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 O Programa Empresas e Mercado 
na China Atual é uma iniciativa 
pioneira na América Latina promovida 
pelo Instituto de Estudos Brasil-China 
(IBRACH), a Fundação Getulio Vargas/
Divisão Internacional (FGV-DINT) e a 
School of Public Policies and Management 
da Universidade Tsinghua em Beijing, 
com o apoio da Corporação Andina de 
Fomento (CAF) e do Conselho Empresarial 
Brasil-China (CEBC). O programa foi 

concebido para executivos com programas 
de trabalho atual e prospectivo na China 
e responde as demandas de informação 
sobre as oportunidades e desafios da China 
para os interesses econômicos do Brasil e 
da nossa região. O curso com duração de  
2 semanas, realiza-se no Rio de Janeiro,  
de 7 a 11 de maio de 2012 na sede da FGV 
e em Beijing, de 20 a 24 de maio de 2012, 
na sede da School of Public Policy and 
Management da Universidade Tsinghua.

Apresentação



Po
rq

ue
 E

nt
en

de
r a

 C
hi

na

A China, hoje segunda economia do 
mundo é o principal parceiro comercial 
do Brasil e relevante parceiro econômico 
para a Argentina, Chile e Peru. O impacto 
dos investimentos da China na região 
latino-americana tem sido profundo, 
alterando formas e práticas de comércio 
inter-regional estabelecidas, colocando 
oportunidades e desafios e abrindo 
um grande debate sobre perspectivas 
estratégias econômicas de longo prazo.  
Para o Brasil e para a America latina 
em geral a China é uma nova fronteira 

e da produção modular da indústria 
eletroeletrônica e que hoje se prepara 
para ser um inovador e não somente um 
produtor eficiente

Apesar da importância econômica e 
política, o conhecimento sobre a China  
na região ainda é escasso. O Programa 
Empresas e Mercado na China Atual 
têm como propósito atender a demanda 
por informação e recursos humanos 
especializados. O programa que propomos, 
ministrado por renomados professores, 
tem como objetivo oferecer os meios 
para um entendimento estratégico da 
economia chinesa atual. Nosso objetivo 
é proporcionar aos executivos dos setores 
público e privado, interessados, avançarem 
suas relações de trabalho com a China, 
acesso a especialistas internacionais, 
networks e aos instrumentos necessários 

de investimentos e potenciais 
parcerias. Para a economia global 
a China é o país que mais soube 
se beneficiar da globalização 

para desenvolver 
estratégias 
econômicas e 
aprofundar relações 
políticas cooperativas. 

Porque entender a China
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• Master Classes com especialistas 
internacionais e nacionais sobre a evolução 
e características atuais da economia 
chinesa; 

• Classes interativas sobre processos 
complexos de negociação, com equipes 
especializadas em negociação;

• Acesso a estudos de caso desenvolvidos 
especialmente para o curso, abrangendo 

empresas chinesas atuando na América 
Latina e empresas Brasileiras presentes na 
China;

• Palestras e painéis de empresários e 
escritórios de advocacia atuando na China 
e com empresas chinesas presentes no 
Brasil;

• Painéis com representantes de 
grandes bancos internacionais e fundos de 
investimentos;

• Discussão com empresários, Think 
Thanks e diplomatas atuando na China;

• Visitas a centros de inovação na 
China;

• Oportunidades de Networking com 
empresários, investidores e formadores de 
opinião na China.

O Programa Executivo

O programa é composto por 2 módulos 
integrados a serem realizados nos dias 7 
a 11 de maio 2012  no Rio de Janeiro nas 
instalações da FGV e nos dias 21 a 25 de 
maio 2012  na Universidade de Tsinghua 
em Beijing. O programa é realizado pelas 
instituições: Fundação Getúlio Vargas, 
Instituto de Estudos Brasil-China e 
Universidade Tsinghua e possui apoio 
da Cooperação Andina de Fomento e do 
Conselho Empresarial Brasil-China.
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FunDação gEtuLIo Vargas  – FgV

A FGV é uma instituição privada, 
sem fins lucrativos, fundada em 1944, 
com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento intelectual do Brasil, 
com foco na Economia, na Administração 
Pública e Empresarial, no Direito e na 
História do país. A FGV consolidou-se 
como um centro de excelência acadêmica, 
com intensa produção intelectual e é 
hoje líder internacional em educação 
continuada.  De suas salas de aula, já 
saíram diversos ministros, além de 
presidentes e diretores de grandes empresas 
nacionais e multinacionais. A Divisão 
Internacional (DINT) da FGV è responsável 
pelo desenvolvimento de parcerias e 
convênios internacionais que assegurem 
a internacionalização e a competitividade 
global da FGV.

InstItuto DE EstuDos BrasIL-cHIna –
IBracH

 O Instituto de Estudos Brasil-China 
(IBRACH) é uma associação sem fins 
lucrativos fundada em 2011, dedicada 
ao treinamento e pesquisa de temas 

relacionados à China Contemporânea 
e a estratégias comparativas de 
desenvolvimento no Brasil e na China. O 
IBRACH foi criado para responder a grande 
demanda de conhecimento e informação 
sobre a China atual e suas estratégias 
de desenvolvimento, contando para 
tal tarefa com uma rede de renomados 
especialistas em China e de colaboradores 
internacionais, que orientam as atividades 
de treinamento e pesquisa para o Instituto.

unIVErsIDaDE tsIngHua

A Universidade de Tsinghua, celebrando 
agora 150 anos, é a universidade líder 
em economia, administração e ciência 
e tecnologia na China e a Instituição 
que forma os altos quadros executivos 
do país. A School of Public Policies 
and Management possui um programa 
multidisciplinar dedicado a todos os 
aspectos da política pública e estratégias de 
desenvolvimento, além de possuir entre 
seus professores renomados articuladores 
do desenvolvimento e formuladores de 
políticas públicas. 

www.ibrach.org www.tsinghua.edu.cn

Instituições

www.fgv.br

http://www.ibrach.org
http://www.ibrach.org
http://www.tsinghua.edu.cn
http://www.fgv.br
http://portal.fgv.br/
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O programa compreende dois módulos. 
As matrículas e o pagamento deverão ser 
efetuados do dia 19 março ao dia 9 de 
Abril na FGV. A matrícula pode ser feita 
pelo site e o pagamento através de boleto 
bancário. Instruções sobre a matricula 
estão detalhadas no site da FGV-DINT e 
no site do IBRACH.  O custo do programa 
é de R$16.500, modulo Rio é de R$ 7.000 
incluindo aulas, material escolástico e 
estudos de caso. O custo do modulo de 
Beijing é de R$9.500 e inclui o curso, 
acomodação, refeições, transporte do 
aeroporto e ao local das aulas, excluindo o 
custo da passagem aérea. Os participantes 

são responsáveis por obter vistos de turista 
junto ao Consulado da China em suas 
cidades.

Maiores detalhes sobre o Curso e a 
Matricula: 

• http://dint.fgv.br/ 

Praia de Botafogo, 190 – 15o. andar – 
sala1506

Tel.: + 55 21 3799-6088 Ariane Vidal 
Tel.: + 55 21 3799-6056 Fabiana Mayrinck
Expediente: de segundas às sextas-feiras, 
das 9h30 às 18h00

Organização e Custos

http://dint.fgv.br/
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Para sair:
Windows – pressione  Alt + F4

Mac – pressione  command + Q

design: www.ideiad.com.br

http://www.ideiad.com.br
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