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Presidente da empresa afirma que uso das notícias no Google News é legal 
 
Havia todos os ingredientes para um grande confronto: Eric E. Schmidt, presidente do Google, 
falou na semana passada numa convenção de executivos de jornais num momento em que um 
coro crescente do setor acusa o Google de obter sucesso, em parte, às custas dos jornais. 
 
Porém, qualquer controvérsia aberta reverberou pouco mais que um jornal encharcado 
batendo na soleira de uma porta. O discurso de Schmidt encerrando a reunião anual da 
Newspaper Association of America foi uma fala prolongada sobre a importância dos jornais e 
os desafios e oportunidades trazidas por tecnologias como o celular. 
 
Seu discurso foi seguido por perguntas polidas de executivos do setor que só tocaram 
superficialmente no ponto dolorido: se o uso de manchetes e fragmentos de matérias de 
jornais no Google News é um "uso justo", segundo a lei de direitos autorais, ou uma 
apropriação indevida de conteúdo. 
 
"Fiquei surpreso pelo fato de as editoras de jornais terem deixado o Google se safar", disse Jim 
Chisholm, consultor da iMedia Advisory que assessora companhias jornalísticas. "Embora o 
Google News crie muito público, a questão será, em última instância, quem vai ganhar 
dinheiro com isso: o Google ou as empresas jornalísticas?"  
 
Na segunda-feira da semana passada, a agência de notícias Associated Press anunciou que vai 
exigir que sites que usam o trabalho de organizações noticiosas, incluindo a AP e seus jornais 
associados, obtenham permissão e dividam a receita com eles. "A resolução final disso tudo 
será determinada por como se interpreta uso justo", afirmou Schmidt. Mas ele disse estar "um 
pouco confuso" por notícias que identificavam o Google como alvo da iniciativa da AP, uma vez 
que sua empresa atualmente licencia e abriga matérias noticiosas da AP.  
 
Há muito que o Google insiste em que o uso de fragmentos e manchetes no Google News é 
legal. O Google News, lembrou Schmidt, direciona um grande volume de tráfego para sites de 
jornais, que capitalizam via publicidade. 
 
É tecnologicamente simples para qualquer site de jornal manter seu conteúdo fora do Google e 
do Google News, mas poucos jornais - se é que há algum - escolheram esse caminho. Mas os 
jornais se ressentem do fato de a companhia, que recentemente começou a exibir anúncios no 
Google News, lucrar em cima do seu conteúdo. 
 
A AP não deu detalhes sobre como exatamente pretende lidar com a questão. Pouco antes do 
discurso de Schmidt, William Dean Singleton, presidente do conselho da AP e presidente 
executivo do MediaNews Group, disse: "Não produzimos para alguém usar nosso conteúdo, a 
menos que pague por ele. As licenças que daremos no futuro limitarão onde e quanto de nosso 
conteúdo poderá ser usado." Nas próximas semanas, executivos da AP devem oferecer 
recomendações sobre como proceder. As companhias jornalísticas não têm se mostrado 
dispostas a testar a questão nos tribunais, nos quais os argumentos de uso justo do Google 
poderia se impor.  
 
Em seu discurso, Schmidt encorajou os jornais a criar produtos noticiosos mais personalizados 
que pudessem ser distribuídos com eficácia na internet, em telefones celulares e outros 
dispositivos. "Achamos que podemos construir um negócio - de novo, com vocês - com 
recursos publicitários significativos, em que a publicidade é visada para o conteúdo", disse. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 abr. 2009, Economia & Negócios, p. B10. 


