
o papel contra 
o online 
THE ECONOMIST | Um número crescente 
de publicações impressas quer 
receber direitos autorais do Google 

M 2009, Rupert Murdoch 
chamou o Google e outras 
máquinas de pesquisa de 
"cleptomaníacos de con-
teúdo". Hoje, os jornais, 
com o caixa baixo, que-
rem exercer pressão legal 

contra o que consideram agregadores 
de notícias parasitas. 

Na Alemanha, os políticos estudam 
uma lei para estender a proteção dos 
direitos autorais aos trechos de artigos 
de jornais que aparecem nos resultados 
das máquinas de busca. Isso permitiria 
aos editores receber pagamentos por 
eles. O Google é o principal alvo: alguns 
executivos de jornais alemães dizem 
que ele lucra ao exibir seu material nos 
resultados de pesquisas em seu agrega-
dor de notícias, o Google News. Uma lei 
semelhante foi apresentada na Itália. Os 
jornais franceses querem o mesmo. Em 
29 de outubro, o presidente François 
Hollande advertiu Eric Schmidt, presi-
dente do Google, de que, se os pedidos 
de indenização dos jornais franceses 
não forem atendidos até o fim do ano, 
a França poderá aprovar uma lei seme-
lhante à alemã. Editores da Áustria e da 
Suíça pensam em linhas semelhantes. 

Exibir o título e a primeira senten-
ça de um artigo supostamente dissua-
de os leitores de clicar até o site do jor-
nal para ler a reportagem toda. Os cri-

ticos também dizem que, ao usar tre-
chos de artigos, o Google pode vender 
publicidade ao lado deles em sua pla-
taforma de buscas (apesar de a Google 
News não ter anúncios). 

Mas o benefício também vai na ou-
tra direção. O Google diz direcionar 4 
bilhões de cliques para sites de notícias 
por mês. Até 75% dos usuários do Goo-
gle News seguiriam adiante e leriam 
o artigo completo. E os jornais podem 
adicionar um tag às suas páginas para 
que não apareçam no Google News. 

Os legis ladores alemães vão começar 
a discutir o projeto de lei neste mês, 
e ele poderá ser aprovado na próxima 
primavera. Os jornais então, provavel-
mente, unirão forças para montar uma 
sociedade de coleta, do mesmo modo 
que a indústria musical coleta royal-
ties das canções. 

Para o Google, ter de pagar pelos 
artigos poderia "ameaçar sua própria 
existência". Mas sua resposta mais 
provável será retirar de seus resultados 
de pesquisas as páginas dos jornais dos 
países envolvidos. Isso atingiria ca-
nais de mídia que dependem do tráfego 
das máquinas de busca para reforçar 
seus rendimentos de anúncios online. 
Até Murdoch, que retirou seus jornais 
dos resultados de buscas do Google em 
2010, decidiu em setembro que os títu-

los e textos iniciais dos artigos deverão 
voltar a aparecer. O Google News não é 
importante universalmente. Em outu-
bro, mais de 150 jornais brasileiros op-
taram por sair dele (embora ainda apa-
reçam nos resultados da máquina de 
buscas principal do Google), dizendo 
que deveriam ser pagos por seu traba-
lho. O tráfego caiu apenas 5%. 

Os jornais alegam ainda que a lei de 
direitos autorais está do seu lado. As 
leis americanas são mais benignas que 
a maior parte das europeias, por isso o 
uso de parte do material de artigos pelas 
máquinas de busca é qualificado como 
"uso justo". Mas, na Bélgica, um grupo 
de jornais processou o Google por infra-
ção de direitos autorais e venceu. A com-
panhia apela da decisão, mas é provável 
que tenha de pagar alguma indenização. 

A verdadeira questão por trás disso 
tudo é, porém, o declínio da mídia tra-A ut
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dicional. Na França, nenhum jornal na-
cional é lucrativo, apesar do cerca de 1,2 
bilhão de euros em subsídios diretos e 
indiretos do governo, segundo Olivier 
Fleurot, chefe da firma de comunica-
ções MSLGROUP e ex-executivo-chefe 
do Financial Times, um dos donos de 
The Economist. O Google não pode ser 
culpado pela recessão e a queda do lei-
torado e das receitas de publicidade. 
Em 2011, a publicidade global em jor-
nais representou 76 bilhões de dólares, 
uma queda de 41% em relação a 2007, 
segundo a Associação Mundial de Jor-
nais. Somente 2,2% das receitas de pu-
blicidade em jornais no ano passado 
vieram de plataformas digitais, e mes-
mo essas são vulneráveis a softwares 
que bloqueiam anúncios. 

Mesmo que alguns países consigam 
fazer o Google pagar pelo uso de suas 
manchetes e alguns textos dos arti-

gos, dificilmente vão tapar os buracos 
nas receitas de seus jornais ou acelerar 
sua reestruturação. Jan Malinowski, 
especialista em mídia no Conselho da 
Europa, diz que tentar fazer o Goo-
gle pagar pelos artigos "é como ten-
tar proibir a prensa de Gutenberg pa-
ra proteger os escribas". 

A pressão jurídica poderá, em todo ca-
so, ser superada por mudanças nos mo-
delos empresariais. Os jornais em ge-
ral evitaram cobrar dos usuários pela 
leitura de artigos, na esperança de au-
mentar o número de visitantes a seus 
sites. Mas o pensamento tem mudado. 
Muitos jornais brasileiros que opta-
ram por sair do Google News vão lan-
çar "muros de pagamento" (paywalls) 
no próximo ano, segundo Carlos Fer-
nando Lindenberg Neto, presidente da 
Associação Brasileira de Jornais. 

Na Alemanha, Itália 
e França discutem-se 
leis para restringir 
o uso de conteúdo 
da mídia tradicional 
por agregadores 
de notícias na rede 

Defesa. Para Eric Schmidt, 

do Google, o mecanismo de buscas 

é útil aos jornais e revistas 

o modelo empresarial emergente ho-
je é o paywall poroso: alguns artigos grá-
tis atraem os leitores, mas eles têm de 
pagar se quiserem ler mais (modelo usa-
do por The Economist e The New York 
Times, entre outros). Os paywalls dupli-
caram nos Estados Unidos neste ano. A 
firma eslovaca Piano Media permite que 
os usuários comprem acesso para diver-
sos sites da web, estações de rádio e tevê 
em um único país por uma taxa fixa. Ela 
paga aos editores em proporção ao tem-
po passado pelos usuários em seus sites. 
Essas ideias poderão funcionar melhor 
do que esperar um cheque do Google. 

*©2010 The Economist Newspaper 
Limited. Todos os direitos reservados. 
Fonte: The Economist, traduzido 
por CartaCapital, publicado sob licença. 
O artigo original, em inglês, pode ser 
encontrado em www.economist.com A ut
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Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 17, n. 725, p. 54-55, 28 nov. 2012. 




