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O Google contra os jornais europeus

●✽ gilles.lapouge@wanadoo.fr

‘Boicote’ ao Google News no Brasil vira referência
Jornais brasileiros decidiram há um ano abandonar o serviço de notícias do Google, por não receberem uma remuneração considerada adequada

S erá a guerra? Ou as partes ne-
gociarãoechegarãoaumacor-
do?Osdoislados sepreparam
para o combate, mas receiam

iniciar as hostilidades.
Há muita coisa em jogo: a disputa

confronta, de um lado, o mecanismo
de busca Google, baseado em Moun-
tainView,Califórnia,e,deoutro,asedi-
toras de jornais europeus (franceses,
italianos e alemães), que acabam de se
reunir em Roma para chegar a uma po-
sição comum em face da empresa de

Larry Page.
O casus belli é simples. Os editores de

imprensa desejam que uma lei obrigue os
mecanismos de busca – e, em particular,
o Google, que teve um faturamento de
US$ 38 bilhões em 2011 e emprega 50 mil
pessoas na Califórnia – apagar um direito
(uma espécie de direito autoral) toda vez
que colocarem links remetendo a seus si-
tes de informação.

Ante a revolta dos jornais europeus, o
Googleperdeuasestribeirasecontra-ata-
cou:seessaretribuiçãoforexigida,oGoo-

gle deixará de remeter para os sites de
mídias francesas, italianas ou alemãs.
Ora, está claro que os dois contendores
não pertencem à mesma categoria. O
Google é um peso-pesado e até superpe-
sado. Os jornais europeus, mesmo os
maiores, são pesos-galo ou pesos- pluma.

A Alemanha saiu na frente. A questão já
é estudada no país há quatro anos e desde
setembro, o governo alemão adotou um
projeto similar à proposta atual dos jor-
nais europeus. Espera-se para fevereiro
uma votação do Parlamento alemão. “Es-

tamos otimistas”, dizem representantes
do grupo editorial Axel Springer, “mas
cautelosos. O Google fez de tudo para fa-
zer nosso projeto gorar.” A ministra fran-
cesadaCultura,AurélieFillipeti,também
já se declarou favorável a uma lei. O Goo-
gle replicou explicando que as trocas são
feitas nos dois sentidos. Os americanos
alegam que o Google redireciona a cada
mêsquatrobilhõesdecliquesparaaspági-
nas de internet da imprensa francesa.

Já foram lançados ataques ao Google
no passado. Sem sucesso: em 2006, os
editoresbelgasrecorreramàJustiça,argu-
mentando que o Google se apropriava de
conteúdo sem autorização. O processo
não deu em nada. Em 2009, os italianos
também atacaram a empresa americana
por “abuso de posição dominante”. Fra-
casso.Eisporqueosjornais,quesedescre-
vem como “proletários”, se voltam agora
para seus governos.

Estas escaramuças demonstram que a
imprensa não consegue enfrentar os de-
safios da modernidade. Ela fez investi-

mentos importantes, mas ainda não
encontrou o modelo adequado na in-
ternet. Os editores franceses esti-
mam que perderam€ 1 bilhão em re-
ceitas publicitárias entre 2010 e 2011,
receitas que foram sugadas para os
portaisemecanismos debusca,sobre-
tudo para o Google. Ora,com essa for-
midável perda de faturamento, as re-
ceitas da imprensa online não deco-
lam: elas estacionaram perto de€280
milhões.

Nos dois lados, Google e jornais, há
gritos, resmungos, ameaças, mas no
fundo, todos gostariam de evitar um
conflito que causaria desgastes tanto
para os mecanismos de busca como
paraosjornais.Masninguémsabemui-
to bem o que fazer. Navega-se à vista,
ao sabor das ondas, em meio às bru-
mas. Nem Júlio César, nem Clause-
witz, nem Napoleão teorizaram sobre
esses conflitos de novo tipo. É por isso
que todos hesitam, avançam, re-
cuam... / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK
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A decisão de diversos jornais bra-
sileiros de abandonar o serviço
Google News por não recebe-
rem uma remuneração pelo con-
teúdo que oferecem foi conside-
rada um preço pequeno a pagar
para proteger seus conteúdos,
apesar da queda no tráfego, e po-
de estabelecer um precedente
para outros meios de comunica-
ção no mundo.

“Passado um ano desde que to-
mamos esta decisão, achamos
que ela foi acertada”, disse à AFP
Ricardo Pedreira, diretor execu-
tivo da Associação Nacional de
Jornais (ANJ), que em 2011 reco-
mendou aos seus 154 jornais as-
sociados saírem do Google
News. “Isso representou uma li-
geira queda no tráfego dos sites
desses jornais, inferior a 5%, mas
consideramos este um preço

muito pequeno para a decisão
que tomamos”, disse.

A ANJ, que reúne 90% dos jor-
nais brasileiros, recomendou a
medida depois de tentar nego-
ciar, sem resultado, com o Goo-
gle, principal mecanismo de bus-
ca no mundo, uma remuneração
pelos conteúdos divulgados.

A decisão tomada por um de-
terminado número de jornais,
foi implementada aos poucos:
primeiro reduziram de três para
uma linha o conteúdo reproduzi-
do pelo Google News, mas a ANJ
verificou posteriormente que
muitos leitores se mostravam sa-
tisfeitos com isso e não iam ao
jornal original para obter mais in-
formações.

“O Google tem uma posição
muito fechada neste aspecto. En-
tende que não deve pagar pelo
conteúdo, que pode usá-lo livre-
mente”, criticou Pedreira.

Por seu lado o Google afirma
que não tem motivo para pagar,
uma vez que seu serviço benefi-
cia os jornais, pois direciona os
leitores para os seus websites.

“É verdade que ele gera tráfe-
go”, admitiu Pedreira, “mas não
nos interessa o leitor geral que
dá apenas uma ‘olhada’, mas sim
o leitor fiel, que sabe buscar a in-
formação e acredita em cada
marca.” Pedreira disse ainda que
a ANJ está aberta a novas discus-
sões com o Google, mas sempre
e quando “isso puder gerar uma
remuneração para os meios de
comunicação”.

O Google Brasil, que também
se diz aberto ao diálogo, decla-
rou que seu compromisso é apre-
sentar conteúdos de qualidade
“da maneira mais rápida e sim-
ples possível”. “Por isso nos asso-
ciamos a jornais importantes no
mundo que optaram pelo Goo-

gle News”, declarou Newton Ne-
to, gerente de alianças do Goo-
gle Brasil.

A recomendação da ANJ é de
2011 e foi ratificada há duas sema-
nasna reunião da Sociedade Inte-
ramericana de Imprensa, em
São Paulo, quando teve uma
grande repercussão. Embora no
Google Notícias no Brasil ainda
apareçam conteúdos de jornais

locais, portais ou sites de revis-
tas, os principais jornais brasilei-
ros – O Globo, O Estados de S.
Paulo e a Folha de S. Paulo, saí-
ram do Google News.

“Muitos jornais estão adotan-
do medidas para cobrar por seu
conteúdo online, como o The
New York Times. Tudo se insere
na lógica de valorização dos con-
teúdos para que as empresas pos-
sam se tornar modelos sustentá-
veis de negócios”, acrescentou
Pedreira.

Judith de Brito, superinten-
dente da Folha, disse que abando-
nar o Google Notícias foi “uma
boa decisão”, e que a medida não
teve impacto no tráfego de visi-
tas à página do jornal nem ao site
UOL, que faz parte do Grupo
Folha. “Folha e UOL decidiram
deixar de ser indexados pelo
Google News porque o impacto
sobre o público é insignificante e

não há remuneração por esta in-
dexação”, declarou.

Ricardo Gandour, Diretor de
Conteúdo do Grupo Estado, res-
ponsável pelo jornal O Estado
de S. Paulo, tem a mesma opi-
nião. “Depois de um ano, nossa
avaliação é positiva. Tínhamos
dúvidas se o Google Notícias tra-
ria ou não tráfego para os sites e,
embora tenha se verificado uma
pequena queda de audiência nes-
se período, ela foi rapidamente
recuperada porque começamos
a usar outras ferramentas, como
vídeos, para fortalecer nosso pro-
duto”, disse.

“Estanotícia foi muito divulga-
do, despertou muito interesse”
depois da reunião da SIP porque
“creio que os jornais no mundo
inteiro estão em busca de uma
maneira de perpetuar o valor da
sua oferta, daquilo que produzi-
ram”, afirmou.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SEEC
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Aquisição de Livros e DVD'S, destinado a atender as

necessidades dos Alunos e Professores das Escolas Estaduais de Ensino Médio e EJA

Ana Santana Alves de Medeiros

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2012 - CPL/SEEC
PROCESSO: PGE Nº 61899/2012-1

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado da Educação e da
Cultura - CPL/SEEC, no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura do Pregão
Eletrônico, em referência, para o dia , às , A
presente licitação tem por objeto a

. O
Edital encontra-se à disposição dos interessadosatravés do site: .

Natal/RN, 26 de Outubro de 2012.

Pregoeira - CPL/SEEC

www.comprasnet.gov.br

Toda segunda 
no Estadão.

Bem-vindo ao comportamento digital. 
Tendências em tecnologia e
últimos lançamentos.

RICARDO PEDREIRA
DIRETOR EXECUTIVO DA ANJ
“É verdade que (o Google)
gera tráfego, mas não nos
interessa o leitor geral que
dá apenas uma ‘olhada’, mas
sim o leitor fiel, que sabe
buscar a informação e
acredita em cada marca.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA
ATA DE JULGAMENTO / TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2011 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/DCM/2011 

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia para construção de fechamento de divisa em
muro e gradil eletrofundido com fornecimento de mão-de-obra, materiais, no Centro Esportivo "Nho
Juca" (Ginásio Municipal), localizado à Rua Antonino Vieira do Amaral, conforme especificações no
Anexo I. Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2012 às 11:00 horas, na Sala de licitação da
Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, reuniram-se os membros da Comissão Municipal de
Licitação, e  foi instalada a Sessão de Julgamento do Procedimento em epígrafe. Conforme se verificou
dos autos, a licitante vencedora, empresa Marquezin Construções e Estruturas Metálicas LTDA-EPP,
foram notificadas por duas oportunidades (fls. 615/verso e 627/verso), a pedido da Secretaria de Obras
e Planejamento desta municipalidade, tendo em vista a execução inadequada do objeto, licitado,
quedou-se inerte, razão pela esta Comissão concluiu alicerçada no contrato celebrado em data de 
29 de julho de 2.011 (fls. 589/596), bem como nos dispositivos da Lei nº 8.666/93, aplicar a pena 
de Advertência prevista na "Cláusula 07 - Das Multas e Sanções", Subcláusula 7.1.1, publicando-se 
a mesma no D.O.E.., concedendo-se todavia, antes da mencionada publicação, o prazo recursal
previsto na alínea "f", do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, devendo para tanto, ser notificada 
a licitante vencedora da presente decisão. Com o decurso do prazo sem a resposta recursal,
encaminhem-se a publicação conforme acima decidido.Nada mais havendo, foi encerrada a reunião
cuja ata vai assinada pelo Presidente e Membros.

Ivanilda Pereira Rodrigues Cunha, Presidente da CPL,
Antonio de Jesus Lourenço, Membro, 

Roque Antunes de Paula, Membro.

Enfil S/A - Controle Ambiental
C.N.P.J. N° 00.286.550/0001-19 - N.I.R.E. N° 35.300.140.516

Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 03 de Setembro de 2012
Data - Hora - Local: 03/09/2012, às 10hs, em sua sede social, em São Paulo - SP. Convocação: Dispensada.
Presença: acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Franco Castellani Tarabini
Júnior e Secretário: Juan Carlos Natali. Deliberações: por unanimidade de votos autorizou a Diretoria a
constituir filial no município de Itu, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Isaias Prieto, 46 - Bloco
B - Rancho Grande - Cep.: 13.304-780, tendo como atividade “Deposito Fechado”. Determinou que
fosse destacada a importância de R$ 200.000,00 do Capital Social, para atendimento das despesas,
investimentos pré-operacionais e exigências legais e, delegou todos os poderes necessários para a Diretoria
formalizar a referida alteração de endereço da filial. Encerramento: Formalidades legais registradas na JUCESP
nº 462.845/12-6 e NIRE/Filial nº 3590447538-6 em 22.10.12. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DO CONSELHO DE REPRESENTANTES
O Presidente da entidade supra, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
convoca os Delegados Federativos para participarem da Assembleia Geral Ordinária
do Conselho de Representantes, a ser realizada no dia 23/11/2012, às 10:00 horas e
1 (uma) hora após em segunda convocação, nos termos o art. 31 do Estatuto Social,
no auditório do Centro de Lazer dos Comerciários, sito à Av. Presidente Castelo
Branco nº 8420, Vila Mirim, Praia Grande, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem,
por escrutínio secreto, sobre os assuntos constantes da seguinte ordem do dia: a) -
eleição, por aclamação, de 03 (três) Delegados para atuarem como Presidente,
Secretário e Escrutinador da Mesa dos Trabalhos da Assembleia, na forma do art. 32,
§ 2º, do Estatuto Social; b) - escolha de 02 (dois) Delegados com poderes para
conferir e aprovar a Ata da Assembleia, na forma do art. 33 do mesmo Diploma; c) -
apresentação, discussão e deliberação sobre as contas prestadas pela Diretoria
(Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado) acompanhadas do Relatório
desse Órgão, relativos ao exercício de 2011; d) - apresentação, discussão e delibe-
ração sobre a Proposta Orçamentária (Previsão de Receita e Despesas) relativa ao
exercício de 2013. As peças e as demonstrações contábeis suso referidas serão
acompanhadas do respectivo Parecer do Conselho Fiscal, na forma do art. 58, incisos
II e IV, do Estatuto Social. O "quorum" para instalação e funcionamento da Assem-
bleia será de metade mais um dos componentes do Conselho de Representantes, em
primeira convocação, e de 1/3 (um terço) dos mesmos uma hora após, em segunda
convocação. As deliberações serão válidas com a votação da maioria dos votos dos
presentes. São Paulo, 27 de outubro de 2012. Luiz Carlos Motta - Presidente.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Concorrência nº. 1371001 135/2012, tipo técnica e preço. Objeto: Contratação de pessoa jurídica 

especializada em Prestação de serviços de estudos e projetos de impacto ambiental e gestão ambiental, de 

caracterização de efluentes, sistemas de tratamento de efluentes, de qualidade das águas e de gestão em

recursos hídricos, para elaboração do PMGE e do PAMGE, de acordo com as normas, condições e exigências 

técnicas estipuladas no edital e seus Anexos. Abertura da Documentação de Habilitação - Envelopes Nº. 01, dia 

18/12/2012, às 09h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Cidade Administrativa 

Tancredo Neves, Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº., Edifício Minas - 2º andar, Bairro Serra Verde, 

Belo Horizonte/Minas Gerais. O edital poderá ser obtido no site www.compras.mg.gov.br. Informações pelos 

telefones: (31) 3915.1724, (31) 3915.1740.

Belo Horizonte, 26 de Outubro de 2012. 

Edméa do Espírito Santo Marcelino

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 set. 2012, Economia & Negócios 2, p. B28.




