
China in Box vende com humor 
Mary Katayama Kaidei 
por Kelly Dores 
 

 
 
Sinônimo de comida chinesa no Brasil, a rede de fast food China in Box tem como meta 
ampliar em 15% o número de lojas até o final do ano. Para cumprir o objetivo, a marca, que é 
controlada pelo Grupo TrendFoods (também dono do restaurante Gendai), está com  
propaganda focada em vendas, sem perder humor característico.  Para a diretora de marketing 
Mary Katayama Kaidei, a publicidade foi fundamental para a marca ser reconhecida 
nacionalmente. Verba de R$ 3 milhões é administrada pela Babel. 
 
Desde quando a Trend Foods está no mercado? 
 
A Trend está no mercado há 1 ano e meio. A Trend é a fusão de duas empresas, a China in 
Box e Gendai. As duas empresas se fundiram em 2008. O Gendai e o China in Box têm a 
mesma idade, 18 anos. O Gendai focou mais em lojas próprias e o China em franquias. 
 
Qual é a origem da empresa? 
 
100% brasileira. 
 
Quais são as marcas do grupo? 
 
Hoje são China in Box, Gendai, Brevità, Domburi e Owan, sendo que os restaurantes Domburi 
agora estão virando Gendai. 
 
Assim como a China in Box, as outras marcas também estão sob o sistema de 
franquia? 
 
Sim, estão. 
 
Por que a opção por franquias? 
 
Hoje, 50% das lojas Gendai são franquias e os outros 50% são lojas próprias. Mas isso porque 
o Gendai começou com lojas próprias, além disso, comida japonesa é mais difícil de franquear 
do que comida chinesa, porque depende de peixe fresco. Já o China in Box esteve sob o sitema 
de franquias desde o início. 
 
O China in Box tem quantas lojas? 
 



São 140 lojas no País, sendo apenas duas lojas próprias. Já o Gendai tem 37 lojas, sendo 17 
próprias. 
 
Como a crise afetou os negócios do grupo e do setor no ano passado? 
 
Para o grupo não afetou. Para a marca China in Box foi até positivo. Como o China tem um 
produto acessível e focou muito em campanha para a classe C no ano passado, houve até 
crescimento. O Gendai sofreu um pouco mais, mas nada significativo. No Gendai, também 
baixamos os preços do cardápio para um tíquete médio menor. Percebemos durante a crise 
que as pessoas que consumiam mais de R$ 50,00 não deixaram de comer fora, mas migraram 
para um tíquete médio menor. Como percebemos que o China estava crescendo com a crise, 
fizemos o ajuste no cardápio do Gendai para tornar o nosso produto mais acessível, porque a 
marca está na praça de alimentação. 
 
Como está o negócio de fast food hoje no Brasil? 
 
Está bem aquecido, melhorando mesmo. Há um ano havia profissionais sobrando no mercado, 
hoje em dia há falta de profissionais no setor. 
 
Qual foi o faturamento da empresa em 2009? Cresceu em relação a 2008? 
 
Em 2009 fechou por volta de R$ 30 milhões. Não dá para fazer o comparativo com o ano 
anterior, porque as empresas eram independentes. 
 
Quais são as metas para 2010? 
 
Este ano o grupo quer crescer entre 10% e 15% em número de lojas, tanto de China in Box 
como Gendai. Metade delas já está em obras. 
 
E para as outras marcas? 
 
A marca Domini, que está nos shoppings D, Aricanduva, shoppings de uma classe mais baixa, 
vai acabar e virar Gendai. Percebemos que a classe mais baixa tem um aspiracional muito 
forte. Quando fizemos um teste transformando uma das lojas em Gendai as vendas 
aumentaram. O consumidor paga mais por uma marca mais conhecida. Este ano, vamos 
investir forte em marketing para a marca Gendai. O China in Box tem um trabalho forte em 
branding e este ano a campanha toda está focada em vendas. Já Gendai quer focar muito na 
qualidade do produto e na acessibilidade. Porque a comida é acessível para todos, está no 
shopping, perto, prático, mas é diferente dos sushis que se encontram em outros restaurantes 
da praça da alimentação, porque no Gendai  tudo é feito na hora. O Owan  tem duas lojas, de 
comida asiática. E o Brevittá é comida italiana, tem 38 lojas, mas é exclusivamente delivery. 
São todos franqueados China in Box também. 
 
Qual é a verba de marketing da empresa para este ano? É maior do que no ano 
passado? 
 
Em mídia o investimento é de R$ 3 milhões para China in Box (no ano passado, a verba foi de 
R$ 2,5 milhões). Para Gendai, o investimento é de R$ 600 mil em mídia. 
 
Na visão da Trend, qual é o papel da publicidade para os negócios? 
 
No caso de China, a publicidade foi super importante para a construção da marca. O China é 
uma marca reconhecida em todo o Brasil. Tem casos de abrir loja e a concorrência fechar, na 
mesma região. É um trabalho de marketing que vem sendo feito há muitos anos. A 
propaganda é fundamental. 
 
Por que a China in Box adota o humor para se comunicar com o público? 
 



Este ano adotamos uma mistura de bom humor com vendas. No início, quando a China foi 
lançada, as pessoas pensavam em gafanhoto, barata morta, tinham um pouco de receio com 
relação à comida chinesa. Então as campanhas mostravam muito a comida, o yakisoba, aquela 
coisa bem Mc Donald’s. Trabalhamos isso vários anos. Depois disso trabalhou-se muito na 
marca, com campanhas com Adriane Galisteu e bastante merchandising. 
 
E como se chegou ao grito do China? 
 
A agência anterior à Babel [atual agência], que era a Index, entrou com a proposta do grito do 
China. A ideia era mostrar para o consumidor que China in Box é sinônimo de comida chinesa. 
Isso porque quando a marca trabalhou a comida chinesa, toda a categoria foi beneficiada. Os 
concorrentes copiavam os mesmos elementos nos cardápios, por exemplo. A campanha do 
Grito teve um retorno muito bom, ficou com essa comunicação durante dois anos. Claro que 
grito mais um ano ia cansar, então este ano, com a troca de agência, houve reformulação. A 
Babel também acredita que a marca não pode perder vínculo total com o grito do China, mas 
houve reformulação na comunicação. 
 
Por que houve troca de agência? 
 
Houve problema com o atendimento da agência anterior. Acho que a empresa cresceu muito, o 
volume de trabalho é grande, e a agência era pequena para atender. Também tínhamos 
necessidade de entrar mais com promoção, marketing diferenciado, e a Index não tinha essa 
estrutura. 
 
Quais as principais diferenças e semelhanças do setor de fast food no Brasil no Brasil 
em relação aos EUA, por exemplo? 
 
O brasileiro gosta muito de comida feita na hora, que é o que China in Box trabalha. A marca 
não trabalha com produtos congelados. Nos Estados Unidos, a comida chinesa tem o mesmo 
gosto em todo lugar. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 29 mar. 2010, p. 29.  


