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Potencial para operações brasileiras está em moda, entretenimento e fast-food 
 
A China é a mais nova fronteira a ser descoberta pelas franquias brasileiras. Na esteira do 
crescimento chinês, seguem para o país empresas como Habib's e Carmen Steffens em 
processo já adiantado para abertura de lojas franquedas, além de outras marcas dos setores 
de moda e entretenimento que realizam estudos para a entrada no país. 
 
"Temos recebido inúmeras consultas de franquias nacionais com vontade de se posicionar na 
China", afirma Gilberto Lima, coordenador de imagem e acesso a mercados da Associação 
Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (Apex-Brasil). Ele não cita as 
interessadas, mas afirma que os movimentos mais consistentes vem de marcas do varejo. 
 
A Apex-Brasil esteve envolvida no posicionamento da abertura de franquia de calçados Arezzo, 
hoje com oito lojas no país e tem organizado missões comerciais a China. A última dela 
aconteceu em Macau, no final de 2008. 
 
Oportunidades 
 
Segundo o presidente da Associação Brasileira de Franchising (ABF), Ricardo Camargo, os 
setores com maior possibilidade de entrada dos produtos brasileiros via franquia estão na 
moda (o que inclui calçados e roupas), em móveis, e na linha de cosméticos. 
 
As oportunidades para o crescimento destas franquias no país são inúmeras. Um estudo 
desenvolvido pela Apex-Brasil demonstra que existe potencial de crescimento para produtos de 
alto padrão de empresas nacionais. Segundo Lima, a China possui hoje uma população de 200 
milhões de ricos, que gostam dos produtos ocidentais de alto padrão e admiram o estilo de 
vida do brasileiro. "A brasilidade está na moda no mundo inteiro e isso não é diferente na 
China", afirma. 
 
Atualmente, a Apex trabalha com um escritório em Beijin para atender as empresas nacionais 
interessadas em se instalar no país, além de trabalhar em parceria com o Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento em Macau. Lima afirma que Macau é hoje uma porta 
de entrada para as franquias, tanto pelas características da cidade quanto pelo grande fluxo de 
turistas. "Macau é uma espécie de Hollywood chinesa", diz. 
 
Em paralelo com a Apex, também atua a consultoria Global Franchising, que já possui um 
parceiro no país, a empresa Real International, para encontrar empresas franqueadas 
interessadas em marcas brasileiras. Segundo o presidente da consultoria, Paulo César Mauro, 
há discrepância entre a capacidade produtiva do país e a qualidade da prestação de serviços 
em diversos setores, o que abre espaço para as franquias de varejo. "Para entrar lá ou você 
tem uma marca muito conhecida ou um potencial de nicho de mercado. É nesta última opção 
que apostamos ", afirma. 
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