
É proibido divertir 
Na China, com o veto à "TV divertida demais", 

o prego dos anúncios deve subir 

Por ADVERTISING AGE 

Estreiam em breve, na TV chinesa, a re-
boque de novas restrições à programa-

ção de entretenimento popular, os espaços 
publicitários a preços cada vez mais altos. 

Embora não tenham dado grande im-
portância às novas regras anunciadas há 
algumas semanas, vistas como parte da ro-
tina dos negócios no país, os executivos de 
marketing afirmaram que haverá uma alta 
de preços, contudo, acreditam que haja um 
lado bom nisso: uma pressão para melho-
rar a qualidade da programação. 

De acordo com uma comunicação re-
cente da Agência Estatal de Rádio, Cinema 
e Televisão, parte dos programas conside-
rados de mau gosto ou "divertidos demais" 
— como os de namoro, talentos, jogos, va-
riedades, entrevistas e reality shows — se-
rá retirada da grade. Os 34 canais via saté-
lite da China não poderão exibir, ao todo, 
mais do que nove dessas atrações todas as 
noites, entre 19h30 e 22h, e cada um só po-
derá apresentar duas por semana, sem ex-
ceder um total de 90 minutos. 

O governo atribuiu as regras às "recla-
mações do grande público devido a um 
excesso de programas de entretenimento" 
e que o conteúdo dos substitutos deve ser 
de notícias ou assuntos econômicos, cul-
turais e educacionais. 

As restrições, em vigor a partir de lÜ de 
janeiro, foram anunciadas exatamente no 
momento em que a rede nacional Televi-
são Central da China (TCC) e muitas outras 
grandes emissoras via satélite se preparam 
para leiloar espaços publicitários para 2012. 

O custo dos anúncios na TCC vem subin-
do em dois dígitos todo ano. Já nos canais 
via satélite — que, em comparação à pro-
gramação politicamente correta e conserva-
dora da TCC, se concentram mais nos pro-
gramas de namoro e variedades —, o pre-
ço do espaço durante as atrações de maior 
audiência deve disparar, uma vez que ha-
verá menos horários atraentes. 

"A única constante para nós na China é a 
rotina de mudanças. E isso é só mais uma," 
conforma-se Seth Grossman, diretor da Ca-
rat China, da Aegis Media. 

"A demanda de publicidade nos canais 
locais via satélite vem crescendo de forma 
contínua, impulsionada pelo simples fato 
de que, à medida que a distribuição se ex-
pande aos mercados de níveis 3 a 5, os ca-
nais de alcance mais amplo, como os via sa-
télite ou a TCC, passam a abocanhar uma 
porcentagem maior do bolo publicitário." 

O leilão anual da TCC é uma grande refe-
rência não só para o setor publicitário, mas 
também para a economia chinesa como um 
todo. No ano passado, as empresas inves-
tiram US$ 1,86 bilhão, o maior valor em 17 
anos e uma elevação de 15,5% em relação 
ao ano anterior. 

A queda na oferta de programas atraen-
tes será um dos fatores a pressionar os pre-
ços, e que já se esperava um aumento de 
cerca de 20%. 

"Haverá uma demanda ainda maior de 

espaço nos programas de maior destaque, 
que têm bons ingredientes e altos índices 
de audiência, que, aliás, variam muito na 
China. Assim que se encontra a fórmula 
mágica, isso pode gerar ainda mais deman-
da" explicou Andrew Carter, presidente de 
gestão de investimentos do Group M Tra-
ding no país. 

A TV continua a ser o meio mais atraen-
te para os anunciantes na China, represen-
tando cerca de 60% dos investimentos em 
publicidade. O marketing digital fica entre 
10% e 15%, embora esteja crescendo por 
volta de 40% ao ano. Há previsões de que 
a elevação do preço dos anúncios venha 
a levar algumas empresas a direcionarem 
maior parte de sua verba a sites de vídeo e 
mídia social, embora muitas outras conti-
nuem a pagar alto pela influência da TV na-
cional e o prestígio que ela confere. 

"Só lhes interessam os programas de me-
lhor qualidade e maior audiência, pois que-
rem causar impacto" disse. 

Cary Huang, diretor da UM China. "Mas 
os clientes estrangeiros adotam um siste-
ma diferente, muito rígido e direcionado 
aos números... E não aceitam aumentos 
extorsivos todo ano." 

Agilidade 
Huang prevê que, embora haja menos 

programas de entretenimento por enquan-
to, as emissoras via satélite, graças a sua agi-
lidade, manterão o ritmo por muito tempo. 

"Têm que agir conforme a lei, e algu-
mas já fizeram alguns ajustes na progra-
mação," revelou. "Mas acredito que saibam 
atrair a audiência; então, daqui a uns seis 
a 12 meses, os índices voltarão a subir ra-
pidamente." 

Os executivos do setor acreditam que 
as novas atrações também incluirão con-
teúdos mais roteirizados, shows e even-
tos, além de entretenimento educativo, 
como programas de perguntas e respos-
tas. Possivelmente, o lado bom da novi-
dade é que as redes de TV serão forçadas 
a se concentrar na qualidade que, em ge-
ral, falta nos espaços publicitários lotados 
da mídia chinesa. 

BertillaTeo, diretor-presidente da Star-
com MediaVest Group na Grande China, 
afirmou: "Agora acho que vão olhar para 
o que é produzido no Ocidente, reprodu-
zindo o formato, na esperança de que is-
so agrade aos consumidores." 

Tradicionalmente, o governo comunista 
chinês controla com pulso firme os veícu-
los de propriedade estatal, como a TCC. Os 
canais locais via satélite têm certa liberda-
de para criar programas interessantes do 
ponto de vista comercial, embora as au-
toridades já tenham retirado do ar aque-
les que passavam do limite, inclusive um 
do estilo ídolos, assistido por 400 milhões 
de espectadores. Especula-se que o moti-
vo tenha sido o sistema de votação do pú-
blico, que se assemelhava demais a uma 
experiência do exercício da democracia. 

Namoro 
Os esforços atuais de Pequim para coi-

bir o entretenimento de mau gosto ga-
nhou força no ano passado, quando uma 
mulher solteira, no programa de namoro 
IfYou Are the One (Se For Você), em jus-
tificativa à rejeição de um pretendente, 
afirmou: "Prefiro chorar em um BMW a 
sorrir na garupa de uma bicicleta." Essa 
colocação gerou uma reflexão coletiva a 
respeito da decadência moral da China. 

A atração conseguiu permanecer no ar 
após acatar as ordens do governo para re-
primir "valores sociais e românticos dis-
torcidos" A audiência aumentou mais de 
400% nos últimos dois anos, com o preço 

dos espaços publicitários subindo por vol-
ta da mesma proporção, disse Huang. Um 
anúncio de 15 segundos custa US$ 31,5 mil. 

A Anhui Satellite TV foi a primeira emis-
sora local a realizar um leilão de anúncios 
este ano, em 20 de outubro, arrebanhando 
US$ 72,7 milhões em lances, aproximada-
mente US$ 31,5 milhões a mais que no ano 
passado, de acordo com a UM China. Uma 
marca chinesa de bebidas alcoólicas ad-
quiriu o direito de patrocínio do telejornal 
noturno por US$ 5,7 milhões, 523% a mais 
que o lance inicial. Marcas internacionais, 
como Kraft e KFC, também participaram 
do leilão pela primeira vez. 

Tradução de Antonio Carlos da Silva 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1486, p. 47, 21 nov. 2011.




