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O segmento mundial de publicidade dependerá gradativamente mais da China para seu 
crescimento no próximo ano, de acordo com um estudo que prognostica que a forte aceleração 
no investimento feito pelas empresas internacionais continuará, mesmo após os Jogos 
Olímpicos. 
 
Os jogos de Pequim deverão impulsionar o terceiro maior mercado publicitário do mundo em 
22%, para US$ 35 bilhões neste ano. 
 
Além disso, esse estudo, realizado pelo GroupM, braço de mídia do conglomerado de 
marketing WPP, de Martin Sorrell, projetou quase o mesmo ritmo de crescimento em 2009, 
com aumento de 19,5% nos gastos. 
 
Os números estão abaixo das taxas de crescimento do começo da década, mas representam 
um aumento ante os 18,3% de acréscimo em gastos de mídia testemunhados em 1997, 
quando muitos marqueteiros globais contiveram as despesas antes da Olimpíada, de acordo 
com Adam Smith, diretor de contratos futuros do GroupM. 
 
Já avistando uma desaceleração nos mercados publicitários dos Estados Unidos e da Europa 
Ocidental, a China deverá responder por 23% dos 5,8% de aumento nos gastos globais com 
publicidade esperados pelo GroupM para este ano, crescendo para 30% dos 4,5% de 
crescimento global que projeta para o próximo ano. 
 
Televisão e internet estão impulsionando o crescimento do investimento em marketing na 
China, sendo que só a emissora estatal Televisão China Central (CCTV) deverá faturar quase 
US$ 400 milhões com venda de publicidade com a transmissão da Olimpíada, ou 6% de todo o 
investimento novo em mídia no país neste ano. 
 
Aproximadamente 90% dos 1,3 bilhão de habitantes da China têm acesso à televisão e a CCTV 
obteve uma fatia recorde de 63% a 69% da audiência televisiva da China para a cerimônia de 
abertura da semana passada. 
 
O GroupM avisou que a demanda crescente e uma oferta limitada de tempo da grade de 
programação se transformou "numa mídia de 'vendedores', na qual os canais de peso, como 
CCTV, TV Pequim e Grupo de Mídia Xangai detêm imenso poder" sobre a política de preços. 
 
Em geral, os anunciantes enfrentam uma inflação de aproximadamente 20% nos custos de 
mídia na TV chinesa neste ano, em meio à sua tentativa de abrir caminho na "confusão 
crescente" de marcas que jorram para dentro do mercado chinês. 
 
O desafio de levar as mensagens adiante é especialmente grave neste ano, conforme concluiu 
o Group M, representando "um dilema de grandes proporções" para marcas que não estão 
entre os patrocinadores da Olimpíada de Pequim. 
 
"Anunciantes que entram nesse mercado pagarão prêmios polpudos, mas ainda assim serão 
espremidos pelas grandes empresas patrocinadoras mundiais e ficarão perdidos entre os mais 
de 60 patrocinadores", concluiu o relatório, acrescentando que seria preferível que esses 
produtos esperassem o término do período olímpico para investir. 
 
Depois de ultrapassar a Alemanha como terceiro maior mercado publicitário do mundo em 
2007, a China deverá passar o Japão em dois anos. 
 
O crescente poder de consumo dos chineses está despertando cada vez mais o interesse dos 
marqueteiros, liderados pelos setores farmacêuticos, de cuidados com saúde e cosméticos, 
mas o mercado publicitário está se expandindo em ritmo superior ao dobro do crescimento 
econômico previsto pelo FMI. 



A publicidade na internet está se acelerando em ritmo ainda mais veloz, com projeção de 65% 
de crescimento de receita para este ano e de 40% em 2009, no momento em que o forte 
crescimento no interesse em sites de jogos de azar entre os 250 milhões de usuários 
conectados provoca enorme expansão na publicidade em instrumentos de busca e nos sites 
desses jogos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 ago. 2008, Tendências & Consumo, p. B6. 


