
 
Google entra na mira das autoridades na Europa 
Nikki Tait 

 
Decidir como lidar com o caso do Google será um dos primeiros grandes testes para Joaquín 
Almunia, o novo comissário de concorrência da União Europeia (UE). 
 
Acredita-se que as queixas contra a companhia tenham chegado durante os últimos dias do 
reinado de Neelie Kroes como chefe do órgão antitruste do bloco econômico europeu. A 
determinada política holandesa, no entanto, estava concentrada principalmente em resolver os 
casos já em investigação pelo órgão antes do fim de seu mandato de cinco anos  incluindo a 
longa batalha com a Microsoft - para deixar um caminho livre para seu sucessor. 
 
As especulações de que o Google poderia enfrentar uma investigação antitruste na Europa vêm 
servindo há semanas de matéria-prima para a fábrica de rumores da Comissão Europeia. 
 
Nas primeiras horas de ontem, essa perspectiva ganhou tons mais realistas, depois de a 
companhia confirmar em um blog que havia recebido três queixas do órgão regulador 
antitruste europeu. 
 
Bruxelas, então, deixou rapidamente claro que, neste estágio, não se trata de uma 
investigação formal. Seguindo seu procedimento normal, a comissão repassou as objeções que 
recebeu para o site de buscas na internet e pediu comentários, acrescentando suas próprias 
perguntas sobre tais queixas. 
 
O Google, abertamente, gostaria de poder driblar as autoridades reguladoras. "Está em um 
estágio muito informal [...] Temos esperança de que possamos convencê-los a não prosseguir 
com isso", afirmou Julia Holtz, assessora jurídica do Google na Europa, que defende o 
algoritmo da companhia, usado para classificar os resultados das buscas. 
 
Holtz também considerou "desnecessária" a ideia de que o Google poderia precisar ajustar seu 
modelo operacional  ou oferecer paliativos à comissão - para mitigar a preocupação com as 
queixas. Conseguir determinar se o otimismo do Google realmente é fundamentado é uma 
questão bem diferente. Nas próximas semanas, representantes da comissão vão receber e 
digerir a resposta do Google. A partir disso, terão de decidir se iniciarão os procedimentos 
formais ou não. 
 
Se tal medida for tomada, isso representaria uma oportunidade para que terceiros se juntem 
às queixas, o que poderia aumentar a abrangência do caso. Ainda poder levar vários meses, 
no entanto, antes de a comissão decidir se vai iniciar as acusações formais contra o Google, o 
que significaria uma nervosa espera para a empresa. 
 
Por exemplo, a Opera, pequena empresa norueguesa de navegadores de internet, entrou com 
uma queixa em dezembro de 2007 acusando a Microsoft de supostamente atrelar ilegalmente 
produtos de software. Levou pouco mais de um ano, até janeiro de 2009, para a comissão 
investigar e enviar as acusações formais à companhia americana. 
 
Caberá, então, a Almunia  e a Alexander Italianer, que há menos de uma semana assumiu o 
comando da diretoria de concorrência da comissão  decidir se o órgão europeu vai confrontar 
outro grande grupo empresarial dos Estados Unidos. 
 
O novo chefe de concorrência, nascido na Espanha, tem formação jurídica e impressionou a 
fraternidade legal de Bruxelas ao sugerir uma abordagem mais cerebral a questões antitruste e 
o endurecimento nas penalidades e na fiscalização. Quando perguntado a respeito do Google 
em uma conferência em Paris, na semana passada, Almunia habilidosamente driblou a 
questão. 
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