
Oscar perde audiência em 2005
Sob rigorosa censura de conteúdo, o evento transmitido pela rede ABC
sofreu uma diminuição de 3,2% no número de espectadores nos EUA

Por Cibele Santos
Apesar dos evidentes esforços

da rede de televisão aberta ABC e
da Academy of Motion Pictures
Arts & Sciences, o Oscar deste
ano, transmitido de Los Angeles
em 27 de fevereiro, não conseguiu
repetir o brilho da edição anterior.
Segundo um balanço da Nielsen
Media Research, o maior evento
da indústria cinematográfica per-
deu 3,2% da audiência registrada
em 2004 nos Estados Unidos (42,1
milhões de espectadores versus
43,5 milhões), enquanto o share
no valioso grupo de adultos de 18
a 49 anos recuou 26% (de 15,3%
para 14,9%). O único ganho real
teria sido na faixa de 18 a 24 anos
(o melhor resultados em três anos,
segundo a Nielsen), refletindo,
além de várias mudanças no for-
mato da premiação, a intensa cam-
panha prévia dos organizadores
para promover o jovem e irreve-
rente comediante negro Chris
Rock como o novo apresentador.

Censura
Outra novidade que não teve

uma boa acolhida (tanto pelo pú-
blico como por defensores da liber-
dade de expressão na mídia) foi a
draconiana censura imposta aos
apresentadores dos prêmios e aos

anunciantes. Além de um delay de
cinco minutos na transmissão glo-
bal do Oscar (para prevenir qual-
quer "incidente", como o da Janet
Jackson no Super Bowl de 2004),
os dirigentes da ABC e da Acade-
mia de Cinema de Hollywood fis-
calizaram rigidamente os textos dos
apresentadores, cortando por
exemplo várias linhas da canção
em que o ator Robin Williams pre-
tendia ridicularizar um grupo anti-
gay (o motivo da mordaça com que
ele entrou em cena).

Os anunciantes não escaparam
da peneira. Enquanto a ABC exigiu
algumas mudanças nos comerciais
considerados "inadequados", a
Academia decidiu "proteger sua
dignidade" aumentando a vigilân-
cia das regras vigentes desde 1976,
e que proíbem, por exemplo, a vei-
culação de comerciais de remédios
e produtos de higiene pessoal.

Por trás das justificativas da
vigilância, um motivo concreto:
no começo de fevereiro, a pressão
dos grupos conservadores em re-
lação aos legisladores resultou no
aumento da multa aplicada a "atos
indecentes" na mídia, que subiu
de US$ 32,5 mil para US$ 500 mil

Comerciais
Mas a vigilância não intimi-

Cena de um dos quatro novos comerciais da Pepsi veiculados durante o Oscar

dou os anunciantes tradicionais
do Oscar, que aceitaram pagar
cerca de US$ 1,6 milhão pelo
mesmo tempo de 30 segundos
que em 2004 custava US$ 1,5
milhão (comparado a US$ 700
mil em 1995). A Pepsi usou três
minutos para veicular quatro no-
vos comerciais e dois já existen-
tes para as marcas Pepsi, Pepsi
Diet, Sierra Mist e Aquafina, cria-
dos pelas agências DDB e BBDO
Worldwide (Omnicom Group).
A Anheuser-Busch, via DDB Chi-
cago, estreou três e repetiu um.

Já o McDonald's, com dois
comerciais, continuou no rol dos
anunciantes apesar da saia-justa
causada pelo documentário Su-
per Size Me, de Morgan Spurlock,
indicado para melhor documen-
tário (o filme ataca duramente a

indústria de fast-food).
Com raras exceções, como a

da estréia da L'Oreal, os outros
anunciantes foram os mesmos
dos eventos anteriores. A lista
incluiu American Express, Mi-
crosoft, Procter & Gamble,
Home Depot e General Motors,
dentre outros.

Prestígio em queda
Obviamente o recuo consta-

do da audiência do Oscar ainda
está longe de desestimular orga-
nizadores ou anunciantes. Afi-
nal, um total de 70 milhões de
pessoas assistiram ao menos seis
minutos do programa deste ano,
volume superado apenas pelo
Super Bowl (86 milhões no mes-
mo período).

O que está realmente em

jogo, dizem os observadores, é
o futuro tanto do Oscar quanto
dos outros programas de audi-
ência de massa, cujos índices
começam a ser esvaziados pelas
drásticas mudanças comporta-
mentais dos espectadores. Gra-
ças a tecnologias como os DVRs,
ou gravadores digitais de vídeo,
hoje eles podem gravar seus pro-
gramas preferidos e assisti-los
quando bem entendem (sem in-
tervalos comerciais), enquanto
acompanham os detalhes que
mais os interessam, em tempo
real, em sites, comunidades ou
blogs da internet.

Os resultados de outros me-
gaeventos deste ano mostram a
extensão do estrago. O Grammy,
transmitido pela CBS, perdeu
28% da audiência comparado à
de 2004 (18,8 milhões versus
24,1 milhões); o Golden Globes,
60% (17,8 milhões contra 26,8
milhões); o People's Choice
Awards, em janeiro, caiu 30%; os
Emmys tiveram a menor audiên-
cia de sua história; e em novem-
bro passado, o American Music
Awards atraiu apenas 12,9 mi-
lhões de pessoas, contra as 48
milhões que assistiam ao progra-
ma em 1985 (queda de 272%).

No futuro, observam os analis-
tas, os poucos eventos televisivos
que conseguirão manter suas au-
diências de massa ao vivo serão os
esportivos. Afinal, qual torcedor
fanático da Copa ou do Super Bowl
deixaria para o dia seguinte a final
de um campeonato?
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