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O vertiginoso crescimento da economia chinesa nos últimos anos impulsionou vendas de 
grandes empresas brasileiras, como Vale e Petrobras, transformado o país asiático no segundo 
principal parceiro comercial brasileiro. Embora o desconhecimento do mercado chinês e 
dificuldades logísticas, operacionais e culturais sejam barreiras difíceis de serem transpostas, 
pequenas e médias companhias também podem e estão conseguindo entrar no mercado 
chinês. O estudo Agenda Brasil, produzido pelo Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC), em 
parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), listou 
619 produtos com potencial de penetração no país asiático, o que mostra que há espaços 
inexplorados, basta saber aproveitá-los.  
 
O crescente fluxo de negócios entre os dois países também deixa claro que a venda e a 
compra de produtos brasileiros deve se concentrar ainda mais no país asiático. Segundo dados 
do MDIC, o comércio bilateral entre Brasil e China expandiu-se em 443,3% nos últimos seis 
anos, saltando de US$ 6,7 bilhões, em 2003, para a cifra recorde de US$ 36,4 bilhões no ano 
passado.  
 
“Apesar da crise, o país mantém a economia em expansão. O interior, outrora rural e 
atrasado, atravessa um momento de crescimento. O pacote de US$ 585 bilhões do governo 
chinês para os próximos dois anos também é um estímulo a mais. A China guarda muitas 
oportunidades para empresas brasileiras. A Canton Fair, maior feira multisetorial chinesa, que 
começou semana passada, em Guangzhou, é um exemplo das inúmeras possibilidades de 
negócio entre os dois países”, afirma Paul Liu, presidente da Câmara Brasil-China de 
Desenvolvimento Econômico (CBCDE).  
 
Nos últimos dois anos, o saldo da balança do comércio bilateral foi favorável à China, 
totalizando US$ 1,9 bilhão em 2007 e US$ 3,6 bilhão em 2008. Rodrigo Maciel, secretário-
executivo da Câmara Empresarial Brasil-China (CEBC), não vê problemas no fato de o fluxo ser 
favorável ao país asiático. “Hoje, enquanto cerca de cinco mil empresas importam produtos 
chineses, duas mil companhias exportam para a China. Ainda assim, uma mudança no saldo 
da balança comercial não é um tema relevante. Na verdade, o que precisamos é diversificar a 
pauta de produtos exportados. Só a diversificação poderá abrir caminho para as pequenas e 
médias empresas no mercado chinês”, acredita.  
 
Oportunidades 
 
A entrada no mercado chinês, no entanto, não é simples. Entraves burocráticos, 
mercadodológicos e culturais atrapalham bastante quem pretende investir. Ainda assim, 
segundo o executivo, a falta de apoio do governo brasileiro é a principal barreira. “Não existe 
uma estratégia de investimento do governo brasileiro na China. Não há apoio às empresas 
brasileiras. O primeiro passo seria promover pesquisas de mercado, para a seguir repassá-los 
às federações estaduais de comércio. A programada abertura de um escritório da Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) tende a resolver parte 
destes problemas. É preciso tornar o Brasil mais conhecido, levar mais missões comerciais 
para lá”, acredita.  
 
Para Carlos Tavares de Oliveira, assessor de Comércio Exterior da Confederação Nacional de 
Comércio (CNC), questões logísticas devem ser estudadas com atenção pelas empresas. “Além 
das dificuldades com a língua, daqui até Pequim são cerca de 22 mil quilômetros. Para quem 
não consegue abrir um escritório de representação na China, caso de muitas pequenas e 
médias empresas, a melhor opção são as trade companies, que possuem experiência e 
conhecimento do mercado chinês”, avalia.  
 
“Estudo a China há mais de 20 anos. Até 2020 ela será a maior parceira comercial do Brasil. 
Há enormes possibilidades de negócio, mesmo em produtos manufaturados. Somos referência 
na área de petróleo e gás e podemos exportar tecnologia para lá. Produtos alimentícios, 



beleza, calçados e cosméticos também tem um potencial muito grande”, avalia Carlos Tavares 
de Oliveira, assessor de Comércio Exterior da Confederação Nacional de Comércio (CNC).  
 
Arezzo 
 
Quem consegue transpor as barreiras, no entanto, praticamente senta num pote de ouro. É o 
caso da indústria de calçados e acessórios Arezzo, que atua no mercado chinês desde junho, 
quando abriu uma loja em Xangai. A boa aceitação dos produtos permitiu uma rápida 
expansão e, hoje, a rede possui outras três unidades, em regime de franquia. “Abrimos outra 
ponto-de-venda em Xangai, além de chegar às cidades de Tianjin e Zhenghou. Hoje, operamos 
na China em três modelos distintos: lojas de rua, lojas de departamento e em shoppings. A 
despeito da crise, pretendemos abrir mais duas unidades até o final do ano”, revela Mario 
Goldberg, diretor de Expansão da Arezzo.  
 
Segundo Goldberg, o contato começou em 2007, quando a empresa participou de uma feira de 
calçados em Las Vegas, no Estados Unidos. “O grupo chinês Prime Success entrou em contato 
conosco inicialmente para que produzíssemos sapatos para eles. Meses depois, quando nos 
visitaram, mostramos que nosso interesse era exportar a marca. Apresentamos o modelo de 
negócios da Arezzo e daí em diante tudo caminhou. Hoje, eles são os master franqueados na 
China e passamos a exportar calçados para mais um país”, diz.  
 
O executivo acredita que o potencial chinês está longe de se esgotar. “A explosão de consumo 
por lá ainda está para acontecer. Os chineses poupam muito do que ganham. Nos próximos 
dez anos, parte desses imensos recursos irá para o consumo. De certa forma, por conta das 
dificuldades, o mercado chinês é ainda um pouco restrito. No entanto, o pouco para os padrões 
chineses representa muito para o resto do mundo”, diz.  
 
Ele também revela que a relação, embora cordial e harmoniosa, tem suas dificuldades, desde a 
cultura burocrática das instituições até o fuso horário. “Cansamos de fazer reuniões à meia 
noite. A língua também é uma barreira, pois poucos chineses falam fluentemente inglês”. De 
acordo com Goldberg, entraves burocráticos e de procedimentos também atrapalham. “Se não 
tivéssemos um parceiro forte – a Prime Success é uma empresa de porte, com ações cotadas 
na bolsa de Hong Kong – dificilmente nos expandiríamos no mercado chinês com tanta 
rapidez”.  
 
Habib’s 
 
Outra rede de franquias que prepara o terreno para a entrada no mercado chinês é o Habib’s. 
No final do ano passado, representantes da empresa participaram, ao lado de executivos da 
Apex-Brasil, da feira Macau International Fair (MIF). “Quando mostramos que competimos com 
o McDonald’s no Brasil e que vendemos esfihas a US$ 0,25, eles ficaram loucos. Em maio, 
partimos para a China na intenção de fechar os últimos detalhes para a abertura da nossa 
primeira unidade, que ficará em Tianging”, revela Paulo Cesar Mauro, presidente da Global 
Franchising, consultoria que participa das negociações, assessorando o Habib’s.  
 
Segundo Mauro, o mercado de fast food tem potencial na China. “O chinês está se 
ocidentalizando. Redes como McDonald’s e Kentucky Fried Chicken (KFC), entre outras, fazem 
enorme sucesso. O layout das lojas, a limpeza das cozinhas e a montagem dos pratos chamam 
bastante a atenção”, revela.  
 
Para Ricardo Camargo, diretor-executivo da Associação Brasileira de Franchising (ABF), a 
China é um mercado com enorme potencial para as marcas brasileiras. “Trata-se do segundo 
maior mercado do mundo – 180 mil pontos-de-venda e duas mil marcas. As redes brasileiras 
ainda são desconhecidas por lá, mas os segmentos de alimentação, moda e saúde e beleza 
têm enorme espaço. No entanto, será preciso fazer adaptações ao gosto dos consumidores 
chineses. Não será possível, por exemplo, vender cremes e maquiagem ao estilo carioca”, 
brinca. 
 



 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 e 21 abr. 2009, Seudinheiro, p. B-14. 
  


