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Quando Angela Feruglio, uma pesquisadora de publicidade, reuniu-se no ano passado 
com um grupo de amostragem de jovens chineses em Xangai e Guanghzou (Cantão), 
que foram questionados sobre produtos eletrônicos ao consumidor, ela percebeu que 
as cidades poderiam ser divididas segundo os desejos.  
Em Xangai, todos os participantes queriam iPods e eram fortemente atraídos pelo 
melhor telefone celular com os recursos mais avançados. Em Guangzhou, os jovens 
disseram que era importante ter o mais recente modelo de telefone celular, mas 
somente se tivesse tocador de MP3. Eles não viam necessidade de comprar um 
telefone e um iPod. “Em Guangzhou, eles foram ‘descolados pragmáticos’”, disse 
Angela, que trabalha em Hong Kong para a Starcom MediaVest Group. “Eles foram 
muito mais práticos na sua atitude.”  
 
Para propósitos políticos, o Partido Comunista insiste em que a China é basicamente 
homogênea, com 95% da sua população pertencendo ao grupo étnico Han e unida por 
uma linguagem e uma cultura comuns.  
 
Os analistas, porém, descartam essa caracterização. As diferenças geográficas 
registradas nas atitudes como aquelas em relação ao iPod em cidades ao longo da 
próspera região litorânea reforçam o que demógrafos, antropólogos e muitos chineses 
sabem há muito tempo – não existe uma única China.  
 
Para comerciantes e, conseqüentemente, para publicitários, existem muitas Chinas, 
talvez no mesmo número dos países europeus. Para ter sucesso na China, os 
publicitários precisam levar em consideração as amplas variações na língua, 
temperamento, renda, cultura, clima, hábitos alimentares, demografia e história.  
 
“A idéia de que a população rotulada de ‘chinesa Han’ é homogênea é um mito 
nacionalista”, disse a Human Rights da China, num relatório de 2002. “Dentro dessa 
categoria há uma enorme diversidade cultural e lingüística.”  
 
Embora os chineses compartilhem de uma mesma língua escrita, a lingüística identifica 
ao menos oito grandes grupos de língua faladas ininteligíveis entre si.  
 
RESISTÊNCIA  
 
Os comunistas, como os nacionalistas, antes deles, fizeram enormes esforços para 
impor um idioma falado comum, o putonghua, conhecido fora da China como 
mandarim, como parte do trabalho para reforçar a unidade nacional. Porém, grupos de 
línguas regionais, entre eles o cantonês e o xanganês, têm sido surpreendentemente 
resistentes.  
 
“Na China, o dialeto desempenha um papel muito importante na propaganda”, disse 
Arvind Sethumadhavan, que trabalha em Cingapura como presidente da Advanced 
Techniques Group, uma divisão do GroupM. “Você quer que os consumidores se 
identifiquem com o que diz o anúncio.”  
 
Depois do mandarim, o cantonês, falado por 60 milhões de pessoas na província de 
Guangdong e em Hong Kong e Macau, assim como entre populações de etnia chinesa 
no exterior, é provavelmente o idioma mais importante na propaganda.  
 



A região onde o cantonês está entrincheirado como o idioma do discurso e do 
entretenimento populares tornou-se uma potência global em manufatura nos últimos 
25 anos e é agora o domicílio de alguns dos consumidores mais ricos do país. “Se você 
não fizer publicidade em cantonês quando lançar uma marca no mercado, estará 
cometendo suicídio”, comentou Angela.  
 
Outras línguas regionais também podem ser úteis. Joseph Wang, que trabalha em 
Xangai como diretor da Ogilvy no Sul da China, disse que expressões coloquiais em 
xanganês foram importantes para o sucesso do lançamento, em 2002, do serviço de 
telefonia sem fio M-Zone, da China Mobile, na capital financeira da China. 
Evidentemente, essa campanha precisou ser modificada para outras regiões. “Quando 
a levamos para Pequim e outras partes da China, tornou-se muito xanganesa”, disse.  
 
Alguns especialistas prevêem que a China ultrapassará o Japão em 2010, tornando-se 
o segundo maior mercado publicitário do mundo, depois dos Estados Unidos.  
 
O dispêndio com propaganda na China aumentou 20% no primeiro semestre de 2005, 
atingindo 143,4 bilhões de yuans (US$ 17,7 bilhões), segundo o Nielsen Media Group, 
enquanto o aumento global foi de cerca de 5%. A propaganda televisiva respondeu por 
cerca de 80% desse gasto na China.  
 
A indústria farmacêutica foi o mercado líder, com um dispêndio de 30 bilhões de 
yuans, seguida pela de cosméticos e do setor de higiene pessoal (27,5 bilhões de 
yuans). Depois vieram os setores imobiliários e de serviços que, juntos, gastaram 21,5 
bilhões de yuans.  
 
Quase todas as grandes agências multinacionais de mídia estão bem estabelecidas na 
China. A expectativa era de que essas empresas respondessem por 30% do 
faturamento de 2005, segundo a Recma, empresa de pesquisa de mídia com sede em 
Paris. No ano passado, os principais compradores de mídia global no mercado chinês 
por faturamento foram agências locais filiadas à MindShare, uma unidade do WPP 
Group, ZenithOptimedia e Starcom, que são divisões do Publicis Groupe; e a Carat, 
uma unidade do Aegis Group.  
 
DIFERENÇAS  
 
Obviamente, o surto de crescimento econômico da China cria oportunidades para os 
anunciantes mas também acrescenta mais uma camada de complexidade às diferenças 
regionais existentes.  
 
Depois de mais de duas décadas registrando crescimento econômico anual médio de 
9%, milhões de chineses saíram da pobreza e passaram a desenvolver forte apetite 
por bens de consumo.  
 
Levantamento da McKinsey em 6 mil domicílios de 30 cidades, divulgado em 
dezembro, mostrou que 8,5% dos entrevistados pretendiam comprar uma casa nova 
nos próximos 12 meses, 8,1% mencionaram uma televisão de tela plana como sua 
próxima grande aquisição e 2,4% disseram que comprariam um carro dentro de um 
ano.  
 
Mas a distribuição desse poder de compra tem sido muito heterogênea. Alguns 
sociólogos avisam que a enorme diferença de renda entre as cidades prósperas – 



principalmente as da costa leste – e as áreas rurais tornou-se uma séria ameaça à 
estabilidade política e social.  
 
A maior parte dos grandes consumidores da China pode ser encontrada nas cidades 
chamadas de Classe 1, como Xangai, Guangzhou e Pequim, ou nas mais numerosas 
cidades da Classe 2, como Chongqing, Harbin, Wuhan, Najing, Chengdu e Tianjin.  
 
Porém, há centenas de milhões de consumidores potenciais nas centenas de cidades 
das Classes 3 e 4 em todo o país. E a previsão é de que essa população urbana 
aumente rapidamente, à medida em que a maior migração em massa da história da 
área rural para as cidades se acelera. Segundo a ONU, 200 milhões de camponeses 
chineses estarão morando nas cidades em 2010.  
 
Por enquanto, são as cidades menores que estão mostrando ser um desafio especial 
para os forasteiros. “A maior parte das marcas multinacionais não está conseguindo 
penetrar nas cidades Classes 3 e 4”, disse Wang, o executivo da Ogilvy. “É onde as 
marcas chinesas sentem que têm força.”  
 
Analistas observam que a Nike e a Adidas dominam as marcas esportivas nas cidades 
Classes 1 e 2, mas que uma marca local, a Li Ning, é mais forte nas cidades menores. 
Chegar a esses consumidores muitas vezes requer uma publicidade sutil, que leva em 
conta a menor disponibilidade de renda das áreas urbanas menores sem parecer 
inferior ou condescendente.  
 
Wang aponta como exemplo a estratégia que a Procter & Gamble utiliza para 
comercializar seu creme Olay para clareamento da pele. Nas cidades Classes 1 e 2, o 
creme mais caro é promovido com explicações detalhadas sobre seus benefícios, 
partindo da pressuposição de que uma cliente mais sofisticada de uma grande cidade 
tenha um melhor conhecimento da sua pele. Para os cremes mais baratos, a 
propaganda nas cidades menores omite as informações complexas sobre o produto e 
se concentra em imagens de uma mulher de aparência natural com “sex appeal”.  
 
“Tudo está relacionado com encontrar o tipo de abordagem certa”, disse Wang.  
 
Fatores ambientais, como o clima, num país tão grande quanto a China também 
podem ter uma grande influência sobre o impacto da propaganda.  
 
Sethumadhavan, o diretor da Advanced Techniques, disse que uma análise da eficácia 
da publicidade do Nescafé em Pequim, Xangai e Chongqing mostrou que o dispêndio 
pode ser restringido nos meses mais frios, quando as pessoas bebem mais bebidas 
alcoólicas.  
 
 
“Parte do orçamento de marketing alocado para os períodos de alta temporada poderá 
ser canalizado para elevar as vendas em períodos de baixa temporada”, disse. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, Economia, p. B9. 


