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O que fazemos ?
Suporte a Negócios:

• Assessoria para Negócios com a China: A Câmara de Negócios

Brasil China oferece um serviço diferenciado para ajudar nosso

parceiro a ingressar sua empresa nesse grande mercado repleto

de oportunidades e negócios lucrativos.

• Pesquisa de Fornecedor em Feiras na China: Levantamento de

informações de potenciais fornecedores ou distribuidores

chineses, que produzam ou comercializem o produto

especificado que estejam expondo durante o período da feira.

• Análise da Viabilidade da importação e exportação de produtos:

Levantamento preliminar de informações sobre todos os custos

envolvidos na importação e ou exportação, a fim de avaliar a

viabilidade da operação, mostrando reais possibilidades para a

tomada de decisão mais segura e eficiente.

• Informações sobre fornecedores e produtos: No intuito de

assessorar o comércio entre o Brasil e a China com informações

sobre fornecedores e produtos, a Câmara de Negócios Brasil

China realiza Pesquisa de Situação Cadastral e Financeira para

as empresas brasileiras que se interessam em negociar com a

China.

Eventos:

• Palestras

• Seminários: Diversas temáticas (educação, esporte, cultura,

saúde)

• Eventos culturais: Cultura Brasil e China



O que fazemos ? 

Cursos e Workshops:

• Cultura Comercial: Como vender para a China

• Brainstorming Estratégico: Oferecemos ao empresário

uma ferramenta que ajuda na tomada de decisões

estratégicas, evitando insucessos e potencializando seus

ganhos.

Missões Empresariais:

• Recepção de comitivas chinesas: Presidentes de Estatais

e Empresas para parcerias com os empresários do Brasil

• Visitas à China: Pontos turísticos e culturais

• Visita a Feira de Cantão: Uma das maiores feiras do

Mundo!

A Câmara de Negócios Brasil China - CNBC conta com

profissionais qualificados para atender cada necessidade do

nosso Parceiro, proporcionando assim grandes negócios

entre o Brasil e a China.



Nossos Escritórios
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Huizou Minas Import and Export CO. LTD.
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International New City, Hesheng Avenue 
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EXTENSÃO





Lugares Incríveis na China 

Como sabemos, a China é a maior população do mundo. O país conta

com cerca de 1,4 bilhões de habitantes. O que significa que são um

quinto da população da terra.

A capital da China é a famosa cidade de Pequim.

A China conta com diversos pontos turísticos incríveis e que chamam

a atenção do mundo todo. Sendo assim, iremos citar alguns dos

pontos mais visitados do país.

Praia Vermelha: Um lugar bem peculiar e exótico da China. A praia

vermelha fica localizada na cidade de Panjin, nordeste da China. Essa

praia conta com a sua coloração avermelhada durante os meses de

outono. Durante essa época do ano uma erva cresce nessas águas, o

que forma um grande tapete vermelho. Uma vista encantadora e que

vale muito a pena conhecer.

Maior Ponte de Vidro: Existem diversas localidades com plataformas

de vidro. Mas, essa ponte, a Hongya Park, é a maior plataforma. A

ponte de vidro tem aproximadamente 480 metros de extensão e está

localizada do meio de dois penhascos, com cerca de 210 metros de

altura. Um misto de adrenalina com beleza natural.

Muralha da China: Considerado uma das sete maravilhas do mundo,

um dos pontos mais visitados da China. A muralha possui cerca de 6

mil quilômetros de extensão. A grande muralha faz parte da história da

China. Ela foi construída durante o período imperial, com o intuito de

proteger o povo da china contra a invasão dos povos do norte, como

também controlar as fronteiras. Sendo assim, esse ponto não pode

ficar de fora do seu roteiro turístico.








