Xi Jinping ao Brasil, 
acompanhado por Peng Liyuan só posso dizer que o mais sensacional, porque somos fãs deles. 

         Hu Zhongwei disse que desde o início do ex-presidente da China Jiang Zemin, os líderes chineses 
atribuem grande importância ao desenvolvimento das relações bilaterais, mas também já visitou o Brasil. 
Presidente e Vice-Presidente do Brasil também organizou e liderou uma grande delegação para visitar a 
China, que estabeleceu uma base política sólida para o desenvolvimento das relações bilaterais entre os dois 
países na política, econômica, comércio, ciência e tecnologia, cultura e outros abrangente desenvolvimento 
tem feito progressos notáveis, comunicação, compreensão e confiança mútua entre os dois povos atingiu um 
novo ponto alto da história. 

          Falando com Fábio Hu, Xi Jinping e sua esposa Peng Liyuan, anteriormente, visitou o Brasil, o 

brasileiros quanto chineses estão ansiosos para  expandir as  cooperações entre os dois países. 
Desenvolvimento integral das relações entre o Brasil e a China não só é de grande importância para as trocas 

importante, e também pode desempenhar um papel de liderança na promoção da cooperação Sul-Sul. 

Realizações
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         Entrando no Palácio do Planalto 

         O presidente chinês, Xi Jinping vai terminar no Brasil para participar na sexta reunião formal de líderes 
do BRICs estado visita ao Brasil, depois do chinês Imprensa correspondente chegou em Brasília, Brasil, veio 
pela primeira vez ao palácio presidencial para entender a visita de cada Xi Jinping ao Brasil actividades prazo. 

         Palácio presidencial do Brasil é a mudança da capital desde o espaço de escritório 1960 presidentes 
brasileiros, ao invés de "apartamento" do presidente, a residência presidencial em outro local. Palácio 
presidencial do Brasil foi projetado pelo famoso arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, estilo arquitetônico 
conciso e animado, semelhante à forma da vela na frente da coluna. Brasil está bem na frente do palácio 
presidencial do Capitólio, edifícios do Capitólio perto do edifício mais alto, pode significar que os direitos das 
pessoas são fundamentais. Presidential diagonalmente em frente ao Supremo Tribunal Federal, o 
estabelecimento desse padrão destaca o sistema brasileiro político da separação de poderes, e da praça em 
frente ao Palácio Presidencial, também conhecido como os Praça dos Três Poderes. 

         Repórteres através da segurança para entrar no piso térreo, primeiro piso principal lobby e área de 
lounge. No segundo andar, com os meios de comunicação internacionais e relações públicas do departamento 
do Palácio Presidencial fez contato, e, em seguida, visitou o segundo andar da área de escritórios e 
instalações principais. Departamentos diretamente sob o lado esquerdo do segundo andar para a área de 
escritório presidencial, à direita foi a área de mídia. Media presidenciais brasileiras facilidade sala de imprensa 
é relativamente simples, mas é bem conhecida nos Estados Unidos do que na sala de imprensa da Casa 
Branca, lote grande, ao contrário sala de imprensa da Casa Branca. 

         Palácio presidencial do Brasil para receber os hóspedes também diferente, não a entrada principal no 
primeiro andar, mas no segundo andar, é claro, apenas VIPs pode ir este canal. O segundo andar do palácio 
presidencial, o presidente brasileiro também costumam receber chefes de Estado estrangeiros realiza 
cerimônia de boas-vindas. Desça um lance de escadas do segundo andar em qualquer lugar, você pode entrar 
no gabinete do presidente e sua equipe um lugar. 

         Entrando no palácio presidencial, dá a impressão de que não há nenhum mistério aqui, cercada por 
muros altos bloqueou a Presidential nem visão, nem guardas impedir as pessoas de entrar na área do palácio 

fotografias. E para o palácio presidencial no domingo será aberto ao público, as pessoas podem sempre ver o 
terceiro andar do primeiro andar, e até mesmo o gabinete do presidente pode satisfazer as "cores 
verdadeiras." 
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 O estado do Maranhão é o terceiro maior destino de 
investimentos chineses no Brasil. Com foco em novos 
negócios e oportunidades, uma missão da CCDIBC visitou de 
16 a 20 de dezembro a capital, São Luís, e as cidades 
metropolitanas de São José de Ribamar e Morros.

CCDIBC faz visita ao Maranhão para atração de 
oportunidades e parcerias
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CCDIBC faz visita ao Maranhão para atração de 
oportunidades e parcerias
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Morros

 De São Luís, o grupo da CCDIBC fez sobrevoo até 
a cidade de Morros, também na região metropolitana.
E na cidade participou de encontros com autoridades e 
empresários, liderado pelo prefeito Sidrack Feitosa, 
também presidente de Consórcio de 41 municípios da 
região, que acompanhou junto com sua equipe, com 
primazia, todo o roteiro de visita e reuniões.

Realizações
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 Parceria da CCDIBC com fundo chinês 
é destaque no valor econômico
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Assinatura de acordo de cooperação estratégica entre a prefeitura de Japeri e 
a Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China

Realizações



130

          
 

 

 

Realizações



131

Realizações



132

          
 

 

 

Presidente Fabio Hu em cerimônia no Congresso Nacional 
Homenagem ao Dia da Imigração Chinesa no Brasil.
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Presidente Fabio Hu em cerimônia no Congresso Nacional 
Homenagem ao Dia da Imigração Chinesa no Brasil.
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 Brasil Yapei Li City e Guangtong assinaram um 
acordo de cooperação
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 Brasil Yapei Li City E Guangtong assinaram um acordo de cooperação

Realizações
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 A CCDIBC visita a empresa chinesa Gaojie logística internacional 

Encontro entre a CCDIBC e a empresa chinesa Gaojie logística internacional 

Realizações
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 A CCDIBC visita a empresa chinesa Gaojie logística internacional 

Realizações
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 Reunião de líderes. Presidente da CCDIBC,
Sr. Fabio Hu, e vice-prefeito do governo municipal da cidade 
chinesa de Xian, Sr. Li Yuan.

 Cerimônia de assinatura de acordo de 
cooperação estratégica entre a CCDIBC e a plataforma 
de negociação agrícola e alimentar Crie brilhante
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 Cerimônia de assinatura de acordo de 
cooperação estratégica entre a CCDIBC e a 
plataforma de negociação agrícola e alimentar

Discurso do vice-prefeito do governo municipal 
da cidade chinesa de Xian.

Sr. Lin Jian, o secretário-geral do governo 
municipal da cidade do Foz do Iguaçu em Xiamen.

Realizações
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 Na manhã do dia 12 de Janeiro de 2018, o prefeito 
Chico Brasileiro e o presidente da Câmara de Comércio de 
Desenvolvimento Internacional Brasil-China (CCDIBC), Fabio 
Hu, assinaram um termo de parceria que prevê a captação de 
recursos para a construção de obras estratégicas em Foz do 
Iguaçu.

Prefeitura e Câmara de Comércio de Desenvolvimento 
Internacional Brasil - China assinam acordo para 
investimentos em Foz
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 A CCDIBC organizada festa de confraternização 
para celebrar o ano novo lunar chinês

          
 

 

 

 No dia 16 de fevereiro de 2018, o primeiro dia do 
calendário lunar do ano novo chinês, a Câmara de Comércio 
de Desenvolvimento Internacional Brasil-China organizou uma 
festa de confraternização para celebrar o ano novo lunar no 
Restaurante Chi Fu no bairro da Liberdade em São Paulo, 
mais de 30 convidados, entre eles advogados, políticos, 
juristas, comerciantes participaram da festa.
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 A CCDIBC visita a União das Cidades do 
Estado de São Paulo

          
 

 

 

 No dia 16 de fevereiro de 2018, o primeiro 
dia do ano novo chinês, o Presidente da Câmara de 
Comércio de Desenvolvimento Internacional 
Brasil-China, Sr. Fabio Hu visitou a União das 
Cidades do Estado de São Paulo para discutir os 
assuntos para explorar o mercado chinês.
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 Câmara de Comércio de Desenvolvimento 
Internacional Brasil — China (CCDIBC) é inaugurada no 
Centro do Rio de Janeiro e já são apresentados projetos 
que serão implantados em várias cidades do Rio de 
Janeiro, em especial muitos deles para Japeri, na 
Baixada Fluminense.

 CCDIBC é inaugurada no Rio de Janeiro
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 Presidente Fabio Hu liderou missão que reuniu áreas de negócios, medicina, tecnologia, alimentos, 
esportes, turismo e cultura.
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 Missão liderada pelo presidente da CCDIBC, FABIO HU 
participa de grandes encontros com o governo, empresários e 
investidores

 CCDIBC faz agenda com grandes players na China
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ENCONTRO COM O GOVERNO DO RIO DE JANEIRO NO PALÁCIO GUANABARA

Realizações



MISSÃO RIO GRANDE DO SUL 2018 | BRASIL-CHINA

172
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MISSÃO RIO GRANDE DO SUL 2018 | BRASIL-CHINA
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MISSÃO RIO GRANDE DO SUL 2018 | BRASIL-CHINA

Pequim e Xangai

174
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MISSÃO RIO GRANDE DO SUL 2018 | BRASIL-CHINA
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CHEGADA NA CHINA, PEQUIM
抵达中国，北京

SAÍDA DE SÃO PAULO
从圣保罗出发

176
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COMO PRIMEIRA AGENDA NA CHINA, O GRUPO CONHECEU DOIS SÍMBOLOS HISTÓRICOS: 
A MURALHA E A CIDADE PROIBIDA

Especialmente famosa é a muralha construída 
entre 220 e 206 a.C. por Qin Shi Huang, o primeiro 
Imperador da China. Pouco desta muralha 
permanece nos dias atuais. Desde então, a 
Grande Muralha foi reconstruída, mantida e 
melhorada; a maior parte do trecho existente é da 
dinastia Ming (1368-1644). Outras finalidades da 
Grande Muralha incluíram controles de fronteira, 
permitindo a imposição de direitos sobre 
mercadorias transportadas ao longo da Rota da 
Seda, a regulação ou o encorajamento do 
comércio e do controle da imigração e da 
emigração.

PRIMEIRO DIA
第⼀天

GRUPO VISITA MURALHA E CIDADE PROIBIDA

A GRANDE MURALHA

 Grande Muralha da China é uma série de 
fortificações feitas de pedra, tijolo, terra 
compactada, madeira e outros materiais, 
geralmente construída ao longo de uma linha leste-
oeste através das fronteiras históricas do norte da 
China para proteger os Estados e impérios chineses 
contra as invasões dos vários grupos nômades das 
estepes da Eurásia, principalmente os mongóis. 
Várias muralhas estavam sendo construídas já no 
século VII a.C., que mais tarde foram unidas e 
tornadas maiores e mais fortes, no que agora é 
referido como a Grande Muralha. 
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Além disso, as características defensivas da 
Grande Muralha foram reforçadas pela construção 
de torres de vigia, quartéis de tropas, estações de 
guarnição, capacidade de sinalização por meio de 
fumaça ou fogo e o fato de que o caminho da Grande 
Muralha também servia como um corredor de 
transporte. A Grande Muralha estende-se de 
Dandong, no leste, ao Lago Lop, a oeste, ao longo de 
um arco que delineia grosseiramente a borda sul da 
Mongólia Interior. Um abrangente levantamento 
arqueológico, usando tecnologias avançadas, 
concluiu que as muralhas da dinastia Ming tem um 
total de 8.850 quilômetros de extensão. Esta é 
composta por 6.259 km de seções da muralha em si, 
359 km de trincheiras e 2.232 km de barreiras 
defensivas naturais, como montanhas e rios. Outra 
pesquisa arqueológica descobriu que toda a 
m u r a l h a ,  c o m  t o d o s  o s  s e u s  r a m o s ,  
mede  21.196 km.

178

Realizações



179

tinham permissão de entrar no local. Qualquer 
outra pessoa que ousasse atravessar seus 
portões sem a devida autorização, era sujeita a 
uma execução sumária e dolorosa. 

Construído entre 1406 e 1420, o complexo 
consiste em 980 edifícios sobreviventes, com 
8.707 salas e 720.000 metros quadrados. O 
complexo exemplifica a arquitetura palaciana 
tradicional chinesa, tendo exercido influências 
culturais e arquitetônicas desenvolvidas na Ásia 
Oriental e um pouco por todo o lado. A Cidade 
Proibida foi declarada Património Mundial da 
Humanidade em 1987, estando listado pela 
UNESCO como a maior coleção de antigas 
estruturas de madeira preservadas no mundo.

CIDADE PROIBIDA

 A Cidade Proibida foi o palácio imperial da 
China desde meados da Dinastia Ming até ao fim da 
Dinastia Qing. Fica localizada no centro da antiga 
cidade de Pequim, acolhendo atualmente o "Palácio 
Museu". O título de Cidade Proibida surgiu pelo 
facto de somente o imperador, sua família e 
empregados especiais terem permissão para entrar 
no conjunto de prédios do palácio. Trata-se de uma 
cidade dentro de outra cidade. Sede de um governo 
burocrático que comandou o império mais populoso 
da Terra, é o maior palácio do planeta, cujos 
rumores sempre apontavam a existência de 9.999 
divisões. 

Durante séculos, apenas a família do imperador, 
além dos oficiais e empregados mais graduados 
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da cidade remonta a mais de três milênios. Como a última das 
quatro grandes capitais antigas da China, Pequim tem sido o 
centro político do país por grande parte dos últimos 800 anos. A 
cidade é famosa por seus opulentos palácios, templos, parques, 
jardins, túmulos, muralhas, portões e por seus tesouros artísticos 
e universidades, que a tornaram um centro cultural na China. A 
Encyclopædia Britannica observa que "poucas cidades no mundo 
serviram por tanto tempo como a sede política e o centro cultural 
de uma área tão imensa como a da China". Pequim tem sete 
Patrimônios Mundiais classificados pela UNESCO: a Cidade 
Proibida, o Templo do Céu, o Palácio de Verão, os Túmulos 
Imperiais das Dinastias Ming e Qing, o Zhoukoudian, a Grande 
Muralha e o Grande Canal.

Pequim é a capital da República Popular da China e uma das 
metrópoles mais populosas do mundo, com mais de 21 milhões de 
habitantes. A cidade, localizada no norte da China, é governada como 
uma municipalidade diretamente controlada pelo governo nacional, 
com 14 distritos urbanos e suburbanos e dois condados rurais. O 
município de Pequim é cercado pela província de Hebei, com exceção 
das municipalidades vizinha de Tianjin, ao sudeste. A cidade é a 
segunda maior do país por população urbana, depois de Xangai, e é o 
centro político, cultural e educacional do país. É a sede da maioria das 
grandes empresas estatais chinesas e um importante polo de 
rodovias nacionais, vias expressas, ferrovias e redes ferroviárias de 
alta velocidade. O Aeroporto Internacional de Pequim é o segundo 
mais movimentado do mundo por tráfego de passageiros. A história 
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MAIOR EMPRESA DE ALIMENTOS DO MUNDO ASSINA CARTA DE INTENÇÕES

SEGUNDO DIA
第⼆天

COFCO FECHA PARCERIAS COM MISSÃO BRASILEIRA

 A China é o maior parceiro do Brasil na área 
de alimentos. E tem a maior empresa do mundo no 
setor, a COFCO, que já possui unidades no país. Para 
avançar numa nova agenda, a missão brasileira foi 
recebida na sede da COFCO em Pequim, pela alta 
cúpula da estatal chinesa. No primeiro dia de 
agenda de reuniões.

O responsável pela COFCO na Europa, sr. Wei Zeng, 
acompanhado de dois diretores, recebeu o grupo do 
Brasil, em agenda que incluiu almoço na empresa, 
tratou da importância do Brasil para seu 
planejamento e novas ações, destacando que 
pretende conhecer mais e fechar novas parcerias 
com o Brasil.
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O grupo do Brasil fez uma breve explanação do 
potencial da produção de alimentos do país, com 
destaque para as regiões representadas do Rio 
Grande do Sul. Cada prefeito e empresário 
destacou os produtos mais potenciais, entre eles a 
erva-mate, a soja, o amendoim, o leite, os citros.

Na pauta a necessidade de se criar uma relação 
mais próxima entre os chineses e os brasileiros, 
entre quem produz e quem compra. Proposta que foi 
aceita pela estatal, que se mostrou muito 
interessada em criar um novo ambiente de 
negócios, inclusive, para produtos industrializados, 
que possam ser vendidos até nos supermercados 
chineses.

O grupo do Brasil foi muito bem recebido e o 
diálogo foi de alto nível, com registro de intenções 
assinados entre as partes. Com destaque para:

A - Assinatura de CARTA DE INTENÇÃO com 
objetivo a promover a aproximação entre 
produção e venda direta à China, por meio da 
Bolsa de Alimentos;

B – Abertura de canal  para produtos 
industrializados brasileiros, com foco na 
presença e disponibilidade na China, em cadeias 
de supermercados e empresas alimentícias e 
para consumidor final.
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determinais nas 952 cidades de grande e médio porte da China e 
em mais de 10.000municípios e vilarejos, capazes de fornecer aos 
consumidores um suprimento suficiente de alimentos seguros e 
de qualidade o ano todo. COFCO desempenha um importante 
papel de apoio na manutenção da estabilidade do mercado de 
grãos e petróleo da China. É líder do setor em arroz, trigo, milho, 
óleo e sementes oleaginosas, açúcar e algodão em mais de 140 
países e regiões do mundo. Mais de 50% de sua receita 
operacional de negócios vem do exterior. A COFCO produz 
produtos alimentícios embalados de alta qualidade e criou várias 
marcas de alta qualidade cobrindo petróleo, produtos lácteos, 
carne, vinho e chá, das quais Fortune, Mengniu, Greatwall e 
ChinaTea são as mais influentes. Também tem serviços 
financeiros adequados às necessidades de desenvolvimento 
agrícola, formando seus próprios fundos, agentes de negociação 
de futuros, seguros, consultoria de gerenciamento de risco, 
bancos, fundos e outros serviços financeiros.

O COFCO é um dos maiores grupos de comercialização de alimentos 
da China e um dos maiores do mundo, pronto para construir 
corredores alimentares ainda mais estáveis entre as principais áreas 
de produção e os mercados emergentes. Fundada em 1949, a COFCO 
tornou-se uma fornecedora líder de agro-produtos com grãos, óleo, 
açúcar e algodão, com seu core business e escopo de negócios, 
desde produtos de marca até serviços financeiros e imóveis. 
Atualmente, COFCO tem volume de negócios anual total de 150 
milhões de toneladas, uma capacidade de armazenamento global de 
31 milhões de toneladas, uma capacidade de processamento anual 
de 90 milhões de toneladas e um porto anual capacidade de trânsito 
de 65 milhões de toneladas. Somente na China, a COFCO possui uma 
capacidade de processamento integrada de mais de 60 milhões de 
toneladas, com produtos cobrindo todas as principais categorias de 
consumo diário chinês, incluindo arroz, trigo, milho, óleo e 
oleaginosas, açúcar, algodão, produtos cárneos, laticínios, vinho, chá 
e assim por diante. A COFCO tem 2,3 milhões de pontos de venda 
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GRUPO CONHECEU AS POTENCIALIDADES E RECEBEU PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE 
PLATAFORMA CONJUNTA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS

TERCEIRO DIA
第三天

MISSÃO VISITA DISTRITO DE HUAIROU, EM PEQUIM

 No segundo dia de visita em Pequim, na 
China, o grupo do Brasil conheceu o DISTRITO DE 
HUAIROU. Um dos mais importantes da capital 
chinesa. A missão foi recebida pelas autoridades 
locais, entre elas a Sra. Zhang Ru Xin, secretaria do 
partido comunista, sr. Sun Xue Jun, sr. Li Shu Min, 
vice prefeito, e Feng Jian Qiang, responsável pela 
promoção internacional.

O grupo brasileiro foi saudado pela secretaria do 
partido comunista, sr. Zhang Ru Xin, como de sorte, 
pois parou a chuva. Ela ressaltou as potencialidades 
do distrito, destacando que é uma área 
ambientalmente desenvolvida, uma das melhores 
de Pequim e da China. 

Um polo de desenvolvimento tecnológico e de 
atração de indústria de tecnologia e turismo. 

E propôs uma parceria para criação de uma 
Plataforma entre o Brasil, com destaque para as 
regiões representadas na missão e o Distrito de 
HUAIROU, com a instalação de uma área de 
exposição fixa ou de evento, para promoção das 
empresas e produtos do Rio Grande do Sul.

Por parte do grupo do Brasil foi mostrado o 
potencial na produção de alimentos, com 
destaque também para a atração de novos 
investimentos industriais. A região mostrou que é 
possível receber um parque com empresas de 
tecnologia chinesas.
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Outro ponto de destaque foi à possibilidade de criar 
um espaço para a região divulgar seus produtos e 
serviços, inclusive, na área de cultura e educação. 
Com a realização de um evento para investidores no 
mês de novembro, data em que a China realiza a 
maior feira de impostação do mundo.

Por fim, o grupo do Brasil conheceu as linhas gerais 
para implantação de uma usina de lixo, com 
tecnologia chinesa. O que implicará na realização 
de projeto e visita da empresa à região.

Na agenda final no Distrito, o grupo brasileiro 
conheceu a sede da APEC - Cooperação Econômica 
Ásia-Pacífico, que é um fórum de 21 países-
membros localizado no Círculo do Pacífico, que visa 
promover o livre comércio e a cooperação 
econômica em toda a região da Ásia-Pacífico, e a 
Rota da Seda, que tem foco no investimento em 
infraestrutura, educação, materiais de construção, 
ferrovia e rodovia, automóvel, mercado imobiliário, 
rede elétrica e ferro e aço. Algumas estimativas já 
listam a Iniciativa da nova rota como um dos maiores 
projetos de infraestrutura e investimento da 

história, abrangendo mais de 68 países, incluindo 
65% da população mundial e 40% do PIB mundial 
a partir de 2017. Ambas as iniciativas estão 
estabelecidas no Distrito de HARINOU, com 
destaque para a sede que recebe as cúpulas mais 
importantes destas representações. Que foram 
visitadas pela missão brasileira.

Como resultado da agenda foi acordado o 
seguinte:

A – Parceria para criação de PLATAFORMA fixa 
para promoção de produtos/serviços de 
empresas e do poder público.

B – Oferta de espaço para promoção da região 
por meio de evento para investidores e sociedade 
chinesa. A possibilidade de o distrito receber um 
evento que reproduziria um Centro de Tradições 
Gaúchas.

C – Implantação de uma usina de lixo na região, 
após apresentação de projeto detalhado da 
produção de lixo por cidade/região e formato de 
usina.
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Ecológica do Lago Yanqi, o Parque de Ciência e Educação Huairou 
da Academia Chinesa de Ciências, e a Zona de Indústria de 
Cinema e TV da China (Huairou), a fim de desenvolver 
vigorosamente indústrias de ponta, como finanças, cultura, 
turismo e ciência e tecnologia. Na área de agricultura, o Distrito de 
Huairou aderiu ao conceito de desenvolvimento de eficiência 
produtiva e está desenvolvendo vigorosamente aspectos da 
agricultura de recursos ecológicos, agricultura com produtos de 
alta qualidade, fazendo um esforço total para promover a 
industrialização agrícola.

Huairou New Town é um dos eixos mais importantes da NOVA ROTA 
DA SEDA DA CHINA, e um importante componente do centro de 
comunicação internacional de Pequim. Huairou é uma das quatro 
novas cidades nas quais Pequim (GOVERNO CENTRAL) concentrará 
seus esforços de desenvolvimento, com destaque para a Nova Zona 
Huairou para Indústrias Culturais, Científicas e Tecnológicas de Alto 
Padrão, com o seguinte posicionamento estratégico: centro 
internacional de comunicação e convenções da capital, a base de 
inovação científica e tecnológica, o centro de cinema, televisão e 
cultura, e o distrito modelo amigável da indústria e habitação da 
capital. Com foco também em desenvolver a Zona de Demonstração 
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REPRESENTANTES DO PARTIDO COMUNISTA E DE TODAS AS ESFERAS DA CHINA 
PARTICIPAM DE EVENTO EM TORNO DA MISSÃO BRASILEIRA

QUARTO DIA
第四天

GRUPO É HOMENAGEADO EM EVENTO COM 100 INVESTIDORES

 Para fechar com chave de ouro a passagem 
por Pequim, capital politico-administrativa da 
China, a missão brasileira foi o destaque em noite de 
gala, promovida pela revista GLOBAL ELITE 
MAGAZINE AGENCY, uma das mais importantes 
pontes de mídia e agencia de negócios entre 
investidores chineses com o mundo.

A noite reuniu lideranças do Partido Comunista, 
empresários, investidores, representantes de 
embaixadas, intelectuais, representantes de 
ministérios e da defesa, artistas e as mais 
importantes mídias da China, como a CCTV, maior 
tevê da China e do mundo, e a Agência Xinhua, maior 
da China.

O grupo brasileiro fez uma apresentação robusta 
das potencialidades do Brasil e da região, 
recebendo saudação calorosa dos presentes. Para 
o secretario do Partido Comunista, responsável 
pelas finanças e desenvolvimento, que já foi 
representante da china na ONU, Sr. Zhengyan Chen, 
o Brasil tem muito que ajudar a China e a China ao 
Brasil, principalmente esta região tão rica em 
alimentos.
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Também participaram da cerimônia o ex-vice-
presidente do PCC, Sr. Chen Guomin, o ex-vice-
ministro das Ferrovias, Sr. Guo Lin, presidente da 
Academia chinesa de Ciências de gestão, Sr. Tian 
Zhiqiang, o ex-diretor do Departamento Estadual 
d o s  C o r r e i o s  d a  C h i n a ,  S u n  W e n j u n ,  
Academiachinesa de Ciências instrumento 
Universitário, Professor Dong Chuan, ex-vice-
ministro das Relações Exteriores e Secretário do 
PCC, Sr. LI Shao-Qing, o ex-vice-ministro do 
Ministério de informações, Sr. Jia Huai, também 
membro do CCPIT chinês, Sr. Wangjing Zhong, 
gerente geral da Xinhua News Agency, o presidente 
da China-África Trade Promotion Association, Sr. 
Liu Jianjun, a editora da revista Elite Global, sra. Yin 
Wei.

As autoridades do Brasil  foram muito 
homenageadas, com destaque para a entrega de 
pinturas do mestre Wang Jimin, um dos mais 
importantes pintores da China, que tem 
programa de artes na CCTV.

O evento foi destaque na mídia chinesa. E colocou 
a missão na agenda de importância da elite 
financeira e política chinesa. E terminou com a 
assinatura de acordo.

A – Assinatura de CARTA DE INTENÇÃO para 
promoção da região para investidores na China. 
Com realização de eventos e aproximação com o 
governo da China e abrir com essa divulgação 
uma porta de promoção dos produtos, projetos e 
serviços da região.
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REPRESENTANTES DO PARTIDO COMUNISTA E DE TODAS AS ESFERAS DA CHINA 
PARTICIPAM DE EVENTO EM TORNO DA MISSÃO BRASILEIRA

QUINTO DIA
第五天

MISSÃO CONHECE SISTEMA DE TREM-BALA E LOGÍSTICA 

 Com o objetivo de conhecer o interior da 
China, seus novos fluxos de investimentos, com 
especial destaque para ver de perto a malha 
logística da China, a missão brasileira percorreu 
cerca de 1300 km, com velocidade em torno de 300 a 
350 km hora.

A viagem de cerca de cinco horas mostra o interior 
da China, sua área agrícola, as novas cidades em 
construção, suas rodovias, o cotidiano rural, além 
de parques industriais.

A China construiu em seu território uma rede de 
ferrovias de alta velocidade com mais de 16.000 km, 
que passam pelos mais variados relevos e climas. O 
país desenvolveu esta tecnologia de forma 
endógena, através de processos de engenharia 
reversa. Paralelamente a isto, seus engenheiros 
foram criando inovações que lhes tornou 
extremamente competitiva neste setor.

A construção de grandes obras de infraestrutura 
está diretamente ligada à tradição cultural da 
China Imperial.  Naquela conjuntura, a 
construção dos Grandes Canais de Irrigação 
possibilitou assegurar a dimensão e unificação 
do território chinês, conectando os excedentes 
produtivos de arroz das terras irrigáveis ao sul do 
país, com o Norte mais seco e que apresentava 
problemas de segurança alimentar.

No contexto atual, o país possui 121.000 
quilômetros de ferrovias, constituindo 60% do 
total global. Os chineses têm o objetivo de 
estender a sua rede de ferrovias de alta 
velocidade para um total de 30.000 quilômetros, 
incluindo os países situados em seu espaço 
regional imediato. A construção de ferrovias de 
alta velocidade parece ser o foco inicial da Nova 
Rota da Seda (“Belt and Road Initiative”).
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COM SEDE EM XANGAI, SAFBON É LÍDER DA INDÚSTRIA DE SANEAMENTO E 
TRATAMENTO DE ÁGUA NA CHINA

SEXTO DIA
第六天

MISSÃO VISITA GIGANTE CHINESA DE MEIO AMBIENTE

 Como parte da aproximação entre o Brasil e a 
China na área do meio ambiente, a missão brasileira 
foi recebida na sede da indústria SAFBON, gigante 
na área de saneamento e tratamento de água e 
esgoto, com sede em Xangai, pela sua diretoria 
formada pelo presidente, sr. Alexander Wong, 
acompanhado do vice-presidente, Gabriel Lok, e do 
sr. Wenjun Guan, representando o Partido 
Comunista em Liantang Town, que fica no distrito de 
Qingpu, em Xangai.

Fundada há 21 anos, a SAFBON é líder de mercado 
na China, com ações em bolsa, e tem presença 
global nos EUA, Europa, Ásia e América do Sul, com 
mais de 500 projetos já implantados nas áreas de 
tratamento industrial de água e esgoto, público e 
privado, dessalinização e flotação. 

Atua em mais de 165 países. A empresa busca 
fazer muitas parcerias com o Brasil e ajudar a 
solucionar problemas na área de meio ambiente, 
com o uso das suas tecnologias.

A direção da companhia saudou a presença da 
missão brasileira, destacando sua atuação em 
soluções para os problemas ligados ao meio 
ambiente, com investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento, em parcerias com vários 
países, por meio até de fusões e aquisições.

O grupo brasileiro destacou que a área do meio 
ambiente é estratégica. Mostrou os dados da 
região, que é líder em produção agrícola, mas que 
precisa de parcerias na área do meio ambiente.
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A SAFBON é uma das empresas chinesas que estão 
mudando a imagem do país na área de meio 
ambiente. Sua tecnologia, que usa membranas, 
consegue baixar o custo para despoluição e 
tratamento da água/esgoto. O que pode ajudar no 
enfrentamento dos problemas que possuem a 
região no Brasil. Além de poder trabalhar projetos 
na área de tratamento de dejetos animais, um 
grande gargalo para as cidades com grandes 
rebanhos suínos e da cadeia do frango, por exemplo.

O diretor da SAFBON da área de dessalinização, sr. 
Xiao Bo, apresentou o processo químico de uso de 
membrana e como essa tecnologia está sendo 
incorporado em vários países.

Na pauta foi discutida a possibilidade da região ser 
uma porta de entrada para a empresa no Brasil, 
tendo os mais de 80 municípios como base de 
projeto de saneamento – o que pode gerar a 
abertura de um escritório ou até uma planta na 
região. O que será detalhada e apresentada à 
empresa chinesa.

Ficou acordada a seguinte parceria:

A - Parceria para elaboração de projeto conjunto 
para a região na área de meio ambiente, por meio da 
implantação de sistemas tecnológicos para 
despoluição de áreas, saneamento básico e 
tratamento de água. Com destaque para elaboração 
de soluções voltadas às áreas de dejetos de 
animais.

A SAFBON WATER TECHNOLOGY, Inc. (SWT) é uma fornecedora 
global de soluções integradas para sistemas avançados de 
tratamento de água e esgoto. A empresa dinâmica tem mais de 30 
anos de experiência no mercado de tratamento de água e 
efluentes com capacidades de engenharia inigualáveis. Fornece 
uma solução de fonte única para o projeto, fabricação, 
financiamento, comissionamento e operação de todos os tipos de 
tecnologias de tratamento de água e efluentes, incluindo filtração 
convencional, ultra/ microfiltração, biorreatores de membrana e 
dessalinização com osmose reversa. Seus sistemas incorporam 
uma ampla gama de tecnologias de tratamento para garantir a 
conformidade com os requisitos regulatórios e de clientes.
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GPTC XANGAI ABRE OPORTUNIDADES PARA EXPOSIÇÃO FIXA DOS PRODUTOS DO 
BRASIL, COM LINHA ESPECIAL DE US$ 1 BILHÃO

SEXTO DIA
第六天

MISSÃO BRASILEIRA CONHECE ESPAÇO DE EXPOSIÇÕES

 Um centro de exposição no coração de 
Xangai. Esta é a oportunidade oferecida à missão 
brasileira. O grupo foi recebido pela alta cúpula do 
Pavilhão de Exposição de Xangai, o GPTC, entre eles 
o sr. Xiankun Yu, diretor do GPTC, de Dong Jianping, 
membro do Comitê e vice-prefeito de Township e o 
presidente do GPTC sr. Su Juping, presidente da 
Comissão Conjunta Ásia-Europa de Comércio e 
Investimento, e de Lu LiXing, vice-diretor da China 
(Shanghai) Zona De Livre Comercio, da Comissão 
de Comércio de Shanghai do Distrito De Pudong.

Além de conhecer o espaço, o grupo do Brasil teve 
oportunidade de receber proposta para que o 
pavilhão receba uma área especial do Brasil. 
Proposta que foi assinada entre os representantes 
da missão e responsáveis pelo Pavilhão.

O GPTC é uma área com vários serviços, desde 
alfandegários até shopping. Os cerca de 400 
hectares prontos estão localizados em área 
estratégica, perto do aeroporto (10km), da 
Disneylândia chinesa (20km) e de rodovias que 
interligam a cidade de Xangai. O espaço também 
será uma plataforma tecnológica, pois os 
produtos poderão ser acessados pela internet. 
Além de hotéis, área logística, escritórios e 
exposição. Com zero imposto. E armazenamento 
com capacidade para receber produtos e 
distribuir para o pavilhão e para China. Para 
alimentos, por exemplo, haverá uma área 
integrada.
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Para o presidente do GPTC, o Brasil pode liderar 
espaço no pavilhão, pois o espaço tem todas as 
condições de receber os produtos brasileiros e abrir 
mercado para os serviços do Brasil. E da cultura 
também.

Foi acordada a seguinte agenda:

A – Assinatura de CARTA DE INTENÇÃO para 
parceria em promoção de produtos da região, com 
base em linha de U$ 1 bilhão, que se destinará para 
compra direta de produtos do Brasil, com foco em 
produtos industrializados e commodities. Dessa 
forma, este intercâmbio permitirá que os setores se 
organizem na região, por meio da Bolsa de 
Alimentos, e forneçam estes produtos ao mercado 
chinês.

Zona de livre comércio e centro de exposições

Zona de Livre Comércio de Xangai (Xangai FTZ ou SFTZ, 
oficialmente Zona Piloto de Comércio Livre da China (Xangai). É 
uma zona de livre comércio em Xangai , na China. Em 22 de agosto 
de 2013, o Conselho de Estado aprovou a criação da SFTZ. 
Oficialmente lançado em 29 de setembro de 2013 com o apoio do 
primeiro - ministro chinês, Li Keqiang , é a primeira zona de livre 
comércio na China continental. A área integra quatro zonas 
alfandegárias existentes no distrito de Pudong - Zona Franca de 
Waigaoqiao, Parque de Logística de Comércio Livre Waigaoqiao, 
Área Portuária de Livre Comércio de Yangshan e Pudong Zona de 
comércio livre abrangente do aeroporto. Desde 21 de abril de 2015, 
as áreas da Shanghai FTZ são expandidas, incluindo a Zona 
Financeira e Comercial de Lujiazui , a Zona de Desenvolvimento 
Econômico e Tecnológico de Xangai Jinqiao (antiga Zona de 
Processamento de Exportação de Jinqiao) e o Parque de Alta 
Tecnologia de Zhangjiang.

B – Criação de um espaço fixo para o Brasil, em 
especial para a região, dentro do GPTC, que 
promoverá a exposição e eventos contínuos dos 
produtos e serviços do Brasil.

C – Promoção da cultura da região por meio da 
presença fixa de artistas e da gastronomia, 
voltada tanto para investidores como para o 
público em geral, visto que o GPTC é um espaço 
de 400 hectares, com shopping, área de logística, 
hotelaria, alfândega, entre outros
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EMPRESA FOSHAN NINGYU É LIDER DE MERCADO NA CHINA E UMA DAS MAIORES 
EMPRESAS DE LED E TECNOLOGIA PARA ÁREAS URBANAS DO MUNDO

SÉTIMO DIA
第七天

MISSÃO CONHECE CIDADE INTELIGENTE NA CHINA

 Tonar as cidades mais inteligentes, com o uso 
de tecnologias é um dos objetivos da visita da 
missão brasileira à empresa FOSHAN NINGYU 
SCIENCE & TECHNOLOGY, que fica no distrito de 
Nantong, em Xangai.

O grupo foi recebido pela sra. Xu Ai Min, diretora do 
Comitê para Hong Kong, Macau e Taiwan da cidade 
de Nantong, pelo sr. Zhu Huichong, presidente da 
Foshan Ningyu Science & Technology, e Chen Wei, 
representante do governo municipal de Nantong, 
responsável pelas relações internacionais.

Zhu Huichong, presidente da Foshan Ningyu 
Science & Technology, fez uma apresentação do 
cenário de energia ao longo dos anos. E fez o 
registro desta mudança por meio das tecnologias 

em torno do Led. A empresa foca em produzir 
soluções para resolver os problemas das cidades 
e das empresas na área de iluminação, mas 
agregando outras funções necessárias, como 
monitoramento e wi fi.

As soluções envolvem melhoramento do 
transporte público, pois a iluminação correta 
favorece melhor fluidez no trânsito e evita 
acidentes. Outro ponto é a questão econômica, 
q u e  t r a n s f o r m a  a  c i d a d e ,  c o m  s e u  
e m b e l e z a m e n t o ,  m a s  q u e  g e r a  o  
desenvolvimento e atração de negócios. O que 
gera benefícios para o poder público, com a 
economia de gastos, pois uma melhor iluminação 
tecnológica baixa os custos da iluminação 
pública.
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O grupo brasileiro apresentou a região e as 
necessidades nesta área de iluminação, o que 
envolveria mais de 80 municípios. Além da demanda 
do setor industrial local e dos agricultores. A 
FOSHAN atua em iluminação para estradas, portos, 
fábricas, aeroportos, espaços públicos, residências 
e uma variedade de funções. O que pode ser uma 
grande parceria para resolver os problemas da 
região com iluminação.

Essa parceria entre a FOSHAN e a missão brasileira 
envolverá uma visita da empresa ao Brasil, com a 
apresentação de projeto técnico das necessidades 
da região.

Pauta acordada:

A – Parceria para criação de Cidades 
Inteligentes, por meio da implantação de projetos 
nas áreas de iluminação, wifi e monitoramento. 
Estabelecer uma área de intercâmbio com os 
municípios e empresas interessadas, o que pode 
resultar na abertura de um escritório ou uma 
fabrica na região, com assistência técnica de 20 
anos. E a possibilidade de o financiamento da 
implantação do Led e da infraestrutura de Cidade 
Inteligente ser feita pela troca de alimentos, via 
Bolsa de Alimentos.

Foshan Ningyu Science & Technology Inc. é uma das mais 
importantes empresas de desenvolvimento e tecnologia na área 
de soluções de energias públicas e privadas. Criada em 2004, a 
empresa já atende mais de 22 províncias (Estados) na China. Com 
destaques para iluminação pública com postes inteligentes, que 
reúnem captação de energia solar, monitoramento com câmeras 
e wi-fi. Também com destaque nas parcerias para preparação de 
projetos de implantação de iluminação em led para cidades e 
empresas. Outro destaque da sua atuação está no 
desenvolvimento de Cidades Inteligentes, com as mais 
avançadas técnicas de desenvolvimento de alta tecnologia.
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GRUPO CONHECE O MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE XANGAI

OITAVO DIA
第⼋天

MISSÃO TRATA DE PARCERIA E INVESTIMENTO PARA O 
HOSPITAL REGIONAL EM PALMEIRAMISSÃO TRATA DE PARCERIA 

 Um antigo sonho, o Hospital Regional foi tema 
de reunião que envolveu representantes do 
gove r n o,  e m  X a n ga i ,  q u e  t rat a ra m  d a s  
possibilidades em torno do projeto e o que poder ser 
feito, a partir de parceria com a China. O encontro 
reuniu o chefe do CCPPC de Shanghai, Jiangsu 
Haimen, o sr. Chen, representante do prefeito do 
distrito de Songjiang, o sr. Wang, representante do 
governador da província de Fujian.

O grupo de autoridades chinesas foi acompanhada 
na reunião do sr. Tu Jie, um famoso mestre de artes 
industrial cujas esculturas em madeira ganharam 
muitos prêmios internacionais e são coletadas por 
muitos museus estrangeiros. A reunião ocorreu no 
Museu de Arte Contemporânea de Xangai, um dos 
mais famosos da China, que tem algumas coleções, 
deste mestre em esculturas em madeira, que tem 
séries avaliadas em cerca de US$ 10 bilhões. E é um 
grande benemérito de obras sociais, já tendo feito 
doações para a ONU. E que gostou muito do projeto 
de ter um hospital com medicina chinesa no Brasil.

O grupo do Brasil apresentou o projeto do Hospital 
Regional e do Hospital em Tenente Portela – para 
possível parceria em doação ou tecnologia –, 
envolvendo parte de medicina ocidental e com a 
inclusão de medicina chinesa.

A partir de projeto já desenvolvido por médicos 
chineses no Brasil, o Hospital Regional recebeu 
sinal verde para ter uma parceria forte do 
governo de Xangai e Fujian, provinciais que 
contam as mais modernas tecnologias na área 
médica, que sugeriu uma rápida missão técnica 
para conhecer este sistema e verificar o que 
pode ser replicado no Brasil, neste hospital. E 
que o governo contribuirá para levar estas 
tecnologias para o Hospital Regional.
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Assim concordaram:

A – Abertura do sistema de saúde de Xangai para 
receber missão técnica para conhecimento da 
tecnologia e possíveis parcerias. Agenda envolveu 
representantes do governo, empresários e 
beneméritos. O governo local possui um dos 
sistemas mais avançados do mundo, podendo 
colaborar com equipamentos, financiamento e 
formato duplo, com medicina chinesa e ocidental.

B – Visita ao Museu de arte Contemporânea de 
Xangai, no qual o grupo foi recebido pelo seu criador 
e diretor, um dos mais importantes artistas da 
China. Uma ponte para os artistas da região e de 
possível exposição no Brasil.
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MUNICÍPIO: CASEIROS

 O prefeito Léo Tessaro, representando a 

AMUNOR, apresentou o diferencial do município, 

com destaque para sua localização, tendo como eixo 
forte a agricultura, em especial a agropecuária. 
Mostrou a variedade da produção local, com ênfase 
nas culturas de grãos como soja, milho e trigo. E 
também a bovinocultura leiteira, os aviários, a 
fruticultura, entre outras frutas e olerícolas. Deixou 
abertas as portas para investimentos das empresas 
e do governo chinês, principalmente, na ampliação 
da área de produção de grãos, com uso de novas 
tecnologias. E espera dar continuidade nos projetos 
solicitados, tanto para o próprio município, como 
nos que serão realizados conjuntamente. 
Com destaque para sua região agregada de 
municípios. E os produtos do município foram 
apresentados, por meio de amostras.

Administração: Prefeito Léo Tessaro

Site: http://www.caseiros.rs.gov.br/
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MUNICÍPIO: CORONEL BICACO 

 O prefeito Jurandir da Silva, representando a 

AMUCELEIRO, destacou os potenciais do 

município, bem como da região que congrega. De 
olho no país que mais consome alimentos do mundo, 
deu destaque para a agricultura e a pecuária, em 
especial a indústria da erva-mate, apresentando 
Bicaco como a "Capital Nacional da Erva-Mate", mas 
deu ênfase a força do munícipio na produção de 
alimentos, em destaque a soja, o Trigo, o milho e o 
feijão. Aproveitou as exposições para deixar espaço 
para o município receber a planta de centros de 
pesquisas em alimentos, além de outras indústrias. 
O Rodeio da cidade foi destaque em vídeo 
apresentando na China. E os produtos do município 
foram apresentados, por meio de amostras.

Administração: Prefeito Jurandir da Silva

Site: www.coronelbicaco.rs.gov.br/
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MUNICÍPIO: LIBERATO SALZANO

 O prefeito Gilson de Carli, também 

presidente da AMZOP, apresentou Liberato 

Salzano, destacando sua diversificação, que 
a b r a n g e  v á r i a s  c u l t u r a s  c o m o  c i t r o s ,  
hortifrutigranjeiros, gado de leite, cana de açúcar, 
fumo, parreiras, entre outros, como chave para 
atração de novos investimentos, além da própria 
região, como bem ressaltado na apresentação 
entregue para as autoridades e empresários na 
China. Tratou de setores estratégicos que devem ser 
trabalhados, entre eles a iluminação pública (LED), o 
Hospital  Regional,  a nova concepção de 
desenvolvimento para a região, com esta nova 
parceria com a China. Estando o munícipio aberto a 
receber parcerias para impulsionar sua indústria e 
setor de agricultura. E os produtos do município 
foram apresentados, por meio de amostras.

Administração: Prefeito Gilson de Carli

Site: www.liberatosalzano.rs.gov.br
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MUNICÍPIO: NOVA BOA VISTA

 O prefeito Daniel Thalheimer mostrou-se 

muito entusiasmado com a possibilidade do 
município receber novos investimentos da China. 
Também apresentou Nova Boa Vista como possível 
polo para expansão de culturas e de atração de 
empresas. Reforçou a importância da agropecuária, 
além da produção agrícola (soja, milho, trigo), a 
suinocultura, a bovinocultura de leite e fruticultura, 
mel e derivados, vinhos artesanais, produção de 
peixes, cana de açúcar e derivados. Reforçou o 
convite, também feito por todos os integrantes da 
missão, para que as empresas e o governo possam 
visitar a região e sua cidade. Para devolver toda a 
recepção tão distinta que recebeu na China. E os 
produtos do município foram apresentados, por 
meio de amostras.

Administração: Prefeito Daniel Thalheimer

Site: www.novaboavista.rs.gov.br
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MUNICÍPIO: NOVO BARREIRO 

 O prefeito Edinaldo Rupolo Rossetto 

mostrou o forte do município, com a exposição da 
erva-mate, oferecendo aos chineses até a 
degustação do chimarrão, que contou com a ajuda 
de toda a missão. E a sugestão de criação de um do 
Centro Tecnológico da Erva Mate. Reforçando o 
potencial deste produto, o que agrega toda a região. 
E da possível parceria com a China para introdução 
da erva-mate na alimentação chinesa. O que foi 
muito bem aceita. Também reforçou a bacia leiteira, 
a suinocultura, além de grãos (milho, soja e trigo), de 
bovinos e suínos. Novo Barreiro está disposto a dar 
prosseguimento nesta parceria, para geração de 
investimentos e recepção de projetos em tecnologia 
e outros.

Administração: Prefeito Edinaldo Rupolo 

Rossetto

Site: www.novobarreiro.rs.gov.br/portal/
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MUNICÍPIO: PALMEIRA DAS MISSÕES 

 O secretário da fazenda do município, 
Silvestre Becker, representando o prefeito, 
destacou os setores estratégicos do município e da 
região, com destaque para a indústria de 
transformação, da construção civil, do comércio, de 
serviços, da agropecuária e da extração vegetal, 
caça e pesca. Sua forte produção de soja, e de 
outras culturas (milho, trigo e aveia), as cadeias do 
leite e de suínos. Palmeira está aberta a receber 
novos investimentos e ser um hub na região para o 
desenvolvimento de novas parcerias, com ênfase 
em projetos mais urgentes, como o próprio Hospital 
Regional e o reforço em áreas-chaves, como 
iluminação pública e as trocas no setor de alimentos. 
Reforçou o convite para que breve a região possa 
receber visitas dos empresários e investidores 
chineses.

Administração: Prefeito Eduardo Russomano 

Freire (advogado)

Site: www.palmeiradasmissoes-rs.com.br
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MUNICÍPIO: SAGRADA FAMÍLIA

 O prefeito Marcos do Nascimento Santos 

mostrou as potencialidades do seu município, em 
especial da agricultura, da suinocultura, da 
agroindústria, com papel relevante da agricultura 
familiar e abatedouro de peixes. A produção de 
alimentos foi destaque em sua exposição para 
empresários e investidores chineses, ressaltando 
produtos que são exportados e que podem ter um 
volume maior, como carne, soja, feijão e leite. Abriu 
as portas do município para receber investimentos e 
com potencial na agregação de projetos públicos e 
privados. E os produtos do município foram 
apresentados, por meio de amostras.

Administração: Prefeito Marcos do Nascimento 

Santos

Site: www.sagradafamilia.rs.gov.br
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MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DAS MISSÕES 

 O prefeito Silvio Pedrotti de Oliveira 

apresentou o município, seus diferenciais, com 
destaque, principalmente, na cultura do amendoim, 
muito destacado pelos chineses em sua 
apresentação. O prefeito reforçou a forte 
agricultura, com destaque para produção de 
lavouras temporárias (soja, milho, trigo, leite, 
avicultura, suinocultura e mandioca). Também 
reforçou o papel da fruticultura (laranja, uva, 
tangerina, figo e limão). E a cultura da erva-mate, 
com excelente produção. E o potencial turístico, em 
especial o rural ecológico. E os produtos do 
município foram apresentados, por meio de 
amostras. Deixou a cidade e a região para receber 
investimentos chineses, principalmente na indústria 
de alimentos.

Administração: prefeito Silvio Pedrotti de Oliveira

Site: www.saojosedasmissoes.rs.gov.br

Realizações



206

Realizações



207

ENTIDADE: CONTAC

 Os três representantes da Confederação 

Brasileira Democrática dos Trabalhadores 

nas Indústrias da Alimentação da CUT 

(CONTAC), Nelson Moreli, secretário de Política 

Sindical, Osvaldo Teófilo, secretário de 

Relações Internacionais, e Josimar Luiz 

Cecchin, secretário de Juventude, abriram suas 

falas ressaltando a figura do presidente da 

entidade, Siderlei de Oliveira, como um grande 

visionário, sendo a ponte entre a CONTAC e a 
China, por meio da parceria com a CCDIBC.  
Falaram da importância da CONTAC no cenário 
sindical brasileiro, com destaque para o setor de 
Alimentação, com a representação de mais de 
quatro milhões de trabalhadores no Brasil. 

Citando algumas das grandes empresas que eles 
possuem trabalhadores representados. Além de 
enfatizar a importância das relações diretas com a 
China, na promoção de uma nova forma de 
parceria. A criação da Bolsa de Alimentos da 
Terra ao Prato e as ações para aproximar quem 
produz de quem compra estão entre as 
prioridades. Levando em conta a soberania e o 
respeito ao trabalhador e suas condições de 
trabalho. Entre os produtos destacadas estiveram 
o café, principalmente, de Minas Gerais, em suas 
várias opções. E o leite, com destaque para o pó – 
que está em alta na China. Também foram 
mostradas opções de investimento em plantas 
frigoríficas e na pujança do setor no Brasil. O que 
foi muito bem visto pelas empresas na China, com 
destaque para a estatal COFCO, a maior empresa 
de alimentos do mundo.  
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ENTIDADE: MPA

 O  M ov i m e n t o  d o s  Pe q u e n o s  

Agricultores (MPA) foi representando por 

Romário Rosseto, liderança nacional, que 

mostrou a capilaridade da entidade no Brasil, em 
que estão em 17 estados, e no Mundo, por meio de 
associações internacionais que participam. No 
foco a concretização da Bolsa de Alimentos, que 
será uma ponte entre quem produz e quem 
compra, mas também será um canal para projetos 
e demandas do setor de Alimentos no país. Para o 
dirigente, a China representa uma clara opção 
pelos trabalhadores e o MPA se colocou a 
disposição para juntos com a CONTAC e as 
autoridades presentes encaminhar os pleitos 
para avançar numa relação de ganha-ganha. E 
para que os pequenos agricultores tenham 
espaço para seus produtos, gerando renda e 
qualidade de vida para suas famílias.     

208

Realizações



209

EMPRESA: ABC AGRÍCOLA

ANGELO BUSANELLO
 Apresentou o potencial da sua empresa na 
área de comercialização de grãos na região, 
tendo prestado serviços para empresas chinesas, 
com a COFCO. E se colocou a disposição para 
tratativas na expansão de sua empresa com 
investidores chineses, além de deixar espaço 
para novos serviços, que podem surgir a partir de 
parcerias, em especial no setor agrícola de 
tecnologia.
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EMPRESA: BRAUCKS AGRONEGÓCIOS

ANDERSON BRAUCKS
 Mostrou a potencialidade da sua empresa e 
sua capilaridade na região. Aberta a receber 
novos investimento e parceiros. Também 
apresentou, em algumas oportunidades, o projeto 
de apoio ao hospital de Tenente Portela, que é 
presidido voluntariamente a mais de 11 anos pela 
sócia proprietária da empresa. 
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EMPRESA: CRESOL

GELSON JOSE FERRARI
 Apresentou as possibilidades de parceria 
entre a Cresol e a China, sendo uma das mais 
importantes cooperativas de credito na região sul, 
com mais de 500 mil associados. E mostrou um 
panorama da região e do Brasil, principalmente no 
setor de agricultura. Também reforçou a 
importância de projetos de parceria, como o do 
hospital de Tenente Portela. 
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CCDIBC

FABIO HU
 Para o presidente da Câmara de Comércio 
de Desenvolvimento Internacional Brasil-China 
(CCDIBC), Fabio Hu, que organizou a missão, esta 
é uma etapa necessária para quem deseja, de 
fato, fazer negócios com a China. E esta etapa 
passa pela ida ao País, mas que não pode se 
restringir a uma feira. Tem que conhecer os 
empresários, os investidores, o governo, as 
empresas, as cidades, os espaços culturais, a 
história da China. E ver de perto como os chineses 
estão se relacionando com o mundo. E 
desenvolvendo suas próprias soluções. E 
enfrentando seus problemas. Esta missão da 
região da Produção, de Celeiro e da Norte 
Riograndense, junto com a CONTAC e o MPA, é 
inédita. E fez uma caminhada de abertura de 
portas. E a China ficou muito feliz. Voltamos com 
muito trabalho pela frente. Esperamos e torcemos 
para que esta missão seja a primeira de muitas, 
que os projetos transformem o sonho em 
realidade. E que ganhem os dois povos, chineses e 
brasileiros. 
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DOCUMENTOS
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CARTA PEQUIM, XANGAI
24 DE JULHO DE 2018

RIO GRANDE DO SUL, regiões: amzop, amuceleiro E amunor; 
entidades: contac e mpa. 

                                         UMA NOVA PARCERIA COM A CHINA
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1 – COFCO, MAIOR EMPRESA DE ALIMENTOS DA CHINA E DO MUNDO (PEQUIM)
 A - Assinatura de CARTA DE INTENÇÃO com objetivo a promover a aproximação entre produção e venda 
direta à China, por meio da Bolsa de Alimentos;  
 B – Abertura de canal para produtos industrializados brasileiros, com foco na presença e disponibilidade 
na China, em cadeias de supermercados e empresas alimentícias e para consumidor final;

2 – DISTRITO DE HUAIROU NEW TOWN, UM DOS MAIS IMPORTANTES EM DESENVOLVIMENTO E PLATAFORMA 
DE INVESTIMENTOS DE PEQUIM E DA CHINA (PEQUIM)
 A – Parceria para criação de PLATAFORMA fixa para promoção de produtos/serviços de empresas e do 
poder público.
 B – Oferta de espaço para promoção da região por meio de evento para investidores e sociedade chinesa. 
A possibilidade de o distrito receber um evento que reproduziria um Centro de Tradições Gaúchas.  
 C – Implantação de uma usina de lixo na região, após apresentação de projeto detalhado da produção de 
lixo por cidade/região e formato de usina.  

3 – GLOBAL ELITE MAGAZINE AGENCY, MAIOR REVISTA DE INVESTIMENTO DA CHINA
 A – Assinatura de CARTA DE INTENÇÃO para promoção da região para investidores na China. Com 
realização de eventos e aproximação com o governo da China e abrir com essa divulgação uma porta de 
promoção dos produtos, projetos e serviços da região. 
 B – Evento contou com a alta cúpula do Partido Comunista da China, por meio de seu diretor financeiro e 
econômico, bem como de representantes de empresários, investidores, academia, artistas, mídia e intelectuais.  

4 – SAFBOM, UMA DAS MAIORES EMPRESAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (XANGAI)
 A - Parceria para elaboração de projeto conjunto para a região na área de meio ambiente, por meio da 
implantação de sistemas tecnológicos para despoluição de áreas, saneamento básico e tratamento de água. Com 
destaque para elaboração de soluções voltadas às áreas de dejetos de animais. 

5 - GPTC XANGAI, MAIOR CENTRO DE PROMOÇÃO DE XANGAI E ZONA DE LIVRE COMÉRCIO (XANGAI)
 A – Assinatura de CARTA DE INTENÇÃO para parceria em promoção de produtos da região, com base em 
linha de U$ 1 bilhão, que se destinará  para compra direta de produtos do Brasil, com foco em produtos 
industrializados e commodities. Dessa forma, este intercâmbio permitirá que os setores se organizem na região, 
por meio da Bolsa de Alimentos, e forneçam estes produtos ao mercado chinês.   
 B – Criação de um espaço fixo para o Brasil, em especial para a região, dentro do GPTC, que promoverá a 
exposição e eventos contínuos dos produtos e serviços do Brasil.
 C – Promoção da cultura da região por meio da presença fixa de artistas e da gastronomia, voltada tanto 
para investidores como para o público em geral, visto que o GPTC é um espaço de 400 hectares, com shopping, 
área de logística, hotelaria, alfândega, entre outros. 
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6 – SBM, EMPRESA DE MÁQUINAS E TRATAMENTO DE MINERAIS (XANGAI)
 A – Parceria na elaboração de projeto de mapeamento das necessidades da região na área de 
asfalto/minérios e setor de construção civil. O objetivo é fazer um intercâmbio com os municípios/consórcios e 
empresas privadas para implantação de uma fábrica ou de um escritório para venda dos maquinários. E de 
projeto conjunto dos municípios para programa de melhoria das vias ou de novas coberturas alfabéticas, com 
possível parceria e financiamento da China.     

7 – FOSHAN NINGYU, EMPRESA DE LED E CIDADE INTELIGENTE (XANGAI)
 A – Parceria para criação de Cidades Inteligentes, por meio da implantação de projetos nas áreas de 
iluminação, wifi e monitoramento. Estabelecer uma área de intercâmbio com os municípios e empresas 
interessadas, o que pode resultar na abertura de um escritório ou uma fabrica na região, com assistência técnica 
de 20 anos. E a possibilidade de o financiamento da implantação do Led e da infraestrutura de Cidade Inteligente 
ser feita pela troca de alimentos, via Bolsa de Alimentos.

8- ENCONTRO COM GOVERNO E EMPRESÁRIOS (EM XANGAI)
 A – Abertura do sistema de saúde de Xangai para receber missão técnica para conhecimento da 
tecnologia e possíveis parcerias. Agenda envolveu representantes do governo, empresários e beneméritos. O 
governo local possui um dos sistemas mais avançados do mundo, podendo colaborar com equipamentos, 
financiamento e formato duplo, com medicina chinesa e ocidental.
 B – Visita ao Museu de arte Contemporânea de Xangai, no qual o grupo foi recebido pelo seu criador e 
diretor, um dos mais importantes artistas da China. Uma ponte para os artistas da região e de possível exposição 
no Brasil. 
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 Todos os acordos assinados e as parcerias propostas envolvem o retorno de cada uma destas 
empresas/governos ao Brasil, com visita especial à região.

E para cada parceria e acordo assinado caberá à missão brasileira elaborar os projetos técnicos 
necessários, com o suporte da China e da Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China 
(CCDIBC). 
A janela de oportunidades aberta requer ações práticas e rápidas, pois a China, por meios de representantes do 
governo, investidores e empresários, está disposta a desenvolver parcerias sólidas, em áreas estratégicas. 

E cabe ao grupo do Brasil que esteve na China liderar este novo status nas relações em sua região, além de 
ter claro que há possibilidades concretas a partir das parcerias e acordos assinados, algo inédito, em se tratando 
das entidades envolvidas: CONTAC, MPA, AMZOP, AMUCELEIRO E AMUNOR, além de outras cidades e entidades 
que podem se juntar a esta iniciativa. 
O povo chinês e brasileiro, em especial o gaúcho, possui laços fortes que são a base para este novo cenário de 
trocas, que não pode se apequenar diante das grandes oportunidades nesta parceria com o país que mais cresce 
no mundo. E este novo olhar deve considerar a soberania de cada parceiro, reconhecendo as suas 
potencialidades e complementariedades. 

E juntos trabalhar em projetos técnicos, que envolvem novas visitas e o recebimento das empresas 
chinesas na região.  

AMZOP
 AMUCELEIRO

AMUNOR
 CONTAC

MPA
 CASEIROS

CORONAL BICACO
 LIBERATO SALZANO

NOVA BOA VISTA
 NOVO BARREIRO

PALMEIRA DAS MISSÕES
 SAGRADA FAMÍLIA

SÃO JOSE DAS MISSÕES
 EMPRESÁRIOS DA REGIÃO NAS ÁREAS DE GRÃOS E CRÉDITO 
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DESTAQUE NA MÍDIA CHINESA
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DESTAQUE NA MÍDIA CHINESA
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MISSÃO RIO GRANDE DO SUL 2018 | BRASIL-CHINA
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Fabio Hu participou de ato que homenageou a comunidade chinesa na Câmara Municipal de São Paulo

 Presidente da CCDIBC é homenageado no Dia do imigrante Chinês

          
 

 

 A Câmara Municipal de São Paulo realizou hoje (15 de agosto) a solenidade de hasteamento da bandeira da China em registro ao 

Dia do imigrante Chinês. O evento reuniu a comunidade chinesa na cidade, tendo a frente à participação do cônsul-Geral, sra. Chen 

Peijie.

 A cerimonia foi uma iniciativa da vereadora Edir Sales, que é autora da lei que criou este dia em São Paulo. “O dia está frio, mas 

nossos corações estão quentes”, frisou a vereadora Edir, em fala sobre a importância deste dia para chineses e brasileiros. 

 Para a sra. Chen, o Brasil e São Paulo são irmãos da China. A cônsul-geral destacou a iniciativa da vereadora, bem como a linda 

apresentação da banda da guarda metropolitana, que tocou o hino da China.  

Homenagem

 Como parte da solenidade, a vereadora homenageou várias personalidades da comunidade chinesa. Entre elas, o presidente da 

Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China (CCDIBC), Fabio Hu, que ressaltou a singularidade deste Ato.

 “O Brasil e a China comemoram este dia. É um momento de muitas trocas e oportunidades. Cada chinês que chegou lá atrás é um 

símbolo desta irmandade que existe até hoje. E que vai a cada dia ser maior e melhor”, concluiu Hu. 

Realizações
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Obrigado!

Fábio Hu
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