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Diálogo ainda impossível
Resistência por parte dos veículos brasileiros e recusa de pagamento por conteúdo 
dificultam acordo semelhante ao celebrado na França entre Google e diários locais

Por bárbara sacchitiello bsacchitiello@grupomm.com.br

O acordo firmado há um mês entre o 
Google e o governo francês foi entendi

do por muitos como o início de uma possí
vel trégua nos conflitos entre o gigante das 
buscas e a mídia impressa mundial, inclu
sive a brasileira. Até mesmo o Ministro das 
Comunicações Paulo Bernardo declarou 
que vê a possibilidade de o modelo euro
peu ser replicado no Brasil. Mas, para su
perarem a condição de inimigos públicos 
e chegarem a parceiros de negócios, tanto 
o buscador como os veículos ainda preci
sam aparar uma série de arestas. 

É a primeira vez que a empresa e os 
jornais chegam a um consenso acerca do 
uso do conteúdo na internet. Mais do que 
isso, esta é a primeira ocasião em que o 
Google fala abertamente em direcionar 
recursos financeiros às companhias de 
mídia, ainda que não os entenda como 
uma remuneração pelo conteúdo. 

“Essa iniciativa emite um sinal muito 
positivo de que o Google começa a reco
nhecer o valor de quem observa, apura, 
checa e publica as informações”, admi
te Ricardo Gandour, diretor de conteú
do do Grupo Estado. “Do lado dos veí
culos, sempre levantaremos a bandeira 
da preservação da propriedade intelec
tual e parece que eles (Google) estão co
meçando a pensar assim também”, ima
gina Gandour.

Essa nova concepção citada pelo re
presentante do Grupo Estado remete a 
uma discussão na qual os dois lados es
tão munidos de fortes argumentos. Do 
ponto de vista da companhia tecnológi
ca, há uma visão equivocada acerca da 
função de seu indexador de notícias e até 
mesmo de seu aproveitamento por parte 
dos veículos. “Nossa situação pode ser re
presentada por uma metáfora. Existe um 
restaurante muito bom, com um cardápio 
variado, preparado por chefs muito expe
rientes. E, próximo dali, existe um pon
to de táxi, que pode conduzir aos clien
tes aquele local. Nós, do Google, somos 
este táxi enquanto os veículos são o es
tabelecimento”, compara Félix Ximenes, 
diretor de comunicação e assuntos pú

cado. “A iniciativa é interessante pelo fato 
de abrir a discussão para os outros países. 
Apesar de não conhecermos bem os deta
lhes, porém, esse modelo ainda nos pare
ce insatisfatório”, reclama a portavoz do 
GRPCom. Por outro lado, o Google  apon
ta a necessidade de os próprios veículos, 
primeiramente, resolverem a questão de 
seu modelo de negócio. “O dilema dos jor
nais não é recente e já vem acontecendo 
ao longo dos anos, com a difusão do rádio, 
da TV e da internet. Até agora grande par
te dos veículos ainda não encontrou um 
meio concreto de monetização para seu 
negócio. Essa é uma questão não só bra
sileira, mas que acometeu os players de 
todo o Globo e totalmente independente 
da questão do Google”, reforça Ximenes.

blicos do Google Brasil. 
Segundo Ximenes, os veículos erram ao 

ver a empresa como um vilão e, com isso, 
deixam de aproveitar as possibilidades de 
publicidade por ela oferecidas. “Temos a 
convicção de que não copiamos conteú
do. Quando alguém busca por uma notí
cia no Google é conduzido automatica
mente a um link. Ao clicar nele, o leitor 
é direcionado ao veículo, gerando tráfe
go. Cabe a cada player, no entanto, estu
dar a audiência e saber como fidelizála 
com um modelo de negócio que for mais 
conveniente com a sua realidade”, afir
ma Ximenes. 

“Quem procura informação por bus
cadores tem um comportamento pareci
do de quem passa diante das bancas de 
jornal, lê as chamadas e vai embora sem 
comprar o produto”, argumenta Gandour. 
Justamente por conta dessa disparidade 
de opiniões que, em 2011, a Associação 
Nacional de Jornais (ANJ) sugeriu aos 
seus associados que retirassem o conte
údo do Google Notícias, um agregador 
de conteúdo jornalístico. O conselho foi 
adotado pelos principais players do mer

cado. “Queremos um leitor fiel, que não 
se contente em ler duas linhas. Para isso, 
nada melhor do que montar uma carteira 
de assinantes”, salienta Gandour. 

“Não há vantagens em estar no Google  
Notícias, pois se trata de um agregador 
que compete diretamente com o site do 
próprio jornal. Retiramos o nosso conteú
do do Google e essa decisão não causou 
impacto em nossa audiência”, assegura 
Ana Amélia Filizola, diretora da unidade 
Gazeta Jornais, do Grupo Paranaense de 
Comunicação (GRPCom). Ela também 
endossa a opinião de que o passo dado 
na França é importante, mas ainda é ne
cessário muito mais para que a gigante 
pontocom possa chegar a um acordo sa
tisfatório com a mídia nacional.

O assunto é tão delicado que, embora 
tenha sido uma das opositoras mais fer
renhas do Google, a ANJ declarou não ter 
nada a opinar sobre a questão no momen
to. A reportagem de Meio & Mensagem 
procurou outras quatro companhias jor
nalísticas e nenhuma delas quis opinar 
sobre a experiência francesa. 

Adversidades 
Embora reconheça os fortes entraves 

que marcam sua relação com os veículos 
impressos do Brasil, o Google revela que 
as conversas com os players são constan
tes e que há uma disposição mútua de su
perar as adversidades. “Usamos exemplos 
de cases internacionais e de modelos de 
publicidade e de fornecimento de con
teúdo — seja paywall ou alternativas — 
que foram bemsucedidos para mostrar 
aos veículos diversas possibilidades de 
caminhos”, defende o portavoz do Goo
gle no Brasil. “É notável o empenho da 
empresa, ainda mais com esse aconteci
mento na Europa, em virar essa página e 
se colocar como player do nosso negó
cio”, aponta o diretor do Grupo Estado. 

O diálogo, no entanto, ainda é compli

análise

Uma nova revolução? 

Há uma passagem muito engraça
da que envolve Zhou Enlai, pri

meiroministro da China comunista 
entre 1949 e 1958. Questionado por 
um jornalista o que ele pensava sobre 
a Revolução Francesa de 1789, Zhou 
afirmou que ainda era muito cedo 
para avaliar. O mesmo pode se dizer 
do acordo firmado há um mês entre o 
Google, os jornais franceses e o gover
no socialista de François Hollande. A 
parceria entre a gigante pontocom e a 
Association de la Presse d’Information 
Politique et Générale resultou em um 
modelo inédito, que envolve um fun
do de financiamento em inovação di
gital de € 60 milhões para os jornais 
nos próximos três anos. Não surpre
ende que tenha sido criado na Fran
ça, país que não apenas admira seus 
jornais como também reserva parte 
do orçamento governamental para 
garantir que eles continuem existin
do. Estimase que por ano saiam di
retamente do tesouro francês cerca 
de € 500 milhões para apoiar a plu
ralidade e a continuidade das empre
sas de jornalismo impresso. A ajuda 
governamental não é nova: foi cria
da pelo primeiroministro Pierre La
val em 1942. Somados aos subsídios 
postais, benefícios indiretos e outros 
recursos, o total repassado ultrapassa 
€ 1 bilhão (dados de 2010). 

O acordo vem sendo criticado de 
lado a lado na França. Alguns edito
res mais ortodoxos afirmam que pa
rece desproporcional a compensação 
oferecida pelo Google diante do fatu
ramento que a empresa tem. Falase 
ainda que o fundo prevê a participa
ção de até 60% dos investimentos em 
novos projetos, mas perguntase qual 
companhia jornalística teria, de fato, 
fôlego para investir os 40% restantes. 
E, enfim, dizse que o único benefi
ciado, de fato, foi o Google, que po
derá indexar o conteúdo jornalístico 
em seus mecanismos de busca.

O modelo pode até ser replicado 
ao redor do mundo — como sugeriu 
o ministro das Comunicações Paulo 
Bernardo — mas, como bem lembra 
Zhou Enlai, ainda é cedo demais pa
ra avaliar seus efeitos reais.

rodrigo Manzano
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Schmidt, do Google, e o presidente francês François Hollande: trégua entre jornais e a pontocom

Ricardo Gandour, do Grupo Estado (à esq.) e Felix Ximenez, do Google 
Brasil: diferentes expectativas atravancam tentativa de acordo
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1549, p.23 , 4 mar. 2013.




