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Jared Starkey está entrando com tudo na disputa pela banda larga do Google. Um dia depois 
de a empresa ter anunciado que vai fornecer serviços de internet de alta velocidade para até 
500 mil pessoas nos Estados Unidos, Starkey criou uma página no Facebook para convencer a 
companhia a levar o serviço à sua cidade natal de Topeka, no Kansas. Desde então, Starkey 
vem distribuindo colares cor de laranja feitos de cabos de fibras ópticas e chegou a organizar 
uma passeata de 100 moradores da capital do Estado do Kansas em apoio ao plano de banda 
larga. "Estou falando com praticamente todo mundo sobre isso", diz esse funcionário de 26 
anos de uma pequena companhia de "web design". 
 
Cidades de todas as partes dos EUA, famintas por uma conexão de banda larga melhor, 
tentam atrair a atenção do Google. A companhia de Mountain View, na Califórnia, anunciou no 
mês passado que pretende lançar um serviço de internet de 1 Gigabit por segundo (Gbps), 
cerca de 20 vezes mais veloz que o serviço mais rápido oferecido pela Verizon 
Communications. Richard Whitt, assessor jurídico de mídia e telecomunicações do Google em 
Washington, diz que a companhia poderá investir "centenas de milhões de dólares" no esforço, 
que envolverá a instalação de linhas de fibras ópticas até a porta das residências em um 
pequeno número de cidades. O Google vai aceitar pedidos das prefeituras em seu site até o dia 
26. 
 
O Google não informou se vai ampliar a oferta do serviço no futuro, ou se passará a cobrar por 
ele, mas analistas dizem acreditar que a iniciativa visa mais motivar os provedores de banda 
larga já existentes do que obter ganhos financeiros diretos. A velocidade média de conexão 
nos EUA, segundo a provedora de serviços de internet Akamai Technologies, é de 3,9 Mbps, 
bem menor que as médias de 14,6 e 7,9 Mbps da Coreia do Sul e do Japão. Se o acesso ficar 
mais rápido, as pessoas provavelmente passarão mais tempo vendo vídeos ou jogando 
videogame on-line, o que proporcionaria ao Google novas maneiras de expandir seus negócios 
com propaganda. "O Google está tentando forçar a questão para mostrar quais oportunidades 
existem com uma banda larga ultrarrápida", diz o analista Jason Blackwell da ABI Research. 
 
Os municípios estão indo bem além das inscrições formais para fazer parte da experiência. 
Greensboro, na Carolina do Norte, prepara a "Operação Google", um pacote de presentes que 
será entregue na sede do Google, e já reservou US$ 50 mil para promover seu esforço na 
banda larga. O prefeito de Topeka renomeou a cidade como Google neste mês. Funcionários 
de Duluth, Minnesota, responderam à iniciativa com um vídeo, declarando que "para vencer a 
corrida armamentista estimulada pela Google", todo homem primogênito da cidade mudaria 
seu primeiro nome para "Google Fiber". (Claro, era uma piada). 
 
Muitas cidades, desesperadas para receber um aceno do Google, estão se apoiando em 
esforços liderados pelos moradores. Ativistas criaram mais de 70 páginas no Facebook para 
atrair a atenção para cidades como Grand Rapids, em Michigan; Columbia, no Missouri; e 
Ventura, na Califórnia. O Google poderá prestar atenção a esse movimento. "O nível de apoio 
da comunidade certamente é um dos fatores que estamos levando em consideração", diz um 
porta-voz da companhia. 
 
Empresas locais também estão se envolvendo por acreditar que um serviço de internet mais 
ágil vai ajudar a criar empregos e oportunidades de negócios. Um restaurante de Topeka 
chamado "The Break Room" distribuiu 20 cupons de refeições gratuitas para as pessoas que 
preencheram uma petição on-line em apoio ao serviço de banda larga do Google. Em 
Baltimore, donos de pequenas empresas criaram uma página no Facebook chamada Bmore 
Fiber!, que já atraiu 3.850 seguidores. Os ativistas também montaram uma campanha de 
mensagens de texto via telefone celular para alertar os moradores da cidade sobre as 
próximas atividades, como a distribuição de folhetos e uma passeata porta a porta para 
convencer a população. "Estou aqui há 15 anos e nunca vi uma mobilização da sociedade civil 
ocorrer tão rapidamente", diz Andrew Frank, um ex-vice-prefeito de Baltimore. 
 



O Google não revela quais serão os critérios para escolher as cidades vencedoras, o que vem 
levando a alguns apelos apaixonados e incomuns. Na página de Topeka no Facebook, os 
moradores Kurt Eskilson e Dan Billen postaram o que eles chamam de "balada de amor à 
internet". Dizem os versos: "Topeka é uma desolação para os nerds da internet, mas pode 
haver esperança? Eu ouvi dizer que o Google está chegando, com a velocidade que nós 
merecemos." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 mar. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B2. 


