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O Brasil terá oportunidade de consolidar sua imagem, promover produtos e serviços e de atrair 
investimentos na China durante a Expo Xangai 2010, agendada para 01/05 a 31/10/10. A 
Agência de Exportações e Investimentos (Apex) prepara uma série de atividades a serem 
realizadas em um pavilhão de 2 mil metros quadrados destinado exclusivamente ao País. 
Haverá uma rica mostra audiovisual e uma série de atividades culturais para mostrar a 
realidade brasileira especialmente a formadores de opinião. 
“A vantagem de quando não se tem ainda a imagem posicionada, como nosso caso na China, é 
que podemos construí-la de maneira apropriada. Queremos mostrar o Brasil moderno, com 
estrutura sólida, um porto seguro para os investimentos, um país que tem estabilidade 
macroeconômica, mercado doméstico relevante, que exerce liderança regional e já se 
comporta como um grande player global”, destacou Suelma Rosa, coordenadora ténica da 
Apex para a Expo Xangai 2010. Ela participou nesta quinta-feira (26/11) do comitê de 
Comércio Exterior da Amcham-São Paulo.  

A Expo faz parte do calendário internacional desde o século XIX e tem como objetivo a 
promoção dos países. Em 2010, sairá do circuito europeu e será realizada pela primeira vez 
em um país em desenvolvimento, com grandes dimensões: a estrutura é próxima à de uma 
cidade, com 240 pavilhões e previsão de 70 milhões de visitantes, sendo 90% locais. 
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Exportações e investimentos 

Neste ano, de janeiro a agosto, o Brasil exportou US$ 14,36 bilhões, sendo quase 80% 
relativos a soja e minério de ferro. A Apex atuará para que o Brasil consiga inserir novos 
produtos e serviços na pauta de exportações para a China, atualmente o principal destino 
comercial do País.  

“A China é o nosso primeiro mercado hoje, mas a pauta está muito concentrada em 
commodities e há potencial para buscarmos espaço em nichos industriais e de serviços”, 
comentou Suelma.  

A Apex realizou estudos do mercado chinês para todos os 70 setores da economia brasileira 
exportadores que apoia. Segundo o levantamento, há possibilidades de negócios nos setores 
de alimentos e bebidas, moda de luxo, construção civil – tanto materiais como serviços de 
engenharia, arquitetura e design –, e equipamentos e tecnologia.  

A coordenadora técnica Suelma Rosa destacou ainda que a Apex buscará investimentos 
chineses a empreendimentos para a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Também haverá 
esforços para a atração de recursos para as áreas de semicondutores e Tecnologia da 
Informação (TI). “Hoje, aqui na Amcham, discutimos a possibilidade de trabalhar igualmente 
com o setor de infraestrutura portuária e logística.” 

China em ascensão 

O presidente da Câmara Brasil-China de Desenvolvimento Econômico, Paul Liu, avalia que a 
China será a segunda potência econômica do mundo no próximo ano, atrás apenas dos 
Estados Unidos. De acordo com ele, o Japão, atualmente no segundo lugar, foi fortemente 
impactado pela crise financeira internacional e seguirá em leve recuperação, ao passo que a 
China manterá um crescimento próximo a 8% em 2010.  

Para que o Brasil usufrua desse momento promissor para a China, Liu defende que o governo 
tenha políticas mais incisivas e caminhe para a assinatura de um acordo comercial. “O Chile, 
um país pequeno, fez acordo de livre de comércio com a China, incluindo centenas de 
produtos. Hoje, há mais produtos chilenos do que brasileiros naquele mercado. Aqui, o 
governo deveria realizar um acordo semelhante, abrir as portas para os empresários 
executarem negócios. Falta união entre governo e empresários nesse sentido”, afirmou  

 

 

 



Entendimento cultural 

Daniel Covre, executivo sênior do Itaú BBA, responsável pelo início da operação do banco 
corporativo em Xangai em 2004, deu uma série de orientações aos interessados em atuar 
naquele mercado, seja abrindo escritórios de representação ou plantas próprias. “A China não 
tem piedade com amadorismo. É fundamental a compreensão da cultura local e ter domínio 
básico da língua”, destacou.  

Antes das reuniões com executivos chineses, Covre recomenda a transmissão do maior 
número de informações possíveis sobre a empresa e foco da negociação. Segundo ele, pode-se 
fazer uso da estrutura de tradutores no País e é fundamental buscar intermediários locais 
(guanxi) na negociação para garantir o bom relacionamento. 

Ele informou que hoje há mais de 45 subsidiárias de empresas brasileiras na China e que em 
2005 havia menos de 15. 
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