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Oito é um número da sorte, na China, e em chinês "oito" rima com "riqueza". Por isso, às 8h08 
da manhã de 8 de novembro a emissora estatal Televisão Central da China (CCTV), abriu o 
leilão anual de seus "mais quentes" espaços publicitários. Representantes de mais de 280 
empresas chinesas e estrangeiras apresentaram seus lances para assegurar "slots" em todo 
tipo de programação - de Country Love, um drama popular ambientado no nordeste da China 
rural que deverá ir ao ar no ano que vem em horário nobre da CCTV 1, ao precioso minuto 
após o boletim meteorológico das 7h30 da noite. "Agarre a oportunidade. Tome-a em suas 
mãos", entoou o leiloeiro elegantemente vestido. "Acredite no poder das marcas". A CCTV 
chegou ao ponto de convocar as estrelas de seus programas líderes de audiência para 
estimular o leilão. 
 
No momento em que o martelo bateu sobre a oferta final, às 20h, US$ 1,9 bilhão tinham sido 
comprometidos em "slots" para 2011, nos mais de doze canais da CCTV, 16% mais que em 
2009 e um recorde nos 17 anos em que o leilão é realizado. Embora multinacionais bem 
conhecidas, como Volkswagen e Procter & Gamble , sejam as que mais gastaram, empresas 
locais predominaram. A Mengniu Laticínios que vende leites e sorvetes, deu o lance mais alto, 
de US$ 34 milhões, para patrocinar a quarta temporada de Country Love, que vem sendo 
acompanhada por 100 milhões de chineses. 
 
"Qualquer empresa que queira ser vista como uma marca líder precisa ter seus produtos 
mostrados na CCTV", diz He Dang, presidente da Charm Comunicações (CHRM), uma agência 
de mídia que representou mais de 20 empresas no leilão e tem ações negociadas na bolsa 
Nasdaq. 
 
A idade de ouro da publicidade na TV, uma lembrança distante nos EUA, está chegando a seu 
auge na China. A renda urbana per capita cresceu 173% desde 2000, chegando a US$ 2,515 
mil. O GroupM, braço de investimentos do WPP Group (WPPGY), espera que as vendas de 
licores, eletrodomésticos, automóveis e produtos para escritórios na China Continental 
cheguem a US$ 45 bilhões neste ano e US$ 50 bilhões no próximo. Embora o setor publicitário 
chinês esteja crescendo a uma taxa de dois dígitos, em nível mundial, o mercado de 
publicidade deverá crescer apenas 3,6% neste ano. 
 
O que torna a publicidade especial na China é a continuada predominância de publicidade que 
vai ao ar. O GroupM estima que 63% das despesas totais com publicidade vão para a TV, 
contra 44% nos EUA. A CCTV fica com um terço dessa verba e o restante vai para mil estações 
provinciais e locais, inclusive algumas poderosas emissoras regionais em Hunan e Xangai. 
 
O marketing digital, que cresceu quase um terço, neste ano, na China, ainda representa 
apenas 8,8% do investimento publicitário total. "A CCTV é vista como a voz da autoridade 
estatal. Ela é crível, confiável e influente", diz Jin Yibo, assistente do presidente da Chery 
Automobile, de Wuhu (Anhui), que pagou US$ 7 milhões por um "slot" durante o programa 
Country Love. 
 
A TV ainda lidera, em parte, porque é difícil medir o alcance da Internet na China. A baixa 
penetração da banda larga em áreas rurais também limita o impacto da mídia digital. Talvez o 
mais importante seja o histórico da mídia TV. "Nos últimos anos, conseguimos mais de 50% de 
crescimento em faturamento anual", diz Xu Xinjian, presidente da Sunrain, de Jiangsu, uma 
empresa de energia alternativa que divulgou seus primeiros aquecedores solares para água na 
CCTV em 2002. "Isso mostrou que trata-se da plataforma e mídia certas para anunciarmos". 
 
Outros marqueteiros têm a mesma experiência, diz Andrew Carter, diretor de planejamento 
tático do GroupM em Xangai. "Se você é uma empresa, está inserindo publicidade na TV e 
conseguindo um crescimento de dois dígitos, por que mudar as coisas"?(Tradução de Sergio 
Blum) 
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