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Cultura Chinesa 

• A China é um dos países mais materialistas do mundo: o

sucesso é medido pelas coisas que você possui.

• O tênis de mesa é o esporte nacional da China. Ele é

praticado por 10 milhões de pessoas no país e 53% de

todas as medalhas olímpicas de tênis de mesa foram

conquistadas por chineses.

• A China é o país mais populoso do mundo, com 1,38

milhões de habitantes – quase um quinto da população

total da Terra.

• A China tem o maior número de militares prontos para a

guerra no mundo! São cerca de 2 milhões de pessoas

treinadas para combater, caso haja necessidade.

• A cada 5 dias (ou menos) um arranha-céu é construído

por lá. As cidades estão cada vez mais modernas, mais

verticais e tecnológicas nesse país.

• Se um chinês tem pais com mais de 60 anos, ele é

obrigado a visitá-los regularmente! Nada de abandonar as

pessoas mais idosas por lá.
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Como vender para a China ?

A China é um dos mais importantes parceiros comerciais do

Brasil.

O Brasil exportou mais de US$ 36 bilhões e importou US$

31 bilhões em produtos chineses e não pense que apenas

grandes empresas fazem negócio com a China, mais de 176

micro, 357 pequenas e 590 médias empresas brasileiras

exportaram seus produtos à China.

Veja algumas dicas importantes para fazer negócio com a

China:

1- Entenda o mercado chinês:

Identifique o posicionamento que sua empresa vai tomar

nesse mercado, definindo a cidade, ou estado, com que fará

negócios. Outro ponto é atentar-se com todas as

regulamentações governamentais, desde a embalagem, até

a distribuição do produto dentro do país.

2- Vá para a China:

Conhecer o mercado e presenciar o dia a dia dos clientes

potenciais. Vale ir a feiras, eventos e agendar reuniões com

possíveis parceiros e também confirmar se a ideia de

começar um negócio com a China é real.
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Como vender para a China ?

3- Equipe na China, ou parceiros chineses:

É superimportante ter uma base na cidade escolhida, com

funcionários brasileiros que falem mandarim, e locais.

4- Logística internacional, frete e seguro:

A logística internacional é customizada e dependerá de cada

tipo de produto. A exportação poderá ser feita através de

transporte aérea, marítimo ou rodoviário.

É necessário avaliar vários fatores para tomar esta decisão,

como:

•Tamanho do produto

•Peso do produto

•Perecibilidade (O produto é perecível)?

Frete e seguro geralmente são responsabilidade do

importador, portanto sua lista de preços será na modalidade

FOB (Free on Board - Os custos são por conta do vendedor

até o momento em que as mercadorias, preparadas para a

exportação, tenham sido embarcadas no navio indicado pelo

comprador) ou FCA (Free Carrier – o vendedor irá entregar

as mercadorias na empresa transportadora que o comprador

indicou. É bastante utilizada no transporte aéreo, ferroviário

ou multimodal).
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