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UM GIGANTE CHAMADO CHINA
Quando pensamos na China, pensamos em grandiosidade. É tudo aos 

milhões. Mas como conquistar o gosto dos chineses para uma nova 

marca, um novo produto ou um serviço inovador? Como chamar a 

atenção de uma ínfima parte deste mercado que não pára de crescer? 

Esqueça tudo o que aprendeu até agora sobre marketing. É mesmo 

preciso fazer um ‘reset’ para se entender o que é a China hoje e que 

estratégias de comunicação funcionam melhor.  

Em 2015, havia 574 milhões de chineses a utilizarem as redes sociais a 

partir dos telemóveis (mais 15 milhões em comparação com 2014), num 

universo total de 659 milhões de utilizadores de redes sociais – número

superior aos dos Estados Unidos e da Europa juntos. Mas que redes 

sociais são essas? Enquanto nós, lusófonos, já nos habituámos e 

sabemos de trás para a frente como funcionam redes como Facebook, 

Instagram, Twitter ou YouTube, na China o cenário é outro: não há 

Facebook. Nem Instagram, muito menos Twitter ou YouTube. Pergunte 

a qualquer chinês a passar numa rua movimentada de Pequim ou 

Xangai o que é o Facebook e observe um grande ponto de 

interrogação na sua cara. 

Aqui ficam cinco pontos importantes que não devem jamais ser 

esquecidos na hora de comunicar com o público chinês. 

A CHINA É ÚNICA. É DIFERENTE. PONTO.

Todas as plataformas de comunicação que os chineses 

utilizam são “made in China”, feitas à medida do gosto 

dos chineses. Além de estarem todas em língua chinesa 

(a esmagadora maioria em chinês simplificado/ 

mandarim), a forma como os chineses utilizam essas 

redes também é totalmente diferente daquela que nós 

estamos acostumados. Na China, não há “tamanhos 

únicos” em termos de promoção. Duplicar estratégias de 

comunicação super bem-sucedidas no seu país pode 

revelar-se um verdadeiro desastre. 
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UMA ESTRATÉGIA À MEDIDA 
FAZ TODA A DIFERENÇA 2

A crescente popularidade dos aplicativos de 

conversação na China apresenta um novo 

conjunto de oportunidades para acções de 

marketing. Grande parte das conversas 

nessas plataformas são de natureza mais 

privada; ocorrem entre indivíduos e 

pequenos grupos (contra os ambientes 

públicos tão populares como o Facebook ou 

o Twitter). 

Para tirar proveito da natureza íntima dessas 

conversas individuais, as acções de 

promoção devem focar-se numa nova 

abordagem de marketing digital e marketing 

de conteúdo, por forma a garantir que as 

táticas que empregam tornem fácil para o 

público encontrar e consumir conteúdo em 

uma plataforma (por exemplo, serviços de 

compartilhamento de vídeos como Youku

ou Tudou) e, em seguida, compartilhe esse 

conteúdo através de aplicativos de 

conversa. Isso exige uma maior ênfase no 

conteúdo altamente envolvente e no 

compartilhamento orgânico, em vez de uma 

abordagem que se baseie em médias 

remuneradas para transmitir conteúdo às 

massas. 

AJUSTE O SEU
CALENDÁRIO 3

Enquanto que no Ocidente as empresas

investem fortemente em campanhas de

Natal ou Dia dos Namorados, na China essas

datas nada significam. É preciso olhar para o

calendário com olhos de chinês e entender

em que alturas do ano há uma maior

probabilidade de ver uma campanha de

comunicação colher resultados. Por exemplo,

o Dia dos Solteiros, celebrado em Novembro,

é uma das datas mais populares entre as

camadas mais jovens, em que os solteiros

compram a si mesmo uma boa prenda e

comemoram o facto de não estarem a gastar

dinheiro com um companheiro. Não se trata

de uma tradição cultural – tal como o Ano

Novo Chinês –, mas sim uma moda lançada

pela principal plataforma de comércio

electrónico do país (do grupo Alibaba). Só

neste ano, a empresa anunciou vendas

superiores a US$ 10 mil milhões num único

dia, 11 de Novembro.  
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NÃO É NINGUÉM SEM UM CÓDIGO QR 5
O comércio eletrónico domina as tendências do comportamento

dos consumidores chineses, mas há uma nuance cada vez mais

presente: a de compras através de telemóveis. O código QR é um

‘bem’ essencial para as empresas na China: em todos os

comércios, até mesmo nos mercados ou em tendas na rua, há

sempre um cartaz com o código QR, que ao ser digitalizado

encaminha o consumidor para o site da marca, a página na rede

social, um desconto, uma recomendação de uma personalidade

famosa ou até a uma das muitas plataformas de pagamento

móvel. É verdade que no Ocidente o código QR não está na moda,

mas na China vale mais do que um cartão de visita.  

PASSA-PALAVRA É
FUNDAMENTAL4

Recomendações de amigos e familiares são

uma das bases de campanhas de marketing,

e a China não é muito diferente neste

aspecto. Dada a natureza altamente

regulamentada dos meios de comunicação

mais tradicionais, o passa-palavra tem ainda

mais força na China – há vários estudos que o

confirmam. Por isso, as redes sociais são, sem

sombra de dúvida, a principal plataforma de

promoção e venda e as recomendações de

amigos são o factor mais importante na

decisão de compras online. A contratação de

KOL (celebridades, figuras influentes) é uma

das ferramentas mais utilizadas por

especialistas de marketing para propagar

mensagens promocionais que rapidamente

tornam-se virais.  


