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O crescimento chinês traz impactos significativos para o Brasil. Diversos setores brasileiros foram beneficiados 
pelo insaciável apetite da China por matérias-primas. Ao mesmo tempo, setores industriais são desafiados pela 
competitividade chinesa em mercados considerados tradicionais consumidores de produtos brasileiros e em 
nosso mercado interno.

Por outro lado, competição desleal, subfaturamento e outros mecanismos predatórios ao bom andamento das 
relações comerciais devem ser combatidos fazendo uso da legislação e instituições de fiscalização e controle, 
disponíveis para tal fim.

Não há dúvidas de que precisamos ser mais competitivos para garantir nossa fatia no mercado global. É 
necessário criar um ambiente de negócios no Brasil que possibilite às empresas nacionais competir com 
empresas asiáticas. Precisamos de instituições e políticas públicas sólidas para apoiar e facilitar investimentos, de 
mecanismos que estimulem a competição e que sejam capazes de simplificar a burocracia exportadora. 

O Brasil precisa desenvolver uma visão de futuro. Hoje encaramos o desafio chinês, amanhã será o desafio 
indiano. Enquanto não tivermos uma estratégia de longo prazo definida, continuaremos sendo ameaçados pelas 
novas economias emergentes e não aproveitaremos integralmente as oportunidades que o reordenamento da 
produção industrial global induzido pela China está provocando.

As oportunidades são imensas e um dos papéis centrais do CEBC é ajudar a compreendê-las. Exportações 
brasileiras, sobretudo de produtos de base, têm se beneficiado largamente da expansão chinesa. Estamos apenas 
dando os primeiros passos em nosso envolvimento econômico com aquele país.

“
O principal desafio que temos pela frente, além de seguir  analisando o crescimento 
econômico chinês e disseminando informações a esse respeito, é contribuir para o 
desenvolvimento  de estratégias de longo prazo que ajudem o Brasil a melhor 
absorver os efeitos provocados pela emergência chinesa e a  aproveitar as 
oportunidades abertas nesse mercado.“

É com grande satisfação que, desde agosto de 2006, presido o 
Conselho Empresarial Brasil-China, contando com o apoio de uma 
diretoria composta por veteranos e novos membros com extensa 
experiência no mercado chinês. 

Os desafios são muitos, mas estou seguro de que o CEBC continuará contribuindo para a 
evolução das relações econômicas Brasil-China.



Quem Somos?

O Conselho Empresarial Brasil-China é uma instituição sem fins lucrativos dedicada à promoção do diálogo entre 
empresas brasileiras e chinesas. O CEBC concentra sua atuação nos temas estruturais do relacionamento bilateral 
sino-brasileiro, com o objetivo de aperfeiçoar o ambiente de comércio e investimento entre os dois países.

A agenda de trabalho envolve contatos com autoridades de ambos os governos, reuniões periódicas com 
empresas brasileiras e chinesas, seminários temáticos, mecanismos de intercâmbio de experiências empresariais 
e divulgação de estudos relevantes para atividades empresariais.

Atualmente o Conselho Empresarial Brasil-China é integrado pelas mais importantes empresas e instituições 
brasileiras e chinesas com investimentos e negócios nos dois países, e tem atraído cada vez mais a adesão de 
novos associados que reconhecem a China como mercado estratégico.

São Paulo - BrasilShanghai - China

www.cebc.org.br
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Objetivos

Representar os interesses coletivos dos associados junto aos 
governos e às instituições no Brasil e na China.

Influenciar políticas públicas com efeitos sobre os fluxos bilaterais 
de comércio e investimento.

Fomentar o diálogo e a troca de experiências entre os associados 
brasileiros e chineses.

Promover estudos e divulgar informações relevantes sobre as 
relações econômicas bilaterais.

Aperfeiçoar o relacionamento econômico sino-brasileiro por meio 
do diálogo empresarial.
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Diretoria

Gestão 2008 - 2010
Diretor Presidente 
Ernesto Heinzelmann
Presidente da Embraco (Whirlpool S.A.) 

José Augusto Lima de Sá
Diretor de Relações Internacionais da Sadia

Alfredo de Goeye
Presidente da Sertrading

Carlos Aníbal Almeida Junior
Diretor da Unidade de Papel da Suzano

Horacio Aragonés Forjaz
Vice-Presidente Executivo de Assuntos Cooporativos da Embraer 

Paulo de Souza Oliveira Junior
Diretor Executivo de Desenvolvimento e Fomento de Negócios da BM&F Bovespa 

Ronaldo Veirano
Sócio fundador do Veirano Advogados 

Walter Cover
Diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Vale

Décio da Silva
Presidente do Conselho de Administração da WEG Indústrias

Eduardo Cerqueira Leite
Sócio do Trench, Rossi & Watanabe Advogados

Hélio Oliveira
Presidente da Politec

Manoel Felix Cintra Neto
Membro do Conselho de Administração da BM&F Bovespa

Roger Agnelli
Presidente da Vale 

Luiz Fernando Furlan, Presidente do Conselho de Administração da Sadia, Ex-Ministro 
do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior

Diretor Vice-Presidente Executivo 

Diretores 

Comitê Consultivo 

Membro Honorário
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Associados

Novos Associados
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Atividades
2008
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Eventos e Reuniões

Café da Manhã com Michael Ho 
São Paulo

Café da Manhã com Trevor Houser
São Paulo e Rio de Janeiro

Café da Manhã com Murray King
Sao Paulo

O CEBC organizou, em parceria com o escritório Pinheiro Neto 
Advogados, café da manhã com palestra do diretor da China Strategic 
Advisory (CSA), Trevor Houser. A empresa CSA é uma consultoria 
especializada em auxiliar os setores públicos e privados na análise de 
políticas comerciais e econômicas da China. O evento teve como tema 
o impacto das mudanças no modelo de desenvolvimento econômico 
chinês sobre as necessidades energéticas do país e os mercados globais 
de commodities.

O CEBC organizou em parceria com a PriceWaterhouseCoopers e com o 
Banco Itaú BBA, café da manhã sobre "Reforma Tributária na China e 
seus impactos para empresas estrangeiras". A palestra foi proferida 
pelo líder do Departamento de China da PriceWaterhouseCoopers 
(PWC) em Nova Iorque, Michael Ho.

O CEBC organizou em parceria com o escritório Tozzini Freire 
Advogados e com a Fundação Dom Cabral, café da manhã sobre "A 
estrutura do governo chinês e investimentos estrangeiros na China". A 
palestra foi proferida pelo canadense Murray King, que vive na China 
há cerca de 10 anos e é especialista em temas relacionados com a 
estrutura e funcionamento do governo chinês, assim como em 
investimentos estrangeiros na China. Murray King foi Cônsul Comercial 
do Canadá em Pequim e Xangai por vários anos e dirige o escritório da 
consultoria APCO Worldwide em Xangai desde 2004.
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Eventos e Reuniões
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Reunião da Assembléia Geral Ordinária
São Paulo

Almoço - palestra com Mendonça de Barros
São Paulo

O Conselho Empresarial Brasil-China realizou no dia 06 de novembro de 2008 a 
Assembléia Geral Ordinária, que teve como principais temas abordados: a eleição da 
Diretoria e Comitê Consultivo, balanço das primeiras atividades da Agenda China, temas 
relevantes para a reunião Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Discussão e 
Concertação (COSBAN) e a questão dos vistos. Os representantes das empresas 
associadas presentes aprovaram por unanimidade nova composição da Diretoria e 
Comitê Consultivo do CEBC.

O CEBC organizou almoço palestra para seus associados em parceria com o escritório de 
advocacia Trench Rossi Watanabe em novembro de 2008. O evento contou com palestra 
proferida pelo economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, Ex-Ministro das 
Comunicações e Ex-Presidente do BNDES, que apresentou o tema "importância da China 
para manutenção do crescimento brasileiro e possíveis cenários para investimentos 
conjuntos".

Almoço com delegação chinesa
São Paulo

O CEBC, o Banco Itaú e o escritório Felsberg e Associados, em parceria com o China-
Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), recepcionaram delegação 
chinesa de executivos que acompanhou o presidente Hu Jintao no encontro APEC Peru 
2008. O evento contou com diversas palestras sobre o cenário econômico e jurídico 
brasileiro e oportunidades de investimentos no Brasil.



Reuniões 
na China
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Reunião com Foro Brasil 
Xangai

A secretaria executiva do CEBC participou de reunião do Foro Brasil em 
Xangai, que contou com a presença do embaixador do Brasil em Pequim, do 
Cônsul Geral em Xangai e diversas empresas associadas ao CEBC. Na 
oportunidade, o secretário executivo do Conselho ressaltou, durante o 
debate, a importância de ações eficazes para o aprofundamento das 
relações sino-brasileiras, uma vez que o Brasil não utiliza dos mecanismos 
de diálogo oferecidos pela China.

Reunião com a seção chinesa do CEBC
Pequim

As secretarias executivas do CEBC, seções brasileira e chinesa, se reuniram 
em Pequim para debater a elaboração de agenda conjunta de atividades. A 
seção chinesa ressaltou que o interesse das empresas chinesas pelo Brasil é 
crescente, mas que a falta de informações ainda representa grande 
barreira. Não há fluxo de informações sobre projetos e oportunidades para 
empresas chinesas no Brasil. A questão dos vistos continua a ser tema 
importante de discussão, uma vez que o dilatado prazo para emissão dos 
mesmos ainda dificulta o acesso de seus executivos ao Brasil.

Reunião com CICIR
Pequim

O CEBC foi recebido pela diretora do Departamento de América Latina do 
China Institute of Contemporary International Relations (CICIR), Doutora 
Wu Hongying, na sede do instituto em Pequim. O objetivo da reunião foi 
aproximar as duas instituições, uma vez que o CICIR é considerado um dos 
principais think tanks da China e seu trabalho influencia as decisões 
tomadas pelo governo chinês. A reunião gerou importantes frutos, em 
especial, o compromisso de intercâmbio de informações e artigos sobre os 
dois países e a possibilidade de desenvolver em conjunto seminários na 
China sobre Brasil.



Reuniões na China
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Reunião com China - Latin America 
Friendship Association

Pequim

A secretaria do CEBC se reuniu com o ex-vice-presidente do Congresso 
Nacional do Povo da China e presidente da Associação Chinesa pela 
Amizade de China-América Latina, Cheng Siwei, em Pequim. O principal 
objetivo da reunião foi obter o apoio do ex-vice-presidente do Congresso 
Nacional do Povo da China para a organização do encontro entre 
lideranças governamentais e empresariais chinesas e latino-americanas 
que o Conselho realizará em abril de 2009, em conjunto com o World 
Economic Forum.

Encontro com CCPIT
Pequim

O CEBC se encontrou com o China Council for the Promotion of 
International Trade (CCPIT). O objetivo da reunião foi aprofundar laços 
com a principal instituição do governo chinês para fomento do comércio 
internacional.

Reunião com CASS
Pequim

A secretaria executiva do CEBC se encontrou com o Departamento de 
América Latina da Academia de Ciências Sociais da China. O encontro em 
Pequim contou com a presença do diretor do departamento, professor 
Jiang Shixue, e de pesquisadores do instituto. Foram discutidos os 
principais aspectos do atual relacionamento sino-brasileiro.



Interlocução
Governamental
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Reunião Preparatória da COSBAN
Brasília

Por iniciativa do CEBC, foi realizada no Itamaraty reunião preparatória com 
representantes de ministérios e demais órgãos do governo brasileiro envolvidos 
nos temas abordados pela Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Discussão e 
Concertação (COSBAN). A Secretaria Executiva do CEBC reforçou a importância da 
criação de agenda positiva para compor a reunião da COSBAN, que deverá ser 
realizada em fevereiro de 2009.

Reunião com o Secretário Geral do MRE
Brasília

O Secretário Executivo do Conselho Empresarial Brasil-China se reuniu com o 
Secretário Geral do Ministério das Relações Exteriores, Sr. Samuel Pinheiro 
Guimarães, em dezembro de 2008. A reunião teve como principal objetivo tratar 
de: (i) da falta de aparelhamento da embaixada brasileira em Pequim e demora na 
concessão de vistos de negócios para chineses; (ii) da inexecução do acordo para 
concessão de vistos de negócios de múltiplas entradas com prazo de dois anos; e 
(iii) da agenda da reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Discussão e 
Concertação (COSBAN) que deverá ser realizada no primeiro trimestre de 2009.

Reuniões Estratégicas 
com o Governo Brasileiro

No decorrer de 2008, a secretaria executiva do CEBC realizou reuniões mensais com 
ministérios (incluindo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior; Ministério das Relações Exteriores; e Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) e demais órgãos do governo federal envolvidos no trabalho da 
Agenda China. As reuniões tiveram o objetivo de sensibilizar os ministérios e órgãos 
do governo sobre a importância do desenvolvimento das relações sino-brasileiras.



Interlocução 
Governamental

Reunião com Embaixador do Brasil em Pequim
Pequim

Em 06 de outubro, a Secretaria Executiva do CEBC se reuniu com o novo 
embaixador do Brasil na China, Sr. Clodoaldo Hugueney Filho, para debater 
principais temas do relacionamento sino-brasileiro. Na oportunidade, foi 
entregue ao embaixador documento estratégico elaborado pela Secretaria 
Executiva, em conjunto com a diretoria do Conselho, que aborda temas 
estratégicos e sugere ações para aprofundamento das relações 
econômicas e políticas com a China.

Reunião com o Embaixador Chen Duqing
Brasília

Reunião com Cônsul Geral do Brasil em Xangai
Xangai

O secretário executivo do CEBC se reuniu com o novo cônsul geral do Brasil 
em Xangai, o embaixador Marcos Caramuru de Paiva. Na oportunidade, foi 
discutido o papel do CEBC no fomento das relações entre os dois países. O 
Cônsul Geral recebeu o documento estratégico elaborado pela Secretaria 
Executiva, em conjunto com a diretoria do CEBC, que aborda temas 
estratégicos e sugere ações para aprofundamento da relação econômico-
comercial e política com a China.

O secretário executivo do CEBC se reuniu diversas vezes com o Embaixador 
da República Popular da China no Brasil, Sr. Chen Duqing, para tratar dos 
principais temas do relacionamento sino-brasileiro. O intenso 
relacionamento com a embaixada da China permitiu melhor entender as 
dificuldades enfrentadas pelas empresas chinesas no Brasil e identificar 
temas relevantes para o governo chinês.
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Parcerias 
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Parceria com BNDES/COPPE

A convite do Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES, o CEBC aceitou apoiar o 
projeto do Instituto COPPE da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro Brasil-China 
de Mudanças Climáticas e Tecnologias Inovadoras, implementado em parceria com a 
Universidade de Tsinghua, em Pequim. O Centro implementará projetos em conjunto com 
a Universidade de Tsinghua para desenvolvimento de tecnologias e fomentará o 
intercâmbio de pesquisadores entre os dois países nas áreas de tecnologia e inovação. O 
projeto já conta com o apoio do BNDES e dos Ministérios das Relações Exteriores e de 
Ciência e Tecnologia.

Parceria com Câmara de Exportadores da Argentina

O CEBC e a Câmara de Exportadores da Argentina firmaram acordo para troca de 
informações e pesquisas. As publicações Observatório China, Carta da China e Macro 
China passaram a ser disponibilizadas nos sites das duas instituições.



Atividades 2008
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Agenda China

Sobre

Criado em dezembro de 2007, o Grupo de 
Trabalho Agenda China tem como 
objetivo construir agenda positiva para a 
China e aprofundar as relações sino-
brasileiras através de intensificação e 
diversificação do comércio bilateral, bem 
como incentivo a investimentos mútuos e 
parcerias. Para tanto, o grupo realiza 
atividades de promoção comercial, 
construção de imagem do Brasil e 
missões setoriais acompanhadas pelo 
governo brasileiro. As atividades do 
projeto se estenderão até a Expo 
Shanghai 2010, quando as exportações 
brasileiras deverão ser três vezes 
superiores ao registrado no final de 2007, 
segundo meta estabelecida pela Agenda 
China.

Confederação Nacional da Indústria



Agenda China

Miguel Jorge

Welber Barral

Ernesto Heinzelmann

Célio Porto

Armando Monteiro Neto

Roberto Jaguaribe

Lançamento Nacional

Lançamento Regional

Brasília 03 de julho de 2008

Rio de Janeiro 19 de agosto de 2008
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Em 03 de julho de 2008, o Conselho Empresarial Brasil-
China, em parceria com Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Ministério das 
Relações Exteriores (MRE) e Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), apresentou o primeiro 
relatório do Grupo de Trabalho Agenda China, para 200 
empresários das principais empresas brasileiras, em 
Brasília. O relatório apresentado em Brasília divulgou as já 
atividades programadas durante o período. Estiveram 
presentes no evento o ministro de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, secretário de 
comércio exterior, Welber Barral, embaixador Roberto 
Jaguaribe, representando o ministro das Relações 
Exteriores Celso Amorim, Célio Porto, secretário das 
relações internacionais do agronegócio, representando o 
Ministro da Agricultura e do Abastecimento Reinhold 
Stephanes, presidente da Confederação Nacional de 
Indústria (CNI), Armando Monteiro Neto, e o presidente 
do Conselho Ernesto Heinzelmann. 

No dia 19 de agosto foi realizado o lançamento 
regional da Agenda China, na sede da FIRJAN, no Rio 
de Janeiro. O evento contou com o apoio dos 
Ministérios das Relações Exteriores (MRE), do 
Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC), da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) e da Federação das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro – FIRJAN e participação do cônsul da 
República Popular da China no Rio de Janeiro, Sr. Li 
Baojun.
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Agenda China



Reconhecimento
Internacional

Tianjin
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Reunião dos New Champions
China and Latin-America: Beyond Commodities 

O CEBC realizou novamente, em conjunto com o World 
Ec o n o m i c  Fo r u m  ( W E F ) ,  d e b a t e  s o b re  o  
relacionamento China e América Latina durante a 
segunda edição da Reunião dos New Champions em 
Tianjin-China. O painel "China and Latin-America: 
Beyond Commodities" foi moderado pelo secretário 
executivo do Conselho, Rodrigo Maciel, e pelo diretor 
do departamento de América Latina do WEF, Emilio 
Lozoya, e contou com a presença do secretário 
executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC), Ivan Ramalho, do ex-vice-
presidente do Congresso Nacional do Povo da China, 
Cheng Siwei, do presidente da agência de fomento 
ProMéxico, Bruno Ferrari, assim como presidentes de 
empresas latino-americanas e acadêmicos chineses. O 
tema principal do debate foi o desenvolvimento das 
relações dos países latino-americanos com a China e a 
possibilidade de evoluir de uma relação sustentada 
pela troca de commodities por manufaturas para um 
cenário de integração de cadeias produtivas por meio 
de intensos investimentos mútuos.



Reconhecimento
Internacional

Seminário de Atração de Investimentos 

As seções brasileira e chinesa do CEBC apoiaram o 
Seminário de Atração de Investimentos realizados pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior e Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (APEX) em Pequim. O seminário foi 
iniciativa do Grupo de Trabalho Agenda China.

Pequim

Reunião Regional do WEF
América Latina

Cancun

A Secretaria Executiva do CEBC foi novamente convidada 
para participar do painel de discussão sobre China e 
América latina, organizado pelo World Economic Forum 
durante reunião regional anual. O painel contou com a 
participação do diretor do Centro de Desenvolvimento da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) e do presidente do China Council for 
the Promotion of International Trade - CCPIT.
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Reconhecimento
Internacional

Global China Business Meeting
Globalization in Turbulent Times

O secretário executivo do CEBC foi convidado a participar e 
palestrar sobre o tema: Globalization in Turbulent Times, 
no evento Global China Business Meeting, nos dias 17 a 19 
de Novembro de 2008, em Barcelona, Espanha. O evento 
foi organizado pela Horasis e aconteceu no Barcelona 
World Trade Center.

Barcelona

China in Latin America Workshop

Washington

O secretário executivo do CEBC foi convidado pelo 
Departamento de Defesa dos Estados Unidos a participar 
do projeto de pesquisa "China in Latin América". O projeto 
tem por objetivo entender a influência que será exercida 
pela China na América Latina no futuro. O CEBC participou 
também de workshop em Washington para debater os 
primeiros resultados da pesquisa realizada. O workshop 
agregou grupo de especialistas em China, para examinar 
tópicos específicos acerca do comprometimento chinês na 
região, com projeções feitas até 2035.
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Educação 
Empresarial

Treinamentos

A fim de atender a um de seus mais importantes objetivos, elevar o nível de conhecimento 
das empresas brasileiras sobre China e suas relações com o Brasil, o Conselho Empresarial 
Brasil-China oferece treinamentos in house sobre temas relacionados às relações sino-
brasileiras. Os treinamentos são destinados a profissionais que buscam entender melhor o 
efeito China e seus desafios e oportunidades. O treinamento in house oferecido pelo 
Conselho pode ser moldado de acordo com o perfil da empresa interessada.

Aulas e Cursos

Com a missão de disseminar informações sobre China e fomentar debate sobre 
relacionamento sino-brasileiro, o secretário executivo do CEBC foi convidado para 
ministrar aulas nas seguintes instituições de ensino em diversos cursos de graduação e 
pós-graduação:
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Educação
Empresarial

20º Congresso APIMEC

A 20ª edição do Congresso da Associação dos Analistas e 
Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC) 
ocorreu em agosto, no Rio de Janeiro, e contou com o apoio do CEBC. 
O tema escolhido para 2008 foi "Novas fronteiras, os desafios e as 
responsabilidades inerentes". O secretário executivo do CEBC, 
Rodrigo Maciel, foi um dos palestrantes do painel "A nova ordem 
econômica global" e expôs o tema "O fenômeno China e a evolução 
dos blocos asiáticos da ASEAN e Next 11".

63º Congresso Anual ABM

O CEBC participou do 63º Congresso Anual da Associação Brasileira 
de Metalurgia e Materiais, em São Paulo. O evento, que teve como 
anfitriã a empresa Usiminas, é o principal fórum de debates do setor 
mínero-metalúrgico da América Latina. A programação do evento 
consistiu em ciclos de palestras com temáticas variadas, seminários, 
workshops, sessões técnicas e cursos sobre projetos de inovação 
tecnológica. O secretário executivo do Conselho Empresarial Brasil-
China participou de debate sobre "O setor mínero-metalúrgico 
mundial e seus desafios" e apresentou palestra sobre perspectivas 
para o crescimento da China.

Seminário China e Siderurgia

O CEBC participou do seminário "China e Siderurgia - Oportunidades 
para o Espírito Santo", organizado pela Federação do Comércio do 
Estado do Espírito Santo. O secretário executivo do CEBC realizou 
palestra sobre macroeconomia chinesa e perspectivas de 
crescimento da China.

Curso da Fundação Dom Cabral
China: Oportunidades e Desafios

O secretário executivo do CEBC palestrou na abertura da etapa China 
do curso da Fundação Dom Cabral ao lado do novo embaixador do 
Brasil em Pequim, Sr. Clodoaldo Hugueney. Com o apoio institucional 
do CEBC, a Fundação Dom Cabral, em parceria com a University of 
British Columbia (Canadá) e a Shanghai Jiao Tong University (China).
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CEBC na Mídia
Durante o ano de 2008, o CEBC desenvolveu extenso trabalho de conscientização junto a importantes jornalistas 
sobre o relacionamento sino-brasileiro, seus impactos e suas oportunidades. Esse trabalho foi implementado por 
meio de divulgação de análises e matérias e realização de diversas reuniões e almoços com jornalistas e editores 
como: Jorge Vidor, Miriam Leitão, Lauro Jardim, Raquel Landim, Cláudia Trevisan, diretores e editores da Globo 
News, Revista Exame e representantes dos principais veículos de comunicação. A cobertura sobre China 
ganhou mais destaque na imprensa com a proximidade dos Jogos Olímpicos de Pequim.

Entrevistas com os 
principais jornalistas 
de economia 

Miriam Leitão (O Globo)

Raquel Landim (Valor Econômico)

Sérgio Leo (Valor Econômico / Brasília) 

Tiago Lethbridge (Exame)

Sônia Racy (O Estado de S.Paulo)

Cláudia Trevisan (O Estado de S. Paulo) 

 Jaime Soares (Gazeta Mercantil) 

Flávia Oliveira (O Globo)

Eliane Oliveira (O Globo / Brasília) 

Ruth de Aquino (Época)

Alexandre Teixeira (Época Negócios)

Vicente Nunes (Correio Braziliense)

 Valdo Cruz (Folha de S. Paulo / Brasília)

Monte Reel (Washington Post)

John Ottis (Houston Chronicle)

41 inserções em veículos 
impressos 1.851 cm² 
de cobertura midiática
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Website

Novas Ferramentas

Em 2008, o site do CEBC foi reformulado a fim de tornar suas ferramentas mais intuitivas. Além da nova 
reestruturação, o Conselho lançou a versão em inglês do site, contendo informações institucionais, listagem de 
membros e a diretoria do Conselho. Houve ainda aumento significativo do acervo de dados do site exclusivo.

Estudos

Dentre as novidades na página inicial destaca-se 
principalmente a inclusão da área de estudos, que reúne 
artigos com grande variedade de temas, desde questões 
culturais até tópicos de macroeconomia da China.

Ferramentas Novas

Site em Inglês

O website do Conselho Empresarial Brasil China possui novas 
ferramentas em sua página inicial. 

�Conversão de Moedas (real/dolar/ renmimbi)

�Lista de contatos onde constam endereços e telefones de 
Consulados, Embaixadas e órgãos importantes nos dois países

�Guia de Informações Brasil-China, com dados e 
especificações fundamentais sobre a moeda chinesa, vistos e 
vacinas, feriados nacionais na China, unidades de medição, 
contatos de hotéis, entre outros.

Em razão de diversas parcerias com 
instituições internacionais e o 
lançamento da publicação em 
inglês China-Brazil Trade Report, o 
CEBC disponibilizou versão em 
inglês do site que contém as 
principais informações sobre o 
Conselho.

Site em Chinês

A versão em mandarim do site do 
CEBC é direcionada à seção chinesa, 
empresas chinesas e órgãos do 
governo chinês que o Conselho 
mantém contato periódico. 
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Publicações

Publicada mensalmente, a newsletter traz artigos 
analíticos, matérias comentadas e resumos de 
notícias sobre política e economia da China.

Publicação trimestral informativa com as 
principais atividades realizadas projetos 
desenvolvidos e agenda de eventos do CEBC.

Macro China

Síntese gráfica trimestral sobre os principais 
indicadores do desempenho macroeconômico 
chinês e do comércio bilateral sino-brasileiro.

Carta da China

CEBC em Foco

Síntese gráfica trimestral do comércio bilateral 
entre Brasil e China 

publicada na língua inglesa.
com ênfase no balanço 

comercial, 

China Brazil Trade Report

Artigo "The economic relationship between China and Brazil" publicado no livro Enter 
the dragon? China's presence in Latin America, coordenado pelo Woodrow Wilson 
International Center for Scholars e pela Paul H. Nitze School of Advanced International 
Studies (SAIS). 

Artigo "Ascensão da China: sustentabilidade e implicações para o Brasil" publicado no 
livro Jubileu de Prata APIMEC Nordeste 25 anos.

Artigos Publicados
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Equipe
Assistente Administrativo

Abel Oliveira
abel.oliveira@cebc.org.br

Estagiários

Ana Luiza do Carmo
analuiza.carmo@cebc.org.br 

Dani Nedal
dani.nedal@cebc.org.br

Lara Azevedo 
Lara.azevedo@cebc.org.br

 
Thiago Scot 

thiago.scot@cebc.org.br

Yasmin Campbell
yasmin.campbell@cebc.org.br

Secretário Executivo
Rodrigo Tavares Maciel

rodrigo.maciel@cebc.org.br

Coordenadora Institucional
Julia Dias Leite

julia.diasleite@cebc.org.br

Analistas Internacionais
Vivian Alt

vivian.alt@cebc.org.br

Zaira Lanna 
zaira.lanna@cebc.org.br 

Analista Institucional 
Natalia Ourique 

natalia.ourique@cebc.org.br 

Secretaria Executiva

www.cebc.org.br
cebc@cebc.org.br

tel.: 55 21 3212 4350
fax.: 55 21 3212 4351

Rua Araújo Porto Alegre, nº 36, sala 1201
CEP: 20030-902. Bairro: Centro Rio de Janeiro/ RJ - Brasil

Projeto Gráfico

Yasmin Campbell
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