
Google aposta na digitalização de jornais 
 
O Google ampliou seus esforços para digitalizar milhões de páginas de arquivo de jornais, para 
que seus usuários naveguem por essas publicações como se elas estivessem em formato 
impresso. A digitalização inclui até fotos e anúncios.  
 
Pesquisas históricas como “ônibus espacial do Nixon” ou “localização do Titanic” exibirão as 
páginas impressas das publicações, informou ontem o Google em seu blog.  
 
O Google informou que quer tornar os jornais antigos disponíveis de forma online através de 
parcerias com as editoras responsáveis pelas publicações para digitalizar milhões de páginas 
de arquivos de notícias.  
 
O esforço envolve os arquivos de vários títulos de jornais e amplia o empenho de dois anos do 
Google em trabalhar com os dois maiores jornais americanos – o New York Times e o 
Washington Post – para indexar antigas notícias no Google News.  
 
"Não apenas será possível encontrar essas notícias, mas também visualizá-las exatamente da 
forma como elas foram publicadas na época, com fotogramas, títulos, artigos, anúncios e 
tudo", disse Punit Soni, gerente de produto do Google no blog.  
 
Os arquivos aumentarão as informações disponíveis no site de notícias do Google, que 
concorre com o Yahoo e a Microsoft. Atrair um contingente maior de leitores pode ajudar o 
Google a ampliar seu público para os anunciantes. O Google iniciou o projeto de digitalização 
desses arquivos em 2006. 
 
 
Leia mais: 
 
Anunciantes vetam acordo 
Gina Keating  
 
A Associação Nacional dos Anunciantes dos Estados Unidos enviou às autoridades regulatórias 
americanas uma carta contra a parceria publicitária do Yahoo com o Google.  
 
A carta, encaminhada ao vice-secretário de Justiça Thomas Barnett aponta que "uma parceria 
entre Google e Yahoo controlaria 90% da publicidade vinculada a buscas na Web", afirmou a 
entidade, que representa grandes anunciantes dos EUA.  
 
A parceria "provavelmente reduzirá competição, aumentará concentração de poder de 
mercado, limitará escolhas atualmente disponíveis e potencialmente elevará preços que os 
anunciantes pagam por publicidade vinculada a buscas". Barnett não estava disponível para 
comentar o assunto.  
 
O Yahoo "continua firme em sua crença de que o acordo – no qual os preços dos anúncios 
serão determinados por leilões entre os anunciantes, e não por colaboração entre Yahoo e 
Google – reforçará a posição competitiva do Yahoo... e ajudará a criar um mercado mais 
robusto e de melhor qualidade para os nossos anunciantes", afirmou a empresa em 
comunicado.  
 
O Yahoo fechou acordo em junho com o Google, o maior fornecedor mundial de serviços de 
busca na Web, para tentar reforçar seu negócio publicitário e rechaçar a pressão da Microsoft 
para uma fusão com a empresa. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 set. 2008, Seudinheiro, p. B-8. 


