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Muitas companhia chinesas estão reconsiderando seus laços com o Google, na esteira da 
decisão da companhia americana de confrontar o governo da China por causa da censura à 
internet. 
 
A decisão de companhias como a Sina, um portal da internet, ou a China Mobile, uma 
operadora de telefonia, sobre permanecerem ou não como parceiras do Google na área de 
busca, surge num clima de crescente pressão política, à medida que o governo manifesta seu 
descontentamento com a provocação do Google. 
 
Alguns parceiros disseram que estão revendo suas relações com o Google. "No momento 
estamos discutindo isso internamente", afirmou ontem Luo Weimin, diretor operacional da 
Xunlei, um site de download de vídeos cujo mecanismo de busca é apoiado pelo Google. 
 
A Sina, um dos maiores portais de notícias de China, também disse que está considerando o 
impacto da decisão do Google sobre seus laços com a companhia americana. A função de 
busca na internet na página da Sina é acionada pelo Google. 
 
A companhia de software Kingsoft, que roda um dicionário on-line com o Google, disse que 
ainda não pensou no que vai fazer depois do vencimento de seu contrato, em outubro. 
"Ontem, o pessoal do Google me disse em particular que se passarmos a sofrer pressões, eles 
vão entender", disse Gao Zhang, um porta-voz da companhia. 
 
Em mais um revés para o Google, um modelo de celular fabricado pela Motorola e vendido pela 
China Telecom, a terceira maior operadora de telefonia móvel da China, não incluirá mais o 
mecanismo de busca do Google. Isso acontece depois de um anúncio feito pela China Unicom, 
a concorrente maior da China Telecom, de que os telefones que ela vende e que usam o 
sistema operacional Android do Google, não terão mais a função de busca da companhia 
americana. 
 
O Google tem milhares de parcerias na China, que vão de relações frouxas com publicitários a 
cooperações, onde ela oferece serviços conjuntos com outros grupos da internet. 
 
Analistas diziam ontem que os pequenos clientes e as agências de propaganda deverão decidir 
se ficam ou não com o Google com base em parâmetros puramente comerciais, mas os 
parceiros maiores precisam levar em conta considerações políticas porque tem uma visibilidade 
maior e dependem mais de aprovações reguladoras como as licenças de provedores de 
conteúdo pela internet. 
 
"Para os clientes de propaganda e os agentes publicitários, a única coisa que importa será a 
continuidade da estabilidade do tráfego no site de Hong Kong", disse Edward Uy, executivo-
chefe da Analysys, uma firma de pesquisas da internet. "Mas para as companhias da internet 
que possuem parcerias mais próximas e alguns serviços integrados com o Google, o impacto 
será maior. Elas também irão considerar o que o governo pensa e quer que elas façam", 
acrescentou ele. 
 
A página do Google no Renren, o equivalente chinês do Facebook, foi fechada na quarta-feira, 
tirando da companhia um espaço de marketing importante. Os usuários que visitaram a página 
do Xiao Gu Gege, ou "Irmão mais novo Google", no Renren foram informados: "Esta conta foi 
bloqueada pelo administrador devido a comportamento inadequado". 
 
Os anfitriões (hosts) de sites da internet na China estão sendo responsabilizados pelas 
autoridades pelo conteúdo existente em seus domínios, e estão sendo forçados a praticar a 
autocensura. Eles sempre recebem orientações explícitas e detalhadas sobre a censura. O 
governo também ordenou à imprensa local que ignore o impasse com o Google. 
 



Um editor de um portal de notícias disse que funcionários do governo encarregados da censura 
à internet proibiram a divulgação de informações sobre o Google a não ser as que forem 
divulgadas pela imprensa oficial, como a agência Xinhua. 
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