
Conselho Empresarial Brasil-China promove Seminário e Reunião 

Bilateral por ocasião da visita presidencial chinesa 
Evento vai comemorar 40 anos de relações bilaterais e novo plano de trabalho 

conjunto será assinado pelas autoridades dos dois países 

 

Rio de Janeiro, 15 de julho 2014 - O Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC), em parceria com 

Apex-Brasil, Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Confederação Nacional do Transporte 

(CNT), promove Seminário para empresários dos dois países com apresentação de painéis 

sobre agronegócio, infraestrutura, indústria e serviços. O evento marca os 10 anos do 

Conselho e acontecerá amanhã (16/7), em Brasília, na Confederação Nacional da Indústria 

(CNI). Está prevista a discussão de temas prioritários do relacionamento econômico Brasil-

China, assim como, explorar oportunidades para a formação de parcerias empresariais. 

O encontro, que tem o patrocínio do BNDES, terá a participação do presidente da instituição 

Luciano Coutinho, do Presidente do CEBC, Embaixador Sergio Amaral, do Ministro dos 

Transportes Paulo Sérgio Passos, do Diretor da CNA, Eduardo Correa Riedel, do Diretor 

executivo da CNT, Bruno Batista, entre outros.  Haverá ainda uma programação especial para o 

setor de infraestrutura, onde serão apresentados projetos prioritários nesta área. Além do 

Seminário, será realizado um jantar comemorativo, patrocinado pela Vale, pelos 40 anos das 

relações diplomáticas Brasil-China. 

“Os dois países vivem um novo momento, de parcerias, que trará um desenvolvimento maior 

para ambos. Antes as empresas chinesas investiam sozinhas no Brasil e agora a união com 

nossas empresas transformou em algo enraizado, possibilitando a criação de novos negócios. 

O desejo dos dois países é preservar o fluxo econômico que há entre eles e expandir ainda 

mais seu mercado”, explica o presidente do CEBC, o embaixador Sergio Amaral. 

O comércio entre os dois países teve um crescimento significativo e, em poucos anos, a China 

se tornou o primeiro mercado para as exportações brasileiras. Segundo um estudo realizado 

pelo Conselho, os investimentos anunciados no período de 2007 a 2012 atingiram cerca de 

US$ 68 bilhões, a metade dos quais já está em execução. 

A corrente comercial entre Brasil e China, no ano de 2013, totalizou US$ 83,3 bilhões, 

refletindo um aumento de 10%, em relação ao acumulado de 2012. As exportações brasileiras 

somaram US$ 46 bilhões, apresentando um acréscimo de 12%. Já as importações advindas do 

país asiático totalizaram US$ 37,3 bilhões, refletindo um aumento de 9%, em comparação ao 

ano anterior. O ano de 2013 apresentou um recorde na corrente de comércio entre os dois 

países, superando em 8% o antigo pico de US$ 77,1 bilhões, registrado em 2011.  
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Com os resultados obtidos, é possível traçar perspectivas para os próximos anos. Para isso, os 

presidentes Dilma Roussef e Xi Jinping, além de membros do Conselho, estarão presentes na 

Reunião Anual Bilateral do CEBC, que acontece no dia 17, no Palácio do Itamaraty. No 

encontro, estão previstas as assinaturas do Plano de Trabalho Conjunto entre as partes e a 

concretização de acordos empresariais. Atualmente, estão em curso mais de 30 atos. Na 

reunião, além de autoridades, estarão presentes empresários tais como, Luiz Pereira, Diretor 

de Assuntos Internacionais Banco Central , Murilo Ferreira, Presidente da Vale, Liu Zhenya, 

Presidente da State Grid, Tian Guoli, Presidente do Bank of China, Marcos Jank, Vice 

Presidente da BRF, entre outros.  

A Reunião Bilateral do Conselho tem o patrocínio das instituições: Bank Of China, Bradesco, 

BNDES, Odebrecht e Vale. 

  


