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Painéis de anúncios fizeram da Focus uma empresa de 4 bilhões de dólares. 

Surgido em 1979 com o fim da Revolução Cultural promovida por Mao Tsé-Tung, o mercado 
publicitário é relativamente novo na China. Mas estamos falando do país da velocidade. Apesar 
da pouca idade, a publicidade já movimenta 21 bilhões de dólares por ano (no Brasil, o 
tamanho do setor é de 18 bilhões de dólares) e, de quebra, produziu alguns fenômenos. Um 
deles atende pelo nome de Focus Media, empresa de mídia digital que ganhou notoriedade ao 
exibir anúncios em 300 000 telas de cristal líquido (LCD) espalhadas por mais de 90 cidades 
chinesas. Normalmente do tamanho de um monitor de computador, elas são encontradas nas 
paredes de restaurantes, prédios comerciais, academias de ginástica, shoppings e cinemas, 
entre outros locais freqüentados pela emergente classe média da China. É quase impossível 
passar um dia inteiro sem se deparar com uma dessas telas. Estima-se que os anúncios 
veiculados pela Focus Media sejam vistos por 150 milhões de pessoas diariamente. Com uma 
audiência tão ampla, cerca de 3 000 empresas entre elas Toyota, Nike e Unilever fazem fila 
para pagar 12 000 dólares por um espaço de 30 segundos. O sucesso transformou a Focus 
Media na maior empresa do gênero no mundo. Até o fim de 2007, seu faturamento deve 
chegar a 350 milhões de dólares, um aumento de 65% em relação ao ano passado. "A Focus 
Media criou um novo mercado em locais até então ignorados pelas agências de publicidade", 
afirmou a Exame Liu Bin, analista da consultoria chinesa BDA, especializada no mercado de 
comunicação. 

A idéia de montar a Focus Media surgiu de maneira inusitada. Em 2003, Jason Jiang, até então 
dono de uma agência de publicidade, passou muito tempo esperando por um elevador num 
prédio de Xangai, na China. Sem ter o que fazer, ficou olhando para uma propaganda num 
pôster colado na parede. Foi quando acendeu uma luz em sua cabeça: se o anúncio tivesse 
movimento e som, chamaria muito mais a atenção das pessoas. No início, a rede montada pela 
Focus Media tinha 2 000 telas espalhadas por cerca de 50 prédios de Xangai. Tudo mudou a 
partir do momento em que a empresa lan çou ações na bolsa de Nova York, em 2005. Hoje, a 
Focus Media está avaliada em mais de 4 bilhões de dólares e sua rede de telas pode ser 
encontrada nas maiores cidades da China. O sucesso transformou Jiang num dos mais jovens 
e bem-sucedidos empresários do país sua fortuna pessoal é de 700 milhões de dólares. Na 
China, sua trajetória profissional é comparada com a história de outro barão da mídia que 
começou a carreira no mundo da publicidade: Ted Turner, fundador do canal americano de 
notícias CNN. 

Alguns motivos explicam o sucesso da Focus Media. O principal deles é a ascensão de uma 
classe média chinesa composta de 300 milhões de pessoas ávidas por novos carros, casas e 
bens de consumo de todos os tipos. Nos próximos anos, esse número deve aumentar ainda 
mais em conseqüência do crescimento econômico do país. Um estudo do governo revela que 
até 2020 a classe média na China responderá por 40% da população do país, formada hoje por 
1,3 bilhão de pessoas. O governo estimula as pessoas a gastar dinheiro: recentemente, foram 
cortados impostos para baratear o preço de produtos e o salário mínimo ganhou um aumento. 
Outro fator determinante para o sucesso da Focus Media é que telas de LCD estão localizadas 
em lugares onde as pessoas estão mais propensas a fazer compras. Numa das lojas da rede de 
supermercados Trust-Mart, em Xangai, por exemplo, existem 24 desses equipamentos 
estrategicamente colocados sobre os freezers. Eles mostram anúncios de alimentos vendidos 
logo ali embaixo durante 12 horas por dia. "Estudos mostram que instalar as telas perto dos 
produtos é mais eficiente", afirmou Jiang, numa entrevista recente à agência de notícias 
Bloomberg. "Grande parte dos consumidores escolhe uma marca no momento em que está 
fazendo a compra." 

Dona da maior rede de telas de LCD do mundo, a Focus Media vai investir agora em outros 
tipos de mídia digital. Nos próximos meses, a empresa pretende instalar em Xangai painéis de 
alta resolução formados por milhares de pequenas lâmpadas. Alguns terão até 500 metros 
quadrados e serão pendurados do lado de fora de grandes prédios. A idéia é transformar uma 
região da cidade na versão chinesa da Times Square, em Nova York local que virou cartão-
postal graças às dezenas de anúncios luminosos. Para continuar crescendo, Jiang aposta 



também na aquisição de empresas que operam em outros nichos do mercado. Nos últimos dois 
anos, foram dez aquisições. Em fevereiro, a Focus Media pagou 300 milhões de dólares para 
comprar a Allyes Information Technology, cuja especialidade são os anúncios na internet 
segmento em que Jiang quer aumentar sua participação. Hoje, apenas 9,5% do faturamento 
de sua empresa vem de anúncios online, mercado que movimenta 1,2 bilhão de dólares na 
China e deve crescer 30% ao ano até 2015. "Depois de dominar o segmento de telas de LCD, 
queremos ser os maiores também na internet", diz Jiang. 

Fenômeno publicitário 

Maior agência de mídia digital do mundo, 
a Focus Media exibe anúncios em 
monitores de alta resolução instalados em 
elevadores, lojas, cinemas e ruas das 
grandes cidades da China 

Números de funcionários 
2 300 

Números de monitores 
300 000 em 90 cidades 

Número de clientes 
3 000 (entre eles Nestlé e Avon) 

Pessoas atingidas 
150 milhões por dia 

Faturamento em 2006 
213 milhões de dólares 

Lucro em 2006 
83 milhões de dólares 

Valor de mercado 
4,1 bilhões de dólares 

 

Fonte: Exame, ano. 41, n. 11, p. 79-80, 20 de jun. 2007. 

 


