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Com o Starbucks, o café
cairá no gosto dos chineses?

uc

Com a inauguração de novas lojas a cada dia, o maior desafio de marketing será criar a cultura da bebida
Por Anita Chang Beattie/Advertising Age
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sa Mintel. "Hoje, quem tem dinheiro e
quer ostentá-lo, vai lá."
Marie Han, que trabalha com as filiais
locais da BBDO, JWT e Agenda na área de
publicidade, e com a Edelman em RP, é
responsável pelas categorias de comida,
bebida e desenvolvimento de produtos
inovadores, bem como marketing e gestão de marca. "Trata-se de uma atribuição bem ampla, mas faz muito sentido,
pois possibilita uma visão completa da
maneira como a marca aparece sob todos os aspectos" revelou.
Foi possível observar essa integração na
prática quando, em uma manhã ensolarada no final do verão, o Starbucks instalou
sua primeira loja na poeirenta capital da
província agrícola de Jiangxi, que, situada
a 800 quilômetros de Xangai, se tornou a
49° cidade chinesa com a presença da marca. Os varejistas Uniqlo e H&M também se
estabeleceram ali há pouco tempo. O famoso café fica em um shopping bem localizado, entre a Omega e o KFC.
A inauguração foi um grande evento,
iniciado com uma aula sobre a bebida para a mídia local. Uma animadíssima barista chamada September ensinou à platéia
que lotava a sala que "latte" significa "leite" em italiano, referindo-se, portanto, ao
café com leite. "O café americano é preto," continuou, "então, quem toma um de
manhã fica acordado e ligado o dia todo."
Um jovem de bigode bem ralo e vestindo camiseta com a estampa de Bob
Dylan pediu um café... em temperatura
ambiente, como, a propósito, é comum
servir água, refrigerante, cerveja e outras
bebidas na China. Sugeriu-se, então, um
café gelado, que o rapaz aceitou.
A estudante Yang Yang, de 16 anos, que
foi ao Starbucks com uma amiga, estava
esperando um baunilha latte. "Não gosto muito de café, mas a minha amiga me
convidou. É um bom lugar para bater papo com os amigos" afirmou.
Em uma mesa. Wan, funcionário da
empresa de fornecimento de água, navegava pelas mídias sociais em seu smartphone, passando tempo até um compromisso. Um baunilha latte a US$ 5,20 era
meio caro, "mas tudo bem porque posso
ficar sentado aqui um pouco" disse, conformado. E se não houvesse um Starbucks aqui? "Eu estaria no KFC aí ao lado"
Quem está dentro do café já virou freguês, portanto, o desafio é convencer quem
está do lado de fora a entrar e experimentar
as opções exóticas e caras (pelos padrões de
Nanchang). Outro exemplo é o funcionário
do governo chinês que acompanhou esta
repórter de Ad Age em Nanchang. Quase
sempre, Fu Xiaobin conversa sobre negócios
em casas de chá em que salas reservadas
custam mais de US$ 200. Era sua primeira
vez no Starbucks, e o que disse demonstra
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Em uma placa de madeira logo na en— trada da sede do Starbucks da China,
vê-se uma lista das províncias do país nas
quais a empresa opera e a quantidade de
estabelecimentos em cada um dos lugares. Porém, com o crescimento vertiginoso da rede, tornou-se impossível mantê-la em dia. "Não dá para ficar atualizando o tempo todo," reclama, aos risos, a diretora de marketing Marie Han Silloway.
Dona de uma grande vivacidade, a
executiva é sino-americana. Foi criada
em Nova York e mudou-se para a China
há dez anos para ficar à frente da Sprite, da Coca-Cola, em seu segundo maior
mercado. Ávida por um retorno à área de
marketing, transferiu-se para o Starbucks
há um ano, após cinco atuando na Korn
Ferry International,companhia de contratação de executivos.
Contudo, ao contrário do refrigerante.

que já era um gigante no mercado chinês, a rede especializada em café está ganhando força agora. Sediada em Seattle,
a empresa entrou no país há 13 anos, sobretudo nos centros de Pequim, Xangai
e Cantão. Com a expansão para cidades
menores, nas quais verificou-se, nos últimos tempos, um crescimento da renda
disponível, há um enorme potencial para a marca. No entanto, também há desafios, relacionados aos hábitos e s preferências. A estratégia de marketing da
executiva baseia-se tanto nas ações convencionais de gestão de marca e promoções quanto na educação do público de
lá, que pertence à mais antiga cultura de
consumo de chá do mundo.
O Starbucks — contando com mais de
600 lojas na China e ambicionando chegar 1.500 até 2015 — prevê que o país irá
se tornar seu segundo maior mercado já

em 2014. Para atingir essa meta de crescimento, será necessário inaugurar cerca de uma loja por dia durante três anos.
"Fomos muito abençoados. Nossa marca é bastante conhecida no país, então,
quando chegamos a uma cidade nova ou
uma em que já atuamos, muitos clientes
já sabem o que somos" comemora Belinda Wong, presidente da filial local.
O principal ativo do Starbucks é o fato de o público-alvo chinês considerá-lo
marca cobiçada, associando-a a estabelecimentos de qualidade internacional.
"Virou cidade"
"Com a inauguração de um Starbucks,
temos certeza de que um determinado
lugar virou uma cidade. Antigamente,
era o McDonald's e, antes, o KFC" explica Paul French, principal especialista no
mercado chinês da empresa de pesqui-

ai
s.
io
n
uc
ac
ed
s
fin

a

pa

ra

dos ao gosto asiático — tais como o bolinho de chá verde com gergelim preto
— os concorrentes são mais criativos e
têm opções de pratos quentes, é o caso
do curry e das massas. Outros oferecem
sobremesas para grupos: porções de seis
minitortas ou outros doces.
"O que é perfeito para os chineses,
que gostam de pôr um prato no meio para dividir, enquanto, para os ocidentais,
basta um muffin bem grande e gorduroso para cada um" argumentou French.
A imagem do Starbucks, de aparência modem e na moda, auxilia a marca
a relevar uma questão fundamental: será
que o púbfico chinês, algum dia, gostará mesmo de café, muitas vezes descrito como "amargo demais" para se apre-

ciar? A resposta do centro de pesquisa da
empresa em Xangai a essa preocupação
foi o desenvolvimento de bebidas com
sabor de frutas — o Strawberry Soy Frappuccino e a linha de sucos Refresha,
dentre outras.
Jiang Shan, 28 anos, que sonha tornar-se dono de restaurante, passa oito horas todos os dias no Starbucks de Nanchang. Na verdade, virou especialista em
café após trabalhar nos restaurantes ocidentais de cidades maiores.
"Olho em volta" observou, segurando um venti Americano, "e todos aqui
estão tomando alguma mistureba gelada. Acho que sou o único bebendo café de verdade."
Tradução de Antônio Carlos da Silva
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Lugar para ficar
Fan Yuan, repórter gastronômica da
cidade, durante uma transmissão ao vivo da loja, observou outro grande desa-

fio à rede na China: a pouca ênfase nas
opções para levar. A grande maioria das
pessoas vai ao Starbucks com o objetivo
de passar algum tempo naquele espaço.
"Com certeza, há gente em Nanchang
habituada a tomar café todo dia, mas trata-se realmente de uma minoria," explicou. "As pessoas querem ficar aqui sentadas, relaxando. É provável que haja alguns pedidos para levar, mas esse modelo não funciona mesmo neste mercado."
O analista Paul French até gracejou que
o Starbucks ganharia mais dinheiro oferecendo o café de graça e cobrando pelo
uso dos assentos por hora.
Além disso, a rede poderia melhorar
o cardápio de comida. Embora a empresa tenha desenvolvido produtos adapta-
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a dificuldade que a rede provavelmente encontrará para expandir o target para além
de jovens dos grandes centros.
"Para mim, café é bebida mais de mulher, não acha?" perguntou Fu. "Se estiver
tratando de negócios com uma mulher, tudo bem levá-la a um café, mas se for um homem, aí, os dois vão a um restaurante e discutem durante a refeição ou a um karaokê
e fecham acordos enquanto cantam juntos.
Agora, imaginar dois homens conversando
em um lugar como este... Para mim, é simplesmente ridículo" comentou.
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1536, p. 32-33, 19 out. 2012.

