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2º maior 
mercado 

consumidor e 
importador 

de todo o 
mundo.

A China 
importará 
mais de 
US$ 10 
trilhões de 
dólares nos 
próximos 5 
anos.

2º maior 
mercado 

consumidor e 
importador 

de todo o 
mundo.



240.000
m² de área de exposição

150.000
compradores

120+ 
países representados 

8 
pavilhões

1ª Feira de importação 

organizada pelo Governo Central da China

Sobre a Feira:

De 05 a 10 de novembro
no National Exhibition
and Convention Center
em Shanghai, China

A China International Import Expo

(CIIE) é uma iniciativa de grandes

proporções anunciada pelo Presidente

da China, Xi Jinping, e organizada pelo

Ministério do Comércio do país

(MOFCOM) para promover as

exportações de produtos estrangeiros

na China.

“
Feira Multissetorial



Shanghai

Área: 6.340 km2

População: 24,2 mi (2016)

Maior porto da China e o porto com maior movimentação
de contâineres do mundo

Maior centro financeiro da China

70% do PIB provém do setor de Serviços

Grande presença de multinacionais estrangeiras



Centro de Convenções - Localização

National Exhibition and Convention Center

Trajeto Centro de Shanghai – Centro de Convenções:  aprox. 1h15 pela linha verde 
do metro

2º maior centro de convenções do mundo



Conhecer o mercado chinês

Tendências do mercado

Preferências dos consumidores

Oportunidades para produtos brasileiros

Informações sobre acesso ao mercado

Exigências técnicas, regulatórias e aduaneiras

Logística 

Canais de distribuição e comercialização

E-commerce

 Encontros de networking

Contato com potenciais importadores e 

parceiros na China

Objetivos da Missão



Apoio na China:

• Ministério do Comércio da China

• Bank of China

• Conselho Chinês para a Promoção do 

Comércio Internacional – CCPIT

• Conselho Chinês para a Promoção do 

Comércio Internacional – CCPIT Guangdong

• Consulado-Geral da China em São Paulo

• Embaixada do Brasil na China

• Consulado-Geral do Brasil em Shanghai



Principais setores participantes

Alimentos e bebidas

Chocolates, cacau, amendoim, balas e derivados

Massas, pães e biscoitos

Água mineral

Cachaça

Café

Carne bovina e pescados

Molhos e vinagres

Derivados de frutas

Moda

Máquinas e equipamentos

Serviços



Workshop de capacitação pré-embarque:

Como exportar

Exigências regulatórias

Adequação de embalagem

Logística

Formas de pagamento e financiamento

*Foco em alimentos e bebidas

Auxílio na logística de viagem

Sugestão de agências de viagem e companhias 

aéreas

Apoio do Consulado-Geral da China em SP para 

vistos

Benefícios: Pré-missão



Stand de apoio à delegação no pavilhão institucional

Encontros de negócios

Bank of China

Hunan

Seminário com especialistas de mercado em  

Shanghai

Customs China (aduana/controle de importações)

Bancos Chineses

Plataformas para venda online

Free Trade Zone

Visitas técnicas a canais de distribuição;

Apoio técnico e logístico dos organizadores 

Intérpretes

Benefícios durante a 

missão 



Suporte  nas etapas para internacionalização  da 

empresa – FIESP/CIESP

Apoio do SENAI-SP na adequação de produto e 

operacional 

Apoio na interlocução com o governo chinês

Benefícios: pós-missão 



Pacote de Viagens – Sugestões

1) China Trade Center

Contato: Valéria Martinez – Gerente de Turismo

Tel.: 11 3504-0977 | Direto: 11 3504-0930 / 98397-3878

E-mail: valeria.martinez@chinatradecenter.com.br

2) Chinatur

Contato: Sokan
Tel: 11 3292-9247 / Cel: 11 98149-5847 (whatsapp)

Email: sokan@chinatur.com.br, com cópia 

para shih@chinatur.com.br

Hotel oficial: Sofitel Hyland Shanghai (4 estrelas)

Outras opções

Hotel Central Shanghai (4 estrelas)

Guxiang Hotel Shanghai (4 estrelas)

mailto:valeria.martinez@chinatradecenter.com.br
mailto:sokan@chinatur.com.br
mailto:shih@chinatur.com.br


Parcerias com companhias aéreas

1) Emirates

- Desconto: 10% de desconto nas cabines Economy & Business
- Saídas: São Paulo e Rio e Janeiro 
- Período de vendas: 16 de julho a 16 de outubro de 2018
- Período de viagem: Outubro a 31 de dezembro de 2018
- Código promocional: FIESP18
www.emirates.com/pt/fiesp18

2) Air China

- Condições especiais para passagens aéreas adquiridas 
diretamente na loja física da Air China em São Paulo:

- Endereço: Al. Santos 745, 4º andar, Cerqueira César – São 
Paulo, SP

- Tel: 3186-8888 / 3186-8889 / 3186-8891
- Contato: Jerry ou Paula

http://www.emirates.com/pt/fiesp18


Prazos para participação

Inscrição para Missão Prospectiva: 31/08

Participação nos encontros de negócios: 04/09

Confirmação da logística de viagens: 10/09

Datas sugeridas para chegada em Shanghai

Expositores – Até 01/11
Visitantes (missão prospectiva) – Até 03/11



Mais informações

Área de Relações Exteriores, Promoção 
Comercial e de Investimentos do DEREX

E-mail: promocaocomercial@fiesp.com.br

Tel: 11 3549-4616/4476

mailto:promocaocomercial@fiesp.com.br

