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 Pretende importar da China? Permita-nos ajudá-lo com o Comércio ininterrupto 

IMPORTAÇÃO 
SIMPLIFICADA DA 
CHINA PARA ÁFRICA
ACTS (SOLUÇÃO COMERCIAL 
DE IMPORTACAO ÁFRICA-CHINA) 
UM NEGÓCIO DA CHINA
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LIGAÇÃO ININTERRUPTA
AO COMÉRCIO ÁFRICA-CHINA

 

Estamos aqui para o ajudar a estabelecer relação aos Fornecedores e Fabricantes chineses, 
simplificando o processo de importação

A parceria estratégica com o maior banco do mundo, o Industrial and Commercial Bank of 
China (ICBC), é motivo de orgulho para nós, porque permite-nos uma vantagem competitiva 
inigualável no que diz respeito ao comércio África-China. Somos capazes de facilitar o fluxo 
de capitais e o comércio transfronteiriço entre África e a China com grande proficiência, 
graças ao alcance financeiro e global do ICBC e ao profundo conhecimento e tradição do 
Standard Bank em África.

Articulação do cliente às oportunidades de crescimento África-China

Com experiência em regulamentos e numerosos sectores de crescimento em África, bem 
como fortes parcerias com o governo e empresas africanas, o Standard Bank está 
perfeitamente posicionado para o ligar a oportunidades de crescimento nas economias 
africana e chinesa.

O seu portal de acesso ao Comércio transfronteiriço

A nossa extensa pegada geográfica permite-nos facilitar com competência o comércio 
transfronteiriço entre a África e a China:

Operamos em 20 países africanos, facultando os conhecimentos e as relações 
para ajudar os clientes a negociar ambientes financeiros e regulamentares 
transfronteiriços complexos

Com a nossa equipa local e as equipas na China e uma investigação 
aprofundada, somos capazes de direccionar a nossa profunda compreensão 
das dinâmicas de mercado em países com economias em rápido 
desenvolvimento

Através do ICBC, fomentámos fortes relações com empresas chinesas - muitas das 
quais já estão a desempenhar um papel significativo no desenvolvimento das 
infra-estruturas dos mercados africanos e das indústrias associadas, ligadas a esse 
desenvolvimento.
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COMPREENDEMOS

Está a ser confrontado com algum dos seguintes desafios?

Reconhecemos o que é importante para si - e fazemo-lo acontecer

  

Fornecimento

  
 

 

Pré e pós inspecção

 
 

         

 
  

 

Expedição

Que a ligação com Fornecedores e Fabricantes da China pode ser difícil

Sabemos que o processo de importação da China traz com o seu próprio conjunto de riscos e 
desafios para os importadores africanos. Estamos aqui para o ajudar a ultrapassá-los.

Encomenda apenas a 1 ou 2 fornece-
dores de confiança, porém, requer 
múltiplos fornecedores 

Encomendar online pode ser mais 
barato, porém, a qualidade dos bens 
pode não ser garantida

As barreiras linguísticas e culturais 
constituem um desafio quando se viaja e 
negocia acordos com fornecedores na 
China e negocia

Pode ser necessário efectuar pagamen-
tos antecipados relativamente aos bens, 
uma vez que os fornecedores necessitam 
frequentemente de dinheiro adiantado, e 
há poucas garantias de que os bens de 
Em alguma circunstância, pode não ter 
recebido um bom negócio, considerando 
o que é possível quando se está exposto 
aos principais fornecedores na China, 
com a capacidade de negociar as 
melhores condições de comércio

Os seus produtos provêem de outros 
países e gostaria de diversificar as suas 
cadeias de abastecimento

É inexperiente na importação de 
produtos, uma vez que procura novas 
formas de optimizar as suas operações 
comerciais

Mesmo após estabelecer uma relação 
com os fornecedores, falta-lhe poder 
de negociação e os termos de troca são 
desfavoráveis para si

A compreensão dos desafios comuns que os nossos clientes enfrentam permite-nos oferecer 
soluções práticas enraizadas numa vasta experiência.

Estabelecer os seus requisitos 
de importação

Relacioná-lo a fornecedores e 
fabricantes de confiança 

Facultar amostras do produto 
sempre que necessário

Proporcionar a capacidade de 
importar tanto volume como o 
mercado exige

Uma vez seleccionado o 
Fornecedor e aceite o 
orçamento, é realizada uma 
pré-inspecção

Apoiar na validação da 
qualidade das mercadorias, 
garantindo aos fornecedores 
que o banco tratará do seu 
envio

Capacidade de desembarcar 
mercadorias no porto sem 
tensão e sem incorrer em custos 
de sobreestadia

Deslocar rapidamente as 
remessas para o seu armazém, 
para que possa começar a 
vender o mais rapidamente 
possível para gerar dinheiro para 
os reembolsos

Assistência na gestão de valores 

monetários para o seu negócio 

da forma mais eficiente

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Prospecção de fornecedores 
para o seu negócio 

Tratamento da logística de expedição

Importadores Africanos  (O cliente) Parceiros de Importação Chineses
(Parceiro de Importação)

REDUÇÃO DAS
COMPLEXIDADES DE IMPORTAÇÃO
Com o nosso parceiro de confiança

A Solução de Importação África-China não é puramente um produto de 
abastecimento e de venda. É proporcionar uma solução seguindo o fluxo de 
produção, e recomendar uma linha de produção mais eficiente e avançada ao 
considerar a procura do mercado local e os hábitos de consumo, para satisfazer as 
necessidades dos clientes. Em alguns casos, a nossa solução de importação irá 
sugerir aos clientes que adquiram determinados produtos localmente em vez de 
importarem da China, devido aos custos e conveniência.

Negociação de preços em seu 
nome, com base no padrão de 
qualidade exigido e nas condições 
comerciais

Obtenção e validação da qualidade 
dos bens de acordo com a exigência 
dos produtos

Fornecer a garantia de que a qualidade das 
mercadorias dos fornecedores 
recomendados obedece ao padrão de 
qualidade exigido por si. Quaisquer falhas 
serão rectificadas em seu nome pelo 
nosso Parceiro de Importação 

Organização da logística de viagem 
para que possa viajar para a China 
e reunir-se com vários 
fornecedores

Disponibilização de tradutores 
para facilitar as negociações e 
discussões comerciais

O Standard Bank pode ainda ajudá-lo com o financiamento comercial, bem como 
facilitar pagamentos e cobranças para ajudar a reduzir o risco dos pagamentos 
transfronteiriços.

O cliente, através do Standard 
Bank, negoceia com o Parceiro de 
Importação de confiança aprova-
do para obter o(s) produto(s) que 
pretende importar

O Agente de Importação obtém 
fornecedores para o cliente, e faculta 
ao cliente com cotações dos 
diferentes fornecedores.

O Agente ajuda a organizar a 
logística de viagem, validar a 
qualidade da mercadoria e tratar da 
logística de expedição

O Standard Bank contacta o 
Agente de Importação, e também 
assiste o cliente nas suas 
necessidades de financiamento e 
logística, através da nossa oferta 
de Trade Suite 
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“Estabelecemos a relação entre os importadores 
africanos aos exportadores chineses. Ligamo-lo ao 
Comércio África-China de forma ininterrupta.”

Soluções comerciais abrangentes para África-China

À medida que continuamos a ligar os importadores africanos aos exportadores 
chineses, as nossas Soluções Comerciais África-China (ACTS) irão expandir a sua rede 
e incluir outras regiões.

Podemos ajudar com os seus requisitos 
comerciais do início ao fim. As ACTS apoiam o seu 
pré-embarque, durante a expedição e 
pós-embarque para assegurar o comércio 
transfronteiriço sem qualquer problema.
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HISTÓRIA DE SUCESSO 
DO CLIENTE:
Como é que a Prosep Chemicals importou da China

A Prosep Chemicals fornece um sistema total de gestão da água na África do 
Sul e importa bens da China ao desenvolver soluções de gestão da água para os 
clientes. A empresa tentou, sem sucesso, encontrar fornecedores conceituados na 
China que fossem capazes de fornecer bens de qualidade à Prosep Chemicals.

O Presidente Executivo da Prosep Chemicals, Steve Evans, contactou a divisão 
bancária África-China do Standard Bank para ajudar a encontrar fornecedores de 
confiança e facilitar uma visita à China.

Ajudar a Prosep Chemicals a Identificar os Fornecedores Certos 

O Standard Bank apresentou Steve ao seu Parceiro de Importação e Forne-
cimento, que ajudou a fazer os seus preparativos de viagem, a identificar 
os fornecedores certos para a Prosep Chemicals e a organizar reuniões 
com fornecedores em toda a China

Navegando nas Barreiras Linguísticas e Culturais 

Durante a viagem à China, o agente acompanhou Steve para ajudar a 
comunicar eficazmente com os potenciais fornecedores.

“É realmente importante ir à China e encontrar os fornecedores. Como empresários 
sul-africanos, temos a nossa própria forma de fazer negócios, enquanto na China os 
fornecedores têm as suas próprias expectativas sobre como os negócios são 
realizados,” explica Steve

“O encontro com os fornecedores ajuda a compreender o que se espera quando se 
realizam negócios com a China.”

Além disso, Steve pôde abrir uma conta no ICBC, enquanto esteve na China, para ajudar a 
fazer pagamentos.

“É uma sociedade sem utilização de numerário. Os cartões Visa e Mastercard não são 
aceites na China, pelo que pagar por algo tão simples como um bilhete de comboio com 
um cartão do estrangeiro pode ser bastante complicado.”
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Melhorar a Eficiência do Pagamento Transfronteiriço

Anteriormente, a Prosep Chemicals teria de fazer um pagamento adiantado de 
50% antes que os bens na China fossem fabricados e a balança de 
pagamentos antes do envio. Com a introdução da Solução Comercial 
África-China do Standard Bank, a Prosep Chemicals pode agora efectuar um 
pagamento adiantado de 20% com uma solução de carta de crédito a 90 dias, 
assegurando que os bens de qualidade chegam de acordo com as 
especificações da empresa.

“Isto alterou o jogo para nós, porque teve um impacto positivo no nosso 
fluxo de caixa, como um negócio.”

Escolha o Standard Bank para o ajudar a importar da China

“Posso admitir, sem qualquer dúvida, que o envolvimento com o Standard Bank e a 
Solução Comercial África-China me ofereceu um nível de conforto que satisfaz todas as 
minhas razões comerciais para efectuar negócios” diz Steve.

“We have very secure relationships with Chinese suppliers now and that has given
us peace of mind when trading with China.”



CONTACTE-NOS

Entre em contacto para mais informações sobre como podemos ajudá-lo nas 
suas pretensões e/ou requisitos de Exportação.

Envie-nos as suas questões através do nosso website: 
https://www.standardbank.co.mz/Produtos/Empresas/ACTS

Ou, envie-nos um correio electrónico:
africachinabankingmozambique@standardbank.co.mz 
linhadocliente@standardbank.co.mz e entraremos em contacto consigo.

Pode se dirigir as nossas agências, contactar-nos pelas nossas redes sociais.

Contacto: 800 412 412 
Alternativamente, fale com o seu Gestor de Relacionamento para saber mais e 
descobrir sobre as nossas outras ofertas comerciais interessantes.
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Nós tratamos do resto

    CONCENTRE-SE NAQUILO QUE
  FAZ MELHOR - CONCENTRE-SE 
NO SEU NEGÓCIO 

Serviços Financeiros Autorizados (FSP 11287) e provedor de crédito registado (NCRCP15).
The Standard Bank of South Africa Limited (Registo N°. 1962/000738/06). Moving Forward é uma marca comercial do The Standard Bank of South Africa Limited.

ACTS - UM NEGÓCIO DA CHINA


