
Shi Xuezhi

China
abre-se à
propaganda
O secretário geral da China Advertising Association (CAA), Shi Xuezhi,
traduz com perfeição a precisão e a disciplina de sua cultura: ostenta dois
relógios de pulso, um com o horário de sua nação e outro com o do Brasil. Tais características
também estão presentes na condução da economia do país, considerado hoje a última seara global
do setor em virtude de seu ritmo galopante de expansão. A propaganda segue o mesmo caminho,
crescendo anualmente mais de 10% nas últimas décadas, como o executivo descreve nesta entrevista, realizada
durante o 15- Festival Internacional de Publicidade de Gramado.
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Meio & Mensagem — O que motivou a vinda do senhor
e da comitiva chinesa ao País e quais os objetivos da
visita?
Shi Xuezhi — Em geral não temos quase nenhum
contato com os publicitários daqui, apesar de nos-
sa grande aspiração de conhecer esses especia-
listas e seu trabalho. Recebemos o convite, e não
poderíamos ignorá-lo. Mais do que isso, não que-
ríamos perder essa porta aberta, que possibilita-
rá novas e duradouras oportunidades de inter-
câmbio e troca de experiências com eles. Somos
principiantes nesse mercado, e a propaganda bra-
sileira é impressionante, assim como o futebol e
o churrasco.

M&M —O senhor pode explicarem que ano ou momen-
to a propaganda se tornou efetivamente uma força
importante da economia chinesa? Quando houve cir-

cunstâncias políticas e econômicas para que isso
acontecesse?
Xuezhi — Respondendo à sua primeira pergunta,
esse quadro existe desde o ano em que foi imple-
mentada a política de abertura ao exterior pelo
governo chinês. Quando isso aconteceu, na déca-
da de 80, a publicidade começou a se manifestar
espontaneamente. Os dois movimentos foram si-
multâneos, mas o crescimento da economia é mais
lento: há mais de 20 anos ele se mantém nos 8%
anuais, enquanto o da propaganda sempre esteve
acima dos 10% ou mesmo alcançando o dobro do
percentual do Produto Interno Bruto (PIB).

M&M — Em termos quantitativos, quanto o mercado
chinês tem evoluído?
Xuezhi — Em conhecimento, ainda temos muito
que aprender e descobrir na publicidade. Afora

esta visita ao Brasil, uma boa oportunidade foi
termos servido de sede ao 39º Congresso da IAA
(International Advertising Association) em 2004.
Economicamente falando, em 25 anos o merca-
do publicitário pulou de 10 milhões para 100 bi-
lhões de yuans (algo como US$ 14 bilhões). No
ano passado movimentou 126,5 bilhões de yuans
(US$ 17,5 bilhões). Cerca de 900 mil pessoas
trabalham na área, que responde hoje por quase
1% do PIB. Aliás, essa participação da propagan-
da na economia saltou de 0,4% em 1993 para
0,9% em 2003. Ou seja, sua importância mais que
dobrou em uma década.

M&M — E as mídias, como se desenvolveram?
Xuezhi — De 1980 até meados dos anos 90, passa-
mos de 382 jornais para 2.100, de 38 emissoras e
retransmissoras de TV para mais de 2 mil, de 114
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estações de rádio para 1.200. Dispomos de cerca
de 9 mil revistas. Além disso, temos aprovados e
em funcionamento 63 grupos de mídia, que den-
tro de cinco anos já deverão ser mais de cem.

M&M — Como o mercado é regulado?
Xuezhi — Em termos institucionais, a China Adver-
tising Association (CAA) — que reúne as empre-
sas do setor -- surgiu em 1983 sob a tutela do
Ministério da Indústria e Comércio. Dez anos de-
pois, realizou-se o l- China Advertising Festival,
a principal premiação do país. Também há o Chi-
na College Students Advertising Festival, que no
ano passado reuniu mais de 150 faculdades de pu-
blicidade. Na regulação, desde 1994 há um plano
de desenvolvimento para a nossa indústria publi-
citária. As companhias são autônomas, mas super-
visionadas pelo governo. Além disso, ainda vive-
mos uma limitação de participação de capital es-
trangeiro nesse segmento de até 60%. Mais de
400 empresas hoje têm verbas internacionais em
seu capital, mas a partir de 10 de dezembro a res-
trição ao investimento estrangeiro cai.

M&M — N u m futuro próximo, por quanto do PIB o se-
nhor acredita que a propaganda chinesa responderá
com o f i m dessa l imi tação e o amadurec imento do
mercado nesses últimos anos?
Xuezhi — O mercado estará totalmente aberto
aos investimentos estrangeiros, embora isso não
signifique que haverá um avanço impetuoso da
participação da propaganda no PIB, uma vez que
as principais bandeiras já estão na China e ope-
ram muito bem, com crescimento estável. Em
nossa avaliação, ela deverá ficar em 1% do PIB,
mas sempre com uma taxa de crescimento anu-
al de dois dígitos.

M&M — O governo da China, antes da abertura econô-
mica, fazia mais propaganda de cunho político. Em
quais aspectos a comunicação institucional do poder
público mudou após a abertura? O novo perfil do mer-
cado, a competição e as abordagens diretas da livre
iniciativa alteraram muito essa maneira de se comu-
nicar?

Xuezhi — Antes da abertura, praticamente não ha-
via indústria publicitária. Àquela altura, o que
existia era uma economia não de mercado, mas
de planejamento, totalmente centralizada pelo
governo. Uma empresa desenvolvia seus produ-
tos e determinava seus preços a partir de orien-
tações do governo, que também era responsável
pela distribuição ao consumidor. Por isso as com-
panhias não se interessavam em fazer propagan-
da, pois não havia competição. Não tinha senti-
do. Entretanto, voltando-se ao exterior, a China
e sua economia começaram a trilhar o caminho
do mercado. A partir daí o governo não definiu
mais metas de produção, volume, escala, preço.
Cada empresa deveria operar por conta própria,
buscar espaços e lançar produtos com o seu es-
forço. Foi assim que a propaganda cresceu natu-

ralmente, pois passou a ser uma ferramenta para
que as empresas ganhassem mercado. Atualmen-
te o governo presta atenção à publicidade por-
que ela é uma maneira de estimular a produção
estatal e privada. Se alguém não produzir ou não
se comunicar bem, pode entrar em processo de
falência. A indústria da propaganda funciona com
autonomia hoje, mas deve obedecer sempre ao
controle do governo chinês. Antes do lançamen-
to, o produto e sua comunicação passam pela
verificação do governo, que é responsável por
supervisionar o sistema e por incentivar a auto-
disciplina das agências. Elas não podem atuar ao
seu bel-prazer. Com a disputa pelo mercado cada
vez mais acirrada entre as empresas, a publici-
dade tornou-se também competitiva entre as pró-
prias agências. Por isso nossos profissionais do
setor visitam com freqüência países estrangei-
ros, buscam informações, aprendem novidades

gera consultas e as manifestações do governo acer-
ca das possibilidades. Não é uma coisa obrigató-
ria, não podemos chamar de censura.

M&M — O Brasil é referência em todo o mundo porcon-
tar com um código de auto-regulamentação publici-
tária por meio do qual as agências se organizam para
regular procedimentos éticos de conteúdo e também
práticas comerciais. Há algum projeto semelhante em
desenvolvimento na China?
Xuezhi — A história da publicidade chinesa é ainda
muito incipiente. Tem pouco mais de 20 anos.
Nosso regime autodisciplinar não está perfeito por
enquanto, por isso o governo do país e a CAA es-
tão sempre controlando e indicando caminhos para
aperfeiçoá-lo. Todos os anos fazemos conferên-
cias, avaliações, premiamos as melhores práticas,
tudo com o objetivo de combater irregularidades.
Por isso, nessa área os chineses ainda têm muito a

"Mais de 400 agências
chinesas hoje têm verbas
internacionais em seu
capital, mas a partir de
10 de dezembro a
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estrangeiro cai"

e novas formas de se comunicar. Isso estimula o
serviço como um todo e faz com que o cresci-
mento publicitário suplante o da economia.

M&M — Se n e n h u m a n ú n c i o pode se rve icu lado sem
avaliação prévia do governo, qua is são os critérios de
seleção? Como se considera este tipo de censura?
Xuezhi — Não há uma lei que proíba determinado
tipo de produto. O que ocorre é que alguns não
podem fazer propaganda, como tabaco, bebidas
alcoólicas superiores a 39 graus, artigos para a
manutenção da saúde. Existe uma consultoria es-
pecífica que inspeciona se esses produtos se de-
frontam com normas do mercado chinês, o que

aprender com o mundo ocidental — com os brasi-
leiros em particular. Outra coisa importante é que
as companhias funcionam por conta própria: o go-
verno não oferece recursos.

M&M — N e m os veículos de comunicação, nem as agên-
cias recebem fundos públ icos?
Xuezhi — O governo não financia nada do sistema
de comunicação. As empresas têm rendimentos
suficientes para a auto-sustentação. A margem de
lucro, porém, é rigorosamente controlada: nin-
guém pode ganhar taxas fabulosas. Isso é proibi-
do. É aí que entram novamente elementos para
disciplinar o mercado por parte do governo.
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