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Curso Comex: Foco China-Brasil
Encontre o cliente e o parceiro ideal no trilionário mercado chinês

APRENDA A IMPORTAR E EXPORTAR DE/PARA O MAIOR 
PARCEIRO COMERCIAL DO BRASIL



CURSO AO VIVO E ONLINE

Aprenda o passo a passo  
para negociar, importar ou  
abrir mercado na China.

Formato Nove encontros online com duração de 2h (duas horas) cada.

Datas De 9 de Setembro a 7 de Outubro.

Plataforma Google Meet.
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O caminho do sucesso

-Desde 2009, a China é a maior parceira comercial do Brasil, uma relação 
intensa e complementar

-Em 2020, a corrente de comércio (exportação + importação) bilateral atingiu a 
marca histórica de US$ 101,7 bilhões: US$ 67,7 bilhões em exportações –
recorde de vendas – e US$ 34 bilhões de importações, informa a Secex.

-O sucesso da parceria bilateral vem da complementariedade. O Brasil vende 
commodities que a economia chinesa precisa. E pode oferecer café, açaí, carnes 
e muitos outros produtos que vêm despertando o interesse da nossa classe 
média local.

-A China tem 1 bilhão de consumidores em idade ativa e um PIB de US$ 15,6 
trilhões. Ela tem máquinas, equipamentos, eletrônicos e tecnologias digitais 
com condições atrativas para o Brasil

-Neste curso online de comércio internacional, YESHAN e Inovasia reúnem uma 
seleção de especialistas que vão esclarecer a dinâmica do mercado chinês e 
detalhar como exportar e importar para a China.



Objetivo
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ministradas em língua portuguesa. As aulas ao vivo são

gravadas e podem ser acessadas depois!

QUAL O PÚBLICO?

Empresários, profissionais, microempreendedores 
e estudantes que desejam se especializar no setor.

COMO FUNCIONA?

Encontros online, ao vivo, com duração de 120 minutos, 

sendo em média, de 90 min para exposição e 30 minutos para 

Q&A, dúvidas e trocas de ideias. Todas as aulas serão

Além de Doutores, Mestres, Diretores de Empresas que 
possuem foco e vivência na China também contamos 
com uma consultora chinesa. Juntamos profissionais 
capazes de unir a teoria e a prática da melhor maneira 
com uma vasta experiência em relações comerciais com 
a China.

SOBRE OS PROFESSORES

Dinâmica do  
curso



Obs. O módulo 1 é comum a todos os 
alunos; os outros módulos você pode optar 

fazer apenas um deles ou fazer os dois.
ESTRUTURA  
DO CURSO:

Maíketing na  
China & 

Expoítação

MÓDULO 3

Ïoínecedoíes & 
Impoítação

MÓDULO 2

MÓDULO 1

Cultuía & 
Negociação



Comércio e relações
China-Brasil

Módulo 1 - Aula 1 (09/09)

- Comércio Brasil-China

Horário Conteúdo

19h00 às 19h10

- Boas-vindas aos alunos e apresentação do curso por 
Natália Schultz, founder da Yeshan e Felipe Zmoginski, founder

da Inovasia

19h10 às 19h30

- Características do comércio Brasil-China;
- Pauta de comércio bilateral;
- Expectativa do investidor chinês no mercado brasileiro 

Giorgio Romano, professor da UFABC

19h30 às 20h00

- Como a guerra comercial China-EUA afetou o fluxo de 
investimento estrangeiro ao Brasil

Giorgio Romano

20h00 às 20h30

- Movimentação do investimento chinês no Brasil: que setores
a China vem aumentando sua presença e ´como o Brasil pode
se beneficiar

Giorgio Romano

20h30 às 21h Sessão de perguntas e respostas

Giorgio Romano Schutte

É Professor Adjunto da Universidade 

Federal do ABC (UFABC) e foi coordenador 

de estudo de políticas internacionais do 

IPEA. É mestre em Relações Internacionais 

pela Universidade de Amsterdam e doutor 

em Sociologia pela Universidade de São 

Paulo.



Técnicas de negociação  
e cultura local

Módulo 1 – Aula 2 (14/09)
– Negociação e cultura

Horário Conteúdo

19h00 às 19h10
- Boas-vindas aos alunos e apresentação do curso por 

Felipe Zmoginski, founder da Inovasia

19h10 às 19h30
- Etiqueta chinesa e sinais valorizados pelos parceiros chineses;
- Técnicas de negociação usada por chineses

Natáila Schultz, founder da Yeshan

19h30 às 20h00

- Como superar impasses e transmitir credibilidade;
- Conflitos a serem evitados com os chineses.

Natália Schultz

20h00 às 20h30
- O “guanxi” e a dinâmica de relacionamentos da China

Natália Schultz

20h30 às 21h Sessão de perguntas e respostas

Natalia Schultz

É fundadora e CEO da YESHAN, vice-

presidente do Instituto Jovem Exportador e 

co-fundadora do projeto Fora da Caixinha. 

Na China, Natalia atuou com negociações, 

intermediações entre chineses e também 

desenvolvendo projetos em qualidade e

engenharia de processos.



Módulo 1 – Aula 3

(16/09) –

Horário Conteúdo

19h00 às 19h10

- Boas-vindas aos alunos e apresentação do curso por 
Natália Schultz, founder da Yeshan e Felipe Zmoginski, founder

da Inovasia

19h10 às 19h30
- Legislação, finanças e tributos: cuidados básicos ao importar. 

internacionais de valores. Professor: a definir.

19h30 às 20h00
- Como confeccionar um contrato, órgãos internacionais a 

quem recorrer, direitos do exportador/importador

20h00 às 20h30 - Métodos de pagamento e transferências internacionais seguras

20h30 às 21h Sessão de perguntas e respostas

Legislação,
finanças e
tributos
Arthur Guimarães é mestre pela 

Universidade de Jiao Tong, em Xangai e 

especialista em relações internacionais pela 

PUC de Minas Gerais. Arthur é atualmente 

o gerente-geral da Câmara Chinesa de 

Comércio do Brasil (CCCB) em Belo 

Horizonte.



Desenvolvimento de  
fornecedor

Módulo 2 – Aula 1 (21/09) –
Pesquisa de mercado e desenvolvimento de fornecedor

Horário Conteúdo

19h00 às 19h10

Boas-vindas aos alunos e apresentação do curso por 
Natália Schultz, founder da Yeshan e Felipe Zmoginski, founder

da Inovasia

19h10 às 19h30
- Definição do produto a ser importado - mercado; adequação

para importar.
Susi Wang, Consultora de Importação

19h30 às 20h00

- Estratégia de desenvolvimento de fornecedores - online 
sourcing; in loco; e feiras comerciais.

Susi Wang

20h00 às 20h30
- Definição de fornecedor - visitas; inspeções; certificações; e

homologação.  
Susi Wang

20h30 às 21h Sessão de perguntas e respostas

Susi Wang

É consultora de importação, diretora da 

escola de idiomas Nin Hao e administradora 

de empresas pela faculdade Mackenzie. 20 

anos de experiência com sourcing e 

procument na China para empresas como

Bosch, Marisa, Zen S.A.



Estruturação de
importação

Módulo 2 – Aula 2  (23/09) – Negociação e
estruturação de importação

Horário Conteúdo

19h00 às 19h10

Boas-vindas aos alunos e apresentação do curso por 
Natália Schultz, founder da Yeshan e Felipe Zmoginski, founder

da Inovasia

19h10 às 19h30
- Negociação; Responsabilidades; e Formas de Pagamento. 

Gláucio Fiorenzano, diretor da Fiorenzano Comércio Exterior.

19h30 às 20h00

- Como efetivar o pagamento; Tipos de Importação;
Documentos.

- Gláucio Fiorenzano

20h00 às 20h30
- Cálculo de tributos e estudo de viabilidade da importação.

Gláucio Fiorenzano

20h30 às 21h Sessão de perguntas e respostas

Gláucio Fiorenzano

É Pós Graduado em Direito Aduaneiro, 

Tributário e Empresarial;MBAs em Gestão 

Empresarial e Direito Tributário pela FGV. 

Diretor na Fiorenzano Comércio Exterior: 30 

anos com atuação prática com Comércio 

Exterior.



A Importação

Módulo 2 – Aula 3 (28/09) –

Recebendo a importação no Brasil

Horário Conteúdo

19h00 às 19h10

Boas-vindas aos alunos e apresentação do curso por 
Natália Schultz, founder da Yeshan e Felipe Zmoginski, founder

da Inovasia

19h10 às 19h30

- Como efetivar a importação em solo brasileiro; 
documentação necessária; Frete Internacional.

Fernanda Oliveira, gerente da 
Fiorenzano Comércio Exterior.

19h30 às 19h50
- Do embarque até a nacionalização da mercadoria.

Fernanda Oliveira

19h50 às 20h15

- Da mercadoria no Recinto Alfandegado ao carregamento e
entrega para o Importador, após liberação pela RFB. Dicas
para formação do preço da mercadoria.

Fernanda Oliveira

20h15 às 20h30 Sessão de perguntas e respostas

Fernanda Oliveira

É advogada e gerente da Fiorenzano 

Comércio Exterior. Especialista em Direito 

Aduaneiro. MBA em Gestão Empresarial 

pela FGV e 10 anos de atuação com 

importação.



O que a China precisa  
importar?

Módulo 3 – Aula 1 (30/09) – Negociação e 
estruturação de importação na China

Horário Conteúdo

19h00 às 19h10

Boas-vindas aos alunos e apresentação do curso por 
Natália Schultz, founder da Yeshan e Felipe Zmoginski, founder

da Inovasia

19h10 às 19h30
- Os segmentos econômicos mais promissores do Brasil e os 

produtos com alto potencial de aceitação;
Vitor Melão, diretor na Consultoria MasterInt.

19h30 às 20h00
- Quais estudos de mercado realizar para validar seu produto

na China  
Vitor Melão.

20h00 às 20h30
- Parcerias ou operação própria: as várias formas de se

estabelecer na China.
Vitor Melão.

20h30 às 21h Sessão de perguntas e respostas

Vitor Melão

Diretor na Consultoria MasterInt, 

especializada em inteligência de mercado 

para exportações e internacionalização de 

empresas brasileiras. Vitor fez MBA na 

China, entre 2014 e 2016 e é palestrante 

certificado da plataforma líder em comex 

na China, o Alibaba.com.



Exportações  
B2B e B2C

Módulo 3 – Aula 2 (05/10)

– Exportações B2B e B2C

Horário Conteúdo

19h00 às 19h10

Boas-vindas aos alunos e apresentação do curso por 
Natália Schultz, founder da Yeshan e Felipe Zmoginski, founder

da Inovasia

19h10 às 19h30
- Características do mercado B2B e B2C na China: qual o 

melhor canal para o seu produto?
Rafael Fraga, consultor da CW

19h30 às 20h00
- Como encontrar um comprador no atacado (B2B)

Rafael Fraga

20h00 às 20h30
- B2C: estratégias de desenvolvimento de marca e valor 

agregado em canais digitais
Rafael Fraga

20h30 às 21h Sessão de perguntas e respostas

Rafael Fraga

É consultor de negócios da CW 

International Business e pós-graduado na 

Universidade de Nottingham. Assessora 

empresas brasileiras a se estabelecerem na 

China e também na Rússia há mais de seis 

anos.



Marketing,
promovendo sua  
marca na China

Módulo 3 – Aula 3 (07/10)
– Marketing e divulgação de produtos

Horário Conteúdo

19h00 às 19h10
Boas-vindas aos alunos e apresentação do curso por Felipe 

Zmoginski, founder da Inovasia

19h10 às 19h30
- Estratégias de marketing para atrair clientes

Felipe Zmoginski, founder da Inovasia

19h30 às 20h00

- Como usar ferramentas de MKT digital, o funcionamento do
varejo online na China 
Felipe Zmoginski.

20h00 às 20h30

- As plataformas mais utilizadas, a melhor forma de obter 
retorno sobre investimento, como medir resultados e fazer

parcerias com agências locais 
Felipe Zmoginski.

20h30 às 21h Sessão de perguntas e respostas

Felipe Zmoginski

Ex-head de marketing do gigante chinês de 

buscas Baidu para América Latina e do site de 

compras internacionais AliExpress, do grupo 

Alibaba. Felipe é fundador da Inovasia, 

consultoria especializada em organizar missões 

para a Ásia e é colunista do canal Tilt, do UOL, 

onde publica o blog Copy From China.
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Coordenadores

Natália Schultz



A YESHAN e INOVASIA se juntaram para te ensinar 
como fazer ótimos e duradouros negócios entre a 

China e o Brasil.

Com profissionais capacitados e experientes quando o assunto é China, o Curso 
Comex: Foco China-Brasil da YESHAN e INOVASIA também conecta você com 
pessoas que querem aproveitar as oportunidades que o país que mais cresce 

economicamente tem a oferecer.



A YESHAN é um hub de conexão entre a China e 
o Brasil. Com soluções, serviços e 

oportunidades, a YESHAN tem uma gama infinita 
de possibilidades no que tange Negócios, 

Cultura, Língua Chinesa, Economia, Networking, 
Profissionais qualificados e muito mais.

yeshanchina.com

A Inovasia é uma empresa de educação 
executiva que já auxiliou centenas de 
profissionais brasileiros a acessar os 

modelos de negócio mais disruptivos 
surgidos na Ásia e a fazer negócios com a 

China, India, Israel, Japão e Coreia.

inovasia.com.br


