
Google faz advertência discreta na Índia 
Amol Sharma  
 
Restrições de conteúdo podem prejudicar negócios, diz companhia em memorando confidencial  
 
O Google afirmou em um memorando confidencial para as autoridades indianas de 
regulamentação que novas restrições mais rígidas para o conteúdo da internet podem 
prejudicar a empresa e outras companhias em um mercado promissor, expondo-as a 
processos ligados a uma ampla variedade de material publicado por terceiros. 
 
A regulamentação entrou em vigor no mês passado com poucas mudanças em relação à 
proposta original. As preocupações do Google, expressas em um memorando ao qual o "Wall 
Street Journal" teve acesso, somaram-se às críticas de defensores dos direitos civis, que 
alegam que as novas regras reprimem a liberdade de expressão na internet. 
 
Entre outras coisas, as novas regras obrigam os sites a remover conteúdo ofensivo como 
qualquer material "grosseiramente danoso" ou "molestador". Elas obrigam os provedores de 
internet e as redes sociais a barrar certos tipos de conteúdo explicitados nos contratos de 
termos de uso do site. 
 
Os sites também são responsáveis por remover o conteúdo indesejável até 36 horas depois da 
notificação pelas autoridades. 
 
Posição contrasta com a abordagem bastante visível adotada pela empresa contra censura na 
China 
Um porta-voz do Ministério das Comunicações e da Tecnologia da Informação da Índia disse 
que realizou uma análise aprofundada dos comentários do público sobre a proposta das regras. 
O ministério vai emitir em breve um "esclarecimento" sobre as dúvidas expressas nas últimas 
semanas pelos defensores da liberdade de expressão, acrescentou. 
 
O memorando do Google afirma que a regulamentação das empresas de internet "tem um 
papel crucial em determinar até que ponto a internet será livre para a população mundial como 
um meio de comunicação, especialmente para os milhões de indianos que a estão usando cada 
vez mais em seu cotidiano". Um porta-voz do Google não quis comentar as novas regras. 
 
As empresas de internet veem a Índia como um mercado de potencial gigantesco. Associações 
do setor afirmam que a Índia já é um dos maiores mercados de internet do mundo, com uma 
base de usuários de 80 milhões a 100 milhões. O banco de investimento Caris & Co. prevê que 
o país tenha entre 180 milhões e 200 milhões de internautas em 2015. 
 
O discreto lobby do Google na Índia contrasta totalmente com a abordagem bastante visível 
adotada pela empresa de Mountain View, na Califórnia, para a China no ano passado, quando 
ela protestou contra a censura de seu site de buscas. O Google optou por redirecionar os 
internautas chineses para uma versão sem censura de seu site de busca em Hong Kong. 
 
A Índia não tem o mesmo tipo de censura explícita ou bloqueio amplo que há na China. Mas o 
Google e outros sites já enfrentam exigências da polícia indiana e de outras autoridades para 
remover conteúdo considerado ofensivo, como material que afronta políticos ou religiosos 
importantes. 
 
Uma pessoa a par do pensamento da empresa disse que o Google está insatisfeito porque as 
regras não solucionam suas preocupações, mas acredita que o novo sistema já é uma melhoria 
em relação ao antigo, em que a empresa recebia solicitações de retirada de conteúdo do ar 
sem qualquer guia sobre o que é considerado fora dos limites. O Google planeja continuar na 
Índia e tentar influenciar a maneira como as regras da internet são fiscalizadas, disse a 
pessoa. 
 
Apar Gupta, advogado de Nova Déli e especialista em legislação de internet que apresentou 
uma queixa sobre as regras, disse que o governo fez apenas "mudanças rápidas" com base 



nas sugestões de outras partes. "O processo não foi aberto e consultivo. As mudanças entre a 
proposta inicial e o rascunho final não foram explicadas" e as regras finais foram publicadas 
em um site do governo sem qualquer divulgação, disse. 
 
O Google foi o site de buscas mais popular da Índia em março, com 56,3 milhões de visitantes, 
segundo a empresa de pesquisa de audiência ViziSense. O site de relacionamento social Orkut, 
do Google, é a sexta rede social mais popular da Índia, com 14 milhões de visitantes no 
período. O site de relacionamento social Facebook foi o terceiro, com 35,2 milhões de usuários. 
Uma porta-voz do Facebook India não quis comentar o assunto. 
 
As empresas de internet ainda não comentaram publicamente as novas regras indianas, mas 
algumas já tinham apresentando comentários confidenciais. 
 
Um porta-voz do Ministério das Comunicações disse que o governo manterá a correspondência 
com as empresas confidencial, mas elas têm todo o direito de comentar publicamente. 
 
As regras proíbem conteúdo "altamente prejudicial, injurioso ou blasfemo", bem como 
qualquer coisa "condenável etnicamente", "desrespeitosa" ou que "finja ser expressada por 
alguém". 
 
O Google já afirmou que essa linguagem é "descritiva demais" e proíbe material que pode não 
ser ilegal pela lei indiana. A empresa queria substituir essas cláusulas pela proibição de 
conteúdo que "viole qualquer lei em vigor no momento". 
 
O Google afirmou também que está "preocupado" com uma cláusula pela qual uma empresa 
de internet "não deve hospedar, publicar, editar ou armazenar" conteúdo proibido. O Google 
afirma que essa redação expõe a empresa a processos causados por material publicado por 
terceiros, com potencial de causar "danos enormes" para a empresa. Os advogados dizem que 
a responsabilidade da empresa varia muito, com possibilidade de detenção e multas, a 
depender de qual lei for infringida. As autoridades fizeram mudanças mínimas nessas 
cláusulas.  
 
A companhia também tentou eliminar uma cláusula que diz que a empresa de internet deve 
remover o conteúdo questionável depois de "obter conhecimento próprio" do material ou 
depois de notificada pelas autoridades. O Google queria retirar das empresas a 
responsabilidade de decidir o que é ilegal, e se basear em um comunicado por escrito "de um 
tribunal ou outra autoridade governamental com poder judicial". 
 
Na versão final, essa cláusula passou apenas por pequenas modificações. 
 
Companhia lança serviço de música e desafia Amazon 
Barbara Ortutay  
 
Hugo Barra, diretor de produtos do Google, na conferência para desenvolvedores de software 
onde o serviço foi anunciadoO Google está lançando um novo serviço que permite aos usuários 
o armazenamento remoto de músicas e o acesso a elas a partir de qualquer dispositivo 
compatível, incluindo telefones celulares, tablets e computadores. 
 
O serviço começou a ser oferecido pelo Google ontem, apenas sob convite. Sob o título "Music 
Beta by Google", ele será gratuito no início, enquanto estiver sendo testado. A companhia, que 
fez o anúncio em sua conferência anual para desenvolvedores de software, em San Francisco, 
não disse quanto pretende cobrar mais tarde. 
 
Os usuários poderão armazenar até 20 mil músicas na "nuvem" - o termo técnico para o 
arquivamento de dados em servidores remotos, com acesso às informações via internet. Eles 
podem criar "playlists" manualmente, ou com base em uma determinada música. Nesse último 
caso, a música escolhida dita as demais que serão incluídas na lista por similaridade. É algo 
parecido com o serviço de rádio via internet Pandora, mas baseado na própria coleção de 
músicas do usuário. 



 
A iniciativa do Google, há muito aguardada, vai competir com o serviço em nuvem da Amazon, 
que também permite aos usuários tocar as músicas que eles armazenaram na nuvem em seus 
computadores ou em um smartphone com o sistema operacional Android, do Google. No 
mercado, comenta-se que a Apple estaria trabalhando em um serviço parecido. 
 
O que ainda não está claro é se as gravadoras vão acompanhar o serviço. O Google não 
mencionou ontem nenhum acordo com gravadoras. A Recording Industry Association of 
America, associação que defende os interesses das gravadoras americanas, não quis comentar 
o assunto.  
 
O Google, sediado em Mountain View, na Califórnia, também anunciou um serviço de locação 
de filmes que está agora disponível no Android Marketplace, sua resposta à loja virtual de 
aplicativos da Apple. Os filmes estão disponíveis para locação por US$ 1,99, US$ 2,99 ou US$ 
3,99. 
 
Em um momento "o futuro é agora", a companhia deu uma prévia de um serviço que está 
chamando de Android@Home, que permite aos aplicativos baseados no Android interagirem 
com utensílios e aparelhos eletrônicos domésticos. Com isso, os usuários poderão usar 
aparelhos que operam sob o sistema Android para controlar a iluminação, aparelhos como 
lava-louças ou tocadores de música, além de uma série de outros equipamentos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 maio 2011, Empresas, p. B4. 


