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A Google Inc. não quer correr riscos quando seu diretor-presidente, Eric Schmidt, enfrentar 
hoje uma audiência no Senado dos Estados Unidos sobre se a empresa abusa de sua posição 
dominante no setor de buscas na Internet. 
  
Na esperança de evitar qualquer ação antitruste, a Google contratou pelo menos 13 grupos de 
lobby e empresas de comunicação desde maio, quando a Comissão de Comércio Federal 
ampliou a investigação do gigante da Internet. Firmas lideradas por figuras proeminentes 
tanto do Partido Democrata, que apoia o governo, quanto do Republicano, de oposição - 
incluindo o ex-líder democrata do Congresso Richard Gephardt e o filho do senador republicano 
Richard Lugar - vão ajudar a defender a empresa. 
  
Pairando sobre a sabatina no Congresso estará a sombra da rival Microsoft Corp., cujo ex-
diretor-presidente, Bill Gates, teve de enfrentar uma comissão do semelhante no dia 3 de 
março de 1998. Dois meses após o desempenho instável de Gates durante a audiência, o 
governo dos EUA golpeou a Microsoft com uma ação antitruste em que a acusou de abusar de 
sua posição dominante no mercado de sistemas operacionais para PCs. Embora a Microsoft, 
que muitas vezes optou por confrontar o governo, no final conseguiu evitar uma cisão de seus 
negócios, o processo jurídico a afetou durante anos. 
  
Na época, Schmidt era um executivo de software que criticava o domínio do sistema 
operacional da Microsoft e a Google ainda não havia sido fundada. Agora, Schmidt representa 
uma empresa cuja situação notavelmente se assemelha à da Microsoft de 13 anos atrás. 
  
Como a Microsoft daquela época, a Google depende predominantemente de seu principal 
produto, o motor de buscas na Internet, e domina o mercado para esse produto. Ele é 
responsável por cerca de dois terços das buscas da Internet nos EUA e mais de 80% em 
muitos países europeus, segundo a comScore Inc. 
  
A Microsoft agora lidera o coro de críticos que diz que a Google utiliza seu domínio no setor de 
buscas para ganhar vantagem em outros serviços, tais como a listagens de empresas, mapas e 
sites de comparação de produtos. 
  
A Google diz que tem o interesse dos usuários em mente e acrescenta que se as pessoas não 
gostam de suas ofertas, os concorrentes estão a apenas um clique de distância. 
  
Uma lição que a Google aprendeu com a experiência de Gates: não parecer arrogante. 
"Entendemos que com o sucesso vêm as investigações e estamos felizes em participar da 
audiência e responder a quaisquer perguntas que os senadores possam ter sobre os nossos 
negócios", disse uma porta-voz da Google. 
  
Schmidt fez três rodadas de visitas aos senadores do Comitê Judiciário nas últimas semanas 
para responder a suas preocupações, disse um porta-voz do Google. Um dos seus principais 
engenheiros de busca, Matt Cutts, também visitou o Capitólio para rebater acusações de que o 
Google muda a sua fórmula de busca para que os concorrentes apareçam com menos 
relevância. 
  
Os cofundadores da Google, Larry Page e Sergey Brin, se reuniram com alguns políticos 
proeminentes em Washington ao longo do ano passado, segundo uma pessoa familiarizada 
com o assunto. Page foi substituído por Schmidt como diretor-presidente em abril. 
  
Com suas novos contratações, a Google conta agora com pelo menos 25 grupos de lobby e 
empresas de comunicação, muitos deles ligados ao Partido Republicano, trabalhando em sua 
defesa em questões como a privacidade on-line e as ameaças à concorrência. Isso ajuda a 
acabar com qualquer percepção de que a empresa, que recebeu o então candidato presidencial 
Barack Obama em sua sede em 2007, tenha inclinações democratas. Diversos funcionários do 



Google passaram a trabalhar na Casa Branca depois que Obama foi eleito, e este nomeou 
Schmidt para seu Conselho de Assessores em Ciência e Tecnologia. 
  
"Temos uma história forte para contar sobre o nosso negócio, e temos procurado os melhores 
talentos que podemos encontrar para ajudar-nos a contá-la", disse uma porta-voz do Google. 
  
Depois de muito tempo gastando menos que a Microsoft com lobby, a Google alcançou a rival 
no primeiro semestre deste ano. Documentos públicos mostram que ambas as empresas 
gastaram cerca de US$ 3,5 milhões no mesmo período. 
  
A Google não enfrenta a mesma oposição ferrenha no Vale do Silício que perseguiu a Microsoft 
no final dos anos 90. Para minimizar as preocupações de monopólio, ela também pode apontar 
para poderosos rivais, como a Facebook Inc., que atraiu a atenção de usuários da Internet. 
Ainda assim, a audiência de hoje poderia focar a atenção nos tropeços recentes da Google. No 
mês passado, a empresa pagou US$ 500 milhões para encerrar uma investigação criminal 
envolvendo anúncios ilegais de farmácias on-line no seu site de busca. Schmidt também 
buscará evitar gafes, como o seu comentário no ano passado que a política da Google "é ir até 
o limite e não o cruzar." 
  
A Google lançou uma campanha publicitária para se conectar a questões politicamente 
importantes, como a criação de empregos e a ajuda a pequenas empresas. Alguns dos 
anúncios destacam empresas localizadas em Estados de senadores da comissão jurídica que 
realiza a audiência de hoje. 
  
A Google também tem se esforçado para ter algum controle sobre a forma como a audiência 
será realizada. De acordo com pessoas a par do assunto, a empresa conseguiu que Schmidt 
apareça sozinho durante a audiência, em vez de ter que dividir os holofotes com outras 
testemunhas, algo que foi considerado um dos pontos fracos da aparição de Gates. 
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