
Tendências de consumo

China: 
saúde e bem-

estar após a crise
do coronavírus

Com o enfraquecimento da crise do coronavírus, uma
leva de consumidores acostumados ao mundo digital

parte em busca de conexão e conveniência,
ampliando os gastos nos segmentos de saúde e bem-

estar e renovando o interesse por �loso�as
milenares.
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Claramente, há um aumento de
gastos, principalmente em

categorias dos segmentos de
saúde e estilo de vida.

– Felix Poh, sócio da consultoria
McKinsey Greater China

A rápida urbanização e o estilo de vida caótico da
China está levando o público a adotar novas rotinas
para equilibrar o corpo e a mente.

Apesar da desaceleração econômica, os gastos em
saúde e bem-estar deverão crescer neste ano muito
por conta da crise do coronavírus, segundo a pesquisa
'2020 Chinese Consumer', da consultoria McKinsey.

Acostumados ao mundo digital, os chineses passam,
em média, 29 horas semanais on-line – 26% do tempo
pesquisando informações sobre saúde –, de acordo
com um estudo de 2017 da associação de médicos e
empresas de saúde DXY e da Kantar Health.

O interesse do público por bem-estar e conveniência
está abrindo espaço para serviços on-line de saúde
sob demanda. Filoso�as tradicionais que ajudaram a
moldar os conceitos de saúde na China também
estão sendo redescobertas, com o objetivo de aliviar
o estresse por meio de uma abordagem holística.
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Em novembro de 2019, a iniciativa pop-up 'No
Worries Club' buscou promover um estilo de vida
saudável por meio de jogos interativos. Pequenas
mudanças e metas a serem implementadas no
dia a dia foram enfatizadas, como consumir
menos pimenta e chás adoçados – uma dieta
clássica e até certo ponto nociva, adotada pela
juventude chinesa.

A hashtag 'We have no worries' (#�����#),
estimulando os usuários a contarem sobre os
novos hábitos adotados, gerou 25,5 milhões de
visualizações.

As campanhas sociais e as iniciativas pop-up da
Dingxiang Doctor fazem sucesso porque entretêm
e se conectam por meio de cenários com os quais
as pessoas se identi�cam, estimulando a adoção
de ações simples. As marcas precisam
compreender os estilos de vida dos consumidores
chineses e explorar o potencial do entretenimento
e do engajamento em relação a tópicos de saúde
e bem-estar.

Na China, marcas e plataformas estão adotando
uma abordagem social e de entretenimento em prol
da educação sanitária. As empresas de saúde
estão usando as redes sociais para se engajar aos
seguidores e criar comunidades em torno do
crescente interesse pelo assunto.

Durante o surto da Covid-19, o canal local de
notícias Sina fez uma parceria com diversas
celebridades para a criação da campanha 'Science
Against the Virus #����#', cujo objetivo foi
transmitir informações sobre saúde de um modo
atraente, aproveitando o apelo e o número de
seguidores nas redes sociais das personalidades
que participaram da iniciativa. A campanha
conseguiu 66 milhões de visualizações e 843 mil
comentários.

A 'Dingxiang Doctor' é uma das maiores
comunidades on-line da China para informações
clínicas, com mais de 6 milhões de seguidores na
plataforma WeChat. Regularmente, ela aborda
temas de saúde importantes explorando um
conteúdo divertido, ilustrado por cartoons e memes.
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Engajar e entreter

https://s.weibo.com/weibo?q=%23%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8A%97%E7%96%AB%23&from=default


A rede de hotéis Westin se juntou ao app em
novembro de 2018, criando uma plataforma que
oferece a série de treinos 'Keep x Westin' e um
canal especial de informações, que fornece dicas
de exercícios e roteiros de corrida nas regiões
próximas a cada hotel.

Em alta, a Supermonkey é uma academia �tness
que, em vez dos planos de assinatura mensais ou
anuais, usa o WeChat para as tarefas de retenção
e gerenciamento de usuários. Quando uma pessoa
se registra em uma aula da Supermonkey, ela
recebe o cartão de contato do instrutor no WeChat
e é adicionada a um grupo de chat.

No grupo, os instrutores da Supermonkey
compartilham fotos de aulas, dicas de nutrição e
playlists das sessões. Os participantes também
interagem entre si, revendendo os seus horários
de aulas ou trocando dicas de exercícios.

As marcas �tness devem se juntar a academias e
plataformas on-line, aproveitando que esses
consumidores querem 'ter um ótimo visual
enquanto estão treinando, não importa onde'.

Desa�os �tness que varreram as mídias sociais na
China, como 'o desa�o da folha A4' e o 'desa�o dos
joelhos de iPhone 6', mostram como a aprovação
dos colegas é um fator preponderante para
estimular as pessoas a se exercitarem. E à medida
que muitas delas estão cada vez mais interessadas
em momentos de isolamento, as atividades físicas
nas redes sociais se transformaram em um meio
de conexão.

Em julho de 2019, o app Keep liderou o ranking de
aplicativos esportivos com 15,59 milhões de
usuários ativos por mês. A plataforma atrai os
chineses estimulando-os a criar uma espécie de
"parque de diversões gratuito" personalizado. No
app, há diversos tipos de aulas on-line, abrangendo
pessoas que estejam fazendo qualquer tipo de
atividade física.

Com recursos tradicionais de compartilhamento de
imagens e vídeos, o Keep conseguiu criar uma
comunidade �tness on-line que celebra todos os
tipos de conquistas esportivas, em qualquer lugar.
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A campanha gerou um grande debate nas redes
sociais sobre como os eletrodomésticos
poderiam ser úteis no dia a dia corrido das
pessoas, fazendo com que a hashtag #����24��
# chegasse a 50 milhões de visualizações e 22 mil
comentários.

A Ali Health, a farmácia on-line da gigante Alibaba,
fez uma parceria com oito marcas de saúde e
bem-estar para o Dia Internacional da Mulher de
2019 (também chamado de 'Queens Day').
Batizada de 'De-coding the Healthy Body', a
campanha mostrou que a saúde é um dos grandes
propulsores da beleza, e que para ter uma boa
aparência, é preciso se sentir bem.

A Nestlé China usou famílias como protagonistas
do �lme 'Let's Cook Together', lançado em
novembro do ano passado. O objetivo da
campanha foi estimular os pais a preparar
refeições saudáveis para os �lhos usando
produtos Nestlé. Foram divulgados também
diversos dados nutricionais infantis, já que muitos
pais chineses têm di�culdade de implementar
uma dieta equilibrada para os �lhos.

A pandemia do coronavírus está fazendo com que o
público comece a ter mais consciência em relação
à própria saúde. E nesse estágio inicial, marcas e
varejistas podem ajudar a criar um novo conceito
de saúde entre os consumidores chineses.

As marcas precisam criar uma comunicação
personalizada, já que o mercado de bem-estar na
China está fragmentado por diversos conceitos. E
para que elas possam posicionar melhor os seus
produtos e contribuir para o desenvolvimento de um
estilo de vida saudável, compreender esse cenário é
fundamental.

Em 2018, a marca de eletrodomésticos Philips
lançou a campanha Healthy Living for 24hr,
mostrando a rotina diária de um cidadão urbano
chinês com produtos da empresa adequados para
cada momento, como escovas de dente elétricas e
fritadoras a ar.
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Novos conceitos de vida saudável

https://www.nestle.com.cn/media/pressreleases/20191127-n4hk-global-video-launch
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A Ali Health Pharmacy também repaginou a sua
plataforma de e-commerce no ano passado,
fornecendo agora descrições detalhadas de cada
remédio, conteúdos em vídeo apresentados por
pro�ssionais e consultas gratuitas on-line.

O varejista JD.com também lançou a JD Health,
uma plataforma que vende
suplementos, medicamentos e acessórios
médicos. Além disso, o recurso oferece serviços
on-line, como check-ups, análises digitais da pele
e testes genéticos, em parceria com instituições
especializadas.

No dia 26 de janeiro, a JD Health disponibilizou o
acesso gratuito à plataforma, para ajudar a conter
o surto do coronavírus. Foram transmitidos vídeos
ao vivo com experts dos principais hospitais
chineses e médicos veteranos, que atuaram na
epidemia da gripe aviária em 2003. A JD Health
planeja continuar investindo em iniciativas
similares no futuro.

Serviços de saúde sob demanda estão atraindo os
consumidores chineses, que enxergam essa área
como apenas mais um segmento do varejo e estão
dispostos a adotar a conveniência dos canais
digitais. Em meio ao surto do coronavírus, gigantes
chinesas da tecnologia já estão trabalhando em
soluções para fornecer serviços de saúde on-line.

Pacientes que moram em cidades menores ou em
áreas remotas, onde o acesso a hospitais e
farmácias é restrito, serão bastante bene�ciados
por esses serviços.

A Ali Health, plataforma de e-commerce de saúde
da Alibaba, estreou o assistente Luxiaojia��� em
setembro de 2019, disponível no alto-falante
inteligente da marca, o Tmall Genie. A novidade é
capaz de reconhecer até 40.000 medicamentos e de
fornecer recomendações para quase 2.000 tipos de
doença.
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Como a medicina chinesa dá bastante
importância ao aspecto mental, há diversos
métodos disponíveis para cuidar das emoções.

Estão surgindo inúmeros destinos de bem-estar,
aproveitando que as �loso�as tradicionais estão
em alta. Em Xangai, o spa de luxo Amanyangyun
lançou o seu Nan Reading Room ��� em 2018, um
espaço dedicado onde os hóspedes aprendem,
contemplam e se dedicam a práticas artísticas,
como caligra�a e pintura com nanquim.

A Tsingpu Retreat opera hotéis-boutique pequenos,
a maioria deles localizado em regiões remotas da
China, mas ricas em tradições. O design dos
resorts re�etem a cultura local, convidando os
hóspedes a práticas como meditação, jardinagem
com bonsai e criação de leques. Além do portfólio
atual de sete resorts, o grupo planeja se expandir
para 90 locais nos próximos cinco anos.

Embora os chineses mais jovens estejam adotando
as práticas de beleza e bem-estar do Ocidente, a
medicina chinesa tradicional ainda está integrada
ao estilo de vida de consumidores de todas as
idades. Mesmo durante a crise do coronavírus, o
governo da China incluiu medicamentos
tradicionais em seus programas emergenciais.

Na sociedade chinesa, onde ser muito magro é
sinônimo de beleza, os exercícios de alto impacto e
as dietas ricas em proteínas e pobres em
carboidrato do Ocidente não fazem tanto sucesso.
Na contramão de tudo isso, os entusiastas
chineses do bem-estar defendem a perda de peso
por meio de massagens, consumo de ervas e dietas
que desintoxicam e promovem a circulação.

A �loso�a milenar 'Yang Sheng'�� – que signi�ca
‘nutrir a vida’ – tem como objetivo criar um
equilíbrio perfeito entre mente, corpo e alma por
meio de dietas, medicina herbal, tratamentos
terapêuticos e artes marciais. Ela trabalha com o
princípio de que a prevenção é a melhor cura.
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Para combater os níveis crescentes de ansiedade e
estresse, marcas chinesas de bebidas estão criando
produtos que alteram o humor, compostos de
ingredientes que acalmam e melhoram o sono. Em
uma pesquisa de 2018 feita pela Sociedade de
Estudos do Sono da China, 75% dos consumidores
chineses entrevistados disseram que tinham
problemas para dormir devido a questões
relacionadas ao trabalho.

A Mengniu Dairy, empresa vice-líder do setor de
laticínios da China, lançou o Goodnight Drink em
outubro do ano passado, uma bebida láctea à base de
camomila e GABA (um aminoácido produzido
naturalmente pelo cérebro) que promete melhorar o
sono.

A fabricante chinesa de bebidas Six Walnuts também
aproveitou a oportunidade para lançar o seu drinque.
Batizada de 'Calming', a bebida conta com GABA em
sua composição e foi lançada em fevereiro, em meio
à crise do coronavírus, com o objetivo de ajudar os
chineses a combater a ansiedade durante esse
período turbulento.

Criar alimentos e bebidas que confortem e relaxem
as pessoas é uma tendência emergente, que permite
às marcas atingir um novo público interessado em
saúde e bem-estar. Mengniu Weibo

Six Walnuts Weibo

Comida e humor

http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/21/c_137055113.htm


A tecnologia sempre foi acusada de gerar estresse e
ansiedade. Porém, as marcas podem investir em
recursos de realidade virtual (RV), capazes de
oferecer experiências imersivas que ajudam as
pessoas a se refugiar da correria diária das grandes
metrópoles.

A�liado do grupo W Hong Kong, o Bliss Spa foi
pioneiro na Ásia no uso de recursos de RV, em
novembro de 2018. O tratamento 'Mindful Touch VR
Experience' começa com um vídeo imersivo em RV e
uma trilha sonora que convida o cliente a focar na
respiração e nas sensações do corpo. A sessão
continua com uma narração que lembra a
necessidade de estar no momento presente.

O Amooma Spa & Sanctuary, em Hong Kong, vai além,
introduzindo uma série de experiências em RV que
levam o usuário a destinos exóticos, como uma
viagem à lua.

Amo o ma Spa & Sanctuary
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• Marcas e prestadores de serviços devem ir além
do produto e explorar o poder das redes sociais. É
preciso se engajar aos seguidores e criar
comunidades que atendam o crescente interesse por
saúde e bem-estar na China.

• Invista em oportunidades estratégicas para se
juntar a plataformas chinesas de e-commerce. Essa é
uma boa alternativa para dar mais conveniência ao
público.

• A saúde e o bem-estar foram lançados para o topo
da lista de prioridades do público chinês,
in�uenciando o consumo pós-coronavírus. É preciso
compreender que há diversas nuances nesse cenário,
já que 'saúde' e 'bem-estar' signi�cam coisas
diferentes para diferentes segmentos. Crie
estratégias e uma comunicação de marca que
atendam a diversos estilos de vida.

• Não presuma que o consumidor chinês deseja o
mesmo que o público do Ocidente. Inspire-se na
�loso�a e na medicina milenar chinesa para criar
produtos que tenham apelo cultural.

Nike China

Pontos de ação
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