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1 - Visão Panorâmica 
 

Nome Oficial República Popular da China 

Capital Beijing 

Moeda Yuan 

Língua Mandarim 

População 1.336.718.015 (2011) 

PIB US$ 10.09 trilhões (2010) 

Exportações US$ 1.581 trilhões (2010) 

Importações US$ 1.327 trilhões (2010) 

Fuso Horário + 11 (Brasília) 

 
 

1.1 - Quero conhecer o setor na China 
 
A China é um dos maiores produtores tecnológicos do mundo e, o crescimento do volume de negócios 
no mercado de tecnologia chinês cresce a uma taxa anual superior a 50%. Estima-se que o país tenha 
produzido mais de 493 mil realizações científicas e tecnológicas desde a década de 80. O governo chinês 
implementa diversas políticas de promoção e expansão desse setor, assim, criou fundos de exportação 
para a alta tecnologia, o que resultou numa expansão rápida das zonas de desenvolvimento tecnológico.  
 
O país lidera, assim como a Índia, a produção mundial de produtos e serviços das TICs. Desde 2004 a 
China  ultrapassou os Estados Unidos como principal produtor e exportador de produtos tecnológicos. O 
setor dos produtos de tecnologia da informação e comunicação é a maior atividade comercial do país. 
 
O comércio Sul-Sul de produtos de tecnologia na região asiática alcança valores consideráveis, 
ultrapassando mesmo o comércio Sul-Norte. Países como Tailândia, Malásia e Cingapura especializam-se 
em criar indústrias complementares aos produtos chineses e indianos. 
 
Há uma ressalva, contudo: esse alto nível de produção não é correspondente ao do uso e consumo 
interno dos produtos de tecnologia da informação e da comunicação. Na Ásia, com exceção da Coréia 
do Sul, encontramos níveis de acesso à tecnologia bastante inferiores aos dos países desenvolvidos. O 
acesso à internet e à banda larga cresce lentamente, quando comparados ao mesmos níveis em outros 
países. 
 

1.2 -  Por dentro do ambiente regulatório 
 
A China realiza todas as atividades de importação, com exceção daquelas proibidas pelas normas 
estatais. Vale ressaltar que há possibilidade de você encontrar algumas barreiras no mercado de 
software devido à censura do governo chinês. Alguns produtos podem se deparar com sérios obstáculos 
na tentativa de entrada no mercado chinês. 
 

2 -  Como operar na China 
 

2.1 - Como proceder no regime de vistos  
 



Os vistos para viagens de negócios à China duram de 5 a 7 dias úteis e, normalmente permitem apenas 
uma entrada. Existem outras modalidades de visto de negócios, mas esse é o visto normalmente 
conferido. É possível também solicitar vistos de seis meses ou, um ano, com múltiplas entradas. Veja a 
seguir a documentação exigida. 
 
 Passaporte original com validade de seis meses; 
 Formulário preenchido e assinado; 
 1 foto fundo branco em tamanho 3x4; 
 Carta convite carimbada pela empresa da China. 

 

2.2 - Quero conhecer o mercado e identificar um parceiro local 
 
Antes de abrir um negócio é muito importante realizar uma pesquisa de mercado, especialmente devido 
à peculiaridade do mercado chinês. É difícil identificar uma boa agência de pesquisa, pois houve um 
"boom"  no setor que acarretou o surgimento de muitas empresas de qualidade questionável. 
Aconselhamos realizar uma consulta  junto à Associação de Pesquisa e Marketing da China, a fim de que 
se possa obter maiores informações acerca da idoneidade e nível de expertise das empresas naquele 
país.  
 
Como a economia chinesa passa por um momento de muito dinamismo, uma pesquisa de mercado 
acaba por se tornar obsoleta em aproximadamente um ano, o que leva à necessidade de se estabelecer 
uma parceria com uma empresa de marketing, com vistas à atualizar informações sobre as mudanças 
que ocorrem no mercado chinês. 
 

2.3 - Segmentos econômicos no uso de tecnologia 
 

Apesar de haver grande produção de tecnologia na China, o acesso da população aos serviços de TI é 
bastante limitado. Por ser um país extremamente populoso, a China também enfrenta uma forte 
desigualdade social, principalmente entre as populações rurais e urbanas. Ainda não há ampla 
disseminação do acesso à internet e tampouco às inovações tecnológicas. Chama atenção a força de 
expansão do sistema de telefonia celular na China, que apesar da grande concorrência é uma ótima 
oportunidade de negócio. 
 

2.4 - Principais entidades e associações de tecnologia 
 

 Hua Yuan Science and Technology Association  
Site: www.hysta.org/ 
 

 China Association for Science and Technology 
Site: www.cast.org.cn/english/index.html 
 

2.5 - Dicas para contratar um funcionário 
 
Um dos maiores atrativos para instalar uma empresa na China é o baixo custo da mão de obra. No 
entanto, para se contratar um funcionário há diversas complicações. Pelas leis chinesas, somente uma 
companhia chinesa pode contratar funcionários chineses. O que representa um problema complexo, 
resolvido normalmente pela contratação dos serviços de Companhias de Serviços de Trabalho, bastante 
comuns na China. Elas servem como intermediárias entre as empresas e os empegados, que são 
contratualmente vinculados às companhias de serviços e não à empresa contratante em si. Os contratos 
feitos com essas empresas definirão qual será o salário a ser pago, o período de férias e demais detalhes 
relativos aos empregados. Você poderá encontrar uma lista dessas companhias no seguinte endereço 
eletrônico:  
 
1) www.china-labor.net 
 

3- Tributos e impostos  

http://www.hysta.org/
http://www.cast.org.cn/english/index.html


 
3.1 - Software,  Tributos do Importador 
 
Ao ingressar na OMC a China firmou o Acordo de Tecnologia da Informação (ATI). Como resultado, as 
tarifas sobre os produtos de informática foram eliminadas em janeiro de 2005 e as cotas para esses 
produtos também foram suspensas. 
 
As tarifas de importação dos demais produtos são estabelecidas e divulgadas pela Administração Geral 
da Alfândega, subordinada ao Conselho de Estado Chinês. Nos últimos anos, a China reduziu 
consideravelmente suas tarifas para diversos produtos. A entrada do país na OMC EM 2010  também 
acarretou um ajuste de cotas e tarifas de importação, visando alinhar o país às regras estabelecidas pela 
organização: 
 
 Impostos de Importação – Calculados com base no percentual do custo do seguro e frete (CIF). Há 

taxas preferenciais para países membros da OMC, inclusive o Brasil; 
 Taxas de Consumo – Variam entre 3% a 45%. Taxas sobre bens como bebidas alcoólicos, cigarros, 

cosméticos, jóias, automóveis, petróleo, etc; 
 Imposto sobre valor agregado (IVA) – 17% 

 
3.2 - Serviços de TI, Tributos do Importador 

 
Até a data do fechamento desta edição, nenhuma informação foi encontrada a respeito dos tributos que 
incidem sobre importação de serviços de TI na China. O entendimento atual é que se segue a mesma 
política adotada e descrita acima para o software. 

 
4 -  Por dentro dos acordos bilaterais 
 
 

Título Data de celebração 
Entrada em 

vigor 

Convenção de Arbitramento. 03/08/1909 14/12/1911 

Tratado de Amizade. 20/08/1943 09/05/1945 

Convênio Cultural. 27/03/1946 21/12/1953 

Comunicado Conjunto sobre o Estabelecimento de Relações Diplomáticas. 15/08/1974 15/08/1974 

Acordo sobre Instalação e Funcionamento das Embaixadas do Brasil em Pequim e da China 
em Brasília. 

28/11/1974 28/11/1974 

Acordo Comercial. 07/01/1978 22/11/1978 

Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica 25/03/1982 30/03/1984 

Protocolo entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a 
Comissão Estatal de Ciência e Tecnologia no Campo da Cooperação Científica e 
Tecnológica. 

29/05/1984 29/05/1984 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica. 29/05/1984 29/05/1984 

Ajuste Complementar entre o CNPq e a Acadêmia de Ciências da China nos Campos das 
Ciências Puras e Aplicadas. 

29/05/1984 29/05/1984 

Protocolo Adicional ao Acordo de Comércio. 29/05/1984 29/05/1984 

Acordo de Cooperação Cultural e Educacional. 01/11/1985 08/03/1988 

Ajuste no Setor de Novos Materiais, Complementar ao Acordo de Cooperação Científica e 
Tecnológica, de 25 de março de 1982. 

04/04/1994 04/04/1994 

Ajuste no Setor de Biotecnologia Aplicada a Agricultura Complementar ao Acordo de 
Cooperação Científica e Tecnológica de 25 de março de 1982. 

04/04/1994 04/04/1994 

Acordo sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia do Espaço 
Exterior. 

08/11/1994 29/06/1998 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica e ao Acordo de 
Cooperação Econômica e Tecnológica na Área de Intercâmbio de Especialistas para 

13/12/1995 13/12/1995 

http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_04_1098.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_09_1492.pdf
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_10_1493.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_10_1493.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_10_1493.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_11_1494.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_13_1496.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_13_1496.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_14_1497.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/brachicoopeduc.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_54_1540.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_54_1540.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_58_1544.pdf
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_58_1544.pdf


Cooperação Técnica. 

Ata de Entendimento sobre o Fortalecimento e a Expansão da Cooperação Tecnológica 
Espacial Brasil-China. 

13/12/1995 13/12/1995 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica nas Áreas da 
Metrologia e da Qualidade Industrial. 

29/10/1997 29/10/1997 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Econômica e Tecnológica para assegurar a 
Qualidade de Produtos Importados e Exportados. 

01/12/1998 01/12/1998 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Econômica e Tecnológica. 01/12/1998 01/12/1998 

Protocolo de Cooperação em Tecnologia Espacial. 21/09/2000 21/09/2000 

Programa Executivo Cultural do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional para os anos 
de 2001 a 2004. 

12/11/2001 12/11/2002 

Memorando de Entendimento sobre Cooperação Industrial entre o MDIC do Brasil e a 
SDPC da China. 

02/12/2002 02/12/2002 

Ajuste Complementar sobre Saúde e Ciências Médicas ao Acordo de Cooperação Científica 
e Tecnológica. 

24/05/2004 24/05/2004 

Memorando de Entendimento sobre a Cooperação para o Desenvolvimento de um Sistema 
de Aplicações para o Programa do Satélite Sino-brasileiro de Recursos Terrestres. 

24/05/2004 24/05/2004 

Memorando de Entendimento sobre o Estabelecimento da Comissão Sino-Brasileira de 
Alto Nível de Concertação e Cooperação. 

24/05/2004 12/07/2004 

Acordo para Flexibilização da Concessão de Vistos para Empresários. 24/05/2004 24/06/2004 

Acordo sobre Isenção de Vistos para Portadores de Passaportes Diplomáticos Oficial e de 
Serviços. 

24/05/2004 10/08/2004 

Protocolo Complementar ao Acordo Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de 
Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior para Cooperação no Sistema de Aplicações CBERS. 

12/11/2004 12/11/2004 

Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Matéria de Comércio e Investimento. 12/11/2004 12/11/2004 

 Fonte: www2.mre.gov.br/dai/bichina.htm 

5 - Fontes de Pesquisa 
 
 www.exporta.sp.gov.br/ 
 www.BrasilGlobalNet (www.braziltradenet.gov.br).gov.br/ 
 www.aprendendoaexportar.gov.br/ 
 aliceweb.desenvolvimento.gov.br/ 
 www.mre.gov.br 
 www.portaltributario.com.br 
 www.guiadelogistica.com.br/ 
 www.mbi.com.br/ 
 brasilexportati.com/ 
 www.outsourcebrazil.com.br/ 
 www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/china/ 
 www.global21.com.br/guiadoexportador/china.asp 
 www.chinavistos.com.br/ 
 www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html 

 
6 - Dicas adicionais 
 
Evite contatos físicos com os chineses, principalmente se você não tem intimidade com a pessoa. Os 
chineses costumam ser reservados e as demonstrações públicas de afeto são raras. Eles não expressam 
sentimentos abertamente.  
 
Normalmente, os empresários chineses são muito pontuais e esperam o mesmo de seus interlocutores. 
O ritmo de trabalho é diferente do brasileiro, as jornadas começam e terminam cedo.  
 
Elabore seus cartões de visita contendo informações completas em mandarim e em inglês. Nunca 
esqueça de levar cartões de visita para as reuniões. Os chineses têm muita dificuldade em pronunciar 

http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_59_1545.pdf
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_59_1545.pdf
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_71_4789.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/industrial.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/industrial.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_88_5308.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_88_5308.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_84_5303.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_84_5303.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_80_5299.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_80_5299.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_81_5300.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_79_5298.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_79_5298.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_93_5382.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_93_5382.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_chin_97_5380.htm
http://www.exporta.sp.gov.br/
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/
http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/
http://www.mre.gov.br/
http://www.portaltributario.com.br/
http://www.guiadelogistica.com.br/
http://www.mbi.com.br/
http://brasilexportati.com/
http://www.outsourcebrazil.com.br/
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/china/
http://www.global21.com.br/guiadoexportador/china.asp
http://www.chinavistos.com.br/
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html


nomes estrangeiros, dessa forma, a escrita na grafia do mandarim facilita a identificação dos fonemas. 
Ao receber um cartão de visitas, faça-o com as duas mãos - assim como para entregá-lo - e, leia-o antes 
de guardar, pois os empresários vêem isso como sinal de respeito. O primeiro nome a aparecer no 
cartão deve ser o sobrenome e é por ele que você deve tratar os chinêses, usando a combinação título 
hierárquico e sobrenome. Você sentirá uma forte influência da hierarquia na sociedade chinesa, logo, o 
status é um valor muito importante. 
 
Os chineses possuem algumas superstições, como às relativas aos números: enquanto na cultura 
oriental o número 8 traz sorte e também os múltiplos de cinco são números de sorte. O número 4 é 
relacionado à morte, portanto, evite marcar reuniões no dia 4 e, evite usar valores com esse número.  
 
Quanto ao diálogo, use palavras simples para não confundir o interlocutor. Se possível, leve um 
intérprete, pois o inglês dos chineses nem sempre é fácil de ser compreendido. As diferenças entre as 
línguas são enormes e a forma a compreensão não é tarefa fácil. Enquanto, nas línguas ocidentais, 
podemos assumir o sentido de uma frase sem necessariamente compreender todas as palavras, nas 
línguas orientais se uma palavra, mesmo em inglês não é compreendida, perde-se o sentido de toda 
frase. Logo, é importante repetir a frase completa no caso do interlocutor demonstrar não ter entendido 
alguma palavra.  
 
As pausas e o silêncio são usados pelos chineses como estratégia de negociação. Prepare-se para longas 
negociações, com a possibilidade de que as reuniões durem muito além do tempo previsto. Não espere 
respostas rápidas para suas propostas, pois a paciência é vista como um valor importante para os 
chineses.  
 
O preparo também deve ser grande, visto que os empresários analisam minuciosamente os produtos 
apresentados e, inclusive, buscam encontrar possíveis contradições nas apresentações. O princípio de 
inviolabilidade do contrato não é tão forte na China, dessa forma, esse documento é visto mais como 
um primeiro passo nas relações de negócios. O contrato deve ser encarado como uma carta de 
intenções, com possibilidade de mudanças. 
 
Costumes como a troca de presentes são importantes para fortalecer as relações. Note que os presentes 
devem ser entregues com as duas mãos e, os chineses provavelmente o recusarão algumas vezes antes 
de aceitá-lo, sendo este ato uma regra de etiqueta.  
 
Os chineses costumam convidar empresários estrangeiros para banquetes, o que não significa 
necessariamente que o negócio está para ser concretizado. Essa prática é comum e encarada como uma 
obrigação pelo anfitrião chinês. Os negócios normalmente não são discutidos durante as refeições e 
elogios à comida chinesa devem ser feitos. Note que é importante provar tudo que lhe é servido, 
mesmo que  você não termine o prato. 

 


