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Grupos de televisão e revistas internacionais estão ávidos para abocanhar maior fatia do 
crescente mercado chinês. O governo, entretanto, ainda mantém os estrangeiros lo nge de 
assuntos delicados, como notícias e assuntos atuais. 
 
Os maiores jornais e canais de televisão não deixam dúvida sobre quem são seus patrões oficiais. 
O noticiário noturno da Televisão Central da China (CCTV) - que tem aproximadamente 140 
milhões de  telespectadores - começa com uma relação da rotina pública de altos líderes do 
governo e do partido Comunista. Enquanto isso, o jornal Diário do Povo é um tributo constante à 
propaganda política. Recentemente, sua primeira página divulgou um discurso de 20 anos atrás 
por Deng Xiaoping, patriarca do partido. A cobertura política é um relato sem graça de reuniões 
oficiais e cópias completas dos discursos políticos. 
 
Mas essa adesão soporífera ao controle ideológico esconde uma revolução em curso na mídia 
chinesa. O surgimento da Internet e a rápida comercialização do setor colocaram em liberdade 
poderosas forças de mudança. Grande parte da imprensa e das organizações da mídia que 
continuam sendo propriedade de estatais ou do partido Comunista estão se concent rado em gerar 
lucros, no lugar de fazer propaganda do governo. 
 
"O governo está perdendo os meios de controle que tinha sobre a mídia", diz Liu Junning, 
acadêmico de Pequim e defensor da democracia. Segundo ele, com as reformas, o governo 
também estará afrouxando os laços que mantiveram jornalistas, editores, produtores e diretores 
presos ao serviço do partido e do Estado. A mudança terá implicações para investidores privados 
e estrangeiros, ansiosos por oportunidades de negócios, e para o desenvolvimento político e social 
da nação mais populosa do mundo. 
 
Isso impõe um dilema ao governo, para o qual a idéia de verdadeira independência da mídia ainda 
não existe. "Precisamos insistir que a opinião pública seja corretamente guiada. Precisamos 
transmitir a voz do partido e do governo central para dentro de cada lar", insiste Zhu Hong, da 
Administração Estatal de Rádio, Cinema e Televisão. 
 
Mesmo assim, Zhu e seus camaradas também acreditam que a revitalização da mídia é parte 
importante da reforma econômica mais ampla. Eles dizem que as reportagens investigativas 
podem ser instrumentos úteis para deter os delitos de autoridades locais -apesar de deixarem 
claro que o governo central não pode ser sujeito a tal escrutínio.  
 
Na última década, muitas publicações estatais tornaram-se pesos financeiros para as instituições 
que as controlavam ou para quem era obrigado a fazer sua assinatura, as autoridades 
reconheceram. Elas também têm consciência que, se os canais da mídia não conseguirem 
competir pela atenção das pessoas, terão poucas chances de influenciar a opinião pública. 
 
As evidências da perda de controle abundam. Desde o final dos anos 90, surgiram dezenas de 
jornais e revistas independentes, oferecendo coberturas vigorosas para questões políticas, como 
as diferenças de renda entre trabalhadores urbanos e rurais, corrupção, lei e a ordem. Enquanto 
isso, uma explosão de novos canais -desde a televisão a cabo até revistas e sites da Web- 
ofereceu aos consumidores uma ampla seleção de opiniões mundiais, distantes das certezas 
socialistas antigas do partido. 
 
O processo de comercialização está se acelerando. No ano passado, a China analisou mais de 
1.400 jornais e periódicos do partido, fechando quase metade e determinando aos restantes que 
assumissem a responsabilidade por suas finanças ou entrassem para grupos comerciais da mídia. 
O governo já tem planos de estimular o envolvimento privado no ramo. Neste ano, suspendeu a 
proibição de investimento estrangeiro em produtoras de televisão. A reforma deve atrair capital 
privado e externo, além dos talentos necessários para fornecer conteúdo suficientemente 



competitivo para atrair o público para centenas de canais de televisão estatais que serão lançados 
nos próximos anos. 
 
As reformas significaram o fim de publicações como o periódico Imposto de Pequim, publicado 
pela Fazenda, que dependia de assinaturas obrigatórias impostas a contribuintes comerciais e 
institucionais. 
 
Outros jornais e revistas reagiram mais positivamente às forças de mercado. Desde o final dos 
anos 90, algumas instituições estatais "alugaram" suas licenças de publicação para outras 
empresas, criando uma imprensa semiprivada. 
 
Autoridades do setor de propaganda oficial continuam a enviar instruções semanais sobre como 
divulgar notícias. Mas agora, a maioria  das publicações que ainda estão nas mãos do Estado tem 
que se justificar economicamente. Assim, a renda da circulação e dos anúncios está substituindo 
as credenciais políticas como chave para sua sobrevivência. 
 
"São os consumidores que comandam a lealdade dos diretores da mídia atualmente. Eles 
mostram um entusiasmo falso pelas ordens que vêm de cima, mas seus esforços em satisfazer os 
clientes são genuínos", diz Liu Xiaobo, escritor e dissidente que passou anos preso por suas 
opiniões políticas. 
 
O movimento para conquistar um público levou a uma explosão de cobertura de assuntos como 
esportes e entretenimento. Histórias mais controversas, sobre subornos, escândalos e dificuldades 
financeiras das corporações também são altamente populares. "Sentimos a pressão da 
competição. Precisamos publicar o que as pessoas querem ler", diz um editor de um jornal estatal 
administrado por empresa privada. 
 
Ofender as autoridades e empresários influentes ainda é arriscado -menos se os jornais 
concentrarem seus esforços investigativos nas províncias distantes e evitarem fazer marolas perto 
de casa. Autoridades corrompidas da cidade de Shenyang, por exemplo, não tiveram problemas 
em impedir a imprensa local de cobrir o julgamento do ex- magnata Yang Bin, no ano passado -
mas não puderam impedir reportagens sobre o assunto em Wuhan, Guangzhou e Pequim. 
 
De fato, cada vez mais o governo encontra-se com dificuldades para responder ao debate popular 
gerado e alimentado por jornalistas e indivíduos que colocam mensagens em listas de discussão 
na Internet. Em 2002, depois que um tribunal de recursos foi leniente com Liu Yong, chefe de 
uma gangue criminosa que dominou Shenyang no final dos anos 90, um debate na Internet levou 
a um novo julgamento pela Suprema Corte -e a rápida execução de Liu. No ano passado, depois 
da revolta do público na Internet e na imprensa com a morte de um migrante sob custódia da 
província de Guangdong, no Sul, o governo eliminou uma prática antiga, de deter e repatriar 
errantes. 
 
Tais acatos da opinião pública ressaltam a nova influência da Internet nos noticiários nacionais, 
criando um espaço para discussão pública. "A Web não pode ser bloqueada e, se algo está na Web 
mas a imprensa não informa, significa que sua cobertura será completamente desinteressante e 
impopular", disse Liu. "Isso coloca pressão considerável sobre a mídia tradicional, especialmente 
as publicações relativamente liberadas". 
 
A abertura cuidadosa do mercado interno a grupos da mídia estrangeiros provavelmente terá 
pouco impacto imediato, apesar dos operadores internacionais estarem ansiosos em aumentar seu 
papel no mercado crescente chinês. Media Partners Asia, consultora da indústria, observa que o 
gasto com anúncios em televisão passou de US$ 1,5 bilhão, em 1998, para US$ 2,7 bilhões (de 
cerca de R$ 4,5 bilhões para R$ 8,1 bilhões) em 2003. A propaganda em jornais no ano passado 
envolveu US$ 2,1 bilhões (aproximadamente R$ 6,3 bilhões) e o crescimento deve continuar. 
 



Editores de livros e colaboradores, como a Bertelsmann da Alemanha, que em dezembro anunciou 
a primeira joint venture chinesa com uma empresa internacional, estão se aproximando de um 
mercado potencialmente lucrativo. Dezenas de títulos de revistas estrangeiras, como Marie Claire, 
Business Week e Computerworld, agora são public adas na China. 
 
O canal de notícias americano CNBC Asia Pacific, anunciou no ano passado uma parceria com o 
Shanghai Media Group (SMG) para divisão de conteúdo. Na semana passada, o SMG assinou um 
acordo com a Universal Music, unidade da Vivendi Internacional da França, para o 
desenvolvimento em conjunto de novos produtos. 
Pequim ainda está mantendo os estrangeiros longe das notícias e de assuntos atuais. A televisão 
também continua altamente sensível: apesar dos enormes esforços de lobby, os direitos de 
transmissão de canais estrangeiros, como a Star TV de Rupert Murdoch e a MTV da Viacom, ainda 
são restritos a hotéis, condomínios específicos e áreas limitadas da província de Guangdong no 
Sul. 
 
Grupos da mídia internacional cujas oportunidades dependem de aprovação do governo estão 
mantendo a cautela, para evitar balançar o barco político chinês. Murdoch, que certa vez 
conquistou a ira de Pequim dizendo que a televisão por satélite era "uma ameaça clara a regimes 
totalitários em toda parte", agora assegura aos líderes chineses que a abertura do mercado "Não 
representa nenhuma perda de poder." 
 
Mesmo assim, a exposição crescente à mídia estrangeira e a valores ocidentais já está 
enfraquecendo a influência do partido sobre as tendências culturais. Menos de uma geração atrás, 
esses costumes eram condenados pelo partido como "poluição espiritual".  
 
 
Jean-Pierre Cabestan, sinólogo do Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica, diz que o 
acesso a publicações estrangeiras, além da televisão e cinema, já está mudando a vida dos 
chineses. "As pessoas se sentem cada vez menos dependentes do Estado e mais autônomas... a 
China, gradativamente, está se tornando um país mais normal", diz. 
 
Fiscais da cultura chinesa estão conscientes dos riscos associados com o envolvimento estrangeiro 
na mídia. Além disso, houve feroz debate dentro do governo sobre as implicações dos planos de 
reestruturação da CCTV. As autoridades dizem que ela pode servir de modelo de participação de 
empresas internacionais em suas unidades de produção. Mesmo que haja consenso na 
necessidade de maior liberdade econômica -como demonstrado por medidas nesta semana que 
conferem proteção constitucional à propriedade privada- o governo parece não estar certo sobre 
quanta liberdade social e política pode permitir com segurança. 
 
De fato, enquanto, para muitos, as tentativas fracassadas das autoridades de encobrir a 
disseminação de vários casos de síndrome respiratória aguda, no ano passado, provaram a 
necessidade de uma imprensa independente, para os líderes em Pequim, não. Em discurso no ano 
passado, Wu Yi, vice-premier, deixou muito claro o papel limitado que os jornalistas deveriam ter 
em futuros surtos de Sars. "A mídia deve relatar surtos estritamente de acordo com os boletins 
emitidos pelos departamentos de saúde e não podem liberar informações não verificadas", disse 
ela. "Nenhuma unidade ou indivíduo pode divulgar notícia ou opinião que não foi aprovada pelos 
departamentos de saúde responsáveis." 
 
Tal determinação de reter o controle final do discurso público sugere que a tendência à maior 
liberalização não será suave ou tranqüila. Liu Junning, acadêmico em favor da democracia, diz 
que a influência das autoridades diminuirá na medida em que as organizações cada vez mais se 
sustentarem sozinhas em um mercado difícil. "Não dá para parar -a não ser que um dia as 
autoridades possam comprar de volta ou fechar todas as publicações, e não acho que isso vai 
acontecer", diz ele.  
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