SOLUÇÃO COMERCIAL
DE EXPORTAÇÃO
ÁFRICA-CHINA DO
STANDARD BANK

ACTS - UM NEGÓCIO DA CHINA
Negócios entre África e a China? Deixe-nos tratar de quaisquer dificuldades
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Desbloquear
as exportações
África-China
Estamos aqui para simplificar o processo
de exportação - para que possa fomentar o
crescimento dos seus negócios
Compreendemos que exportar é uma
actividade complexa, então porque não
permitir que o auxiliemos? A Solução
Comercial África-China (ACTS) do Standard
Bank é a primeira do seu género - criada para
ajudar a facilitar a formação transfronteiriça
e a racionalizar o processo de forma
abrangente.
Para as empresas africanas que procuram
novos mercados internacionais onde operar,
a China é uma terra de oportunidades. Não só
é o maior exportador do mundo, como é
também o segundo maior importador de
bens de África, a seguir à Europa.
Porém, os requisitos regulamentares na
China para obter aprovação como exportador
podem ser complicados, e envolver uma série
de etapas que são muito mais complexas do
que para exportar para outras regiões. Em
adição, ter de conversar em mandarim
muitas vezes complica ainda mais este
processo.
Por este motivo é fundamental ter um
parceiro de confiança que o ajude a navegar
no processo de exportação para uma
expansão bem-sucedida dos seus negócios
para o mercado de exportação chinês.
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Conheça a nossa solução de
exportação abrangente
O Standard Bank estabeleceu uma vasta rede
de parcerias estratégicas que o apoiam como
exportador.
Através da nossa parceria estratégica com o
maior banco do mundo, o Industrial and
Commercial Bank of China (ICBC), e parceiros e
canais de exportação controlados, fornecemos
uma vantagem competitiva incomparável
relativamente ao Comércio África-China.
Poderá beneficiar de acesso ao mercado chinês
através da nossa extensa rede de clientes, bem
como da profunda experiência e tradição do
Standard Bank em África, o que nos permite
facilitar o fluxo de capitais e o comércio
transfronteiriço entre África e a China.
Podemos facultar acesso a canais físicos e
digitais de vendas através de parceiros de
exportação tais como o Grande Mercado de
Gaoqiao, em Changsha, e a plataforma de
comércio electrónico ICBC.
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Através da nossa relação com o ICBC e das
parcerias de exportação estabelecidas, somos
capazes de:

Ajudar a
estabelecer
contacto com
importadores
chineses
conceituados

Ajudar a
estabelecer
contacto com
importadores
chineses
conceituados

Ajudar a
ultrapassar a
barreira linguística
com a assistência
do nosso pessoal
que fala mandarim

Facilitar o registo dos
seus produtos na
plataforma de comércio
electrónico ICBC
(utilizado pela vasta
base de clientes da
ICBC) bem como
noutras plataformas de
comércio electrónico e
de marketing online.

O Standard Bank também pode ajudar a:
Proporcionar financiamento
comercial para permitir que
possa expandir as suas
operações

Emitir Cartas de Crédito
e Garantias

Facultar acesso à moeda Renminbi
para reduzir várias conversões de divisas

Facilitar soluções de seguros e de logística

Além disso, os nossos parceiros podem ajudar na comercialização e distribuição na China, para que
possa alcançar mais clientes, e escalar o seu negócio de exportação.
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Tratamos de quaisquer
We take care of
anyque possa
complexidades
para
complexities
so that you can
aproveitar
as oportunidades
à
seize
the opportunities ahead
sua
disposição
A China oferece uma gama de oportunidades aos exportadores africanos, mas os requisitos
regulamentares complexos podem constituir uma barreira significativa ao comércio.
Permita-nos ajudar a ultrapassar potenciais desafios para que possa expandir o seu negócio e
aumentar a sua pegada de exportação.

Quais são os desafios que poderá enfrentar?

1. Oportunidades
perdidas
Os regulamentos de
exportação podem
revelar-se complicados
de navegar, e a ausência
de obtenção de
aprovação de
exportação resulta em
perda de oportunidades
de receitas.

4. Dificuldade na navegação
dos requisitos
regulamentares
As empresas enfrentam
dificuldades ao exportar para
a China devido a complexos
requisitos regulamentares
que podem ser confusos e
resultar frequentemente no
abandono da China pelos
exportadores para se
concentrarem nos mercados
europeu e americano.

2. Dificuldade de acesso
aos mercados
Embora a China tenha
uma grande procura de
bens, nem sempre é fácil
encontrar compradores
conceituados.

5. Complexidade das
exportações
Para contornar os requisitos
regulamentares da China,
algumas empresas
exportam as suas
mercadorias para uma
terceira parte, através de
uma empresa aprovada ou
de um país vizinho, o que
resulta em custos adicionais
para o exportador.

3. Barreira linguística
significativa
A língua representa um
grande desafio e é
frequentemente uma
barreira para efectuar
negócios na China; além
disso, as empresas incorrem
frequentemente em custos
adicionais ao recrutarem
pessoas que falem
mandarim para ajudar na
tradução.
6. Incerteza de pagamento
Ao exportar para novos
mercados, os
exportadores podem ser
confrontados com a falta
de certeza no que diz
respeito a recebimento de
pagamentos de
compradores estrangeiros
aquando da entrega de
mercadorias.
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Eliminação das
complexidades
de exportação
com uma solução que abrange toda
a cadeia de valor de exportação

1. 1. Ganhar acesso ao mercado
Com as capacidades dos especialistas
internos e a assistência de redes de
parceiros de confiança, estabelecemos a
relação entre os exportadores africanos e os
importadores chineses.
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• Fornecemos inteligência de mercado e
pré-selecção para oportunidades de
exportação
• Ligamos os exportadores africanos aos
importadores chineses aprovados, através
da nossa relação com o ICBC e de uma
extensa rede de parceiros
• Podemos possibilitar que registe os seus
produtos na plataforma de comércio
electrónico do ICBC (utilizada pela vasta
base de clientes do ICBC), bem como
noutras plataformas de comércio
electrónico)
• Proporcionamos assistência na criação de
canais de distribuição local para vendas
B2B
• Prestamos assistência no que diz respeito
à barreira linguística através do nosso
pessoal que fala mandarim

2. 2.Preparação para a exportação
Permita que o Standard Bank o assista através dos seguintes canais:
1. Canal directo: Os nossos parceiros estratégicos que são compradores ou podem facultar o
acesso a compradores
2. Canal Digital: Estabelecimento de visibilidade para os seus produtos na China através da
nossa Formação de Parcerias Digital, a plataforma de comércio electrónico do ICBC, e outros
canais digitais
3. Canal regional: Oportunidades de exportação intra-africana
4. Também proporcionamos assistência com logística e seguros de transporte

3. Recebimento do pagamento
Através do Standard Bank e da plataforma de pagamentos do ICBC, fornecemos um
meio seguro e protegido para receber os seus pagamentos de exportação. As nossas
capacidades incluem:

Acesso à moeda
Renminbi para reduzir os
custos de conversão
cambial

Cartas de Crédito e
Garantias para
minimizar o risco de
pagamento

Acesso à banca
internacional
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Gerir facilmente todo o seu
comércio a partir de um só lugar
Exemplo de um cenário:

EXPORTAÇÃO PARA A CHINA EM ACÇÃO - UM EXEMPLO PRÁTICO
Vejamos um exemplo de um agricultor de nozes macadâmia, no Quénia. Pretende desenvolver o
seu negócio, e expandir para mercados internacionais. Como a procura de nozes Macadâmia
continua a crescer internacionalmente, identificou uma oportunidade de fornecer nozes
macadâmia cruas e manteiga de macadâmia processada à China.

OS DESAFIOS QUE O AGRICULTOR ENFRENTA
Embora o agricultor tenha identificado uma grande oportunidade, não tem a certeza sobre como
exportar exactamente para a China. A barreira da língua mandarim representa um desafio
significativo quando se trata de encontrar um comprador chinês conceituado. Obter a aprovação de
exportação da China é muito mais complexo do que exportar para a UE. Enquanto a UE aprova
indústrias dentro de um país como um todo, o governo chinês exige a inspecção e aprovação de
cada exportador individual.

Para se registar como exportador para a China, o agricultor precisa
dos seguintes passos
1. Registar-se junto do Ministério da Agricultura e Florestas do seu país e solicitar que contactem
os seus homólogos na China
2. Um requerimento é então feito junto da Administração Geral das Alfândegas na China (GACC).
3. O requerimento e os documentos são de seguida enviados da China para o agricultor no Quénia
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4.
5.
6.

O agricultor deve preencher uma série de formulários complexos que serão submetidos
novamente à GACC na China
Após o recebimento dos formulários, a GACC envia inspectores à exploração agrícola no Quénia,
para inspeccionar a qualidade do produto
Por fim, é tomada uma decisão sobre a aprovação da empresa do agricultor como exportador
para a China. A complexidade do cumprimento dos requisitos regulamentares da China resulta
frequentemente no abandono do processo por parte de futuros exportadores - e, por
conseguinte, na perda de oportunidades de obter aprovações de exportação mais simples nos
mercados americano e da UE

A SOLUÇÃO: ACTS DO SANTDARD BANK
Se o produtor queniano de nozes macadâmia fosse cliente do Standard Bank, poderia abordar o
Stanbic Bank no Quénia para obter assistência para acelerar a sua capacidade comercial na China.
O Standard Bank, através das parcerias com o maior banco chinês, ICBC, e parceiros estratégicos,
estabeleceria uma relação entre o seu cliente e importadores chineses conceituados e aprovados.
O Standard Bank poderia ajudar o agricultor a ultrapassar a barreira linguística de comunicação
com os importadores chineses.
Assim que o agricultor recebesse a aprovação da China para exportar as suas nozes macadâmia e
manteiga de macadâmia processada, o Standard Bank poderia ajudá-lo com Cartas de Crédito e
Garantias para assegurar que receberia o pagamento pelas suas mercadorias.
Além disso, o Standard Bank poderia fornecer financiamento comercial para ajudar o agricultor
queniano a escalar as suas operações, enquanto os nossos Parceiros de Exportação poderiam
ajudá-lo a aceder a mais consumidores na China através de canais de distribuição e serviços de
marketing alargados.
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CONCENTRE-SE NAQUILO QUE
FAZ MELHOR - CONCENTRE-SE
NO SEU NEGÓCIO
Nós tratamos do resto

ACTS - UM NEGÓCIO DA 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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The Standard Bank of South Africa Limited.
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