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Relatório da Reunião da Diretoria do Conselho Empresarial
Brasil-China (CEBC) com o Vice-Presidente da República,
Antônio Hamilton Martins Mourão.

No dia oito de fevereiro de 2019 a Diretoria do Conselho Empresarial BrasilChina (CEBC) recebeu o Vice-Presidente da República, Antônio Hamilton
Martins Mourão. O evento ocorreu no Rio de Janeiro, com apoio do Veirano
Advogados, e foi seguido de um almoço no qual participaram membros da
diretoria do CEBC e da Vice-Presidência da República.
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Na ocasião, o Presidente do CEBC, Embaixador Luiz Augusto de Castro
Neves, ofereceu ao Vice-Presidente Mourão um documento com sugestões
para a formulação de uma estratégia para o relacionamento Brasil-China, no
qual foi apontada a necessidade de se ter um olhar de longo prazo com a
China, haja vista as oportunidades (e desafios) que esse relacionamento
apresenta. Do conteúdo abordado na reunião, destacaram-se temas como a
crescente demanda chinesa por produtos do agronegócio e mineração, além
de oportunidades nos setores de infraestrutura, energia, logística, indústria 4.0,
bem como questões ligadas às áreas de sustentabilidade, meio-ambiente,
tecnologia e inovação.

Nesse contexto, foi indicada também a necessidade de se reativar a COSBAN,
mecanismo de diálogo político regular de mais alto nível entre o Brasil e a
China, cujo presidente da parte brasileira é o Vice-Presidente da República.

Em sua fala, o Vice-Presidente reconheceu a importância da China para a
economia brasileira e destacou o papel da COSBAN para a condução de uma
agenda pragmática e produtiva para o relacionamento bilateral. Nesse sentido,
o Vice-Presidente sublinhou que reativar e aprimorar a Comissão de Alto Nível
é um passo fundamental para que se possa construir um canal permanente de
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comunicação bilateral que traga soluções e medidas práticas para as relações
Brasil-China.

Assinalando que a China se coloca como um dos mais significativos parceiros
internacionais em termos de comércio, investimentos e novas oportunidades, o
Vice-Presidente Mourão enfatizou o valor do CEBC como instrumento gerador
de proposições da área empresarial e indicou seu interesse em manter contato
com o Conselho no sentido de prosseguir o diálogo sobre o aperfeiçoamento
das relações entre os dois países em bases mutuamente vantajosas.
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Embaixador Castro Neves (Presidente do CEBC), Roberto Fendt (Secretário Executivo do CEBC) e VicePresidente da República Hamilton Mourão.
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