


A CNS - Confederação Nacional de Serviços surgiu em 2008, sendo uma entidade privada similar à
Confederação Nacional da Indústria (CNI), à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e
Confederação Nacional do Comércio (CNC), e tem caráter sindical. A CNS nasceu representando
milhares de empresas do setor de serviços, que empregam, juntas, mais de 2 milhões de
pessoas no País.

O objetivo da CNS é ajudar os empresários do setor a atuarem de forma coordenada para enfrentar os
reflexos inevitáveis da concorrência mundial. Como resultado do trabalho iniciado em 2011 através dos
acordos extremamente importantes e estratégicos com a Comissão Municipal de Shenzhen de Ciência,
Indústria, Comércio e Tecnologia da Informação assinado em outubro
de 2011, e com a ITTN – International Technolgy Transfer Network (Pequim) em maio de 2012, a CNS
resolveu investir neste relacionamento de forma mais explicita, e a partir de 2012 realizou sua 1ª Missão
Internacional para a China, para participar oficialmente da 1ª Feira Internacional de Serviços da China –
CIFTIS FAIR 2012 na cidade de Pequim, passando antes por Macau e Hong Kong, e visitando não só
autoridades governamentais como também importantes empresários locais. Além disso, o Presidente
da CNS, na pessoa do sr. Luigi Nese, proferiu algumas palestras altamente elogiadas pelos membros
presentes, com uma grande divulgação na mídia local e internacional.
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Fruto de um esforço e dedicação por parte dos membros da CNS e do Governo Brasileiro, foi assinado
em outubro de 2016 em Macau, um acordo bi-lateral entre o Governo da China e do Brasil, a fim de
desenvolver e aprimorar a relação na área de SERVIÇOS.
No ano de 2018, o estande do Brasil foi nomeado como sendo o de HONRA pelo governo chinês. Isto fez
com que o Governo brasileiro assumisse a responsabilidade pelo estande, como também de toda a
delegação brasileira, tendo como autoridades o ministro do Turismo e do MIDC.
Neste ano de 2019, a CNS decidiu participar mais uma vez da CIFTIS Fair, abrindo a possibilidade de
empresas brasileiras estarem juntas no Estande do Brasil e no Forum “”Brazilian Day”, que reunirá
autoridades brasileiras (embaixador do Brasil em Pequim), como importantes autoridades chinesas.

BRAZILIAN DAY

Pavilhão 2017 (186m²)
O pavilhão deste ano ainda não foi definido



PAVILHÃO DO BRASIL
CIFTIS FAIR - CHINA



FORUM “BRAZILIAN DAY”

Mr. Valdemar Carneiro Leão
(Ex-embaixador do Brasil na China）

Mr. Humberto Luiz Ribeiro da Silva 
(Representante do Ministério do Desenvolvimento,

Indústria e Comércio Exterior do Brasil)

Mr. Luigi Nese
 (Presidente da Confederação Nacional de Serviços -

Brasil - CNS)

Painel de discussão e
perguntas e espostas



FORUM “BRAZILIAN DAY”

Mr. Regis Percy Arslanian (Embaixador do
Brasil junto ao MERCOSUL)

Mr. Cesar Yu 
(Representante da Apex-Brasil)



GTEF
GLOBAL TOURISM ECONOMY FORUM
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