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Para evitar censura, empresa transfere sistema de buscas para a ex-colônia britânica. Governo 
chinês reage 
 
SÃO FRANCISCO. Dois meses depois de ameaçar deixar a China devido à censura e ataques de 
hackers chineses, a Google anunciou ontem que está fechando seu mecanismo de buscas no 
país e redirecionando os internautas chineses para a sua versão de Hong Kong, que não é 
censurada. A versão, no entanto, pode ser bloqueada na China continental.  
 
Num blog, a Google explicou que manterá a maior parte de suas operações na China, inclusive 
suas equipes de pesquisa, desenvolvimento e força de vendas. A medida representa um 
poderoso golpe à regulação chinesa, mas também uma ação arriscada em que a Google — 
uma das principais empresas de tecnologia do mundo — essencialmente dá as costas ao maior 
mercado de internet do planeta, com 400 milhões de usuários e crescendo.  
 
Alguns links de Hong Kong não eram acessados ontem  
 
“Calcular como cumprir nossa promessa de deter a censura no mecanismo de buscas da 
Google. cn foi difícil”, contou David Drummond, advogado da empresa, no blog. “Queremos 
que o máximo de pessoas possível tenham acesso aos nossos serviços no mundo, incluindo na 
China continental, embora o governo chinês tenha sido claro de que a autocensura era um 
requisito legal não negociável.” 
 
Drummond explicou que o mecanismo baseado em Hong Kong fornecerá os resultados em 
caracteres chineses simplificados, como os usados no território continental, e que a medida era 
“completamente legal”. O Conselho Estatal de Informação chinês respondeu afirmando que a 
Google está “completamente errada” ao acabar com a censura ao portal.  
 
— A Google violou uma promessa escrita que fez ao entrar no mercado chinês. É 
completamente errado terminar com o filtro em seu provedor de buscas e acusar a China de 
ataques de hackers (sofridos meses atrás). Firmemente nos opomos a politizar questões 
comerciais e manifestamos nosso descontentamento e revolta com as acusações e práticas da 
Google — disse um funcionário do conselho à agência de notícias estatal.  
 
Os resultados da Google de Hong Kong não são censurados, mas o governo chinês poderia 
filtrar o que é visto no país. Ontem, para usuários na China era impossível acessar alguns links 
fornecidos pelo serviço em Hong Kong.  
 
Embora seja parte da China, a ex-colônia britânica conquistou um certo grau de autonomia ao 
ser devolvida, 13 anos atrás. A liberdade política e jurídica foi preservada em sua maior parte, 
e a internet não é censurada. Isso transformou Hong Kong numa atraente base para empresas 
que operam na China, explicou Nicholas Bequelin, pesquisador da organização Human Rights 
Watch.  
 
— A China pode ver isso como um desafio à sua soberania sobre Hong Kong — disse Bequelin. 
— Isso pode pressionar as autoridades de Hong Kong, que são escolhidas por Pequim. A 
decisão da Google encerra uma aposta de quatro anos da empresa de que o mecanismo de 
buscas na China, mesmo censurado, ajudaria a levar mais informações aos chineses e 
afrouxaria os controles do governo sobre a internet. Ao invés disso, as autoridades chinesas 
aumentaram seu controle sobre a internet nos últimos anos. Alguns executivos ocidentais 
dizem que a decisão da Google simboliza uma piora no clima no país para empresas 
estrangeiras.  
 
— A internet era vista como um estímulo para a China se integrar mais ao mundo. O fato de a 
Google não existir mais na China indica que o caminho do país como uma potência emergente 
está indo numa direção diferente daquela que o mundo esperava — disse Xiao Qiang, diretor 
do projeto Internet China, da Universidade da Califórnia, em Berkeley.  



 
A Google não era a líder do mercado no país, ficava atrás da Baidu.com, local, com 33% 
contra 63%. A decisão de fechar o mecanismo de buscas no país terá um impacto limitado na 
empresa. A China responde por uma pequena fração do faturamento global de US$ 23,6 
bilhões. Ainda assim, retirar sua presença do maior mercado de internet do mundo pode ter 
repercussões a longo prazo.  
 
Alguns analistas ocidentais acreditam que os reguladores chineses irão retaliar bloqueando a 
versão do Google de Hong Kong ou bloqueando completamente mecanismos de buscas 
americanos, como já fazem com YouTube, Facebook e Twitter.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 23 mar. 2010, Economia, p. 28. 


