
Brasil deve explorar mais relação de complementaridade comercial com China  
 
O Brasil deve apostar cada vez mais na aproximação comercial com a China, estabelecendo 
uma relação de complementaridade. Há grande espaço para o País se beneficiar mais de uma 
parceria de mais de dez anos com o gigante asiático e que recentemente assumiu dimensão 
significativa na balança comercial brasileira, avaliam consultores que participaram nesta terça-
feira (10/08) de café na Amcham- São Paulo. No evento, foram apresentados detalhes de uma 
nova missão empresarial da Amcham que terá como destino a China e está marcada para 
outubro.  
 
“O País ainda não aprofundou a gestão política e econômica com a China. São poucas as ações 
nesse sentido e, ainda assim, a China se transformou na maior parceira comercial do Brasil. O 
potencial de negócios entre os dois Países é muito grande e, a partir do momento em que os 
laços comecem a se estreitar, os resultados certamente se ampliarão”, disse Thomaz Machado, 
CEO da consultoria China Invest. 
 
O Produto Interno Bruto (PIB) da China deve ter uma expansão entre 8% e 9% neste ano e, 
somado à ascensão da classe média, constitui um cenário rico de oportunidades a serem 
exploradas pelo Brasil.  
 
“Para continuar crescendo, a China precisará de produtos brasileiros, desde alimentos, 
minérios e insumos. Já para o Brasil, a China tem papel importante no que diz respeito às 
importações de máquinas e equipamentos (primeiros itens da pauta que reduzem os custos 
dos processos industriais), além de produtos de tecnologia da informação e telecomunicações 
e uma lista de mercadorias que contribui para estabilizar preços aqui”, afirmou Hsieh Ling, 
diretora da Win Education Business Support, consultoria em negócios e provedora de cursos de 
mandarim e workshops de cultura chinesa.  
 
Ambiente chinês 
 
Hsieh Ling ressaltou aos empresários brasileiros que as condições hoje são favoráveis para os 
negócios com a China. O país vive estabilidade governamental, está colocando em prática seu 
11º plano quinquenal, investe em infraestrutura e educação e, ao mesmo tempo, avança na 
adequação das políticas comerciais. “Há similaridades com as práticas ocidentais tanto do 
ponto de vista do sistema financeiro quanto comercial. Entretanto, o jeito de negociar ainda é 
diferente”, comentou ela. 
 
A interação bem-sucedida com empresários e representantes comerciais chineses, conforme a 
especialista, depende de conhecimento prévio sobre alguns aspectos culturais, principalmente 
devido à barreira colocada pelo idioma. A comunicação costuma ser em Inglês, que não é a 
língua mãe de nenhuma das partes.  
 
Os chineses gostam de tratar de negócios durante as refeições, em banquetes com pratos 
variados, incluindo frutos do mar, vegetais e todos os tipos de carnes. Segundo a especialista, 
eles necessitam estabelecer uma relação de confiança mais próxima antes de efetivar as 
parcerias, o que inclui o hábito comum de mostrar fotos das famílias nos eventos e reuniões. 
Eles preferem, no entanto, que as primeiras tratativas sejam realizadas por interlocutores, 
antes de as propostas serem levadas às lideranças das companhias. Em todos os encontros, a 
apresentação de cartões de visita é quase uma exigência, de preferência com tradução em 
mandarim.  
 
“O timing chinês para a tomada de decisão é diferente. Eles gastam bastante tempo 
analisando, negociando. Além disso, na China, a palavra ‘não’ é pouco usada e isso dificulta o 
entendimento por parte das pessoas que gostam de tudo ‘preto no branco’ ou seja, explícito”, 
acrescentou Hsieh Ling. 
 
A missão  
 
A Amcham realizará sua primeira missão comercial à China entre 11 e 19/10, passando por 



Hong Kong e Cantão (Guangzhou), com o objetivo de auxiliar as companhias brasileiras dos 
setores de máquinas e equipamentos, autopeças, computadores e eletrônicos a identificarem 
fornecedores e parceiros chineses. 
 
Dentre os destaques, está uma visita à “108th Canton Fair”, tradicional feira organizada desde 
1957 com foco em importação e exportação. A feira é multisetorial, mas a parte contemplada 
pela Amcham será a dedicada a eletrônicos e máquinas e equipamentos. “São mais de 55 
estandes, com 200 mil produtos em mais de um milhão de metros quadrados”, destacou 
Thomaz Machado, CEO da consultoria China Invest. 
 
Na programação, estão incluídas visitas técnicas e reuniões com representantes das 
companhias chinesas. “A partir de contatos estabelecidos na Canton Fair, serão agendadas 
visitas para que se possa conhecer a estrutura física dos potenciais fornecedores. Dessa 
maneira, os negócios podem ser fechados com maior segurança”, explicou Camila Moura, 
gerente de Comércio Exterior da Amcham. 
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