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Segurança para identificar e 
explorar novas oportunidades

Com a perspectiva de concluir importantes 
reformas econômicas e privatizar centenas de 
empresas em diferentes setores, o Brasil oferece 
enorme potencial para os investidores chineses nos 
próximos anos.

Tradicionalmente interessadas em projetos no 
segmento de geração, transmissão e distribuição 
de energia elétrica do país, as empresas da China 
encontram hoje oportunidades atraentes no Brasil 
principalmente nos setores de agronegócio,energia, 
financeiro e de obras e infraestrutura.

Como segunda maior economia do mundo, por 
sua vez, a China representa uma poderosa chance 
de expansão para os negócios das empresas 
brasileiras no exterior.

Avançar na execução desses investimentos, no 
entanto, exige cuidado, pois as diferenças culturais 
e ambientes político e regulatório do Brasil e da 
China podem tornar a parceria entre os dois  
países desafiadora.

A PwC conta com um grupo de profissionais 
dedicado a ajudar as empresas chinesas com 
interesses comerciais e de investimento no 
nosso país e organizações brasileiras que estão 
expandindo sua atuação na China. Mantemos 
contato constante com a PwC China para 
compartilhar conhecimentos e informações e 
garantir serviços de alta qualidade que atendam  
às necessidades específicas dos nossos clientes.

Nossos diferenciais

• Presente no Brasil desde 1915, a PwC conhece 
profundamente os aspectos culturais, regulatórios, 
econômicos e financeiros que podem influenciar 
uma decisão de investimentos.

• Temos 17 escritórios espalhados pelas diferentes 
regiões do país e uma equipe de mais de 4 mil 
profissionais com atuação nas áreas de auditoria, 
transações, consultoria de negócios e assessoria 
tributária e societária, além de especialização 
nas mais diferentes indústrias.

• Somos parte de uma rede global de firmas com 
escritórios em 158 países, entre eles a China, e 
com sólida experiência na assessoria  
a investimentos estrangeiros.

• A PwC Brasil possui um China Desk cuja uma 
das finalidades de prestar assessoria aos 
investidores chineses. Os profissionais que 
atuam no China Desk falam chinês, português 
e inglês e têm vivência e conhecimentos 
relevantes sobre a cultura e o ambiente de 
negócios chinês e brasileiro.

Maior parceiro comercial  
do Brasil (2018)
Exportações: US$ 63,9 bi

Importações: US$ 34,7 bi

Trocas somam quase US$ 100 bi,  
com saldo de US$ 29,2 bi para o Brasil

Brasil: 

5ºdestino de investimentos 
estrangeiros  diretos chineses  
(2008-2018)

Principais setores beneficiados: 
energia, eletricidade, infraestrutura

China: 

US$ 59,4 bi
de investimento estrangeiro direto 
no Brasil (2008-2018) (51% do total 
da América Latina)

3º maior investidor no Brasil  
entre 2015 e 2017 (10% do fluxo  
no período)



Nossos serviços, desde a 
estratégia até a execução

Transações Riscos e 
regulação

Prestamos assessoria nas áreas de auditoria 
externa, consultoria tributária e societária e 
consultoria de negócios. Nossos serviços estão 
organizados em quatro conjuntos integrados 
de soluções de ponta a ponta, com foco nas 
preocupações concretas dos nossos clientes em 
sua jornada de crescimento.

Com nossa presença global, temos acesso a 
conhecimentos e experiências de várias partes do 
mundo para fornecer soluções adaptadas às suas 
necessidades específicas.

O uso intensivo de recursos tecnológicos e digitais 
dá agilidade e eficiência aos projetos e gera 
valiosos insights de negócios.

Como identificar e concretizar transações 
capazes de acelerar a estratégia de 
negócios e gerar valor imediato?  
Nossos serviços incluem desde análise  
de portfólio e planejamento estratégico  
(pré-deal) até a execução da transação  
e a realização de valor (pós-deal). 

• Fusões, aquisições e 
desinvestimentos (identificação de 
investidores e ativos, avaliações, 
due diligence, assessoria tributária 
e societária, apoio nas negociações, 
integração e gestão de desempenho 
pós-fusão)

• Reestruturação societária

• Parcerias público-privadas

• Restruturação operacional  
ou financeira

• Otimização de portfólio

• Acesso ao mercado de capitais  
(IPOs, emissões privadas, captações)

Com base no apetite a risco de 
cada empresa e em um processo de 
compliance seguro, ajudamos nossos 
clientes a acompanhar as constantes 
evoluções nas áreas de riscos 
operacionais e empresariais. 

• Auditoria de demonstrações 
financeiras e informações  
para consolidação

• Monitoramento de alterações legais 
e regulatórias

• Consultoria e compliance tributário 
(tributação internacional, preços de 
transferência, impostos diretos e 
indiretos, legislação previdenciária 
e trabalhista, tributação de pessoas 
físicas (expatriados), incentivos 
fiscais e inovação tecnológica)

• Suporte a contencioso tributário 
(laudos, avaliações, análises, 
certificações)

• Avaliação e implementação de 
programas de GRC (governança, 
riscos e compliance)

• Auditoria e consultoria sobre 
segurança de sistemas e dados 
(risco cibernético e privacidade)

• Forensics (investigações, due 
diligence anticorrupção, prevenção 
a fraudes, inteligência corporativa, 
segurança de informações 
confidenciais)

• Otimização da cadeia  
de suprimentos



Transformação Digital

Diante de uma rápida disrupção do 
ambiente de negócios, muitas empresas 
precisam se reinventar totalmente. Em 
processos de transformação, ajudamos 
nossos clientes a explorar o potencial 
da cultura organizacional como um 
fator de impulso para eliminar a lacuna 
entre estratégia e execução de forma a  
promover um melhor desempenho. 

• Estratégia organizacional

• Estratégia e design de  
modelo operacional

• Reorganização com foco em inovação 
e/ou eficiência estratégica

• Automação de processos

• Redesenho e capacitação funcional

• Gestão da mudança, engajamento  
e evolução cultural

Foco no desenvolvimento de 
competências tecnológicas e talentos 
para transformar seu modelo operacional 
e de negócios. Apoiamos também o 
desenvolvimento de novas formas de 
resolver problemas, criar experiências 
únicas para os consumidores e 
impulsionar o desempenho dos negócios. 

• Estratégia digital

• Inovação e desenvolvimento  
de produtos digitais

• Digitização de processos,  
operações e cadeia de fornecedores  
(digital farm)

• Soluções de e-commerce

• Aplicação de drones

• Análise de dados

• Internet das Coisas (IoT)

Contatos
 
Para mais informações sobre como podemos ajudá-lo, contate:
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