


os olhos menos atentos, a foto
grafia de Zhou Jiungeng, oficial do 
Partido Comunista Chinês e dire
tor do escritório administrativo 
do próspero distrito de Jiangning, 

parecia inofensiva, não fossem o relógio suíço 
Vacheron Constantin, avaliado em cerca de ¥ 
100 mil (equivalente a R$ 26 mil) e um maço de 
cigarros cujo preço em qualquer tabacaria chine
sa é de ¥ 150 (ou R$ 4 0 ) . Publicada em blogs e 
distribuída por e-mails, rapidamente a imagem 
chamou a atenção da opinião pública e alcançou 
as páginas dos jornais. Incompatíveis com seu 
salário oficial, os bens só podiam ser fruto de 
corrupção, no juízo dos internautas chineses. O 
funcionário estatal foi demitido, condenado a 11 
anos de prisão e à apreensão de ¥ 1,2 mi (R$ 315 
mil). Zhou recorreu da decisão judicial em dezem
bro do ano passado, mas o caso entrou para a 
história da política chinesa como um exemplo do 
potencial da internet, depois de tantos anos de 
restrição a qualquer informação que pusesse 
autoridades e governo chineses em apuros. 

Grande propulsora da nova mentalidade 
pública chinesa, a internet volta ao centro do 
debate nacional com a crise instalada entre o 
Google e o governo de Pequim. O primeiro 
acusa o segundo de invasão de privacidade e 
censura de informações. O segundo acusa o p r i 
meiro de descumprimento das regras assumidas 
em contrato e de politizar uma questão que é 
puramente comercial. No centro da disputa, 
está o maior contingente de internautas do 
mundo: 338 milhões de usuários. 

O mais recente capítulo do imbróglio Google 
vs. China começou em meados de janeiro, quando 
IMPRENSA esteve em Pequim. Na época, todos 
os jornais estampavam diariamente as notícias 
sobre o iminente fim das operações da pontocom 
na China continental e argumentavam que não se 
tratava de uma questão política. No final do mês, 
a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, 
vociferou contra o governo chinês e, desde então, 
as relações comerciais e diplomáticas ficaram 
estremecidas. Não muito longe da Praça da Paz 
Celestial — centro político do Governo Central 
— uma loja de bugigangas subversivas vende cai
xas de fósforos com bem-humoradas frases base
adas em provérbios chineses. A que você vê na 
página seguinte aconselha: "Se tem uma dúvida 
em sua casa, pergunte a sua mulher. Se você tem 
uma questão fora dela, pergunte ao Google". Soa 
como um protesto, embora não pareça. 

SEM O GOOGLE 
A iminente saída definitiva do Google da China, 

no entanto, não representa ameaça ao maior e mais 
promissor mercado de internet do planeta. "Nós 
temos autonomia e estamos criando uma empresa 
tão gigante quanto eles", afirmou em off o execu
tivo de um dos grandes grupos de mídia chineses 
visitado por IMPRENSA. Na falta das empresas 
globais em um mercado cheio de restrições e 
regras, os usuários navegam com os barcos dispo
níveis. E não são poucos. Para cada grande produto 
pontocom estrangeiro, há um equivalente chinês. 

A guia turística Meggy Chen é uma típica 
internauta chinesa. Passa boa parte do tempo on
line e tudo o que consumiu nos últimos meses 

AVANÇO 
APESAR DAS RESTRIÇÕES, 
VEÍCULOS ABREM CANAIS 
DE D I Á L O G O E EXPRESSÃO A 
INTERNAUTAS, COMO NO 
BRAÇO DIGITAL DO DIÁRIO 
DO POVO, DIRIGIDO POR 
HUANG QIXIANG (ABAIXO). 



SUTIL PROTESTO 
CAIXA DE FÓSFORO BEM-
HUMORADA ACONSELHA: "SE TEM 
UMA D Ú V I D A EM CASA, PERGUNTE 
A SUA MULHER. SE VOCÊ TEM 
UMA QUESTÃO FORA DELA, 
PERGUNTE AO GOOGLE". 
ENQUANTO ISSO, D Ú V I D A PAIRA 
SOBRE SEDE DA EMPRESA EM 
PEQUIM (À DIR.) 

comprou ou negociou pela internet. Suas mais 
recentes aquisições foram um celular, trocado 
por um Playstation, e um confortável sofá ver
melho. "Quem sabe não consigo trocar o meu 
marido?", brinca. A evidente satisfação de 
Meggy, no entanto, convive com uma batalha 
em praça pública entre as empresas estrangeiras, 
que veem no Império do Meio um rentável mer
cado, e o governo, ciente da impossibilidadede 
controlar as massas no ambiente digital. 
Nenhuma fonte oficial fala em censura: regras, 
controle, regulamentação, combate à pornogra
fia e à prostituição são os argumentos utilizados 
para justificar a muralha em torno da internet na 
China. Facebook, Youtube, Twitter e Wikipédia 
e, hoje, o Google são inacessíveis, total ou par
cialmente, em território chinês. IMPRENSA 
testou os serviços destes sites e encontrou difi
culdades em acessá-los, em janeiro. Ao procurar 
as palavras "Tibete" e "Praça da Paz Celestial 
1 9 8 9 " , por exemplo, o Google caía ou fornecia 
resultados diferentes daqueles encontrados em 
outros países. Na última semana do mês passa
do, ao efetuar as mesmas buscas a partir da 
versão de Hong Kong do site, acusava-se erro. 
Em 23 de março, um porta-voz do Conselho de 
Estado afirmou: "Qualquer companhia estran

geira deve obedecer às leis e regras do governo 
chinês se quiserem manter seus negócios aqui. 
O Google rompeu o contrato assinado e deixou 
de filtrar a informação, o que é absolutamente 
errado. Nós rejeitamos fortemente qualquer 
politização das questões comerciais, sentimo-
nos aborrecidos com a improcedente acusação 
do Google e não apreciamos o seu comporta
mento". Enquanto isso, as companhias chinesas 
de internet prosperam. 

A "Marcha dos Voluntários", música adotada 
como hino oficial quando o Partido Comunista 
Chinês alcançou o poder em 1949, conclama: 
"Com nosso suor e sangue construiremos uma 
nova grande muralha". Essa nova muralha, digi
tal, esconde também os inúmeros avanços da 
internet em território chinês. Todas as grandes 
empresas de mídia têm se beneficiado direta
mente da explosão virtual na China e não há 
executivo ou diretor de redação, entre as visita
das pela revista IMPRENSA, que não encontrem 
no mundo digital o caminho para o futuro. "O 
nosso desafio é buscar os jovens leitores", decla
ra Dexiu Zhang, secretãrio-geral do Diário do 
Povo, o órgão oficial do Partido Comunista Chinês. 



O braço digital do diário é, hoje, uma sofisticada 
empresa de produção e distribuição de conteúdo 
que nada combina com a ideia que se possa fazer 
de um jornal oficial. A importância estratégica da 
produção on-line de notícias é tão grande que o 
presidente chinês Hu Jintao reservou um dia de 
sua agenda, em 2 0 0 8 , para conversar com inter
nautas via chat. A partir de então, 20 de junho 
passou a ser o "Dia do Internauta" na China. 

Todos os outros líderes políticos chineses — a 
começar por Mao Tsé-Tung — deixaram-se foto
grafar lendo o Diário do Povo. Hu Jintao rompeu a 
tradição. Diferentemente de seus predecessores, 
o presidente aparece navegando no site do jornal, 
que tem 160 milhões de acessos diários e meta a 
alcançar de 2 0 0 milhões em 2010. Parte deles, em 
seções de web 2 .0, onde os usuários discutem e 
mandam recados aos políticos, atingindo a marca 
de 10 mil posts por dia. "Ao contrário do que se 
imagina, os usuários podem se expressar livre
mente no nosso site, desde que o conteúdo não 
seja ilegal, difamatório ou escatológico", explica 
Huang Qixiang, vice-presidente da operação digi
tal do Diário do Povo. 

Também na CCTV — a emissora estatal — a 
web é o novo caminho dos negócios. Desde 
dezembro do ano passado, ela passou a oferecer 
sua programação de 15 canais na internet e abriu 
espaço para que os usuários também produzam e 
publiquem seus. próprios vídeos. "As estatísticas 
indicam que 9 0 % da população afirma se infor
mar sobre os grandes acontecimentos pela tele
visão", diz Wang Jianhong, vice-diretor de 
Controle de Programação, "mas a internet já é 
fonte para 7 0 % dos entrevistados, enquanto os 
jornais e rádio têm apenas 3 % " , compara. Para 
driblar os efeitos da preferência pela internet, 
Zhao Zhongying, vice-diretora geral da China 
National Radio, entende que é urgente "introdu
zir os avanços e a tecnologia nas emissoras. 
Assim vamos enfrentar a concorrência com as 
outras mídias, como revistas, jornais e TVs". 
Enquanto acompanhava a visita à sede da emis
sora, indicou uma sala high-tech onde a reunião 
de pauta acontecia, via internet, com editores e 
repórteres de todo o vasto território chinês. 

"A rígida regulamentação na internet será 
temporária", assegura o professor Yin Yungong, 
da Academia Chinesa de Ciências Sociais, "por 
enquanto, ela é necessária para manter a socie
dade estável", explica. A vice-reitora e profes
sora da Escola de Jornalismo e Comunicação da 
Universidade de Pequim, Xu Hong, compartilha 

da opinião de Yungong: "Estamos caminhando 
para mais democracia e, quanto mais ela se for
talece, mais será necessário um espaço para que 
as pessoas manifestem o que realmente pensam, 
e a internet será um bom canal para ouvi-las". 

Enquanto esperam pela promessa de mais 
abertura e mais liberdade, os internautas chine
ses comportam-se como os moradores de um 
pequeno vilarejo ao noroeste de Pequim. Ao 
trafegarem em uma precária estrada em refor
ma, lêem a seguinte frase estampada em uma 
faixa encomendada pelo oficial local: "A cons
trução da estrada na aldeia é responsabilidade 
desta geração, mas um benefício para as gera
ções futuras". A ver. 

METÁFORA 
FAIXA EM VILAREJO AFIRMA QUE 
A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA É 
RESPONSABILIDADE DAS ATUAIS 
GERAÇÕES PARA BENEFÍCIO DAS 
PRÓXIMAS. ACIMA, MEGGY CHEN, 
T Í P I C A U S U Á R I A DE INTERNET 
NA CHINA, SE DIZ SATISFEITA E 
NÃO SE INCOMODA COM REGRAS 

Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 23, n. 255, p. 76-79, abr. 2010.




