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Em outubro de 2010, a FAAP participou da Expo Xangai 
a convite da prefeitura de São Paulo, oferecendo, no Pa-
vilhão de São Paulo, aulas demonstrativas de português 
para estrangeiros e um quiz cultural sobre o Brasil, ambas 
as atividades com grande sucesso de participação do 
público. A delegação da FAAP estava integrada por seu 
diretor-tesoureiro, Américo Fialdini Jr., pelo diretor do 
Centro de Estudos Americanos e Internacionais, embai-
xador Sergio Amaral, pela gerente do departamento de 
Intercâmbio e Internacionalização, Lourdes Zilberberg, 
pela assessora de Assuntos Asiáticos, Shanshan Fei e 
pelo prof. Edson Canela. 
Durante a visita à China, Américo Fialdini Jr. reuniu-se 
com os diretores do Hanban (abreviação coloquial para 
Chinese National Office for Teaching Chinese as a Foreign 
Language), manifestando interesse em sediar um Instituto 
Confúcio, e o parceiro ideal para essa empreitada seria a 
UIBE (University of International Business and Economics) 
de Pequim. 

Em 2011, a FAAP recebeu a visita do presidente da 
UIBE, Shi Jianjun, o qual também manifestou o interes-
se da instituição chinesa de desenvolver junto à FAAP, 
um Instituto Confúcio para Negócios, que teria como 
objetivo principal ser uma plataforma de capacitação de 
profissionais locais, especialmente no desenvolvimento 
de negócios com a China, além do ensino do idioma e 
divulgação da cultura do país.
Já em dezembro de 2011, o diretor-presidente da FAAP, 
Antonio Bias Bueno Guillon, acompanhado de Lourdes 
Zilberberg e de Shanshan Fei, apresentou ao Hanban o 
que seria o projeto de criação de um Instituto Confúcio 
para Negócios em parceria com a UIBE, o qual foi apro-
vado pela entidade chinesa.
No dia 26 de junho de 2012, aconteceu a inauguração do 
Instituto Confúcio para Negócios na FAAP, com a visita 
da senhora Wang Ling, chanceler da UIBE, acompanhada de 
Han Hong, diretora do Centro de Ensino da Língua Chinesa 
para Negócios e Desenvolvimento de Recursos Didáticos; 

Após o acordo celebrado, a partir da esquerda, Victor Mirshawka, Américo Fialdini Jr., Antonio Bias Bueno Guillon, Xu Lin, Li Jinzhang, Sergio Amaral, Sun 
Rongmao, Lourdes Zilberberg e Shanshan Fei.
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de Pu Jun, vice-diretor do 
mesmo departamento; de 
Sun Qiang, diretor do De-
partamento Financeiro; de 
Wang Yonggui, vice-diretor 
da Faculdade de Adminis-
tração, e dos artistas Sun 
Changwu, Liu Qiuyang e 
Deng Lianghua.
As comemorações come-
çaram com a abertura da 
exposição A Arte Chinesa 
Tradicional, na qual foram 
expostas obras de nove 
artistas chineses e que, 
especialmente, contou com 
a presença dos renomados 
artistas Sun Changwu, Liu 
Qiuyang e Deng Lianghua, 
os quais realizaram uma de-
monstração da arte chine-
sa tradicional, interagindo 
com o público presente.
A representação de paisa-
gens da natureza é uma 
característica marcante da arte chinesa. Montanhas, 
lagos, árvores e flores são alguns dos temas abordados 
pelos artistas, que utilizam as suas obras para traduzir 
o pensamento e a filosofia presentes na vida do povo 
chinês. Os artistas participantes da exposição são mem-
bros da Academia Nacional de Pinturas e da Academia 
Nacional de Artes Plásticas da China. Também atuam 
como pesquisadores do Centro de Intercâmbio Cultural 
no Instituto do Ensino de Chinês para Negócios.

Além da exposição, foram realizadas duas palestras para 
professores da FAAP, uma delas proferida pelo prof. Sun 
Qiang sobre as possibilidades de investimento na China, 
e a outra sobre o perfil do consumidor chinês, ministrada 
pelo prof. Wang Yonggui.
O processo de inauguração do Instituto Confúcio para 
Negócios na FAAP encerrou-se com a visita da senhora 
Xu Lin, vice-ministra de Estado e diretora do Hanban, 
que visitou a FAAP em julho de 2012 e, em cerimônia 
oficial, realizou-se o descerramento da placa do Instituto 

A partir da esquerda, o cônsul-geral da China, Sun Rongmao; a chanceler da UIBE, Wang Ling; o diretor-cultural da 
FAAP, Victor Mirshawka; o diretor-presidente da FAAP, Antonio Bias Bueno Guillon; e o diretor do Centro de Estudos 
Americanos e Internacionais da FAAP, embaixador Sergio Amaral, no momento da abertura da exposição de obras de 
artistas chineses na FAAP.

No meio de uma grande comitiva, o diretor-presidente da FAAP, Antonio Bias Bueno Guillon, explica alguns detalhes das instalações da FAAP para a chanceler 
da UIBE, Wang Ling.
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Confúcio-Hanban na presença dos membros da direto-
ria mantenedora da FAAP, Antonio Bias Bueno Guillon, 
diretor-presidente, Américo Fialdini Jr., diretor-tesoureiro, 
e prof. Victor Mirshawka, diretor-cultural, acompanhados 
de outras autoridades da Instituição. 

INstItuto CoNFúCIo
PArA NegóCIos NA FAAP
Em parceria com a UIBE, a FAAP abriga uma unidade 
do Instituto Confúcio para 
Negócios, cuja matriz fica 
no seu campus principal em 
São Paulo.
O Instituto Confúcio para 
Negócios na FAAP tem por 
objetivo promover a língua 
e a cultura chinesas, com 
a ênfase em negócios, 
oferecendo, além do estu-
do da língua, seminários 
empresariais, cursos de 
capacitação sobre a China 
em nível de pós-graduação 
e atividades culturais e 
artísticas, com o intuito de 
melhorar o conhecimen-
to mútuo sino-brasileiro, 
criando uma plataforma 
sofisticada para temáti-
cas relacionadas à China.
O Instituto Confúcio para 

Negócios na FAAP contará com a parceria e apoio ins-
titucional do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC), 
cujo presidente é o embaixador Sergio Amaral, grande 
promotor e entusiasta da relação bilateral entre ambos 
os países. 
O embaixador Sergio Amaral, explicou: “Enquanto o 
enfoque de investimentos chineses no Brasil deve estar 
perto de US$ 20 bilhões, com um rápido crescimento 
nos últimos anos, os investimentos brasileiros na China 

O diretor-presidente da FAAP, Antonio Bias Bueno Guillon, a chanceler da 
UIBE, Wang Ling, e o artista Sun Changwu, com a pintura que elaborou pre-
senteando o presidente da FAAP.

Han Hong (à esquerda) e a diretora do Museu de Arte Brasileira (MAB) da 
FAAP, Maria Izabel Branco Ribeiro, exibindo uma pintura feita no mezanino da 
Instituição.

Os artistas Sun Changwu e Liu Qiuyang (encoberto) elaborando pinturas tradicionais da China. 
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permanecem estacionados num montante de cerca de 
US$ 500 milhões. 
É bem verdade que o número de empresas brasileiras na 
China – atualmente 57 – cresceu de modo expressivo. 
Elas se concentram mais no setor de serviços e apresen-
tam considerável diversidade. Porém, existem também 
exemplos bem-sucedidos de empresas no setor industrial 
voltadas para o mercado 
interno. 
As empresas chinesas, por 
sua vez, estão distribuídas 
em diversos setores da pro-
dução no Brasil. De início, 
predominavam os investi-
mentos em commodities 
e em energia. Depois, em 
infraestrutura e, agora, cada 
vez mais, nos produtos des-
tinados para o mercado in-
terno, como os automóveis.
Uma pesquisa sobre a pre-
sença de empresas brasilei-
ras na China, conduzida pelo 
prof. Claudio Frischtak, com 
apoio do CEBC, mostrou 
uma interessante diversi-
dade de experiências e de 
resultados. Algumas devem 
o seu êxito à parceria com 
empresas ou governos lo-
cais. Outras, à tecnologia.

Por vezes, o treinamento de mão de obra local se mostra 
crucial. Um melhor conhecimento do mercado chinês é 
uma das condições para o êxito da política de agregação 
de valor às exportações, e esse, a partir de agora, poderá 
ser obtido no Instituto Confúcio para Negócios na FAAP.
Claro que a presença na China é fundamental para a 
identificação de nichos para as exportações e os in-

A chanceler da UIBE, Wang Ling, faz o discurso, salientando a importância que vai representar para a China e para o Brasil a abertura do Instituto Confúcio 
na FAAP. À sua volta estão (a partir da esquerda), Sun Changwu, Sergio Amaral, Han Hong, Shanshan Fei, Sun Rongmao, Antonio Bias Bueno Guillon, Lourdes 
Zilberberg e  Victor Mirshawka.

Momento da assinatura do acordo de colaboração entre a UIBE e a FAAP. A chanceler da UIBE, Wang Ling, assinando 
o documento, observada pelos diretores da FAAP, Victor Mirshawka, Antonio Bias Bueno Guillon e Américo Fialdini Jr.
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vestimentos e, agora, a FAAP está apta a organizar as 
melhores missões ou viagens empresariais a esse país.
O espaço econômico asiático se integra de modo acele-
rado. Mais de 50% das exportações do leste asiático se 
dirigem à própria região. Os investimentos recíprocos são 
expressivos e estão levando a uma crescente integração 
das cadeias produtivas na região. No momento em que 
essa integração se consolidar, será ainda mais difícil 

exportar produtos industrializados não só para a China, 
mas para toda a Ásia.”
Por sua vez, o prof. Claudio Frischtak, consultor do CEBC, 
e o coordenador de Pesquisa e Análise do CEBC, André 
Soares, no estudo que fizeram sobre os pontos críticos 
de atuação das empresas brasileiras na China, destaca-
ram: “O governo brasileiro tem atuado em conjunto com 
o governo chinês nas questões relativas às aprovações e 

O diretor-presidente da FAAP, Antonio 
Bias Bueno Guillon exibindo o mimo que 

recebeu da chanceler da UIBE, Wang Ling, 
estando atrás deles o diretor-cultural da 

FAAP, Victor Mirshawka e o diretor-tesou-
reiro da FAAP, Américo Fialdini Jr.

Na frente da mostra A Arte Chinesa Tradicional,  a partir da esquerda: Wang Yonggui,  Sun Changwu, Cláudia Caroli, Marcella Arcuri, Antonio Bias Bueno Guillon, 
Maria Cristina Ribeiro dos Santos, José Luis Hernández Alfonso, Wang Ling, Sun Rongmao, Sergio Amaral, Deng Lianghua, Liu Qiuyang, Han Hong e Ana Carolina 
Boaventura.
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licenças para que companhias brasileiras desenvolvam 
suas atividades na China. Aliás, o governo chinês possui 
regras muito claras com relação ao ingresso dos inves-
timentos estrangeiros no país. Em alguns setores, as 
barreiras encontradas pelas empresas brasileiras para o 
ingresso na China já estavam previstas dentro das regras 
de ingresso de investimentos estrangeiros.
Vale ressaltar que um ponto que pode retardar as ne-
gociações dessas aprovações junto ao governo chinês 

diz respeito ao Brasil tratar de forma discriminatória os 
investimentos e o ingresso de produtos chineses em 
nosso País. O governo chinês aceita as regras e limi-
tes impostos pelo Brasil, porém não admite posturas 
discriminatórias. E eventuais medidas discriminatórias 
pelo governo brasileiro contra os interesses chineses 
podem desacelerar progressos em negociações feitas 
para o ingresso de outras empresas brasileiras na 
China.

Após a troca de presentes institucionais, todos satisfeitos com o estabelecimento da parceria da FAAP com a UIBE. Da esquerda para a direita: Lourdes Zilberberg, 
Sergio Amaral,  Victor Mirshawka, Antonio Bias Bueno Guillon, Wang Ling, Sun Rongmao, Américo Fialdini Jr., Han Hong, Shanshan Fei e Pu Jun.

O diretor-presidente da FAAP, Antonio Bias Bueno Guillon, recepciona a diretora do Hanban, a matriz dos Institutos Confúcio, Xu Lin, observados pelo diretor-
-tesoureiro da FAAP, Américo Fialdini Jr., e o embaixador Sergio Amaral.
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Um ponto muito comentado foi a falta, até recentemente, 
de um banco brasileiro estabelecido na China para ajudar 
o financiamento das iniciativas de investimentos das 
empresas brasileiras. 
O governo chinês enxerga a ida do Banco do Brasil para a 
China como um importante marco para facilitar o ingresso 
das empresas nacionais no mercado chinês. Além disso, 
entende que devem ser elaborados planos de ação espe-

cíficos para os investimentos brasileiros na China, e que 
essa área ainda carece de uma estratégia e uma política 
definidas. Contudo, deve-se levar em consideração que, 
no âmbito da relação bilateral, foi firmado, em 2010, o 
Plano de Ação Conjunta entre os governos brasileiro e 
chinês, com prazo até 2014, que aponta setores como 
os de energia, mineração e agrícola para a cooperação 
e investimentos recíprocos. 

Na visita à mostra A Arte Chinesa 
Tradicional, a diretora do Hanban, 

Xu Lin, o embaixador da China 
no Brasil, Li Jinzhang, o embai-
xador Sergio Amaral, Lourdes 

Zilberberg, o diretor-tesoureiro 
da FAAP, Américo Fialdini Jr., e 

o cônsul-geral da China em São 
Paulo,  Sun Rongmao.

O diretor-presidente da FAAP, Antonio Bias Bueno Guillon, descrevendo as instalações da FAAP para a diretora do Hanban, Xu Lin, acompanhados por Shansan 
Fei e Lourdes Zilberberg.
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Esse plano também prevê a formação de um grupo de 
trabalho em investimentos, com vistas à troca de infor-
mações sobre investimentos e oportunidades bilaterais, 
e a promoção da cooperação na área de investimentos 
entre empresas brasileiras e chinesas.”
No documento Carta Brasil-China, editado pela CEBC, 
está a entrevista do CEO (chief executive officer ou execu-
tivo principal) do Bank of China, no Brasil, Zhang Jianhua. 
O Bank of China foi fundado em 1912, logo após a revo-
lução nacionalista, sendo o banco mais antigo da China. 
Até 1949, ele funcionava como o Banco Central da China 
e, depois, tornou-se um banco comercial com foco no 
comércio exterior, tendo mais de 12 escritórios (agências) 
na China e mais de 600 no exterior, distribuídos por 35 
países diferentes.
Zhang Jianhua declarou: “Possuímos um escritório de 
representação no Brasil desde 2000 e decidimos elevar 
esse escritório ao nível de uma operação local. Para tanto, 
submetemos nossa instalação às normas requeridas pelo 
Banco Central do Brasil. Em 2008, recebemos a aprova-
ção do mesmo e, então, começamos a injetar capital e 
realizar outros registros legais. Só começamos a operar 
em meados de 2009. O objetivo do Bank of China Brazil 
é facilitar o comércio entre o Brasil e a China. Para ser 
mais específico, trabalhamos para apoiar tanto empresas 
brasileiras como as chinesas a realizarem seus negócios 
em ambos os países.
Estamos focando no mercado sino-brasileiro, e nossos 
clientes são aquelas empresas interessadas em realizar 
negócios em ambos os mercados, incluindo as empresas 
chinesas que têm negócios no Brasil e vice-versa.
Falando mais sobre o escopo de nosso negócio, apoiamos 
as relações comerciais atra-
vés de serviços financeiros, 
assim como fornecemos 
empréstimos de curto prazo 
e apoiamos projetos finan-
ceiros, sempre com o foco 
em empresas brasileiras e 
chinesas engajadas em ne-
gócios entre os dois países.
Em termos de setores co-
merciais, basicamente, o 
Bank of China elegeu os 
setores relacionados com as 
commodities, responsáveis 
pela maior parte das trocas 
comerciais entre Brasil e Chi-
na. Poderia dizer que quase 
85% do que a China importa 
do Brasil é relacionado às 
commodities. O segundo se-
tor para o qual direcionamos 
nossos esforços será o de 
telecomunicações.
Como se pode perceber, 
temos, hoje, no Brasil, um 

número significativo de grandes empresas chinesas in-
gressando em áreas relacionadas às telecomunicações. 
Outro setor é o automotivo e, por fim, o de infraestrutura, 
mais especificamente a melhoria dos transportes, tal 
como estradas, portos, aeroportos etc.”

HANBAN e
INstItuto CoNFúCIo
O Instituto Confúcio é uma organização sem fins lucrati-
vos cujo intuito é promover a língua e a cultura chinesa 
no mundo. Trata-se de um órgão ligado ao Ministério de 
Educação na China, representado pelo Escritório Nacio-
nal do país para o ensino da língua chinesa como língua 
estrangeira (acrônimo em chinês: Hanban). 
A cooperação do Instituto Confúcio é estabelecida entre 
as instituições de ensino superior (IESs) estrangeiras e 
chinesas com o apoio do Hanban. Atualmente, existem 
380 institutos ao redor do mundo, além das 509 salas 
Confúcio. No Brasil, existem, ainda, poucos institutos 
Confúcio, e o Instituto Confúcio para Negócios na FAAP 
se destaca pela proposta diferenciada, constituindo-se 
em um centro de encontro para o fomento de negócios 
entre o Brasil e a China.

uNIversIty oF INterNAtIoNAl BusINess ANd 
eCoNomICs (uIBe), o PArCeIro dA FAAP
Nada melhor do que a UIBE para ser parceira da FAAP 
na criação do Instituto Confúcio para Negócios. A UIBE 
é uma instituição de referência na China, responsável 
pela formação da elite empresarial e de negócios do 
país. Fundada em 1951 como Instituto de Pequim para 
o Comércio Internacional, foi designada, em 1960, pelo 

O diretor-presidente da FAAP, Antonio Bias Bueno Guillon, cumprimenta a diretora do Hanban, Xu Lin, nas instalações 
do Instituto Confúcio na FAAP. Atrás estão o diretor-tesoureiro da FAAP, Américo Fialdini Jr.; o diretor-cultural da 
FAAP, Victor Mirshawka; o embaixador da China no Brasil, Li Jinzhang; o embaixador Sergio Amaral; e o cônsul-geral 
da China em São Paulo, Sun Rongmao.
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governo, para atuar como instituição-chave para o pro-
cesso de educação devido à relevância dos programas 
por ela oferecidos. Em 1997, foi colocada na lista do 
“Projeto 211”, um programa governamental que teve 
por objetivo transformar cem universidades chinesas em 
Iess de altíssima qualidade.

Hoje, a UIBE é uma das IESs mais respeitadas da China, 
líder nas áreas de Comércio Exterior, Administração e 
Gestão de Negócios, Relações Internacionais, Estudos 
Regionais e idiomas. O Instituto de Organização Mundial 
do Comércio da UIBE é líder na pesquisa e oferta de 
programas na área de comércio exterior. 

De pé,  Lourdes Zilberberg, 
diretora do Instituto Confúcio 

para Negócios na FAAP e gerente 
do departamento de Intercâmbio 

e Internacionalização, o diretor-
presidente da FAAP, Antonio Bias 

Bueno Guillon, o diretor-cultural 
da FAAP, Victor Mirshawka, o 

embaixador da China no Brasil, 
Li Jinzhang, o embaixador Sergio 
Amaral, o cônsul-geral da China 

em São Paulo,  Sun Rongmao, 
observando o diretor-tesoureiro 
da FAAP, Américo Fialdini Jr., e 
a diretora do Hanban,  Xu Lin, 

assinarem o acordo de parceria.

Na primeira fi la a partir da esquerda: o artista Liu Qiuyang; a diretora do Centro de Ensino da Língua Chinesa para Negócios e Desenvolvimento de Recursos 
Didáticos, Han Hong; o cônsul-geral da China em São Paulo, Sun Rongmao; a chanceler da Universidade de Negócios e Economia Internacional (UIBE), Wang 
Ling; o diretor-presidente da FAAP, Antonio Bias Bueno Guillon; a gerente do Instituto Confúcio para Negócios na FAAP e assessora de Assuntos Asiáticos 
do departamento de Internacionalização e Intercâmbio da FAAP, Shanshan Fei; e o diretor do Centro de Estudos Americanos e Internacionais da FAAP, 
embaixador Sergio Amaral.
Na segunda fi la: o artista Sun Changwu; o vice-diretor do Centro de Ensino da Língua Chinesa para Negócios e Desenvolvimento de Recursos Didáticos da 
UIBE, Pu Jun; o diretor do Departamento de Finança da UIBE, Sun Qiang;
o vice-diretor da Faculdade de Administração da UIBE, Wang Yonggui; e o artista Deng Lianghua.
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2010年10月，应巴西圣保罗市政府的邀请，

作为唯一代表巴西参加的教育机构，FAAP高等教

育中心派出了由财务总监Américo Fialdini Júnior先
生带队，校美洲研究中心主任 Sergio Amaral大使、

国际外事处处长 Lourdes Zilberberg小姐、亚洲事务

顾问费珊珊小姐和葡萄牙语教师 Edson Canela先生

组成的五人代表团参加了在上海召开的世界博览

会，并在一周的参展期间举办了葡萄牙语教学示范

课和“巴西知多少”的有奖知识竞答，引起了到访

公众的极大兴趣，活动反响热烈。

此次访华行程中的另一重要内容是由巴西驻

中国大使馆牵线，FAAP财务总监Américo Fialdini 
Júnior先生首赴北京向国家汉办∕孔子学院总部表

达了有意与中国对外经贸大学合作，共同成立孔子

学院的想法，并得到了国家汉办与会领导的认可和

支持。

2011年11月4日，应FAAP的邀请，对外经贸

大学的施建军校长在当时国际商务汉语基地主任助

理浦军副教授的陪同下访问了FAAP，与巴方校领

导明确了合作意向并就申请孔子学院的具体操作流

程达成一致。

同年的12月中旬，FAAP校董事会主席（校

长）Antonio Bias Bueno Guillon先生在国际外事处

处长 Lourdes Zilberberg小姐和亚洲事务顾问费珊珊

小姐的陪同下代表FAAP再次到访国家汉办，并向

马箭飞副主任正式提交了与对外经贸大学合建巴西

首家商务孔子学院的申请书。另外，校长先生此行

还接受了中国教育部郝平副部长的亲切接见。

经过紧锣密鼓的筹备，巴西FAAP商务孔子学

院启动揭牌系列活动于2012年6月26日正式拉开序

幕。为表示对合作的重视，对外经贸大学派出了由

校党委书记、国际商务汉语教学与资源开发基地主

任王玲书记亲自带队，基地执行主任韩红教授、副

主任浦军副教授、财务处处长孙强副教授、商学院

副院长王永贵教授以及商务汉语基地书画艺术交流

中心孙长武、刘秋阳、邓良华三位艺术研究员陪同

的强大阵容出席此次活动。在启动仪式上，中国驻

巴西圣保罗领事馆孙荣茂总领事做了开场致辞，

他首先祝贺FAAP商务孔子学院的成立，并表示对

该孔子学院的发展充满信心，希望FAAP与对外经

贸大学的合作成功。驻圣保罗总领馆愿与各方共同

努力，为推进中巴两国的文化交流做出新的贡献。

之后，校文化总监Victor Mirshawka先生代表FAAP
高等教育中心发言，他提到：中国和巴西作为两个

大国，其合作日益密切。中国近年来在经济及科技

上取得了令人诸目的成就，有很多值得巴西学习和

借鉴的地方。FAAP非常重视与对外经贸大学的合

作，期望通过孔子学院这个绝佳的平台，进一步加

深两国人民在经济、文化、艺术以及科技上的交流

与合作。同时，他还坚信两校在各自领域里的优势

地位也必将对未来FAAP商务孔子学院的发展产生

积极影响。随后是对外经贸大学王玲书记做的主

题发言，她表示FAAP商务孔子学院的定位独具匠

心：一是创新性强（Innovation），从学员的实际

需要和兴趣出发，根据学生的阅历、能力等设计教

材，重在商务语言的应用与沟通；二是目标清晰

(Mission)， 致力于全球视野下的多元文化沟通；

三是志存高远（Vision），经贸的合作越发离不开

人文的交流，而文化艺术是人文交流的重要元素之

一。物质财富的创造和文化艺术的发展在人类文明

的进程中相辅相成，缺一不可。这既是对外经贸大

学选择与FAAP这所巴西知名艺术商务教育机构合

作的主要动力，也是FAAP商务孔子学院启动仪式

和“水墨风华”中国国画展同期举办的用意所在。

巴西FAAP商务孔子学院成立大事记

O diretor-tesoureiro da FAAP, Américo Fialdini Jr. entregando à diretora do 
Hanban, Xu Lin, o relógio com a inscrição da FAAP.
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“水墨风华”中国国画展作为启动系列活动

的重头戏之一，以传统国画绘画技巧为表达方式，

巧妙构思，通过对山水、花鸟和人物的勾勒，阐述

了中国式的人文观和世界观。所有的参展画家均在

国内外重要展览中多次获奖，并被多家艺术机构收

藏展出。画展开幕式中，孙长武、刘秋阳及邓良华

三位画家为到场嘉宾一一介绍了每一幅画的意境和

创作手法并对中西方画法进行了比较。随后，三位

画家还现场即兴为巴西客人表演了中国书画艺术，

受到了到场嘉宾的欢迎。

  以“道投资环境 论市场营销”为主题的商

务中国巡讲活动于当日下午6时在FAAP商务孔子学

院教室举行。来自FAAP的多位教师、学生及巴西

当地商界、政界人士参加了此次活动。对外经贸大

学财务处孙强处长做了题为“中国投资环境分析”

的演讲，他主要从中国经济概况、中巴贸易分析出

发，详细介绍了中国投资环境，特别是结合中国税

收体制就巴西企业如何发现、拓展和把握中国市场

展开了较为深入的介绍。国际商学院副院长王永贵

教授做了题目为“中国市场与中国营销”的演讲，

他重点对中国市场与中国营销的现状、主要特征、

关键问题和未来发展趋势等展开深入的分析与论

述，以“四品三式”、“6F营销”等简洁明快的词

汇牢牢吸引信了与会者的注意力，并使他们对中国

市场与营销形成较为深入的了解。同时，王教授还

结合基于互联网络的新媒体经济及其对巴西企业在

中国的营销机会与挑战进行剖析。两位教授的演讲

数据详实、资料丰富、实用可靠，获得了与会者的

高度关注和极大兴趣。与会者就巴西在中国投资的

主要障碍、金融危机后对中巴双边贸易的挑战等多

个方面与巡讲专家展开了讨论。

 2012年7月19日，FAAP商务孔子学院系列启

动揭牌仪式推向了高潮。国务院参事、国家汉办主

任（副部长级）、孔子学院总部总干事许琳，中国

驻巴西大使馆李金章大使，驻圣保罗领馆孙荣茂总

领事到访FAAP高等教育中心。在巴方三位校领导

的陪同下，许主任、李大使和孙总领事首先饶有兴

致地参观了艺术气息浓郁的校园和正在展出的“水

墨风华中国国国画展”，并为新落成的FAAP商务

孔子学院揭牌，正式签署了国家汉办/孔子学院总

部和巴西FAAP高等教育中心的合作协议。在参观期

间，许主任对FAAP和其商务孔子学院的各项设施十

分满意，并对FAAP协助汉办提供汉语老师葡萄牙语

培训的意愿表示支持。双方在愉快积极的氛围中结

束了访问，为FAAP商务孔子学院启动和揭牌系列

活动画上了圆满的句号。

巴西FAAP商务孔子学院简介

 近年来，中巴两国间的贸易和经济合作不断

增长，使我们切实地体会到加强两国了解，培养双

语人才的重要性和紧迫性。在这样的背景下，作为

巴西第五家孔子学院，即第一家商务孔子学院，主

要工作重点是充分利用两校的汉葡双语培训力量和

高端的办学资源，培养和储备汉葡双语人才，为巴

西的高端人群提供优质的国际商务汉语教学和中华

文化体验机会。我们坚信：FAAP商务孔子学院的建

成必将会成为连接中巴经济和文化互动的桥梁，同

时也与巴西其他已有的孔子学院形成互补模式。

学院的主要发展方向包括：

• 第一，向公众全面开放汉语和中华文化的学

习课程。

• 第二，为本地企业提供商务汉语和中国文化

课程。

A diretora do Hanban, Xu Lin, 
apreciando a mostra A Arte Chinesa 

Tradicional, acompanhada dos embai-
xadores Sergio Amaral e Li Jinzhang, 

estando no fundo o diretor-tesoureiro 
da FAAP, Américo Fialdini Jr.
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• 第三，鼓励和组织关于中巴经济、文化和商

务类的主题学习及调研项目。

• 第四，与对外经贸大学携手，开设关于中国

文化和商务学习的双学位研究生课程。

• 第五，在校内外大力开展普及中国文化艺术

和商务的各项活动。

中国-巴西企业家委员会是FAAP商务孔子学院

的重要合作伙伴之一，一直对学院的各项工作提供

大力支持，尤其是其巴方主席，同时也是FAAP美
洲研究中心主任Sergio Amaral大使的积极参与。作

为中巴两国关系发展的亲历者，他表示FAAP商务

孔子学院的建立是顺应社会要求的明智之举。

在国家汉办/孔子学院总部的支持和领导

下，FAAP高等教育中心将会和中国对外经济贸易大

学一道，与中国驻巴西使领馆，中国-巴西企业家委

员会以及其他相关组织合作，充分利用其高端生源

和师资力量，提供独树一帜的高级商务汉语教学，

普及历史悠远、内涵丰富的中国文化，努力成为巴

西乃至拉丁美洲传播汉语和中华文化的重要平台。

辅助阅读

尽管中巴间的商务往来持续快速升温，并已

达到目前约两百亿美金的贸易总额，但巴西实际

在中国的投资只有大约五亿美金左右，发展空间

极大。此外，根据由中巴企业家委员会巴方专家

Claudio Frischtak教授和调研部经理André Soares完
成的调查结果显示，目前巴西驻华企业有57家，

主要集中在各类服务业，仅有少数几家企业成功

进入了工业制造业。与此同时，中国在巴西企业

的投资领域则显得更加多样化：从最初只针对原

材料商品和天然资源的主导性投资，到之后对市

政基础建设领域和电信业的投资，以及如今日益

深入的对例如汽车等工业产品制造业的投资。

该调查中提到的另一值得深思的问题是如

何有效地打开对中国以及亚洲的出口市场。目

前，50%的亚洲货物出口已由本区域自行消化，

亚洲各国间区域生产合作和贸易往来不断加深，

如此以来大大增加了其它地区向其整体出口产品

的难度。

为向中巴在对方国家的入驻企业提供最大

程度的协助，保证其在本地的各项业务拓展，中

巴两国政府不断沟通，努力协调，致力于促进双

方在各个领域的全方位合作和相应法律法规的透

明执行。两国总统于2010年签署的《共同行动计

划》和中巴银行互相进驻便是很好的实例。

PARA MAIS INFORMAçõES  
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Instituto Confúcio para  
Negócios - FAAP
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Fone: (11) 3662 7625/7626
E-mail: institutoconfucio@faap.br

Registro da confraternização na sede da FAAP (a partir da esquerda): Li Mingsi, Shanshan Fei, Victor Mirshawka, Lourdes Zilberberg, Antonio Bias Bueno Guillon, 
Xu Lin, Américo Fialdini Jr., Sun Rongmao, Zhang Shuo e Xia Jianhui.

Confucio_RQ251.indd   21 16/08/2012   11:13:10


