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Câmara de Negócios Brasil China 

Palavras do Presidente 

A Câmara de Negócios Brasil China - CNBC tem como objetivo

principal fomentar promover os intercâmbios de negócios entre Brasil e

China e contribuir para a geração efetiva de negócios entre empresas e

empresários brasileiros e chineses.

Contamos com uma equipe especializada de profissionais, no Brasil e na China,

prontos para atender às mais variadas demandas de nossos parceiros

Assessoramos nossos parceiros no entendimento dos efeitos das barreiras

culturais existentes na relação Brasil-China para o processo de negociação com

o mercado e possibilitar ao público a preparação para aproveitar melhor as

oportunidades de negócio e recomendamos soluções estratégicas para facilitar

a concretização de negócios e a geração de resultados.

Desenvolvemos uma prestação de serviços personalizada para atender às

necessidades de nossos parceiros.

A CNBC tem conhecimento, relacionamento, experiência e estrutura capaz de

conduzir seus parceiros a realizarem negócios, parcerias, investimentos e

projetos de forma consiste, satisfatórios e lucrativos, sem sobressaltos ou

acontecimentos inconvenientes.

Para realizar seu propósito, a CNBC promove visitas, reuniões privadas, 

eventos, encontros e missões, conduzidas pela equipe de relações institucionais, 

tudo à disposição de seus parceiros e pensados em conjunto, de acordo com os 

acontecimentos do momento.

Demóstenes Rodrigues Dantas 

Presidente da CNBC

www.cnbrasilchina.wixsite.com/cearabrasil 



O que fazemos ? 

Apoio e suporte aos negócios: 

a) Acessoaos Diretorese Presidentes de Empresas Chinesas

b) Com intermediação do Grupo REVOno Brasil e na China

c) Apoio jurídico e fiscal para negócioscom a China

d) Consultoria logística na importação,exportação e captaçãode recursos

e) Descontoem MissõesExclusivas para a China

f) Descontoem ProjetosEspeciaispara sua cidade ou empresa

g) Descontoem recepções à Missões Chinesas

h) Descontoem Cursose Workshops realizados pela CNBC

i) Marca(logo +resumo +link do site) no site da CNBCpara a China

j) Acessoao Portal de OportunidadesChina-Brasil

k) Acesso ao banco de dados de empresas chinesas da Câmara de Negócios
China-Brasil (CNCB)

l) SelodeAssociado CNBC

Missões exclusivas à China: 

a) Visitas nas principaisempresaschinesas

b) Contato direto com altos executivos destasempresas

c) Negociaçãodireta com estas empresas, sem terceiros

d) Pacote de viagem* com logística focada no fechamento de negócios

e) Suporte do embarque ao retorno, com tradutor e Chefe de Missão

f) Apresentação à CNCB, espelho da CNBC na China



O que fazemos ? 

Recepção e missões chinesas:

a) Encontro com empresários chineses em visita ao Brasil 

b) Marca no material de divulgação da recepção 

c) Tempo exclusivo de apresentação da sua empresa ou cidade para a Comitiva 

Chinesa  

Cursos e Workshops: 

a) Cursos e workshops com os principais profissionais chineses, das maiores

empresas do país parceiro e de todas as áreas de atuação, da medicina à

tecnologia

b) 30% de desconto nas inscriçõesde cursos e workshops

c) 10%de descontonas cotas de patrocínio de cursos e workshops

d) Certificado de conclusão de cursos e de participação de workshops,

válidos no Brasil e reconhecidospela CNCB

Projetos Especiais:

a) Material desenvolvido com foco nas principais  necessidadese pontos de

atençãobuscadospor  empresase investidoreschineses para o Brasil

b) Desconto em Projeto Especial desenvolvido pela CNBC para  

apresentaçãoda sua cidadeou empresa para a China



Nossos Escritórios

Rua Dr. Gilberto Studart, nº 55, Sala 

904 – Torre Norte – Edifício Duets

Towers, Bairro Cocó, 

Fortaleza/Ceará

Floor 3, Building 2, Jia’anda Industrial 

Park, Longhua District, Shenzhen, 

Guangdong/ China

Extensões
• Pernambuco –Brasil 

• Cantão –China 



Nossos Eventos

Seminário de Negócios Brasil China 



Nossos Eventos
Encontro de Negócios Brasil China 








