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Os chineses estão com tudo em Hollywood. Na entrega do Oscar no mês passado, Ang Lee, 
que nasceu em Taiwan e é um herói na China continental, ganhou o prêmio de melhor diretor 
por "Brokeback Mountain". "Memórias de uma Gueixa", que ganhou outros três Oscars, tem 
como protagonistas Gong Li e Zhang Ziyi, duas atrizes chinesas que no filme fazem papel de 
cortesãs japonesas. Tom Cruise, Ewan McGregor e Nicole Kidman estão filmando na China. E o 
estúdio britânico Merchant-Ivory acaba de lançar "The White Countess", o primeiro western a 
ser rodado totalmente na China. Divulgação  
   
Tudo isso parece um retorno notável para uma indústria cinematográfica que foi destruída pela 
Revolução Cultural depois de um começo glorioso. O cinema chinês nasceu em 1896, apenas 
um ano depois de ele ter sido inventado na França. Mesmo assim, entre 1966 e 1972 nenhum 
filme foi produzido na China continental. No ano passado eles foram 260, quase duas vezes o 
número de dois anos atrás. Somente os Estados Unidos (425) e a Índia (mais de 800) 
produziram mais filmes. As bilheterias também vêm crescendo rapidamente, tendo alcançado 
2 bilhões de yuan (US$ 250 milhões) em 2005, um crescimento de cerca de 30% em relação a 
2004, segundo a Administração Estatal do Rádio, Cinema e Televisão (AERCT), o ministério 
que acabou se transformando em autoridade reguladora.  
 
Esses números são ínfimos em relação aos US$ 23 bilhões faturados por Hollywood no ano 
passado. Mas podem ser comparados com as bilheterias de Bollywood, a Hollywood indiana, 
que em 2004 somaram US$ 266 milhões.  
 
No entanto, o cinema chinês não está tão saudável quanto parece. Zhang Hongsen, diretor 
adjunto do bureau de cinema da AERCT, admitiu este mês que apenas 90 daqueles 260 filmes 
foram exibidos na China. Muitos saíram de cartaz dias depois da estréia por falta de interesse 
do público.  
 
Em parte, a culpa é da falta de salas de exibição. A China possui apenas cerca de 3 mil 
cinemas, o que representa menos de um décimo do número de salas dos EUA para uma 
população cinco vezes maior. Grande parte do interior do país não possui cinemas. No todo, os 
1,3 bilhão de chineses fizeram apenas 200 milhões de visitas ao cinema no ano passado.  
 
Mas a culpa também recai sobre a qualidade e os preços dos ingressos dos cinemas chineses. 
Menos da metade deles são modernos, segundo reconhece a AERCT. As salas novas cobram 
estratosféricos 40 a 120 yuan (US$ 5 a US$ 15) o ingresso, tornando-o acessível apenas para 
as classes média e alta. Xiang Yucheng, gerente-geral do Kodak Cinema World, um luxuoso 
cinema de Xangai com capacidade para 930 pessoas, diz que sua taxa de ocupação média, de 
apenas 20% a 24%, é a maior do país. Não admira que a China nunca tenha desenvolvido 
uma "cultura pipoca", diz David Wolf, consultor de mídia de Pequim  
 
O problema é que o setor não está fazendo os filmes que as pessoas querem assistir. Assim 
como quase todo mundo, os chineses adoram as grandes produções de Hollywood. "Titanic" é 
o filme de maior bilheteria da história da China. Mesmo assim apenas 20 filmes estrangeiros 
podem ser exibidos na China por ano - embora esse número deva aumentar para 40 em 2006, 
como parte dos compromissos assumidos pelo país ao entrar na Organização Mundial do 
Comércio (OMC).  
 
Mas, mesmo assim, as opções continuarão limitadas. Os censores chineses preferem os filmes 
estrangeiros do tipo "água com açúcar". Terror, violência (a não ser que se trate da variedade 
kung-fu) são descartados. A China não possui um sistema adequado de classificação por 
idades e todos os filmes precisam ser adequados para todas as idades. Em pronunciamento 
feito em dezembro, em comemoração ao centenário do cinema chinês, o presidente Hu Jintao 
deixou claro que a censura continuará. Nem "Brokeback Mountain", nem "Memórias de uma 
Gueixa" serão exibidos na China.  
 



Muitos filmes domésticos também são banidos. Filmes como "Cry Woman", não foi exibidos 
para o público local muito embora tenham sido aclamados fora da China. Liu Bingjian, diretor 
de "Cry Woman", desistiu, e hoje vende produtos de beleza da Amway, diz Zhang Xianmin, 
professor da Academia de Cinema de Pequim.  
 
Mesmo os filmes chineses que sobrevivem à censura, sucumbem ao obstáculo seguinte: a 
divulgação. Conforme observa Wolf, "não há um sistema de estúdios como nos EUA, onde os 
filmes precisam passar pelo julgamento de uma série de executivos, que avaliam a viabilidade 
comercial. A maioria dos chineses continua opta por assistir os filmes mais recentes em DVDs 
pirateados que, a 10 yuan cada, custam uma fração de um ingresso de cinema e que em 2005 
privaram os estúdios americanos de US$ 2,7 bilhões em receitas.  
 
Em resposta, o governo chinês está fazendo o que geralmente faz para gerar crescimento - 
construir uma infraestrutura com a criação de salas de cinema móveis em áreas locais e 
incentivos para empresas para construir redes próprias, nas quais terão participação de 100%. 
O mesmo privilégio em algum momento deverá ser estendido a companhias ocidentais como a 
Warner Bros, a primeira empresa estrangeira a entrar na distribuição de filmes na China 
continental. Com cinemas sendo construídos a partir do zero, estão surgindo oportunidades 
para os provedores estrangeiros, como a Imax e a Texas Instruments.  
 
No entanto, novos hardwares não alimentam a criatividade. O que a indústria do cinema da 
China precisa é menos regulamentação e mais concorrência. Isso significaria permitir a 
exibição de mais filmes estrangeiros, conter a censura e remover o teto oneroso que limita os 
lucros dos estúdios estrangeiros a 17% das bilheterias chinesas. Se um sistema viável de 
classificação por faixas de idade substituísse a censura, os cineastas locais poderiam arriscar 
mais, atrair mais público e aplicar suas receitas em marketing e mais projetos. Se tudo isso 
acontecesse, até mesmo os chineses poderiam começar a assistir os filmes chineses. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


