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REPORTAGEM China

O novo eixo do poder
Mesmo sofrendo os efeitos da crise financeira no mundo, a China é, sem dúvida,  

um mercado que terá um papel importante nos próximos anos no desenho da economia 
global e desponta como uma das principais potências do Bric
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Depois de cinco milênios de 
história, a civilização chinesa, 
que deu ao mundo uma série de 
descobrimentos, abre-se agora 
para ele, deixando para trás o 
rastro causado pela Revolução 
Cultural Maoísta dos últimos 50 
anos. O país tornou-se o local 
do mais amplo processo de ur-
banização em toda a história da 
humanidade — estima-se que 
150 milhões de pessoas aban-
donaram as zonas rurais para 
trabalhar, sobretudo nas cidades 
litorâneas. Pela maioria dos cri-
térios, hoje a China é a nação que 
mais consome matérias-primas 
em todo o mundo, superando 
os Estados Unidos em artigos 
primordiais como cereais, carne, 
carvão e aço.

Na China atual, o governo 
é descentralizado e as pessoas 
têm liberdade para abrir em-
presas, encontrar novas opor-
tunidades de trabalho e viver 
onde quiserem. Depois de um 
século de líderes poderosos e 
convulsões políticas, a história 
dessa nação milenar voltou a 
ser marcada pela trajetória de 
gente comum. 

O país possui reservas de 
US$ 1,4 trilhão e o crescimento 
previsto do PIB é de algo entre 
7% e 8% ao ano até 2010, após 
o espetacular salto de 11,5% 
em 2007.  Ou seja,  mesmo 
sofrendo os efeitos da crise 
financeira global — em escala 
menor do que os países desen-
volvidos —, esses recursos são 

Panorama

Por dentro do país que  
mais cresce no mundo

Rua de Pequim em dia cinzento, típico das grandes cidades da China 

maiores do que o PIB total do 
Brasil, que ficou em US$ 1,3 
trilhão no ano passado.

Em Hong Kong, uma visita à 
sede do HSBC, maior banco do 
mundo em valor de mercado, 

fundado há 142 anos, comprova 
essa constatação. O fato de ter 
cultivado um bom relaciona-
mento com o governo da China 
(premissa fundamental para 
qualquer negócio ser bem-

sucedido no país), bem como 
de ser um player importante 
no mercado asiático de forma 
geral, faz com que o banco este-
ja hoje em posição privilegiada 
em relação às turbulências do 

mercado financeiro mundial. 
Na opinião de Conrado Engel, 

brasileiro responsável pelas ope-
rações de varejo do HSBC em 19 
países da Ásia, essa instabilidade 
continuará até o final de 2009. 

Em seu mais recente livro, The Post American World, Fareed Zakaria, editor da Newsweek Inter-
national, defende que os primeiros anos do novo milênio surpreenderam por apresentarem 
uma mudança do centro do poder econômico mundial para lugares inesperados há apenas uma 
década. Para ele, esse fenômeno cria uma nova etapa no processo de globalização, impondo 
desafios aos Estados Unidos, que passam por uma fase dura de reavaliação de regras até então 
consagradas no seu papel de domínio da economia global. Um dos principais agentes desse 
movimento é a China, um país ainda totalmente desconhecido dos brasileiros, extremamente 
complexo e cheio de particularidades. Nesta reportagem especial, uma visão geral da eco-
nomia que mais cresce no planeta e um retrato de sua incipiente indústria de comunicação
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Texto e fotos de Regina Augusto, de Pequim, Xangai, Hong Kong e Dongguan *
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População: 1,32 bilhões de habitantes
PIB: US$ 3,2 trilhões
Crescimento do PIB: 11,5%
Importações: US$ 956 bilhões
Classe média: 150 milhões de pessoas

* Dados de 2007

Participação chinesa nas exportações do Brasil

Em breve, a China deverá se tornar nosso  
segundo principal destino de exportações
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A China em números*

Trem-bala que liga o centro de Xangai ao aeroporto: percurso de oito minutos e velocidade que alcança 400 Km/h em apenas 20 segundos

Não há dúvidas, porém, de 
que a expansão de empreendi-
mentos nacionais para a China é 
altamente complexa. Muitas ve-
zes, a tentativa de estar presente 
no maior país do mundo esbarra 
em dificuldades e burocracia em 
função da realidade peculiar de 
seus aspectos econômicos, polí-
ticos, culturais e sociais.

Nos relatos de experiências 
mal-sucedidas de empresas 
brasileiras que tentaram fazer 
negócios na China há dois aspec-
tos que chamam a atenção e são 
fundamentais para evitar alguns 
erros. Mandar um emissário nem 
sempre é o melhor caminho. O 
chinês preza muito o status e 
a hierarquia e, por isso, gosta 
de falar com o comandante do 
negócio. Os 5 mil anos de polí-
tica fechada deixaram marcas 
profundas na cultura, como o 
conservadorismo e o ceticismo 
em relação aos não chineses. 
Portanto, na hora de fazer ne-
gócios é necessário demonstrar 
interesse pela cultura local e 
estar aberto para aprender com 
o seu interlocutor.

Uma coisa é evidente: há 
um projeto de desenvolvimento 
do país que não só busca opor-
tunidades no contexto global 
como também está criando suas 
próprias. Quem souber navegar 
nessa nova onda, que dará uma 
outra cara ao incipiente século 
que se abre diante de nós, finca-
rá sua marca na história.

Efeito rolo  
compressor

A impressão que se tem ao 
caminhar pelas ruas de Pequim 
e Xangai é que, literalmente, 
um desavisado pode ser atro-
pelado. Cerca de um terço de 
todos os guindastes do mundo 
estão na China. E esse processo 
se reproduz em todas as dire-
ções. O país está passando por 
cima de tudo para colocar de 
pé seu projeto de ser a maior 
economia do planeta.

O crescimento anual da eco-
nomia chinesa, próximo dos dois 
dígitos, só é possível porque o 
estágio atual de desenvolvimen-
to empresarial do país privilegia 
o resultado e a eficiência em 
detrimento da preocupação com 
o impacto ambiental e social 
que determinados negócios 
possam trazer à sociedade. A 
mão-de-obra em condições 
precárias e a poluição são, na 
visão do governo, o preço do 
desenvolvimento. No entanto, 
esse parece ser o maior desafio 
da China: inserir-se de fato no 
mundo globalizado e ser o motor 
da economia mundial exige uma 
agenda para garantir a sustenta-
bilidade desse processo. Fonte: Apex

Peter Wong, do HSBC: A América Latina, em especial o Brasil, deve se 
tornar cada vez mais parceira comercial importante para a China

“Mesmo havendo alguma retra-
ção do crescimento, em relação 
aos dois dígitos de 2006 e 2007, 
a China se fortalecerá ainda mais 
depois desse período.” 

A visita à China coincidiu 
com a semana de 15 de setem-
bro, dia da quebra do Lehman 
Brothers, fator detonador da 
pior fase da crise. Acompanhar 
esses momentos de recrudesci-

mento da turbulência global das 
finanças a partir da China foi 
uma experiência interessante. 
Em Pequim e Xangai, ficava 
claro que a imprensa local, 
controlada pelo onipresente 
Partido Comunista, dá uma boa 
maquiada no alcance real da 
crise, tanto que o Departamento 
de Propaganda do PC enviou 
aos maiores portais financeiros 

do país uma determinação para 
que censurassem comentários 
negativos sobre o mercado ou 
sobre as ações do governo no 
setor financeiro. No entanto, em 
Hong Kong, os jornais já faziam 
uma análise melhor do contexto 
global da crise. 

Peter Wong, diretor geral do 
HSBC, enfatizou que a África e 
a América Latina, em especial 
o Brasil, devem se tornar cada 
vez mais parceiros comerciais 
importantes para a China pelo 
fato de serem regiões ricas em 
recursos naturais. “Hoje, a China 
já é o maior investidor interna-
cional no continente africano. 
Para as empresas brasileiras de 
setores como água, mineração, 

siderurgia, energia e alimentos 
há inegavelmente uma oportuni-
dade enorme nesse cenário.”

 
Oportunidade  
de negócios

Para efeito de comparação, 
o investimento total do governo 
chinês na Olimpíada de Pequim 
— considerada por muitos como 
a maior de todos os tempos — 
foi de US$ 50 bilhões, ou seja, 
muito pouco em relação ao que o 
país tem de reserva: US$ 1,4 tri. 
Mesmo diante desse potencial, 
apenas sete missões empresa-
riais brasileiras visitaram a China 
em 2007. Por sua vez, 30 missões 
chinesas vieram ao Brasil no 
mesmo período.

à
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Sites tidos como perigosos 
pelo governo chinês, como 
Wikipédia, BBC e diversos 
blogs, são bloqueados pelo 
chamado Great Firewall da 
China. Estima-se que mais 
de 30 mil funcionários do 
governo vigiem os hábitos dos 
usuá rios de internet, e as leis 
para quem pular essa mura-
lha são rígidas e prevêem até 
mesmo a execução. 

A censura torna o seg-
mento digital local extrema-
mente sensível para empre-
sas como Google e Yahoo, por 

A reinvenção Big Brother

As recentes alterações na lei 
trabalhista e o impacto positivo 
que as medidas de restrição 
à poluição e ao trânsito em 
Pequim, durante a Olimpíada, 
causaram na população local, 
gerando inclusive protestos 
para que essas normas fossem 
mantidas, são evidências de 
que a própria sociedade chine-
sa começa, aos poucos, a exigir 
uma mudança de postura. Isso 
porque a China se defronta 
hoje com uma enorme crise 
ambiental — o país é o maior 
emissor mundial de dióxido 
de carbono, e já registra grave 
escassez de água. A distância 
entre ricos e pobres tornou-se 
ampla e perigosa. A diferença 
entre a renda urbana e a rural é 
superior a três para um, a maior 
desde que as reformas foram 
iniciadas, em 1978. 

Cada um desses problemas 
tem uma escala grande demais 
para ser resolvido ou mesmo 
compreendido pelos cidadãos 
comuns. E, como o governo con-
tinua a coibir a liberdade políti-
ca, as pessoas acostumaram-se 
a evitar tais questões (ver texto 
abaixo).

Uma classe média de 150 
milhões de pessoas

A década passada assistiu a 
algo que Mao Tsé-Tung, o his-
tórico líder comunista chinês, 
lutou para erradicar de uma 
vez por todas durante os anos 
em que esteve no poder: uma 
classe média chinesa, hoje esti-
mada em cerca de 150 milhões 
de pessoas. Embora variem as 
definições — renda familiar de 
pelo menos US$ 10 mil ao ano é 
um dos critérios —, as famílias 
de classe média normalmente 
possuem um apartamento e um 
carro, saem para comer fora e 
tiram férias, além de terem fa-
miliaridade com marcas e idéias Uma das principais ruas de comércio de Hong Kong

O estonteante Cubo D’Água em vista noturna

exemplo, que acabam tendo de 
fazer concessões ao governo 
chinês para conseguirem estar 
presentes em um mercado de 
228 milhões de usuários de in-
ternet. Por conta disso, os sites 
locais dominam o cenário.

No mais famoso romance de 
George Orwell, 1984, ele descre-
ve uma sociedade disfarçada de 
democracia que vive o totalita-
rismo desde que o Partido che-
gou ao poder, sob a batuta do 
onipresente Grande Irmão (Big 
Brother). Não há como estar na 
China e ver o funcionamento do 

país e não se lembrar do livro. 
Ao controlar a web, censurar a 
livre expressão, deter o mono-
pólio da telefonia celular (China 
Mobile) e dominar uma rede 
com 18 emissoras de televisão 
(CCTV), o governo chinês con-
segue a bem-sucedida façanha 
de dirigir os passos dos mais de 
1,3 bilhão de chineses. 

O Partido Comunista controla 
o que os chineses lêem, vêem 
e fazem e dita as regras para 
que a economia agora seja “de 
mercado”. Exatamente por isso, 
também na área de business 

todos os passos precisam ter a 
benção de alguma instância do 
governo para que os projetos 
sejam aprovados e consigam 
deslanchar. Algo que assusta, 
mas que deverá ser cada vez mais 
digerido por aqueles que querem 
ser parceiros comerciais do país. 

A perplexidade diante desse 
sistema é uma reação natural 
daqueles que não compreen-
dem como isso tudo pode ser 
possível sem um regime demo-
crático. Para Gilberto Scolfield, 
correspondente de O Globo na 
China desde maio de 2004 e 
autor do livro Um Brasileiro na 
China – Diários de um Ociden-
tal no Coração da Ásia, está no 
DNA do chinês a vocação mili-
tar, o que significa um sistema 

baseado na disciplina e na 
obediência à hierarquia.

“Os chineses recebem uma 
educação desde que nascem 
que não permite espaço para 
o contraditório ou o questio-
namento. Isso vale dentro das 
famílias, na escola, no traba-
lho, o que acabou resultando 
em uma sociedade onde todos 
agem de acordo com a vonta-
de imposta pelo governo sem 
reclamar e sem se incomodar 
com isso. Como eles nunca 
souberam o que é viver de 
uma maneira diferente, eles 
aceitam isso, são felizes e, 
agora, com a economia ‘so-
cialista de mercado’, estão 
encantados com as maravilhas 
do mundo capitalista.” 

estrangeiras. Essas pessoas de-
vem seu bem-estar às políticas 
públicas na economia liberal 
da China moderna, mas, à boca 
pequena, podem ser bastante 
críticas com a sociedade em 
que vivem. 

O afastamento do Estado 
da esfera privada permitiu ao 
povo decidir onde morar, onde 
trabalhar e para onde viajar. As 
oportunidades materiais, por 
sua vez, se expandem ano a ano. 
Uma década atrás, os automóveis 
pertenciam às empresas estatais. 
Agora, muitas famílias possuem 
carro próprio. Há apenas dez 
anos, em 1998, quando o gover-
no lançou reformas para ativar 
o mercado imobiliário, era raro 
alguém ter um apartamento.

*A jornalista viajou em 
setembro, a convite da Editora 
Abril, integrando a  
Missão Exame na China
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Ao longo dos seus 5 mil anos de história, a civilização 
chinesa criou inúmeros artefatos que foram incorpora-
dos pelo mundo e fazem parte do dia-a-dia de toda a 
humanidade. É da China a invenção da tecelagem da 
seda, do chá, da tinta, do papel, da pólvora, da tipogra-
fia e de instrumentos musicais como o sino e o tambor. 
Algumas dessas invenções foram retratadas de forma 
magistral durante a cerimônia de abertura da Olimpíada 
de Pequim, no dia 8 de agosto. 

Esse legado milenar de criação dos chineses começa 
a ganhar corpo também na atividade publicitária. Na 
área de comunicação, o mercado chinês está em fase 
de crescimento para ganhar musculatura e finalmente 
amadurecer. Com a velocidade que as coisas acontecem 
no país, é impossível prever quanto tempo levará esse 
ciclo. Para ter uma idéia do estágio atual da propagan-
da chinesa, o uso de celebridades é algo que começa 
a ser utilizado só agora. E a Olimpíada de Pequim foi 
importante para esse processo, com a enxurrada de 
campanhas com endosso de atletas famosos.

“Depois de 5 mil anos de história e de uma série de 
descobertas para a civilização mundial, a China passou 
pela Revolução Cultural nos últimos 50 anos, que impôs 
o condicionamento do pensamento e da maneira de 
vestir, estudar e trabalhar. Agora, com o país se abrindo 
para o mundo, estamos descobrindo uma verdadeira 
explosão na área criativa, expressa por meio de design, 
música e artes plásticas e que está chegando também à 
publicidade”, afirma Kunal Sinha, diretor executivo da 
Discovery Ogilvy  & Mather Greater China, região que 
envolve também Hong Kong e Taiwan.

A Discovery é a unidade de pesquisa e consumer 
insight da rede. Sinha, que fica sediado em Xangai, 
é indiano e está há dois anos e meio na China. Sua 
visão entusiasmada sobre o potencial do país é em-
polgante. Em maio, ele lançou o livro China’s Creative 
Imperative – How Creativity Is Transforming Society 
and Business in China.

Outro entusiasta do mercado chinês é o norte-

Comunicação

A transformação que  
vem da criatividade

Campanha de Press da TBWA para a Adidas: primeiro Leão de Ouro em Cannes conquistado pela China ocorreu neste ano

A China possui nada menos 
do que 102 cidades com mais 
de 1 milhão de habitantes — e 
70% de sua população, de 1,3 
bilhão de pessoas, vive na zona 
rural. De olho nessa população, 
Kunal Sinha (diretor executivo 
da Discovery Ogilvy & Mather 
Greater China, região que en-
volve também Hong Kong e 
Taiwan) recentemente liderou 
a pesquisa mais completa so-
bre o consumidor chinês fora 

dos grandes centros, como 
Xangai, Pequim, Guangzou e 
Chongqing. 

O estudo abrangeu a visi-
ta a 3,5 mil domicílios e 300 
estabelecimentos comerciais, 
além de 4 mil entrevistas em 
22 cidades, em uma verdadeira 
radiografia sobre como pensam 
e agem os chineses em relação 
a hábitos de consumo e fatores 
que influenciam suas escolhas 
de vida e de marcas. Confira 

algumas conclusões do estudo:
A vida, para as famílias das 

cidades mais ricas, é resulta-
do do status financeiro e das 
oportunidades criadas por 
essa condição. Nas cidades 
mais pobres, por sua vez, mais 
da metade dos entrevistados 
sentem-se insatisfeitos com a 
vida que levam, especialmente 
por terem entrado em contato 
com o “way of life” das gran-
des metrópoles.

A sede por coisas novas é 
constante em praticamente to-
das as cidades entrevistadas, a 
diferença é que, enquanto os 
mais ricos podem ter acesso a 
produtos mais sofisticados, os 
menos abastados começam a 
entrar em contato com alguns 
desses bens por meio de similares 
menos glamorosos. Especialmen-
te entre os jovens, os itens de 
tecnologia são os mais desejados.

Produtos diferenciados e que 

passem a idéia de “exclusivida-
de” têm forte apelo. Ao penetrar 
nas camadas mais baixas da po-
pulação, as marcas devem estar 
atentas a não apresentar versões 
mais baratas de seus produtos. 
Consumidores estão buscando 
novidades em todos os lugares 
e cansados de clichês. 

Auto-indulgência, fama e 
popularidade são valores com 
forte apelo tanto nas pequenas 
como nas grandes cidades. 

Radiografia do consumidor chinês fora dos grandes centros
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Mercado publicitário chinês ainda está em fase de crescimento para ganhar massa crítica e depois amadurecer
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Relações efêmeras  
entre cliente e agência

Existem 55 mil agências de 
publicidade na China, sendo 
que a grande maioria é local. 
Apenas 30% do mercado está 
nas mãos das multinacionais. 

“Só é uma pequena partici-
pação porque os anunciantes 
locais estão crescendo mais 
que os internacionais e uma 
minoria deles trabalha com 
agências estrangeiras”, explica 
César Vecchiano, presidente da 
consultoria espanhola Grupo 
Consultores, que há quase três 
anos está presente na China.

Em junho, durante o Fes-
tival de Cannes, Vecchiano, 
ao lado de sua sócia chinesa, a 
R3, apresentou um estudo que 
traça as principais tendências 
do mercado publicitário local. 
A principal conclusão da pes-
quisa, que teve como base 500 
profissionais de anunciantes e 
100 agências nacionais e inter-
nacionais atuantes no mercado 
chinês, é surpreendente. 

Em um país no qual os 
profissionais de marketing se 
esforçam para conquistar a 
lealdade de seus consumidores, 
a média de tempo da relação 
entre agência e cliente é a mais 
efêmera do mundo: menos de 
dois anos e meio. Só como base 
de comparação, nos Estados 

Unidos e na Europa essa média 
é de cinco anos.  

A razão número 1 apontada 
para esse comportamento é a 
falta de criatividade (nos Es-
tados Unidos é a insatisfação 
com o serviço prestado). De 
fato, 85% dos clientes chineses 
afirmam que a criatividade é o 
fator mais importante no rela-
cionamento com suas agências, 
a maior média mundial. 

Nesse cenário, as multina-
cionais estão em vantagem, 
pois são vistas por muitas 
marcas como detentoras de 
um nível criativo mais elevado 
— mas, em contrapartida, as 
agências locais são melhores 
no que diz respeito ao enten-
dimento da complexidade do 
mercado chinês.  

Essa volatilidade da relação 
entre cliente e agência reflete-
se também no sistema de re-
muneração. Pagamentos por 
projetos são predominantes, 
em detrimento da remunera-
ção por fee. 

Dentre as marcas, a per-
cebida como mais dinâmica 
entre as multinacionais é a 
Coca-Cola e a mais admirada 
é a Procter & Gamble, que 
completou em agosto 20 anos 
de presença na China.

Tom Doctoroff: “Não dá para fazer negócios na China 
usando valores ocidentais e idéias preconcebidas”

americano Tom Doctoroff. 
CEO da JWT para a Ásia do 
Norte (China, Japão, Hong 
Kong, Taiwan e Coréia), ele 
é o publicitário estrangeiro 
mais conhecido da China e 
está no país há dez anos, 
já falando um mandarim 
perfeito.

Quando a tocha olímpica 
chegou à China, pouco antes 
do início dos Jogos, Doc-
toroff foi uma das pessoas 
convidadas pela Lenovo 
(patrocinadora da corrida 
da pira ao redor do mundo) 
para segurá-la por alguns 
metros. Meses antes, escre-
veu artigos e deu diversas 
entrevistas aos jornais locais 
contra a ameaça de boicote 
à maior Olimpíada já realizada. 

Ele é testemunha viva do 
período mais impressionante da 
transformação da China em uma 
potência mundial: “Em 1997, 
quando cheguei aqui, minha mis-
são era justamente sedimentar 
essa estrada que estava sendo 
aberta com a entrada do país na 
economia de mercado. Desde 
lá a China tem se desenvolvido 
muito, mas sinceramente acho 
que o país ainda não chegou ao 
seu ponto de inflexão, que vai 
levá-lo de fato a se consolidar 
como potência mundial. Ele 
está próximo, mas ainda levará 
alguns anos”. 

De acordo com o CEO da 
JWT para a Ásia do Norte, essa 
vivência de longo prazo no maior 
mercado consumidor do mundo 
tem sido muito útil para ajudar 
os clientes que estão procuran-
do oportunidades no país. “Por 
conta do tamanho do mercado 
chinês, muitas empresas não 
têm condições de lançar várias 
marcas aqui, até porque a mídia 
de massa é cara. Pequim e Xan-
gai podem ser mais caras do que 
muitos mercados europeus. Por 
exemplo: a Unilever e a Nestlé 
têm procurado trabalhar com 
foco em apenas uma master 
brand.” 

Segundo ele, também não 
funciona impor valores do oci-
dente. “Não adianta querer 
vender cereais matinais com 
leite gelado, pois os chineses 
preferem comer alimentos quen-
tes no café da manhã.” Há cerca 
de dois anos ele publicou o livro 
Billions: Selling to the New Chi-
nese Consumer, no qual conta 
sua experiência no mercado 
e dá o conselho: “Não dá para 
fazer negócios na China usan-
do valores ocidentais e idéias 
preconcebidas. Esse é um dos 
pontos em que muitas empresas 
e marcas acabam se dando mal 

aqui. Esteja aberto a aprender os 
costumes locais”. 

Convivendo com  
a censura

Em um país que controla os 
sermões e discursos dos líderes 
religiosos em seus cultos e ceri-
mônias, conviver com a restrição 
à mensagem publicitária é um 
dado da realidade mais do que 
absorvido. Afinal, como diria 
Naomi Klein (jornalista cana-
dense autora do livro No Logo), 
as marcas são a nova religião do 
mundo.

Em geral, os profissionais que 
atuam no mercado publicitário 
chinês, quando questionados 
sobre a si tuação de restrição a 
algumas mensagens, dizem que 
isso é um fator do mercado que 
tanto as agências como os clien-
tes que estão nele têm de lidar. 
“Qualquer tipo de mensagem 
contra alguma coisa é vetada 
pelo governo. E isso não é só 
com relação a questões políticas, 

que estão obviamente fora 
de cogitação. A orientação 
é que as mensagens sejam 
positivas sempre”, diz Oka-
zaki Shigeo, diretor geral 
de planejamento da Dentsu 
Pequim.

Sobre a questão da cen-
sura, Tom Doctoroff diz 
que, no estágio em que a 
publicidade chinesa se en-
contra, esse fator não causa 
grandes limitações. “Como 
as empresas globais estão se 
consolidando e algumas es-
tão entrando agora no mer-
cado local, há um processo 
de construção de marca cuja 
comunicação deve ser muito 
clara, às vezes exagerada e 
muito dramática, e nesse 

contexto a censura não compro-
mete a mensagem.”

Divisor de águas
A maior agência independen-

te do mundo, a japonesa Dentsu, 
tem quatro escritórios na China 
(Pequim, Xangai, Guangzou 
e Quingdao) e cerca de 1,1 
mil funcionários. A razão de a 
operação local ser bem menor 
que a do Japão — lá a empresa 
possui mais 6 mil funcionários 
— explica-se pelo fato de que 
na China o modelo de negócios 
do mercado segue a tendência 
mundial de separar a operação 
de publicidade da compra de 
mídia. No Japão (assim como 
no Brasil), isso é integrado, o 
que explica o tamanho da Dent-
su naquele mercado. Além de 
diversas marcas locais, o maior 
cliente da operação chinesa da 
agência é a Lenovo.

É bem interessante o ponto 
de vista de uma agência asiática 

Dois livros lançados recentemente por renomados publicitários estrangeiros que atuam em 
agências globais na China explicam, respectivamente, o potencial de consumo e criativo do país

sobre o que está acontecen-
do hoje no maior mercado do 
mundo. “Os consumidores na 
China estão tendo de conciliar 
as influências novas do mundo 
ocidental com os valores cul-
turais antigos, e a publicidade 
tem o desafio de traduzir esse 

período de transição nas suas 
mensagens”, explicou Jiang Jie, 
diretora de planejamento da 
Dentsu Pequim.

Quem assistiu ao painel Chi-
na Diversity – Beyond the Great 
Wall, promovido pela Dentsu  no 
último Festival de Cannes e que 
teve exatamente a China como 
foco, teve a oportunidade de ver 
a apresentação de Jiang. 

Por falar em Cannes, o pri-
meiro Leão de Ouro conquista-
do neste ano no maior festival 
de publicidade do mundo, em 
Press, para uma campanha da 
Adidas com foco na Olimpíada 
de Pequim, criado pela TBWA, 
é considerado pelo mercado 
publicitário chinês um divisor 
de águas para a propaganda 
do país. 

Ou seja, apesar das peculia-
ridades do mercado local, não 
devemos pressupor que a China 
não irá acordar para o mundo 
publicitário também em termos 
criativos. 

Global a partir  
da China

Assim como nos demais se-
tores econômicos, na área de 
publicidade é importante ao 
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Campanhas para as marcas Snickers e Mars, criadas pela Nitro Xangai

A China já ostenta a posi-
ção de ser o segundo maior 
mercado de luxo global, fi-
cando atrás apenas do Japão. 
A estimativa de diferentes 
consultorias é de que os chi-
neses assumirão a liderança 
desse ranking em 2015, quan-
do devem responder por algo 
entre 29% e 32% das vendas 
mundiais, com gastos próxi-
mos de US$ 24 bilhões. 

No ano passado, os habi-
tantes do país desembolsa-
ram US$ 8 bilhões em jóias, 
roupas, produtos de couro, 
acessórios e perfumes de gri-
fes de luxo internacionais, o equivalente 
a 18% do mercado global, segundo a 
consultoria Li & Fung Group, com sede 
em Hong Kong. 

Por conta deste contingente que não 
pára de crescer, boa parte das grandes 
grifes globais de luxo está presente 
em lojas nas ruas centrais de Pequim, 
Xangai e Hong Kong. Embora tenha 
diminuído muito nos últimos anos, por 
conta de uma maior fiscalização por 
parte do governo, essas marcas ainda 
enfrentam um problema que virou qua-

Pólo de atração de marcas a despeito da pirataria

entrar no país contar com um 
sócio local ou com os principais 
executivos nativos. Quando de-
cidiu abrir a Nitro, em Xangai, 
em 2003, o australiano Chris 
Clarke estava vislumbrando o 
potencial desse mercado, que 
nos anos seguintes se consolidou 
como a grande força econômica 
deste início de século. 

Ele residiu na China por 
quase dois anos, quando decidiu 
expandir, a partir do país, sua 
rede independente de agências, 
que hoje conta com operações 
em Nova York, Londres, Austrá-
lia, Rússia e também no Brasil, 
por meio de sociedade com a 
Santa Clara.

A CEO da Nitro em Xangai é 
Weiwei Chen, natural de Taiwan 
e há cerca de dez anos morando 
no país. O cliente inaugural da 
Nitro na China foi a Mars, para a 
qual é responsável pela comuni-
cação local de diversas marcas. 
De acordo com Wei, o fato de a 
Nitro ser uma rede independente 
possibilita uma maior agilidade e 
a facilidade de um serviço mais 
personalizado, já que na China as 
agências locais têm mais espaço 
do que as internacionais (ver 
box à pág. 48). A Nitro Xangai 
tem um perfil forte de design e 
desenvolvimento de material de 
ponto-de-venda. 

se sinônimo de produtos feitos na China: 
a pirataria. 

Exatamente por isso, uma reclamação 
comum de multinacionais com parceiros 
chineses é o roubo de segredos indus-
triais. Estima-se em 60 bilhões de dólares 
anuais o prejuízo causado pela pirataria 
no país. 

Em Pequim, por exemplo, lojas de mar-
cas de luxo como Chanel, Dior, Hugo Boss, 
Versace, Gucci, Prada e, claro, Louis Vuit-
ton, convivem lado a lado com pequenos 
estabelecimentos que vendem produtos 

piratas dessas mesmas grifes ou 
que utilizam referências de lo-
gotipos de marcas famosas para 
vender produtos que muitas 
vezes não têm nada a ver com 
a empresa “inspiradora”. 

As fachadas da loja da grife 
Li-Ning, o atleta mais famoso 
da China, aquele que acendeu 
a pira olímpica após ter corrido 
no ar no Ninho de Pássaro em 
um dos pontos altos da ceri-
mônia de abertura dos Jogos 
Olímpicos, chamam a atenção. 
Como a principal grife chi-
nesa de artigos 
esportivos, a 

marca tem como grandes 
referências, naturalmente, 
a Nike e a Adidas. Até aí 
tudo bem. Mas as lojas e 
todas as peças de comuni-
cação da Li-Ning expõem 
como logotipo uma ver-
são adaptada do swoosh 
da Nike e a assinatura 
“Anything is Impossible”, 
uma paródia descarada 
do “Impossible is nothing”, 
da Adidas. Um exemplo 

típico do chinese way of doing business.   
A pirataria - que envolve não só itens 

de moda, mas também o mercado de en-
tretenimento e automobilístico, além de 
alimentos e bebidas - abala as relações 
entre a China e seus principais parcei-
ros comerciais da União Européia e 
especialmente os Estados Unidos. Mas, 
parece que a atratividade dessa massa 
crescente de consumidores consegue 
neutralizar os prejuízos causados pelos 
problemas de propriedade intelectual e 
para algumas companhias esse processo 
não deixa de ser encarado como uma 
forma de promover suas marcas. 

Fachada da loja da grife Li Ning: “inspiração” descarada da Nike e Adidas

 Clio Coddle: loja utiliza marca semelhante ao símbolo da Lacoste
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O mercado publicitário chi-
nês movimentou US$ 26 bilhões 
em 2007, e a previsão de crescer 
por volta de 22% neste ano — 
atingindo um total de US$ 31 
bilhões — deve fazer com que se 
consolide como o terceiro maior 
do mundo, perdendo apenas 
para Estados Unidos e Japão, 
respectivamente, e ultrapassan-
do a Alemanha. 

De acordo com a holding de 
agências de mídia do Grupo WPP, 
o GrupoM, mesmo com a diminui-
ção prevista nos investimentos 
publicitários em 2009, resultante 
não só da crise financeira mun-
dial, mas também do efeito Olim-
píada de Pequim, que alavancou 
muito o mercado em 2008, tudo 
indica que a China deve se tornar 
até 2010 o segundo maior mer-
cado de publicidade do mundo. 
A previsão de crescimento no 
próximo ano é de 19,5%.

Isto porque o Japão, umas 
das economias seriamente afe-
tadas pelas turbulências globais, 
deverá crescer apenas 1,5% em 
2008, mantendo-se praticamente 
sem variação (0,5% de previsão) 
em 2009. Em termos mundiais, 
a estimativa é de que os inves-
timentos publicitários passem 
de 6%, em 2008, para 4,9% no 
próximo ano.

Liderança da TV
Como no Brasil, a TV é o 

meio predominante nos inves-
timentos publicitários na China, 
com 63%, exatamente pelo fato 
de o país ter dimensões conti-
nentais e uma enorme parcela 
dos 1,3 bilhão de população 
pertencer à base da pirâmide. A 
segunda principal mídia do país 
é o jornal, com 10,9% de share, 
seguido pelo outdoor, com 9,7%. 
Internet (7,3%), celular e mídia 
digital out-of-home (4,2%), 
rádio (3,2%) e revistas (1,6%) 
compõem, respectivamente, o 
bolo publicitário chinês. 

Zapeando a televisão local, a 
primeira coisa que chama a aten-
ção é a quantidade de canais com 
o nome CCTV. Trata-se da estatal 
Chinese Central Television, a 
maior rede local. Seu conteúdo 
está sujeito às diretrizes do 
governo. 

Com 18 canais no país, distri-
buídos pelas diversas regiões e 
províncias que compõem a China 
e divididos em canais temáticos 

Mídia

Predomínio da TV e força do meio digital
Bolo publicitário chinês deve fechar 2008 com movimento total de US$ 31,6 bilhões, consolidando o país como o 
terceiro maior mercado do segmento no mundo. Até 2010, deverá alcançar a segunda posição, superando o Japão

Evolução do faturamento dos meios desde 2001 (em US$ milhões)

Mídia 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009*

TV 3,375 4,694 6,800 8,987 11,247 14,173 16,765 19,977 23,173

Rádio - - - - 301 501 664 1,000 1,334

Jornais 1,104 1,521 2,020 2,621 2,764 2,979 3,230 3,451 3,622

Revistas 66 100 178 229 282 357 431 518 622

Outdoor 1,078 1,290 1,468 1,514 1,992 2,461 2,739 3,086 3,898

Internet 60 79 169 303 527 783 1,395 2,305 3,236

Celular e digital out-of-home - - - - - 333 735 1,338 1,961

Total 5,682 7,684 10,636 13,654 17,113 21,586 25,959 31,675 37,846

*previsão

voltados a esporte, notícias, 
meteorologia, agronegócios e 
entretenimento, a CCTV chega a 
ter audiência superior a 1 bilhão 
de telespectadores. 

A CCTV sozinha fica com 
mais da metade dos 63% de 
participação do meio TV no bolo 
publicitário total: 34%. Neste 
ano a rede estatal de televisão fa-
turou cerca de US$ 390 milhões 
somente com os Jogos Olímpi-
cos de Pequim. Entre janeiro e 
setembro, um dos 18 canais da 
rede foi totalmente dedicado ao 
evento. A expectativa do mer-
cado publicitário chinês é que 
a experiência da CCTV com a 
comercialização dos patrocínios 
da Olimpíada deva trazer maior 
flexibilidade de negociação para 
as vendas de publicidade na rede 
a partir de agora. 

Os dez principais setores 
anunciantes da TV chinesa são, 
respectivamente: produtos far-

macêuticos e de saúde; higiene e 
beleza; bebidas; o agrupamento 
de negócios, indústria e agrobusi-
ness; alimentos; telecomunicações; 
artigos para o lar; varejo e serviço; 
automóveis; e roupas e acessórios. 

556 milhões de  
usuários de celular

O número de pessoas com 
telefone celular na China repre-
senta mais de um terço da po-
pulação do país, o que significa 
556 milhões de pessoas. Ou seja, 
é quase quatro vezes maior do 
que a base de telefones móveis 
do Brasil (cerca de 145 milhões, 
segundo a Anatel). Por conta 
desse altíssimo contingente, 
o celular é tratado como uma 
mídia emergente na China. Mas 
os investimentos em publicidade  
neste dispositivo são computa-
dos junto com as mídias digitais 
out-of-home — as famosas telas 
e painéis de LCD que estão 

presentes em táxis, metrôs, fa-
chadas de prédios e interior de 
lojas — e não com internet. 

A publicidade nesses meios 
emergentes vai crescer nada 
menos que 82% neste ano, e 47% 
em 2009, segundo relatório do 
GrupoM. Na área de celular, há 
praticamente um monopólio da 
estatal China Telecom, que está 
desenvolvendo ferramentas de 
marketing e de publicidade para 
seus clientes. 

Como no Brasil, os celulares 
3G — aqueles que permitem 
uma combinação de voz, dados, 
vídeo e internet — chegaram 
neste ano à China, o que deve 
potencializar ainda mais esse 
mercado. Mesmo antes da che-
gada do 3G, até o fim de 2007, 
50 milhões de usuários chineses 
acessavam a rede via celular, e 
35 milhões recebiam notícias 
sobre os Jogos Olímpicos em 
seus aparelhos móveis. 

Por conta de todo esse po-
tencial, a publicidade no celular 
e em telas de LCD deve se tornar 
uma opção de mídia interessante 
e barata, o que faz com que as 
previsões para seu crescimento 
sejam bem animadoras.   

 
A maior base de 
internautas do mundo

De acordo com a consultoria 
BDA, de Pequim, a China possui 
o maior número de internau-
tas do mundo: 228,5 milhões, 
superando os 271 milhões dos 
Estados Unidos. O país teve 
um acréscimo de 73 milhões de 
pessoas conectadas à web no ano 
passado, o que representou um 
aumento de 53%.

Tal cenário faz com que os in-
vestimentos em publicidade onli-
ne sejam os que mais crescem na 
China, com 65% de incremento 
neste ano e 40% previstos para 
2009. Automóveis, empresas 
de TI, mercado imobiliário e 
mercado financeiro são os três 
principais setores anunciantes 
na internet chinesa.  

Desde o fim de 2007, a China 
também é o país com maior cres-
cimento da internet banda larga, 
que segundo dados do Ministério 
da Informação alcançou 163 mi-
lhões de usuários, superando em 
57% o total do ano anterior. Esse 
crescimento rápido deve-se não 
a uma questão tecnológica, mas 
também ao fato de haver menos 
restrições ao conteúdo gerado 
via banda larga, como download 
de músicas, filmes e imagens 
(ver texto à pág. 46 sobre res-
trições à internet).

Por causa das peculiarida-
des do mercado chinês, o país 
é um dos poucos no mundo no 
qual o segmento de busca onli-
ne não é liderado pelo Google. 
O Baidu é o portal de busca 
mais acessado na China, segui-
do pelo Google e Yahoo. Os três 
detêm 95% desse mercado.

O e-commerce também está 
crescendo na China, mesmo com 
a baixa penetração do cartão 
de crédito no país: 46 milhões 
de consumidores fizeram com-
pras online no ano passado, e 
a estimativa é que esse número 
ultrapasse os 100 milhões até 
2010. Os principais portais de 
comércio eletrônico na China 
são Joyo (pertencente à Ama-
zon), Dangdang e Taobao.  

Distribuição do bolo publicitário chinês por meio

63,1% - Televisão

10,9% - Jornal 9,7% - Outdoor

7,3% - Internet

4,2% - Celular e digital
                 out-of-home

3,2% - Rádio

1,6% - Revistas

Fonte: Grupo M
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