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Jornais atacam Google
e cobram cooperação
Debate tenso encerra congresso mundial do setor; presidente da
Associação Mundial de Jornais diz que Google é cleptomaníaco

PUBLICIDADE

Bia Aydar
deixa o comando
da agência MPM
Executiva ficou sete anos à frente
da agência, que será reestruturada
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A Associação Mundial de Jornais (WAN) voltou a atacar duramente o Google e reclamou
dafalta decooperaçãoemresolver a questão dos direitos autoraisno usodenotíciaspelos chamados “agregadores” na internet, entre os quais o Google
News é o líder absoluto. “Temos tentado sentar para negociar,mas o Google não tem colaborado. Enquanto isso, continua com sua cleptomania”, disse ontem Gavin O’Reilly, presidente da WAN, na sessão de encerramento do 62º congresso
mundial do setor. O’Reilly se dirigia a David Drummond, vicepresidente de assuntos jurídicos do Google, que participou
do painel.
Segundo O’Reilly, o Google
tem sido “insistentemente convocado” a colaborar com a implantação de um software, criado pela WAN, denominado
ACAP, e que permite a um site
noticioso controlar o uso de seu
conteúdo por terceiros. “Vocês
conversam aqui e ali, mas se recusam a sentar à mesa com a
associação”, disse.
“Vim a esse debate em missãodepazedesarmado”,amenizou Drummond. “O Google não
é o culpado. Os jornais é que não
estão aproveitando todo o nos-
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ACUSAÇÃO – Para O’Reilly, Google desrespeita as leis do copyright

so potencial, e deveriam trabalhar mais próximos a nós”, defendeu-se .
Visivelmente
irritado,
O’Reilly mencionou que recentemente o presidente mundial
do Google, Eric Schmidt, disse
em entrevista que “é um imperativo moral ajudar os jornais”.
E rebateu: “Ninguém aqui está
falando em caridade, nem de

certo ou errado. Estamos falando de leis, de copyrights de conteúdos que, sejamos honestos,
custa caro produzir.”
“OGoogle sempre fala no tráfego que gera para os sites dos
jornais. Mas não seria um direito das empresas escolher o que
querem pelo seu conteúdo, se é
tráfego,pagamentooualgodiferente?”, disse O’Reilly. “Se o

Google reconhece a legitimidade dos direitos autorais,
pelo menos deveria ser a favor da implantação do
ACAP. Não estamos falando
de algo abstrato, é só a lei.”
Drummondprocuroucontemporizar, afirmando que,
na visão de sua empresa, o
buscador não está infringindodireitos.“Temosumadiferença fundamental aí. Não
consideramos que pesquisar
e organizar links seja quebra
de direitos.” Segundo ele,
temhavido “decisõesfavoráveis” de alguns tribunais pelo mundo. “Não queremos
dar uma mãozinha, queremos que todo mundo ganhe
dinheiro.” Mas Drummond
admitiu que o Google “ainda
não fez tudo o que está ao seu
alcance”.
A Coréia do Sul é um raro
caso de não dominância do
Google, que tem no país uma
participação de mercado
que não chega a 5%, enquanto 73% das buscas se dividem
entre cinco buscadores locais.Aoapresentaressequadro,Dae-WhanChang,presidente da associação de empresas jornalísticas, procuroumoderar: “Vocês deviam
aproveitar queestão na capital indiana da alta tecnologia, e fazer aqui o Manifesto
de Hyderabad pelo respeito
aos direitos autorais. Temos
de nos preocupar também
emconsolidarconceitos evalores para os mais novos, para as gerações que virão.” ●
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agência de propaganda MPM,
que faz parte do
Grupo ABC, do
publicitário Nizan Guanaes, vai sofrer
uma reestruturação, que
será anunciada na próxima
semana. As mudanças são
decorrência da saída de Bia
Aydar, que ocupou a presidência da agência nos últimos sete anos. Bia, junto
com a irmã, Fernanda Nigro, vai comandar a própria empresa, a Semparar,
voltada para a área de relações públicos e consultoria
de eventos. Fernanda também trabalhava na MPM.
Amiga de longa data de
Nizan, Bia se especializou
em ações de relações públicas num estilo próximo do
modelo adotado por essa
atividade nos Estados Unidos, onde os profissionais
fazem a ponte entre empresários, governos e outras
conexões. Ela trabalhou
também para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
Embora tenha se empenhado em assumir o posto
de publicitária, ela reconhece que não terá saudades.
Acredita que sua vocação é
o trabalho de relações públicas e arquitetura de eventos, aos quais sempre se dedicou. “Vou usar minhas
conexões para viabilizar
negócios”, diz. “Não é um
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trabalho que se aprende,
mas que se constrói em
anos de vivência no meio.
Por isso, estou montando
um modelo de negócios que
não tem similar no mercado brasileiro, embora tenha
semelhança com as empresas de relações públicas
americanas.”
As irmãs apostam que o
atual momento é ideal para
o que pretendem oferecer.
Há um cenário de expansão
se desenhando nos próximos anos, com eventos como a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016. Bia diz que
já começou a ser sondada
até por companhias internacionais. Pelas estimativas
da Pricewaterhouse Coopers, o mercado de entretenimento e mídia, que considera 12 categorias no período de 2009-2013, terá crescimento de 2,7%. Mas, no Brasil, esse mercado deve crescer 4,6% ao ano até 2013.
Guanaes informou que
avalia nomes para o lugar
de Bia e que eles seguem
parceiros. Aproveitou para
anunciar a compra de outra
agência em São Francisco,
nos EUA. A agência Dojo
será tocada pelos três sócios – Mauro Alencar, brasileiro radicado por lá, e os
americanos Geoff Edwards
e Jeremy Brown. ●
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