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“SOMOS OS DONOS DAS DÚVIDAS, NÃO 
DAS CERTEZAS. A FRASE, DO EX-MINISTRO 
BRASILEIRO DA SAÚDE LUIZ HENRIQUE 
MANDETTA, PROFERIDA QUANDO ELE 
AINDA ERA O TITULAR DA PASTA, REFERIA-
SE ÀS DIFICULDADES QUE MÉDICOS E 
SANITARISTAS TÊM PARA PREVER O FUTURO 
DA PANDEMIA DE COVID. Mas poderia ter sido 
dita também por economistas, especialistas 
em marketing, varejistas ou gestores de 
fundos de investimento. Afinal, não se conhece 
o final da pandemia que vivemos. E suas 
consequências para os negócios (e a vida) de 
cada um de nós.

Há um país, no entanto, que vive a vanguarda 
deste processo pode sinalizar a quem vem 
depois como será o futuro que lhes espera. 
Desde o final de março, quando o Brasil ainda 
iniciava sua escalada de infecções, a China 
não vivia mais sob quarentena. No dia 8 de 
abril, após dois meses de lockdown, a última 
região do país saiu de seu isolamento, a cidade 
de Wuhan. Em Beijing, por exemplo, o último 
registro de um caso positivo* foi em 18 de 
março. Desde 16 de fevereiro, não há anotação 
local de mortes por Covid. 
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O preço do controle da epidemia foi o rigor 
dramático imposto pelo governo central, 
como o isolamento obrigatório de 14 dias a 
qualquer pessoa que cruzasse as fronteiras 
do país, o fechamento radical de comércio e 
transportes por 60 dias e testes em massa. 
Só em Wuhan, cidade com população similar 
ao município de São Paulo, 7 milhões de testes 
foram realizados, com o obrigatório isolamento 
hospitalar dos testados positivo. A medida 
impediu, por exemplo, que muitos pacientes 
assintomáticos infectassem suas famílias e 
comunidades. Para efeito de comparação, 
a cidade de São Paulo realizou, até o 
fechamento deste relatório, 200 mil testes.

O esforço que salvou vidas  (foram 4.634 
mortos** em todo o país -  que soma 1.393 bi 
de habitantes - menos que os 6.504 óbitos 
confirmados no município de São Paulo até 
30 de maio de 2020) teve consequências 
dramáticas para a economia. Como mostra 
o gráfico 1, o Covid-19 golpeou o país mais 
duramente que a crise do SARS (em 2003) e a 
crise econômica global de 2009, iniciada pela 
bolha imobiliária americana.
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Comparações YoY (Year over Year), ou seja,  
um mês citado está sendo sempre comparado ao  

mesmo mês no ano imediatamente anterior.

Produção 
industrial

Vendas  
no varejo

Expor- 
tações

SURTO  
SARS  
(2003)

Maio** 
2003 13.7% 4.3% 37.3%

Março 
2003 16.9% 9.3% 34.7%

Variação -3.2% -5% 2.6%

CRISE 
FINAN-
CEIRA 
MUNDIAL 
(2009) 
 

Janeiro 
2008* 3.8% 15.2% -21.2%

Set 
2008** 11.4% 23.2% 21.5%

Variação -7.6% -8% -42.7%

SURTO 
COVID-19 
(2020)

Janeiro 
2019* -13.5% -20.5% -17.2%

Dez 2019 6.9% 8% 7.9%

Variação -20.4% -28.5% -25.1%

Comparativo de atividade econômica 
SARS x Crise de 2008 x Covid
SARS e Crise de 2008 geraram desaceleração. 
Mas só Covid gerou retração

Fonte: Escritório Nacional de Estatísticas da China, 
Federação de Logística e Compras da China, Fung Business 
Intelligence. 
        
* Devido ao Ano Novo Lunar no início de fevereiro, a China 
consolida os dados econômicos de janeiro e fevereiro em 
um indicador mensal único, logo, os dados, na verdade, 
consolidam o bimestre janeiro e fevereiro.        
 
** Período crítico         
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O Escritório Nacional de Estatísticas da China 
mediu uma queda de 13,5% na atividade 
industrial de janeiro e fevereiro por conta 
da paralisação econômica. Nas duas crises 
anteriores o crescimento se manteve, porém, em 
ritmo desacelerado. 

Como consequência, o PIB do país caiu 6,8% 
no primeiro trimestre de 2020, em relação ao 
mesmo período de 2019. O dado trimestral 
negativo foi um registro inédito em 4 décadas 
de crescimento ininterrupto. Pela primeira vez 
em 30 anos, o governo local não estipulou uma 
meta para seu crescimento econômico em 
2020. 

O sacrifício imposto aos cidadãos (e à atividade 
econômica) em fevereiro e março deste ano, 
porém, permitiu que a economia fosse reaberta 
gradualmente a partir de abril. Este estudo 
analisou números e tendências registrados 
nos primeiros dois meses de reabertura, uma 
referência ainda inédita no Ocidente, que ensaia 
deixar o isolamento social.

No período analisado pela Inovasia, 
shopping centers e lojas de rua já operavam 
normalmente em mais de 98% das cidades 
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da China. Escolas infantis e de ensino médio, 
em 42% dos municípios estudados, voltaram 
a receber alunos e professores já no bimestre 
abril/maio.  Serviços como metrô, ônibus e trens 
(urbanos e de alta-velocidade) já operaram em 
todo o país, sem restrições, bem como a malha 
de voos domésticos.

Apesar da aparente normalidade, o uso de 
máscara em ambientes fechados é obrigatório 
e a entrada em locais de grande concentração 
de público, como centros de compras e eventos, 
é vetada a pessoas que viajaram por diferentes 
províncias do país ou chegaram do exterior 
a menos de 14 dias, mesmo que tenham sido 
testadas negativo para Covid.

Todo cidadão é obrigado a 
reportar, via aplicativo, viagens 
intermunicipais e sintomas 
de saúde às autoridades 
sanitárias de sua província. 
O app, que roda dentro 
de “super apps” como o 
AliPay e WeChat, serviços 
muito populares no país, 
confere classificações como 
verde, amarelo e vermelho a cada 
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cidadão, determinando seu grau de liberdade 
de circulação. 

O estudo da Inovasia foi conduzido, entre 
2 de abril e 15 de junho, sob cenário de 
retorno ao trabalho e ao consumo e sem a 
ocorrência de novos casos de infecção no 
período analisado. Ao longo da coleta de 
informações, identificamos 10 tendências de 
comportamento do consumidor e mudanças 
econômicas registradas na China que, 
possivelmente, se replicarão em algum grau 
nos demais países que deixarem a quarentena, 
como o Brasil.

Nota: no dia 15 de março, quando o distrito de 
Beijing completava 56 dias sem registro de um 
único caso de infecção por Covid, 40 pessoas 
que estiveram no atacado de comidas frestas 
de Xinfadi, no bairro de Fentai, periferia da 
cidade, foram testadas positivo para Covid, 
após reportarem sintomas. O mercado 
foi fechado imediatamente e uma equipe 
de 100 mil agentes de saúde foi à região 
acompanhar o caso. 

O governo distrital da cidade determinou 
o lockdown de todo o bairro e, em 24 horas, 
aplicou 90 mil testes, o que fez o número 
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de casos subir de 40 para 101 infectados 
confirmados. Os pacientes, mesmo que 
passem bem, foram isolados em centros 
médicos, para que não infectem suas famílias 
em casa. Todas as informações coletadas são 
compartilhadas, em boletins a cada 6 horas 
com a Organização Mundial de Saúde. 

* Em que pese muitos questionamentos e eventuais teorias 
conspiratórias sobre a confiabilidade dos dados oficiais 
chineses, deve-se registrar que as informações colhidas no país 
são acompanhadas por autoridades de órgãos independentes 
internacionais, tais como a Organização Mundial de Saúde e 
institutos e universidades dos Estados Unidos e União Europeia. 
Os números chineses são coerentes com medições feitas no 
Japão e Coreia do Sul, países que, a exemplo da China, tiveram 
sucesso na contenção da epidemia. 
** Números atualizados até 15 de junho de 2020.
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O USO DE TRANSMISSÕES AO VIVO, EM 
GERAL COM A PARTICIPAÇÃO DE WEB 
CELEBRIDADES, É UMA INOVAÇÃO DO 
E-COMMERCE CHINÊS REGISTRADA DESDE 
2015. Em 2016, quando a Amazon estreou 
seu serviço Amazon Live, em que vendedores 
fazem demonstrações em tempo real de seus 
produtos, a iniciativa foi interpretada por muitos 
especialistas como uma “inspiração chinesa”.

Com o fechamento do varejo físico, no 
entanto, marcas populares em shoppings e 
ruas obrigatoriamente abriram suas versões 
digitais, impulsionando não só o e-commerce,  
mas também o mercado de lives, já que 
adotaram tal estratégia para manterem 
comunicação ativa com os consumidores.

Neste modelo, além de testar, descrever (e 
recomendar) produtos online, celebridades 
digitais entretêm a plateia, às vezes cantando 
músicas, dançando ou eventualmente 
ensinando-os a cozinhar, por exemplo.  De 
acordo com o instituto iiMedia Research, o 
mercado de “comércio ao vivo” movimentou 
US$ 63 bilhões na China, em 2019. Com o 
advento da pandemia, este número deve 
saltar para US$ 135 bilhões em 2020. 
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O instituto mediu que 526 milhões de chineses 
viram transmissões de e-commerce por 
streaming durante a quarentena, o que 
equivale a 69% dos cidadãos com acesso à 
internet no país. 

Pesquisa do instituto Dentsu Aegis Network 
revelou que mais de 90% dos gestores de 
marca entrevistados durante a pandemia 
afirmaram pretender elevar seu investimento 
em influenciadores digitais. E 80% dos 
entrevistados disseram que elevarão os gastos 
em sua infraestrutura de e-commerce. 

Números divulgados pelo grupo Alibaba, 
maior serviço de e-commerce da China, 
apontam que, só em fevereiro 
(primeiro mês da quarentena), 
1 milhão de transmissões 
ao vivo para vendas de 
produtos foram feitas 
em sua plataforma. O 
número é 719% maior que 
o registrado em janeiro, 
mês que antecedeu o 
“fechamento” do país.
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Aumento da taxa de busca por 
“livestream” (em transmissões/dia)

Tempo gasto, em minutos, selecionando 
alimentos frescos online

Antes da 
COVID-19

Média  
de 2019  

(pré-Covid)

Depois  
da Covid

Média  
de 2020  

(pós-Covid)

Aumento de

719%

Aumento de

22,4%

13.7

300 
mil

Fonte: Taobao Press 
Center. *11/2 a 12/3  
** 3/2 a 3/3)

11.2

42 
mil
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O principal evento de moda do país, a Shanghai 
Fashion Week, por exemplo, foi realizada 
sem público, porém com transmissão online 
exclusiva para o Tmall, plataforma do grupo 
Alibaba.  A Jing Dong, vice-líder no varejo online 
chinês, por sua vez, criou os eventos JD Friday 
Live, aproveitando-se de os bares estarem 
fechados em todo o país.

A transmissão de shows com estrelas da 
música pop chinesa foi patrocinada por 
marcas como Budweiser, Carlsberg e Pernod 
Ricard. O objetivo central, no entanto, era 
fomentar a venda online, em tempo real, dos 
produtos destas empresas. Iniciativas similares 
foram realizadas por grupos de amigos, em 
eventos não comerciais, chamados de cloud 
clubbing, uma tendência que, depois, se 
reproduziria em muitos países. 

Passada a pandemia, no entanto, as 
comodidades de ver influenciadores testando 
ao vivo produtos, o acompanhamento de 
festas digitais e a facilidade de poder tirar 
dúvidas, em tempo real, por vídeoconferência, 
com um vendedor, permaneceram um desejo 
do consumidor.
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A rede de supermercados HeMa, por exemplo, 
que iniciou durante a pandemia lives em que 
cozinheiros famosos preparavam pratos com 
ingredientes escolhidos, ao vivo, nas gôndolas 
do mercado, decidiu manter as transmissões 
diárias, mesmo após o fim da quarentena. A 
justificativa é que o streaming aumentou as 
vendas em até 12% e a audiência das lives não 
caiu, mesmo após o retorno à “vida normal”.

De acordo com especialistas ouvidos pela 
Inovasia na China, o uso de streaming para 
vendas online era uma tendência ascendente 
na China, que se acelerou graças a pandemia 
e não apresentou sinais de recuo após o fim da 
crise sanitária. 

Os analistas ouvidos indicam, 
ainda, que as lives de vendas 
devem ser conduzidas por 
super especialistas no tema 
(e não vendedores genéricos) 
que sejam reconhecidos por 
sua expertise em áreas como 
maquiagem, alimentação ou 
tecnologia, por exemplo. É uma 
característica essencial, segundo 
estes experts, que o “streamer” 
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seja capaz de transmitir transparência e não 
exagere nos elogios do produto que testa.

De acordo com a consultoria Everbright 
Securities, as vendas por livestreaming 
representaram, em 2019, só 1% do total de 
vendas de produtos na China e 9% das 
vendas online. As três principais plataformas 
de transmissão ao vivo de e-commerce da 
China, o Taobao Live, do grupo Alibaba, o Tik 
Tok Douyin, da ByteDance e o Kuaishou, do 
grupo Kwai, estimam que este segmento 
deve decuplicar nos próximos 24 meses. 
Uma tendência acelerada pela Covid-19 e 
que apresenta características de que se 
reproduzirá também fora da China. 
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A SOCIEDADE CHINESA POSSUI UMA DAS 
MAIS ELEVADAS TAXAS DE PENETRAÇÃO 
DO E-COMMERCE NO MUNDO. Lá, 74,8% da 
população tem o hábito de fazer compras online 
regularmente (ao menos um pedido por trimestre), 
de acordo com dados do Statista de dezembro 
2019.  Em março deste ano, porém, o mesmo 
índice ficou em 78,8%, quatro pontos percentuais 
a mais, ou seja, 56 milhões de novos clientes, 
considerando a demografia chinesa.

O salto, por óbvio, deveu-se ao lockdown de 
muitas cidades, que obrigou consumidores não 
aderentes à tecnologia digital a experimentar, 
forçosamente, as compras online. 

O perfil do “late adopter,” de acordo com 
a consultoria chinesa ChoZan, é, em geral, 
formado por homens acima de 50 anos, com 
pouca intimidade com smartphones ou temor 
de sofrer golpes online.  O mesmo raciocínio de 
“late adopters” pode ser aplicado para “sellers” e 
“varejistas” como restaurantes e lojas tradicionais 
que, por questões culturais ou geracionais não 
sentiam a necessidade de oferecerem seus 
produtos digitalmente. A pandemia, no entanto, 
forçou ambos os agentes a mudar de postura.
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Itens de 
higiene, 

desinfecção  
e limpeza 

Produtos 
para cuidados 
com crianças

Alimentos 
embalados

Alimentos 
frescos 

Vitaminas e 
suplementos

Medicamentos 
e itens  

de higiene

Livros e 
itens usados 
para estudo 

em casa

Produtos mais 
solicitados por 

same hour delivery 
na China
Fonte: ChoZan

O fim da da crise sanitária no país, no entanto, 
não fez o comportamento dos  “late adopters” 
retornar ao estágio pré-Covid, apontam 
dados colhidos pela ChoZan.  De acordo com 
levantamento da empresa de análise de 
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mercado, mais de 90% dos compradores e 95% 
dos vendedores afirmaram continuar usando 
os canais digitais. O motivo principal para a 
mudança de postura é que “deu certo”. Ou seja, 
o temor de golpe, fraude ou falha na entrega 
não se realizou e o valor da comodidade do 
novo serviço (por parte do consumidor) e do 
aumento de receita (por parte do vendedor) foi 
reconhecido em 87% dos casos.

O ingresso de “late adopters”, em geral idosos, 
pressionou os marketplaces e os sites de 
grandes marcas online a realizar adaptações na 
usabilidade de seus canais digitais. O fenômeno 
foi sentido, inclusive, com o aumento na procura 
por profissionais de UX (User Experience) e 
designers nos sites de emprego chineses em 
um período em que houve elevado desemprego 
na sociedade como um todo. Facilitar o check-
out, ampliar o tamanho das fontes de descrição 
dos produtos e diminuir o número de etapas 
até a confirmação da compra são medidas 
apontadas como “necessárias” para atender 
o novo consumidor “low-tech”, apontam 
especialistas chineses ouvidos pela Inovasia.

Os setores mais beneficiados pelo ingresso 
de novos consumidores digitais foi o de 
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farmácias e supermercados, serviços 
considerados essenciais e que estiveram 
operando mesmo durante a quarentena, 
porém eram evitados pelos consumidores, 
que preferiam pedidos online.   Mesmo com 
o fim da crise de saúde, muitas famílias que 
“testaram” fazer as “compras do mês” online 
gostam da comodidade e não pretendem 
voltar às filas dos hipermercados, mesmo em 
um cenário de normalidade.

Referência na China de entrega de 
compras em até 30 minutos (para 
moradores que vivem a até 3 km 
de uma unidade física), a rede 
de supermercados He Ma 
anotou, em média, 1 milhão de 
novos consumidores inscritos 
em seu app de compras 
por dia. Em 21 de março, 
houve pico de 1,52 milhão de 
novos registros de usuários.   
O principal motivo apontado 
por consumidores para a escolha 
do He Ma foi o fato de ele entregar 
encomendas em menos de uma hora.

Análise da consultoria britânica de 
investimentos Real Capital Analytics apontou 
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que a exigência por “same hour delivery” teve 
desdobramentos até no mercado imobiliário 
chinês. Em grandes cidades como Beijing, 
Xangai e Shenzhen, imóveis em bairros servidos 
por marcas como HeMa e Meituan, líderes 
em logística de entregas, tiveram valorização 
média de 10%.

Uma análise publicada pela Nielsen na China, 
no entanto, apontou que tal fenômeno não 
deve beneficiar os restaurantes do mesmo 
modo que fomentarão negócios para o varejo 
supermercadista ou de bens de consumo, 
como cosméticos, vestuário e eletrônicos. 
Segundo a Nielsen, 86% dos chineses estão 
cozinhando em casa com mais frequência, pois 
desejam ter controle sobre o que comem e os 
impactos disso em sua saúde. 

A massificação do delivery, preferencialmente 
“same hour” não é uma tendência que nasceu 
com a pandemia, já que este fenômeno já era 
observado na China e em muitos países do 
Ocidente há ao menos 5 anos. No entanto, para 
analistas ouvidos por Inovasia, a pandemia 
acelerou o uso deste método de venda e é 
razoável prever que a mesma “aceleração” se 
note em outras economias, como no Brasil. 
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DOIS MESES APÓS O FIM DA QUARENTENA, 
CUIDADOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO DE 
EPIDEMIA, COMO NÃO CUMPRIMENTAR COM 
APERTO DE MÃO E EVITAR REUNIÕES SEM 
SALAS FECHADAS FORAM ASSIMILADOS 
AO DIA A DIA.  O novo hábito cria vantagens 
competitivas para serviços que ofereçam 
opções “contactless” a seus consumidores, tais 
como lojas autônomas, pagamentos remotos e 
entregas sem encontro presencial.

O novo momento também impulsionou a 
demanda por eletrônicos, item de consumo cujas 
vendas cresceu acima da média do varejo. Uma 
das razões para isso, descrita por consumidores 
em pesquisas, é a compra por indulgência, um 
prêmio pelo “tempo sofrido” que todos passaram 
em casa. Outo motivo, porém, é o investimento 
em itens que permitam evitar contatos 
presenciais. Se enquadram nesta situação itens 
para medir sinais de saúde (úteis em consultas 
por telemedicina), smartphone 5G e dispositivos 
RV/RA (realidade virtual ou aumentada).

Os óculos de RV aparecem como item eletrônico 
mais desejado pelos consumidores, segundo 
pesquisa realizada em maio pela Nielsen-China. 
Para muitos consumidores, este dispositivo 
permitirá reuniões de trabalho à distância mais 
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imersivas, bem como experiências mais ricas de 
compra virtual, reduzindo as necessidades de 
deslocamento e exposição a outras pessoas 
nas ruas. 

Na experiência chinesa, o público feminino 
aparece como o principal comprador (ou 
influenciador de compra) de itens para a 
economia contactless, consequência de 
uma maior preocupação das mulheres com 
a saúde da família, em comparação aos 
homens. Especialistas ouvidos pela Inovasia 
afirmam que são muitas as marcas, no país, que 
trabalham para acelerar a transformação de 
seus produtos, inserindo itens que facilitem o 
não-contato e a proteção à saúde.

Parte da alta na procura por bens “contactless” 
deve-se ao fato de muitos usuários chamados 
“resistentes” ou “late adopters” terem sido 
forçados a experimentar reuniões remotas e 
trabalho com equipe à distância. A experiência 
teria “quebrado preconceitos” e mostrado a 
estes consumidores que, afinal, dá certo o uso 
destas tecnologias.

Uma métrica que permite aferir este fenômeno 
é o uso da plataforma de colaboração 
Dingtalk, do Alibaba, líder de mercado na China. 
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Equipamentos RV/RA *  

Drones/ Câmeras de ação 

Óculos inteligentes  

Jogos eletrônicos  

Relógios inteligentes  

Pulseiras inteligentes  

Fonte: Nielsen. * Realidade virtual/Realidade aumentada

Produtos tecnológicos que os 
clientes planejam comprar no futuro

47%

42%

41%

38%

26%

21%
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Antes do Covid-19, ela anotava 64 milhões de 
usuários ativos por dia, número que saltou para 
710 milhões durante o isolamento. No novo 
normal, os acessos diários são de 215 milhões, 
indicando que o mundo do trabalho não voltou 
ao seu estágio anterior. 

Efeito similar pode ser sentido com o 
consumo de serviços de educação a 
distância. Plataformas de aulas 
online anotaram crescimento 
acima de 600% durante a 
epidemia. Com a volta às 
aulas e os cursos presenciais, 
no entanto, parte do público 
que experimentou os cursos 
online permaneceu nos 
canais digitais. 

Para 72% dos estudantes que 
fizeram, pela primeira vez, um 
curso via educação à distância durante 
a epidemia, a experiência foi descrita como 
“ótima” ou “boa”.  Segundo análise do serviço 
de ensino chinês de idiomas VIP KIDS, mais da 
metade dos novos assinantes captados pela 
plataforma durante a pandemia optaram por 
continuar com as aulas online, mesmo após a 
reabertura dos cursos presenciais. 
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Alimentação 
saudável e 
exercícios 
estão mais 
valorizados
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É QUASE INTUITIVO CONCLUIR QUE SE 
ALIMENTAR BEM E FAZER EXERCÍCIOS, APÓS 
MESES SENDO EXPOSTOS A NOTÍCIAS DE 
DOENÇAS E MORTE, GANHE IMPORTÂNCIA  
PARA AS PESSOAS. Os impactos disso, 
porém, podem ser surpreendentes.

De acordo com dados da rede 
de supermercados HeMa, o 
item mais demandado pós-
pandemia são alimentos 
frescos – ao invés dos 
congelados. A demanda 
por estes produtos quase 
dobrou em maio/20, quando 
comparado a maio/19: alta de 
93%. Ao mesmo tempo em que o 
delivery same hour vive seu momento 
de ouro na China, as vendas de comida pronta 
caíram. O motivo é que as pessoas desejam 
cozinhar mais e controlar o que consomem.

Uma análise feita pela Nielsen, porém, mostra que 
a compra de ingredientes para cozinhar em casa 
está muito mais rigorosa que no pré-pandemia. 
No estudo, 80% dos entrevistados disseram que 
prestam mais atenção à alimentação saudável 
e tomam cuidados maiores ao ler rótulos e 
descrições das embalagens. 
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Consumidores entrevistados pela Inovasia 
afirmam que, mesmo quando estão no ponto 
de venda físico checam, pelo celular, as 
opiniões de outros consumidores sobre um 
produto e conferem a composição de um 
alimento. Se o rótulo não for legível, admitem 
desistir da compra.

A experiência chinesa tem demonstrado, 
ainda, que exercitar-se migrou para o topo 
das prioridades dos consumidores locais. Este 
fator, no entanto, não beneficiou as academias 
de ginástica, em função do desconforto com 
locais fechados, mas fez crescer a procura por 
itens para se exercitar em casa, mesmo após 
o fim da quarentena. Dados do e-commerce 
Pingduoduo, o terceiro maior da China, indicam 
que as vendas de produtos “fitness” em maio 
de 2020 (após o fim da quarentena) foram 35% 
maiores que no mesmo mês de 2019.

A percepção desta tendência é reconhecida 
por agentes de mercado. Um exemplo é a 
Adidas. Embora as vendas nas lojas físicas 
da China tenham caído 85% em fevereiro, as 
ações da fabricante subiram 26% na bolsa de 
valores, justamente em função da perspectiva 
de vendas maiores no longo prazo. 
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Carros 
pequenos 
e elétricos 
se tornarão 
padrão
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COMO DETENTORA DA MAIOR POPULAÇÃO 
DO MUNDO, A CHINA VIVE UM DRAMA DE 
MOBILIDADE URBANA EM SUAS GRANDES 
CIDADES, COMO BEIJING, XANGAI E 
SHENZHEN.  A ascensão de uma 
nova classe média com alto poder 
de compra contribuiu para a 
forte expansão da indústria 
automobilística doméstica, 
além da exportadora.

Durante os meses de 
quarentena, no entanto, a 
venda de autos caiu 89%, 
segundo a associação chinesa 
de indústrias deste setor. Apesar 
do elevado ticket que representa a 
compra de um carro para uma família, no 
entanto, as vendas foram retomadas com 
força no pós-pandemia e, segundo a mesma 
associação, já em junho devem estar no 
mesmo patamar projetado pelas montadoras 
antes da epidemia.

O motivo para este movimento em V (queda 
e retomada acentuada) deve-se ao desejo 
de muitos cidadãos de evitar o uso do 
invariavelmente aglomerado transporte público. 
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Um relatório da prefeitura de Shenzhen exibe 
como “ideal de mobilidade” um mix de modais, 
como o uso de bicicletas dockless, carros de 
aplicativo, transporte público e, quando os 
cidadãos precisarem de um veículo só para si, 
façam uso de veículos elétricos.

Ascende no país, agora, a compra de veículos 
classificados como LSV, ou Low Speed Vehicles. 
São carrinhos, às vezes parecidos com carros 
de campos de golfe, totalmente elétricos, 
conectados e que se movem a, no máximo, 40 
km/h. A autonomia destes pequenos carros 
varia entre 40 km e 90 km e seu tempo de 
carregamento gira entre duas e três horas.

Originalmente pensados para condomínios e 
pequenas cidades do interior, estão ganhando 
espaço nas metrópoles, eventualmente 
autorizados a rodar em faixas exclusivas. Para 
muitos especialistas, como David Li, fundador 
do laboratório de inovação aberta de Shenzhen, 
os LSV são o futuro do mercado automobilístico. 
“Nossa necessidade de mobilidade não requer 
grandes carros ou alta velocidade. Por décadas, 
o marketing nos ensinou a desejar isso, mas  
o fato é que o planeta e as cidades precisarão 
de soluções como os LSVs”, afirma. 
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Checagem 
de notícias se 
torna mais 
frequente  
(e valorizada)
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O COVID-19 SE ESPALHOU EM UMA CHINA 
CUJA POPULAÇÃO ESTÁ CONECTADA A 
APPS DE MENSAGENS.  Mais de 850 milhões 
de cidadãos usam, diariamente, serviços como 
WeChat e Alipay. Em 2003, quando a SARS 
infectou a população, só 6% dos chineses 
estavam conectados. 

O novo cenário permitiu a intensa 
propagação das fake news 
e, em parte, prejudicou os 
esforços de combate à 
crise. Receber informações 
diretamente do telefone, 
em tempo real, pode dar 
a sensação de que o vírus 
está se aproximando, mesmo 
que não esteja. Notícias falsas 
que surgiam em grupos de 
conversa familiares eram comuns. 
Uma delas, por exemplo, dizia que usar 
vinagre no nariz ajuda a evitar o coronavírus. 
Informações desencontradas sobre militares 
americanos supostamente espalhando 
vírus por cidades chinesas e relatórios com 
números fantasiosos de infecções também 
circularam nos grupos online. 
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O resultado da experiência é que, para a maior 
parte dos usuários, a pandemia deixou clara 
a importância de não acreditar em qualquer 
fonte de informação e checar a origem dos 
dados recebidos. Como frequentemente 
estas mensagens começavam com textos 
do tipo “um amigo que trabalha em um 
hospital me disse...” ou “Urgente! Acabei de 
receber essa mensagem”, muitos jovens 
(mais experientes no uso de tecnologia) 
explicavam aos familiares que era importante 
checar informações em sites confiáveis e não 
repassar dados de cuidados médicos sem 
comprovação científica. 

Note que, no esclarecimento de fake news, 
o papel dos jovens foi essencial junto às 
gerações mais velhas, como pais e avós. 
Os chineses com idades entre 15 e 35 anos 
também foram essenciais para “digitalizar” 
parentes que não sabiam como pedir 
mantimentos ou fazer compras online, durante 
um período em que foi perigoso sair de casa. 
Com a ajuda da família, a resistência dos “late 
adopters” ao uso de tecnologia para comprar 
produtos e ler notícias foi vencida e abriu a 
entrada de um novo segmento de consumidor 
no mercado de serviços online. 
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Este processo teve reflexo positivo no 
sentimento de união e solidariedade entre 
familiares, medido em diferentes pesquisas, 
como da consultoria ChoZan, em que 
os entrevistados pós-pandemia 
passaram a colocar a família 
(ao invés da carreira, amigos 
ou estudos) como prioridade 
máxima em uma lista de 
valores. 
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Local 
commerce terá 
prevalência 
sobre grandes 
mercados
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OS DOIS MESES LIVRES DA QUARENTENA 
REGISTRARAM UMA MIGRAÇÃO 
DOS CONSUMIDORES DOS GRANDES 
HIPERMERCADOS E SHOPPING CENTERS PARA 
OS MERCADINHOS E LOJAS DE BAIRRO. Mais 
de um terço dos chineses (38,6%) passaram a 
consumir marcas locais, de acordo com números 
de varejo das quatro maiores cidades do país, 
preferindo itens produzidos e vendidos por 
pequenos comerciantes. Antes, apenas 19% 
preferiam o comércio local.

Os dados foram colhidos pela iiMedia 
Research, que também revela que 50,6% dos 
consumidores mudaram a sua preferência para 
artigos nacionais em detrimento de produtos 
importados. Há um componente nacionalista 
nesse comportamento pós-quarentena, uma vez 
que a China (e seus cidadãos) sofreram ataques 
de líderes estrangeiros e casos de discriminação 
fora de suas fronteiras por, supostamente, serem 
“culpados” pela crise sanitária mundial. 

A decisão de comprar “local”, no entanto, tem 
a ver com o desejo de proteger agentes mais 
impactados pela crise econômica, bem como 
evitar grandes aglomerações e deslocamentos, 
como ir a um shopping. 
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No pós-pandemia, a demanda por qualidade 
dos produtos cresceu, uma vez que o “ato de 
consumir” tornou-se menos impulsivo e mais 
planejado, refletindo maior preocupação com 
o meio-ambiente e planejamento das finanças 
familiares. Estudo conduzido pela Nielsen indica 
que a qualidade do produto e a experiência 
eficiente de compra são, agora, os dois atributos 
mais valorizado pelos chineses, ultrapassando 
critérios como “preço”. 

Esta tendência é reforçada por uma pesquisa 
da secretaria de negócios da província 
de Guangdong. O estudo mostra que as 
reclamações de consumidores aumentaram 40% 
no primeiro trimestre, em comparação ao mesmo 
período de 2019. Isso sugere que a tolerância para 
produtos de baixa qualidade e serviços ruins está 
em declínio.

Merece atenção o fato de, na hora de comprar 
produtos alimentícios, o consumidor pós-
pandemia preferir a pequenos mercados (local 
commerce) mas escolhe marcas consolidadas, 
por acreditar que estas obedecem a melhores 
critérios sanitários. 
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Pagamentos 
digitais e 
sem contato 
eliminam 
dinheiro
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A CHINA É MUNDIALMENTE CONHECIDA 
POR TER “PULADO” A FASE DOS CARTÕES 
DE PLÁSTICO, MOVENDO-SE DA MOEDA EM 
PAPEL PARA O MOBILE PAYMENT, SETOR 
NOTADAMENTE LIDERADO POR ALIPAY 
(GRUPO ALIBABA) E WECHAT PAY (TENCENT). 
Este fenômeno ajudou as vendas digitais 
decolarem e tornou-se ainda mais importante 
durante a pandemia, quando nenhum 
consumidor desejava encontrar um motoboy 
e entregar-lhe dinheiro em mãos ou acertar o 
troco com ele.

Ao todo, estima o Banco do Povo da China 
(equivalente ao Banco Central, no Brasil) há 
850 milhões de usuários ativos de mobile 
payment no país, o que faz muitos analistas 
considerarem a China a primeira sociedade 
“cashless” do mundo.

Em meio à crise, Beijing anunciou a criação da 
primeira criptomoeda soberana, Renminbi digital.  
O plano, originalmente desenhado para estrear 
durante as Olimpíadas de Inverno em 2022, 
de Beijing, foi antecipado, em fase de testes, 
para uso em zonas rurais e para o pagamento 
de funcionários públicos. A criptomoeda, que 
possui lastro no Renminbi real, pode ser trocada 
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por aproximação de celulares, mesmo que 
estes não estejam conectados à internet. A 
justificativa é reduzir (ainda mais) a circulação 
de dinheiro em papel, uma potencial fonte de 
contaminação por microrganismos.

O temor de contágio por vírus e germes fez, 
ainda, a adesão a meios de pagamento móveis 
crescer na crise, elevando em 6% o número 
total de usuários deste tipo de tecnologia no 
país. Varejistas, prestadores de serviço e até 
moradores de rua evitam receber pagamentos 
em papel, por temor de contaminação. Embora 
o projeto chinês de criptomoeda soberana 
seja o primeiro do mundo em teste real, outros 
países vêm desenvolvendo estudos para uma 
moedas nacionais digitais, como atesta o Banco 
Internacional de Compensações (BIS, na sigla em 
inglês) – o banco central dos bancos centrais. 

De acordo com especialistas ouvidos por 
Inovasia, é consenso que empresas financeiras 
e meios de pagamento que oferecerem 
soluções de pagamentos sem contato em 
outros mercados (como o Brasil) encontrarão 
um cenário mais amigável que no período pré-
pandemia para cadastro de vendedores e 
adesão dos consumidores.



inovasia.com.br

Late 
adopters não 
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ao consumo 
offline
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O ADVENTO DA QUARENTENA E EVENTUAL 
LOCKDOWN DEU COMO ÚNICA ALTERNATIVA 
AOS CHINESES RESOLVEREM SUAS 
NECESSIDADES DE COMPRAS POR CANAIS 
DIGITAIS. Este foi um desafio particular para 
um público classificado como “late adopter”, 
basicamente formado por cidadãos com mais 
de 50 anos e outras pessoas resistentes à 
adesão de novas tecnologias. O fato objetivo é 
que, forçosamente e, muitas vezes, com o auxílio 
de parentes mais jovens, como filhos e netos, 
este público aderiu às compras por app. 

A experiência chinesa, medida em pesquisas 
feitas após o fim das restrições de circulação, 
aponta que 85% destes “novos usuários” 
consideraram como adequadas ou muito 
boas suas jornadas digitais. Para 73% deste 
público, de acordo com levantamento feito 
pela associação de varejistas digitais do Leste 
da China,  agora que dominam as ferramentas 
online, não querem voltar às compras offline. 
Para um terço dos pesquisados, a razão para 
continuar a fazer supermercado e farmácia 
online deve-se ao persistente temor de expor-
se demais ao ambiente público. A maior parte, 
porém, 60%, afirma que seguirá usando apps 
de compra por considerá-los uma opção 
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cômoda e mais econômica.

Só a população de idosos da China é maior 
do que todos os habitantes do Brasil. Ela é 
formada por 254 milhões de pessoas ( com 
60 anos ou mais e, nas cidades, ganham US$ 
5,8 mil/ano), o que indica a forte injeção de 
consumo em canais online. Em diferentes 
proporções, espera-se movimento similar em 
demais mercados do Ocidente.

Fenômeno parecido foi registrado com a adoção 
de tecnologias digitais para tratamentos de 
saúde. As 4 principais plataformas de consulta 
online do país, o WeChat Doctor, da Tencent, a 
JD Health e Ping An Good Doctor e a WeDoctor 
(também do grupo Tencent) tiveram crescimento 
médio de tráfego de 900% entre os meses de 
janeiro e fevereiro.

Originalmente, estas plataformas eram usadas 
por por jovens profissionais que, em função de 
seu estilo de vida, preferiam consultas online. 
Na pandemia, idosos aderiram ao método 
online com temor de ir a clínicas e hospitais, 
locais de notório potencial de infecção.  De 
acordo com Jin Bichai, diretor de investimentos 
da WeDoctor, ouvido por Inovasia, a pandemia 
representou uma aceleração de “cinco anos” 
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na adoção de tecnologias de telemedicina no 
país.  A reprodução deste fenômenos em novos 
mercados, como o Brasil, depende de decisões 
regulatórias, mas mesmo estas, se tornaram 
mais possíveis no novo contexto pós-pandemia, 
o que nos leva a crer na reprodução desta 
tendência fora da Ásia.

Decisão de compra: Um relatório produzido 
pela Tencent aponta, ainda, que sob pressão 
das notícias negativas de morte e adoecimento, 
consumidores de variadas faixas etárias, 
mas em particular aqueles que se sentem 
mais vulneráveis, como os idosos, passaram 
a consultar mais informações sobre a 
composição, cadeia produtiva e review de 
outros consumidores, a respeito dos produtos e 
serviços que vão consumir. 

De acordo com o estudo, a pandemia elevou 
a disposição das marcas que operam na 
China em investir em conteúdos digitais, 
serviços de atendimento e esclarecimentos 
de dúvidas online, bem como elevar o 
orçamento publicitário digital, diminuindo 
proporcionalmente o investimento em outras 
mídias, como TV, rádio e veículos impressos.



inovasia.com.br

Consumo 
retorna rápido, 
mas sem 
planos de 
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COMO SE COMPORTARÁ O CONSUMIDOR 
QUANDO A PANDEMIA ACABAR? Será 
voraz, impulsionado por meses de demanda 
reprimida ou conservador, temeroso de um 
futuro incerto e da manutenção de sua renda e 
emprego?  Se tomarmos a experiência chinesa 
como referência, o consumo volta às compras 
com disposição para gastar.. 

Pesquisa conduzida pela Dentsu Aegis Network 
indicou que mais de 60% das pessoas saíram 
para ir comer com os amigos, 55% foram ao 
salão de beleza e 52% investiram em produtos 
para exercitar-se, não necessariamente em 
academias.  Um exemplo simbólico, que 
correu o mundo, foi a reabertura, em 
abril da loja Hermès, na cidade de 
Guangdong. Em um só dia, US$ 
2,4 milhões foram vendidos 
em itens de luxo, o melhor 
resultado da loja, na China, 
em um único dia em sua 
história.

O entusiasmo em celebrar a 
volta à “normalidade” encheu 
novamente os restaurantes e 
shoppings. Altas históricas foram 
registradas em concessionárias de veículos 
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e lojas da Apple. Para muitos analistas, o 
fenômeno pode ser explicado por um efeito 
“indulgência”, em que, após longa privação, o 
consumidor decide “se dar um presente”.

É notável, no entanto, que uma parcela 
considerável de cidadãos foi atingida pela 
desaceleração econômica que fechou vagas 
e empresas, aumentando o grau de incerteza 
sobre o futuro.  Este movimento desestimulou 
os consumidores a fazer dívidas de longo prazo, 
como o financiamento de imóveis. Preocupados 
com o futuro, cerca de 60% dos chineses que 
financiavam imóveis desistiram da compra. 

De acordo com a McKinsey, o novo 
comportamento do consumidor já reflete maior 
cautela com a administração de sua renda, 
escaldados que foram pelo “surpreendente” 
período com paralisação da atividade 
econômica. Pesquisa pós-coronavirus mostrou 
que cerca de 41% dos entrevistados na China 
planejam aumentar suas fontes de renda 
através da gestão de riqueza, investimentos 
e compra de produtos financeiros. Além disso, 
cerca de 27% indicaram que comprarão seguro 
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de saúde para si e para sua família.

A análise afirma que já há novas 
oportunidades para empresas 
do setor financeiro, como as 
seguradoras. A expectativa 
por uma gestão financeira 
mais prudente já é hábito na 
China. A taxa de poupança 
doméstica do país é de cerca 
de 36%, o que coloca o país 
entre os que mais economizam 
no mundo.  No primeiro trimestre 
de 2020, os depósitos bancários 
aumentaram  US$ 10 bilhões por dia, em 
média. Como resultado, o saldo de depósitos 
domiciliares do país aumentou 8% em relação 
ao final de 2019, atingindo US$ 13 trilhões no 
final de março de 2020.

O mesmo estudo aponta que cresceu, com 
força, o desejo de orientar suas compras por 
critérios de durabilidade e qualidade – ao invés 
de preço – aproximando o consumidor local 
do comportamento registrado em países mais 
ricos, fenômeno acelerado pela pandemia.
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A China é a primeira grande economia 
impactada pela política de quarentenas e 
lockdown a reabrir suas fábricas, lojas, shoppings, 
escolas e escritórios há mais de 60 dias. Esta 
condição, única no mundo no momento, permite 
que este mercado seja uma referência, por 
excelência, para validação das muitas teorias, 
hipóteses e tendências debatidas, em todo 
o mundo, a respeito de como se comportará 
o consumidor e a economia dos mercados 
quando estes superarem suas restrições de 
movimentação, consumo e produção.

Em que pese as diferenças culturais, econômicas 
e geográficas da China para mercados como 
o brasileiro, por exemplo, é possível extrair 
percepções como o impulso inicial ao consumo 
por indulgência e o planejamento, no médio e 
longo prazo, de poupança e proteção financeira 
via produtos financeiros, como seguro saúde e 
investimentos em fundos.

A experiência asiática deixa claro que novas 
tecnologias e comportamentos disseminadas 
durante a crise serão demandadas no “novo 
normal” e não oferecê-las ao consumidor 

Conclusão
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constituirá forte desvantagem em relação aos 
competidores de mercados.

Constituem desafios particulares às empresas 
no ambiente pós-pandemia treinar seus times 
para compreender e responder adequadamente 
às demandas do pós-pandemia, não só na oferta 
de soluções contactless, delivery e interfaces 
simplificadas, mas sobretudo na construção de 
uma comunicação mais transparente e ética.

A grave crise sanitária e o prolongado debate 
nas famílias e ambientes sociais sobre suas 
origens e formas de evitar novas ocorrências 
do tipo, fomentou o desejo por parte dos 
consumidores em obter informações claras e 
detalhadas sobre o impacto ambiental e de 
bem-estar social que seu estilo de vida causa, 
o que certamente envolve as marcas que mais 
gosta e consome.

Produtos associados à saúde, bem-estar e ao 
uso de novas tecnologias para reduzir impactos 
ambientais bem como o contágio de futuras 
doenças infecciosas aparecem, em diferentes 
estudos e entrevistas, como itens recorrentes 
de desejo dos cidadãos, o que certamente 
beneficiará as marcas que melhor souberem 
atender a estas novas demandas.

inovasia.com.br
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TECNOLOGIA DE PONTA CONTRA O COVID-19

TRANSMITA CREDIBILIDADE E 
CONFIANÇA NO PÓS-PANDEMIA

DM-60: 
Tecnologia  

para monitorar 
dezenas de 
pessoas ao 

mesmo tempo

• Ideal para shoppings, 
bancos, aeroportos  
e prédios comerciais

• Dados são enviados, por 
Wi-Fi, para sua central 

• Instalação em tripé 
móvel ou local fixo

Vendas: 11 5082-1597
atendimento@inovasia.com.br

• Capta temperatura entre  
1 a 3 metros de distância

• Sensor de aferição fabricado 
no Japão. Precisão de 0,1 ºC

• Aprovado pela Anvisa  
e pelo FDA americano

Hi8US  
mede a 

temperatura 
a distância, 

sem contato.
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