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l PROMOÇÃO: Cyber Monday foi
melhor que Black Friday para o
Kindle, diz Amazon
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-BERLIM- A briga entre os jornais e edito-
ras alemãs e a Google pelos bilhões de
euros que a gigante de buscas fatura ao
publicar conteúdo alheio sem pagar no
país deve ser resolvida por lei. Confor-
me projeto de lei definido em agosto
pelo gabinete de governo da chanceler
federal Angela Merkel, e que será vota-
do amanhã no parlamento, a Google
pode ser obrigada a pagar pelos conte-
údos que usa, como no site news.goo-
gle.de. (o Google News da Alemanha).
O projeto de lei do gabinete de

Merkel segue uma tendência em que o
Brasil teve papel de destaque, quando
em 2011 jornais brasileiros decidiram
abandonar o Google News devido à fal-
ta de pagamento pela publicação de
seus conteúdos no site. A decisão teve
grande repercussão internacional du-
rante a reunião da Sociedade Intera-
mericana de Imprensa, em São Paulo,
no mês passado, e inspirou em países
como França, Bélgica e Itália dis-
cussões sobre o tema.

IMPRENSA ALEMÃ EM CRISE
Namaior crise da imprensa alemã des-
de a Segunda Guerra Mundial, a Goo-
gle é vista cada vezmais como o princi-
pal responsável pela queda de circula-
ção dos jornais. Segundo a Federação
Alemã dos Editores de Jornais (BDZV,
na sigla original), a gigante americana
faturou no ano passadomais de € 28 bi-
lhões com publicidade, no site que
preenche emparte comoconteúdodos
jornais do mundo inteiro, que nada re-
cebem pelo uso do seu conteúdo. En-
quanto isso, dois dos melhores jornais

da Alemanha, “Frankfurter Runds-
chau” (FR) e “Financial Times Deuts-
chland” (FTD), acabaram de anunciar
que deixarão de funcionar nos próxi-
mos dias depois de ter acumulado pre-
juízos durante anos.
OFR, fundado em1945, quandoopa-

ís ainda estava coberto de escombros
da guerra, era como a voz liberal após o
fim da ditadura nazista. Depois que a
crise de tiragem começou, o jornal re-
duziu o seu tamanho para tabloide, o
que não ajudou a melhorar a sua situa-
ção. Já o FTD, inspirado no FT inglês,
circulou durante doze anos, tendo re-
cebido elogios e muitos prêmios jorna-
lísticos. No início de dezembro, circula-
rá o último número, que deixará sem
emprego 500 jornalistas.
Segundo Anja Pasquay, porta-voz da

BDZV, os jornais de qualidade perde-
ram as chances demercado depois que
os seus conteúdos começaram a ser

distribuídos de graça pela Google. Mas
a empresa mostrou que vai lutar para
continuar usando os conteúdos de gra-
ça. Uma campanha iniciada ontem em
seu site convoca os usuários a protestar
e dizer aos políticos alemães que, se
aprovarem o projeto, estarão reduzin-
do a internet livre.
— A lei significa menos informações

para os usuários e mais custos para as
empresas — disse Stefan Tweraser, re-
presentante da Google na Alemanha.
— A Google faz propaganda para

atingir seus objetivos — contrapõe An-
ja Pasquay.—É evidente que quemusa
um conteúdo de jornal precisa pagar li-
cença aos seus autores ou editores.
Já a ministra da Justiça, Sabine Leu-

theusser-Schnarrenberger, foi ainda
mais longe, apelando aos alemães para
que boicotassem a Google.
— Há outros sites de buscas — co-

mentou a ministra. l

Para governo, jornais sofrem enquanto empresa fatura bilhões
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Briga. Sacolas da Google em entrevista coletiva: projeto de lei exige pagamento de direitos

Alemanha votará lei que obriga
Google a pagar por conteúdo

Problema expõe
‘Google dependência’

Apesar da falha nos
serviços, usuários
tiveram bom humor

“A internet caiu”. Foi dessa ma-
neira que muitos internautas
reagiram na tarde de segunda-
feira, quando a ferramenta de
buscas e outros serviços da
Google ficaram indisponíveis
para grande parte dos brasilei-
ros. Apesar de parecer absurdo
comparar a web inteira com
apenas uma empresa, o núme-
ro e a importância dos serviços
explicam a confusão e mos-
tram sinais de uma “Google
dependência”.
— Esse acontecimento mos-

tra o cenário de dependência
em relação às ferramentas da
Google. É uma Google depen-
dência — avalia Diego Lemos,
analista sênior de Search Engi-
ne Optimization (SEO) da
agência Global AD.
As pessoas podem não per-

ceber, mas, no dia a dia, o in-
ternauta médio usa diversas
ferramentas da Google além
do buscador. Gmail, YouTube,
Docs, Drive, Maps, Earth,
Blogspot, Orkut são alguns de-
les. De acordo com o Alexa, o
endereço “google.com” é o
mais acessado do mundo. O
“youtube.com”, o terceiro, com
o Facebook entre os dois.
Pouco depois das 16h de se-

gunda-feira, todos os serviços
da Google ficaram indisponí-
veis para grande parcela dos
usuários brasileiros. Gaiatos,
porém, os brasileiros não per-
deram a oportunidade de fazer
piada, enchendo Twitter e Fa-
cebook de comentários bem

humorados, satíricos e críti-
cos, além de advertências
quanto ao risco de depender-
mos de uma única empresa
para atividades na rede.
— Ainda bem que foi só por

uma hora. Na nossa empresa
dependemos do Google 100%
do tempo — disse Felipe Ba-
zon, gerente da SEO Marke-
ting. — Mas teve funcionário
que gostou da folga forçada.
Ruim para as empresas, pior

para os clientes. A psicóloga
Astrid Heilmann, mesmo sem
ter conta no serviço de e-mail
da Google, foi diretamente afe-
tada pela queda do serviço.
— Minha agência de turis-

mo, cujo e-mail empresarial fi-
ca no Gmail, perdeu os dados
do meu voo. Eu tenho e-mail
no Terra e não tive problema,
fora esse, que atrapalhou mi-
nha viagem que já estava pla-
nejada—diz a psicóloga. (Car-
los Alberto Teixeira e Sérgio
Matsuura) l

SIMONE MARINHO

Prejudicada. Astrid perde viagem

Clarín perde nova batalha judicial em
disputa contra cerco do governo argentino
Corte Suprema de Justiça

nega pedido de
prorrogação de liminar
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-BUENOS AIRES- Menos de uma se-
mana depois de o Grupo Cla-
rín ter solicitado à Corte Su-
prema de Justiça da Argentina
a prorrogação de uma liminar
que suspendeu a aplicação de
dois artigos da Lei de Meios, o
tribunal emitiu uma resolução
na qual não prevê qualquer
ampliação e solicita à Câmara
Civil e Comercial que resolva,
com urgência, o caso iniciado
pelo grupo após a aprovação
da lei, em 2009. Assim, a Corte
manteve o próximo 7 de de-
zembro como dia em que ven-
ce a liminar que favoreceu o
Clarín e, portanto, entrará ple-
namente em vigência a Lei de
Meios, incluídos os artigos 45 e
161, considerados inconstitu-
cionais pelo grupo.
Paralelamente, o máximo

tribunal determinou que a Câ-
mara Civil e Comercial deve
dar uma resposta sobre a de-
núncia de suposta inconstitu-
cionalidade da lei apresentada
há três anos pelo Clarín.
O juiz encarregado do caso

será Horacio Alfonso, designa-
do pelo governo da presidente
Cristina Kirchner, poderá favo-
recer o Executivo argentino.
Minutos depois de a Corte ter
anunciado sua posição, o mi-
nistro do Trabalho, Carlos To-
mada, e o diretor da Autorida-

de Federal de Serviços Audio-
visuais (AFCSA), o deputado
kirchnerista Martín Sabatella,
divulgaram a assinatura de um
acordo cujo principal objetivo
é “garantir os postos e condi-
ções de trabalho” em todos os
meios de comunicação que,
depois do chamado 7-D (7 de
dezembro, data que vence a li-
minar do Clarín), sejam recu-
perados pelo Estado e subme-
tidos a novas licitações. No
mesmomomento, trabalhado-
res do Clarín realizavam uma
manifestação em frente à sede
da Corte Suprema, para exigir
uma “Justiça independente”.
— A aplicação da lei protege

os postos de trabalho. Com o
processo de adequação (de to-
dos os grupos do país à lei) te-
remos mais investimentos e

empregos — disse Sabatella.
Assim, a Casa Rosada voltou

a deixar claro que a partir do
7-D os grupos que estiverem
fora da lei sofrerão um proces-
so compulsório de adequação.
A Câmara Civil e Comercial,

âmbito no qual a Corte exige
que o caso seja resolvido, está
mergulhada numa gravíssima
crise. Nos últimos meses, o go-
verno recusou dez juízes que
deveriam encarregar-se do
processo aberto pelo Clarín. O
caso de Raúl Tettamanti foi o
mais escandaloso, já que oma-
gistrado alegou ser vítima de
“violência moral” em sua carta
de renúncia.
— Na prática, esta resolução

da Corte deixou o Clarín sem
liminar para enfrentar o 7-D—
assegurou uma fonte. l

JUAN MABROMATA/AFP

Parcial. Cristina Kirchner indicou juiz que vai analisar processo do Clarín
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Estratégias Empresariais
Você será capaz de fazer uma análise
completa do seu ambiente empresarial,
identificando pontos fortes e fracos,
redefinindo missões e metas corporativas.
Também irá elaborar e implementar um
plano de ação estratégica.

Internacionalização
Prepare sua empresa para conquistar o
mercado global, tornando seu produto
ou serviço mais competitivo dentro
e fora do País.

Gestão da Qualidade
Implemente novas crenças e atitudes que
deixarão seus clientes mais satisfeitos e sua
empresa ainda mais competitiva. Solução
dividida em 5módulos.

Empretec
UmsemináriodesenvolvidopelaONUque
lhemotivaapromovermudançasnoseu
comportamento, aperfeiçoandosuashabilidades
denegociaçãoegestão,proporcionandomaior
segurançanasdecisõeseaumentandoachance
desucessodasuaempresa.

Gestão da Inovação
Descubra que inovação não é só tecnologia.
É uma nova forma de pensar e gerir o
negócio: fazendo diferente.

GestãoFinanceira
Compreenda todas as informações
financeiras da sua empresa e transforme-as
em ferramentas para decisões seguras e
eficientes. Método prático: você aprende
enquanto aplica o conteúdo na empresa.

EncontrosEmpresariais
Aprenda coma experiência de empresários
do seu ou de outros setores. Compartilhe
soluções já testadas e amplie sua rede de
parceiros e de contatos.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 28 nov.  2012, Economia, p. 27.




