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Eleito com mais de 54% dos votos 
válidos, Jair Bolsonaro assumiu como 

presidente da República no 1º dia do ano.

1º Janeiro

24º Maio

A então primeira-ministra do Reino 
Unido, Theresa May, anunciou a saída 

do cargo, que ocupava há quase 3 
anos à frente do governo, cedendo à 

forte pressão interna do Partido 
Conservador.

Entraram em vigor as tarifas de € 300 
bi dos EUA sobre importações da 

China, num novo episódio da guerra 
comercial entre as duas potências. 
Cerca de US$ 125 bi de mercadorias 
chinesas já estavam sujeitas a taxas 

alfandegárias de 15%.

1º Setembro

O  presidente dos EUA, Donald Trump, 
apoiou a entrada do Brasil na OCDE 
(Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico).

19º Março
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PRINCIPAIS 
NOTÍCIAS
DE 2019

Na última reunião do ano, o Banco 
Central decidiu reduzir a taxa 

básica de juros (Selic) de 5% para 
4,5% ao ano.

11º Dezembro
O Ibovespa ultrapassou os 117 mil 
pontos e bateu o recorde nominal 

histórico do índice.

26º Dezembro

Fonte: www.poder360.com.br 

http://www.poder360.com.br


Balança Comercial 
Brasileira em 2019
A balança comercial brasileira em 2019 teve o pior 
resultado desde 2015, registrando superávit de US$ 
46,7 bilhões, queda de quase -20% em relação ao saldo 
de US$ 58,659 bilhões obtido em 2018. A queda é 
justificada principalmente pelo fraco desempenho das 
exportações, que caiu -7,5%, para US$ 224 bilhões.

De acordo com estudos realizados pela Fundação 
Getúlio Vargas, com base nos números acumulados até 
novembro de 2019, a perda de receita com as 
exportações deveu-se a uma redução de 4,8% nos 
preços e 2% no volume total de mercadorias 
embarcadas para exportação. No caso das 
importações, houve aumento de 2,3% em volume e 
queda de 4,2% em preços.

Em 2019, 80% das empresas importadoras 
identificaram dificuldades na importação, enquanto 
apenas 14% não. O principal obstáculo (60%) para as 
importações são os custos tributários. Um ponto a ser 
destacado nesse cenário é a importância da 
diversificação da cesta de exportação e a necessidade 
de agregar valor ao produto. Hoje, uma saca de café sai 
do Brasil (que é um dos maiores produtores e 
exportadores mundiais de grão cru) a 100 dólares, e 
chega em um restaurante na França a 15 mil euros. São 
muitas perdas de receita cambial, internas, entre 
outras burocracias.
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O governo chinês adotou medidas de 
apoio a empresas estrangeiras, indício de 

abertura financeira com instituições 
brasileiras e que projeta crescimento 

nesse setor.

Janeiro 2019

Agosto 2019

Escalada de tensão entre China e EUA 
alimenta medo de desaceleração 

global da economia.

Gigante chinesa do varejo online, 
Aliexpress abre sua primeira loja na 

Europa, com filas de até 48h.

Agosto 2019

O vice presidente Hamilton Mourão 
visita a China e comenta sobre a 
relação promissora entre os dois 

países.

Maio 2019
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PRINCIPAIS 
NOTÍCIAS
DE 2019/20

A proliferação do COVID-19 começa a 
tomar conta das cidades e estados de 

toda a China.

Início dos procedimentos de 
recuperação sanitária.

Janeiro 2020
Com a consolidação da pandemia 

causada pelo COVID-19, a economia 
mundial passa por incertezas. Na 

China, o governo atua para conter a 
doença e neutralizar os impactos nas 

vidas das pessoas e na economia.

Fevereiro 2020

Fontes: br.china-embassy.org,  brasil.elpais.com, exame.abril.com.br

http://br.china-embassy.org/por/szxw/t1627857.htm
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/25/economia/1566747110_070257.html
https://exame.abril.com.br/blog/opiniao/tres-motivos-para-evitar-o-panico-economico-com-o-coronavirus/
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Um país populoso
Na China vivem hoje quase 1 bilhão e meio de pessoas. A família é o 
centro da vida social, e a devoção à ela é considerada uma grande 
virtude.

A segunda maior economia do mundo
A China produz o segundo maior PIB do mundo. O valor em 
2019 passou dos 14 trilhões de dólares. Crescimento acima 

de 6% em relação ao ano anterior.

Educação e Desenvolvimento Social:
Uma preocupação chinesa
O governo chinês já entendeu que, para ser um país desenvolvido, 
seria preciso investir em uma economia sustentável. Para isso, o 
país vem investindo pesadamente em educação, pesquisa e 
desenvolvimento para qualificar sua mão de obra em escala global.
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O desenvolvedor do nosso app é 
a empresa líder em plataformas 
de operações digitais na China.

DNA DE CAMPEÃO

Desenvolvido pela  Focus 
Technology em 1998, para 

promover o comércio 
internacional.

MAIS DE 20 ANOS 
DE EXPERIÊNCIA

NOSSA 
HISTÓRIA

Facilitar negócios B2B através 
de uma plataforma de 

marketplace confiável de 
fornecedores chineses.

NOSSO OBJETIVO
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LINHA DO 
TEMPO

Fundação da 
Focus 

Technology Co., 
Ltd. 

1996

Fundação do 
Made-in-China.

com

1998
Parceria com a 
SGS (Société 
Générale de 
Surveillance)

2007

Lançamento do 
serviço Smart Expo, 

com uso de VR e 
visão 360° das 

fábricas dos nossos 
fornecedores

2016

Inclusão na lista das 
Cem Maiores 

Empresas Nacionais 
de e-Commerce 

Transnacional do Ano

2017
Liderança na lista 
dos Aplicativos 

B2B para Indústria 
Nacional Mais 

Inovadores do Ano

2018

Vencedor do 
"Prêmio de Melhor 

Atendimento ao 
Cliente da China"

2009
Aumento dos 

esforços na inclusão 
de mais fotos e 

informações sobre 
nossos fornecedores

2011

Prêmio de Melhor Site 
B2B Transnacional da 
China pela CCTV.com 

2014

Fontes: www.made-in-china.com/aboutus/aboutmic/ 

http://www.made-in-china.com/aboutus/aboutmic/


NOSSA 
MISSÃO

Facilitar o comércio global entre 
compradores mundiais e fornecedores 

chineses qualificados.

Fornecer informações precisas e 
confiáveis sobre produtos e fornecedores 

chineses para compradores globais.

Ajudar compradores e fornecedores a se 
comunicarem e negociarem de maneira 

eficaz e eficiente.
12
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PANORAMA
ESTATÍSTICO

Em 2018, nossa plataforma 
intermediou pedidos na 

ordem de US$ 62 bilhões.

CONTRIBUIÇÃO
INTERNACIONAL

Registrando cerca de 4 mil novos 
cadastros por dia, hoje contamos 

com mais de 16 milhões de membros.

REUNIÃO DE 
GIGANTES

São mais de 2 milhões de 
acessos diários em nossos 

canais (site e aplicativo).

POPULAR NO 
MERCADO



O MARKETPLACE
PARA O SEU NEGÓCIO
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Fornecedores

Oferecemos informações sobre mais de 33 
milhões de produtos, ideal para quem busca o 
melhor custo-benefício para o seu negócio.

Produtos

Contamos com mais de 6 milhões de 
fornecedores em nossa plataforma, com 
centenas de milhares já auditados e mais por vir.

Nossos produtos são divididos em 27 categorias e 
3.600 subcategorias, atendendo os segmentos de 
indústria mais relevantes do mercado.

Categorias

6M+

33M+
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Por que utilizar 
nossa plataforma?
Ao longo de décadas e através do trabalho e esforço 
contínuo de nossos colaboradores, foi possível nos 
tornarmos uma plataforma que oferece a maior gama de 
serviços B2B transnacionais do mercado mundial.

E é graças à nossa constante determinação na busca de 
melhorias para os nossos clientes e usuários que hoje 
possuímos o melhor marketplace de fornecedores da 
China, possibilitando conectar compradores e gestores 
de empresas líderes do mercado global com milhares de 
fábricas do país que mais exporta no mundo.

Como sabemos que tempo é o bem mais precioso do ser 
humano, principalmente em meio à competitividade no 
contexto empresarial, buscamos sempre utilizar a 
tecnologia em serviço da otimização de tempo 
possibilitando que nossos usuários possuam, na palma da 
mão, um aplicativo que oferece nossos produtos e 
serviços com a praticidade necessária para melhorar o 
desempenho e a competitividade do seu negócio e, 
consequentemente, possibilitar um aumento no seu 
faturamento.
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FÁCIL E
PRÁTICO

1°
Busque 
pelo 
produto.

2°
Avalie 
os 
resultados.

3°
Mande
uma
mensagem.



Nosso marketplace reúne informações de 
diversos produtos e seus fornecedores, 

servindo como uma ferramenta de busca 
poderosa para empresários e executivos que 
desejam otimizar o seu tempo e aproveitá-lo 
de maneira estratégica, possibilitando uma 
tomada de decisão mais rápida e assertiva.

Time is Money

Versão Brasileira

Preocupados em manter o nosso nível 
de excelência e atender cada vez 

melhor o público brasileiro, 
trabalhamos para manter uma política 

de melhorias contínuas e seguir 
conquistando novos empresários no 

mercado brasileiro.  

Nós, do Made-in-China.com, 
estabelecemos rígidas fiscalizações 
internacionais nos nossos serviços e 

para os fornecedores membros de 
nossa plataforma. Garantindo, assim, 

uma maior confiança para nossos 
compradores globais.

Negócio da China

Nossa plataforma possibilita entregar 
resultados de maneira mais dinâmica 
e objetiva, possibilitando alavancar a 
sua produtividade nos processos de 
importação e a competitividade do 

seu negócio no mercado em que atua.

Destaque-se
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A fim de resguardar os interesses de 
todas as partes envolvidas em uma 

negociação internacional, temos 
parceria com órgãos de auditoria 

internacionais que garantem a 
qualidade de nossos fornecedores.

Auditoria Internacional

Sabemos da importância de se estudar 
as possibilidades oferecidas no cenário 

comercial, antes de qualquer tomada 
de decisão. Por isso, reunimos o 

máximo de informações relevantes em 
nossa plataforma, buscando essa 

vantagem para nossos compradores.

Custo x Benefício

VANTAGENS DO 
MADE-IN-CHINA.COM
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TOP 10 INDÚSTRIAS
DO MERCADO

Manufatura e 
Processamento Indústria

Eletrônicos Automotivo

Construção e Decoração Saúde e Bem-Estar

Eletrodomésticos Indústria Leve

Iluminação Moda e Vestuário



05SOBRE
O APP 19



20

VISÃO GERAL

O aplicativo de celular do 
Made-in-China.com é uma 
plataforma, líder mundial, de 
marketplace B2B, desenvolvido 
para empresários, executivos e 
empreendedores que trabalham 
com comércio internacional.

Tenha a liberdade e a 
conveniência de poder escolher 
o produto com melhor 
custo-benefício para o seu 
negócio em uma única 
ferramenta de busca, que 
contém milhares e milhares de 
fornecedores chineses de 
qualidade.



PRIMEIROS
PASSOS
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Baixe o APP
Escaneie o QR Code acima com a câmera do celular 
ou acesse sua loja de aplicativos pelo celular 
clicando aqui: APP Made-in-China.com

Faça seu Cadastro
Aconselhamos que utilize um e-mail de uso 
recorrente, pois é nele que você receberá as 
cotações requisitadas aos fornecedores.
Você também pode fazer login pelo Facebook, 
Linkedin, Google ou Twitter!

Comece a Pesquisar
Pronto! Agora é só navegar pela plataforma, 
pesquisar por produtos e fornecedores qualificados 
e negociar pelas melhores condições para o seu 
negócio ou projeto.

https://u.made-in-china.com/market16
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GUIA DE USUÁRIO

Selecione o tipo de empresa

Selecione os tipos de produto de interesse
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Preencha seu perfil com as suas informações

Selecione o idioma de preferência

GUIA DE USUÁRIO
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Pesquise por produtos e fornecedores

Avalie as informações e entre em contato com o fornecedor

GUIA DE USUÁRIO
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Utilize nossos serviços de Easy Sourcing

Acesse o Guia de Novo Usuário e saiba mais

GUIA DE USUÁRIO



Um marketplace digital, 
líder mundial em atacado 
para o comércio internacional
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A SGS, parceira do Made-in-China.com desde 2007, é 
uma empresa suíça de inspeção, teste e certificação 

presente em mais de 140 países ao redor do mundo.
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AUDITORIA
INTERNACIONAL

SGS  - Société Générale de Surveillance

A Bureau Veritas, empresa que também realiza auditoria 
dos fornecedores no Made-in-China.com, é uma 

organização internacional de certificação em normas 
como a ISO 9001, ISO 14001, a OHSAS 18001, a SA8000, 

que têm por objetivo indicar padrões de qualidade na 
produção, comercialização e respeito ao meio 

ambiente por parte das empresas no mundo todo.

Bureau Veritas S. A.
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STS - Serviço de 
Transação Segura
Em um modelo muito parecido com o Mercado Pago no 
Brasil, a empresa CROV.com oferece, em nossa plataforma, o 
serviço de intermediação de negociação, que garante mais 
segurança para ambas as partes, comprador e fornecedor.

Com este serviço adicional, disponibilizamos representantes 
designados para te auxiliar durante o processo de compra, 
além de atuar de forma profissional e imparcial na resolução 
de casos, se embasando sempre naquilo que havia sido 
previamente acordado pelas partes no contrato firmado.

✔ Segurança dos dados e pagamento
✔ Confiabilidade
✔ Facilidade
✔ Serviço personalizado
✔ Resolução imparcial de disputas

1° Assinatura de contrato elaborado com acordo entre 
comprador e fornecedor.

2° Comprador realiza um depósito de garantia, que fica 
sob o controle da CROV.

3° Fornecedor inicia a fabricação do produto após a 
confirmação do pagamento pelo comprador.

4° A carga é conferida antes do embarque, onde são 
conferidas qualidade e quantidade.

5° Após a aprovação do cumprimento do contrato, o 
pagamento é liberado pela CROV para o fornecedor.
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Audit Report (relatório gratuito)

VERIFICAÇÃO DOS 
FORNECEDORES

Como funciona:

Business Information Report (relatório completo)

Como funciona:

Os relatórios de auditoria dos nossos fornecedores são realizados pelas empresas 
de auditoria internacionais SGS e Bureau Veritas, com o objetivo de garantir uma 
maior segurança para nossos compradores com relação aos produtos e serviços 
oferecidos pelos fornecedores chineses auditados que são membros de nossa 
plataforma. No processo de auditoria, são verificados capacidade de produção, 
controle de qualidade e sistemas, certificados da empresa/produto, dentre outras 
informações, reduzindo os riscos de importação para os compradores globais.

O Business Information Report é um relatório completo, oferecido por um valor 
adicional, que contempla informações mais detalhadas sobre o fornecedor 
escolhido, como análise de riscos, histórico da empresa e de suas operações, 
capacidade de pagamento, estrutura corporativa, saúde financeira, análise 
industrial e registros públicos. Com este relatório, buscamos diminuir os riscos 
para nossos compradores, permitindo que estes guiem suas negociações com o 
fornecedor através do melhor entendimento da indústria deste.



INFORMAÇÕES
ADICIONAIS

Através da Trade Messenger, 
nossa ferramenta de reuniões,  
disponível na plataforma, você 
pode solicitar o agendamento 

de uma reunião em 
videoconferência com o 

fornecedor de sua escolha.

REUNIÕES ONLINE

OPÇÃO DE MAILING

Os compradores recebem 
notificações de status e 

atualizações de produtos da 
plataforma através do e-mail 

de inscrição, por isso 
recomendamos que utilize um 

e-mail de acesso frequente.

No Made-in-China.com, você 
pode solicitar uma reunião 

presencial com fornecedores 
da nossa plataforma, e nós 
organizamos a sua viagem,

podendo incluir visitas à 
fábrica ou sede das empresas. 

VISITA TÉCNICA

Nos serviços de Easy Sourcing, 
quando uma solicitação é 

realizada, nós avaliamos os 
requerimentos do comprador e 
realizamos um levantamento 
com os  fornecedores mais 
qualificados e compatíveis 

com suas exigências.

EASY & SAFE
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Dúvidas ou sugestões?
Fale conosco!

atendimento@madeinchinabrasil.com
www.madeinchinabrasil.com

Obrigado!
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