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Assim como aconteceu na Fran-
ça e na Bélgica, agora são as em-
presas portuguesas de comuni-
cação, que passam pela pior cri-
se em quatro décadas, que pres-
sionam o Google para que a em-
presa de internet pague por con-
teúdos que mostra em seu busca-
dor de notícias.

Alberico Fernandes, diretor
da Confederação Portuguesa de
Meios de Comunicação Social,
disse à Reuters que a filial portu-

guesa do Google repeliu as exi-
gências em um primeiro encon-
tro, na semana passada, apesar
de ter concordado em continuar
negociando. O Google, segundo
Fernandes, “se mostrou dispos-
to a colaborar com os grupos de
comunicação para nos ajudar a
modernizar e fazer nosso con-
teúdo mais rentável”.

A crise econômica afetou em
cheio as vendas e a receita de pu-
blicidade das empresas de comu-
nicação portuguesas. Agora, elas
querem que o Google pague, por
meio de licenciamento ou de ou-
tras formas, pelas notícias e pe-
los links que levam a notícias
mostrados em seu serviço Goo-
gle News.
“Nossa posição é de que o con-
teúdo deve ser pago. Mostramos
que nosso principal interesse é

de que o Google News nos pague
por usar nossas notícias”, disse
Fernandes.
Um porta-voz do Google disse

que a empresa “não comenta as-
suntos tratados por sua equipe
em reuniões privadas”.
No mês passado, o governo da

França e o Google chegaram a
um acordo para que a multinacio-
nal da internet invista € 60 mi-
lhões em um fundo especial des-
tinado a ajudar os meios de co-
municação franceses a desenvol-
ver melhor sua atuação na inter-
net. Mas, mesmo assim, o Goo-
gle não pagará para publicar
links e conteúdos noticiosos.

Europa. Em dezembro, o Goo-
gle fez um acordo semelhante na
Bélgica. Na Alemanha, o Parla-
mento aprovou no final de feve-
reiro um projeto que libera os si-
tes de busca a mostrarem peque-
nos trechos de informações pro-
duzidas pelas empresas de mí-
dia, mas determina um pagamen-
to para exibição de trechos maio-
res. Para entrar em vigor, a lei
ainda precisa ser aprovada pelo
Conselho Federal alemão.
No mês passado, o diretor do gru-
po de comunicação português
Imprensa, Francisco Pinto Balse-

mão, disse que os serviços de bus-
ca na internet ficam com mais de
90% da publicidade paga que cir-
cula na rede e que parte substan-
cial dessa receita resulta direta
ou indiretamente do acesso gra-
tuito a conteúdos produzidos pe-
las empresas de comunicação
portuguesas. Balsemão também
destacou que é preciso “pôr fim
a esse abuso”.

Alexandre Calais

Quando o Google anunciou, em
2005, a compra de uma peque-
na empresa desenvolvedora de
softwares para celulares, nin-
guém entendeu muito bem
qual seria o objetivo da aquisi-
ção. O que poderia querer o
maior site de buscas na inter-
net do mundo com uma empre-

sa de telefones? Oito anos de-
pois, a resposta é mais do que
clara: o sistema operacional An-
droid – nome daquela empresa
iniciante – responde hoje por
60% do mercado mundial de
smartphones.

E, para Hugo Barra, o enge-
nheiro brasileiro que é vice-pre-
sidente da divisão Android den-
tro do Google, a importância do
sistema para o grupo deve cres-
cer ainda mais. “O Android vai
representar, algum dia, mais da
metade da receita do Google”,
afirma Barra. “Ainda não é, mas
vai ser.”

Mineiro de Belo Horizonte,
Barra – que durante a entrevis-

ta usava um Google Glass, o ócu-
los-computador que está pres-
tes a chegar ao mercado – co-
manda no Google uma equipe
responsável por, de certa for-

ma, definir a forma como usa-
mos a internet. “A unidade An-
droid funciona como uma star-
tup (empresa iniciante) dentro
do grupo, porque o nosso mode-
lo de desenvolvimento é muito
diferente do resto da compa-
nhia. O típico engenheiro do
Google se dá ao luxo de lançar
um produto hoje e amanhã adi-
cionar ou corrigir alguma coisa.
Nós não podemos fazer isso.”

Entusiasta do seu sistema
operacional, que está ativo hoje
em cerca de 750 milhões de
smartphones e tablets no mun-
do e equipa aparelhos de 60 fa-
bricantes, Barra afirma que o
principal papel que o Android
cumpre globalmente é “manter
os ecossistemas abertos e equi-
librados”, uma referência ao fa-
to de que, se não houvesse o An-
droid, esse setor talvez fosse do-
minado pelo iOS, da Apple,
com produtos muito mais ca-

ros. “Imagine se você não tives-
se um Android de US$ 100 na
Índia, muitas pessoas não te-
riam como se conectar à inter-
net. Isso tem um impacto dire-
to na vida das pessoas.”

Inovação. Para Barra, o aumen-
to cada vez maior do poder do
processamento dos aparelhos
disponíveis no mundo torna in-
contáveis as possibilidades de
evolução dos programas den-
tro de smartphones e tablets.
“O que não falta é o que se pode
fazer com um processador rápi-
do”, diz.

Ele cita como exemplo a digi-
tação por voz – que pode ser
usada, por exemplo, para ditar
um e-mail ou uma mensagem
instantânea. “No Nexus 1, isso
era impossível. No Nexus 4,
que tem provavelmente um po-
der de processamento 30 vezes
maior, isso já é realidade.”

Mídia de Portugal quer cobrar o Google

Android será mais da metade
da receita do grupo, diz Barra

Óleo. OGX admite frustração
com produção em Tubarão Azul
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‘Puro’. Hugo Barra, vice-presidente do Android, apresenta o Nexus 4, que faz fotos em 360 graus e promete integração completa com serviços do Google

Google e LG lançam Nexus 4 e entram
na briga dos smartphones top de linha

economia.estadao.com.br

Nayara Fraga

O Google anunciou ontem, em
São Paulo, a chegada de seu
smartphone Nexus 4 ao merca-
do brasileiro. Resultado de
uma parceria com a LG, que fa-
brica o aparelho em Taubaté,
o dispositivo é lançado num
momento em que há uma deze-
na de celulares sofisticados à
disposição do consumidor,
que tem de se debruçar sobre
diferenças milimétricas para
ver o melhor custo-benefício.

O vice-presidente do An-
droid, o brasileiro Hugo Barra,
diz que o Nexus 4 é o melhor
smartphone já criado pelo Goo-
gle. “É o Android na sua mais pu-
ra forma”, enfatizou.

Android é o sistema operacio-
nal para dispositivos móveis do
Google que lidera o mercado de
smartphones hoje. No mundo,
60 companhias embarcam seus
aparelhos com essa plataforma.
Ela pode ser personalizada na fá-
brica, para acréscimo de algu-
mas funções ou aplicativos, ou
até mesmo nas operadoras.

O Nexus 4, teoricamente, fica
de fora dessas “interferências”.
Ele pretende ser o aparelho que
oferece a experiência mais próxi-
ma ao que o Android é original-
mente. E essa seria, para o Goo-
gle, a arma para justificar a me-
lhor integração com os serviços
da empresa, como o Maps e o
Gmail.

O Android é, de longe, a plata-
forma mais bem-sucedida do
mundo em número de adesões.
Seis em cada dez celulares vendi-
dos no mundo são Androids, se-
gundo dados de 2012 da consul-
toria Gartner. Apenas no Brasil,

eles responderam por 75% dos
smartphones comercializados,
de acordo com a Canalys. Isso
fez o País ocupar a quinta posi-
ção no ranking mundial de ativa-
ções de Android. E a expectativa

é de que a plataforma mantenha
essa liderança, ao lado de um
iOS e um Windows Phone (plata-
formas da Apple e da Microsoft,
respectivamente) mais fortes.

Mas, embora a liderança da

plataforma seja pouco contesta-
da, o mesmo não pode se dizer
sobre smartphones. As fabrican-
tes não têm passado um ano sem
apresentar um novo aparelho.
Neste primeiro trimestre, Sam-

sung, Nokia, BlackBerry e Moto-
rola apresentaram celulares so-
fisticados no País. Um tem a câ-
mera superpoderosa, com lente
Carl Zeiss, outro detecta o movi-
mento dos olhos, outro até abre

o olho de quem piscou na hora
da foto. “Cada um tenta pôr uma
coisinha a mais. É o fashion da
semana, depois passa”, diz Elia
San Miguel, analista de mercado
da Gartner.

Estimar o sucesso que um apa-
relho hoje pode apresentar em
vendas, portanto, depende de
muitos fatores. No caso do Ne-
xus 4, o fato de ele ser “puro” ou
receber as atualizações do soft-
ware diretamente do Google
(melhorias que chegam mais ra-
pidamente) não significa neces-
sariamente que ele “caia nas gra-
ças do consumidor”, segundo
Elia.

Mas essa é uma das principais
apostas da LG para crescer este
ano. A empresa – que tinha 1,2%
do mercado de smartphones em
2010 e subiu para 13,3% em 2012
– vai começar a competir com os
tops de linha apenas agora. O Ne-
xus 4, que custará R$ 1.699, é seu
primeiro aparelho nessa catego-
ria. O próximo, batizado de Opti-
mus G, virá em abril. “Temos
uma estratégia muito diferente
dos nossos concorrentes, que
cresceram de cima para baixo e
depois foram preenchendo o
portfólio”, diz Pablo Vidal, dire-
tor de marketing da LG.

Pressão. Google já fechou acordos na Bélgica e na França

Tecnologia. Novo aparelho, que, segundo o Google, ‘é o Android na sua mais pura forma’, chega para concorrer com os aparelhos
mais sofisticados do mercado, como o iPhone, da Apple, ou o Galaxy, da Samsung; é a primeira investida da LG nesse segmento

● Proteção

Empresas de mídia
querem que grupo
americano pague
pelas informações
mostradas no site

estadão.com.br

● ImportânciaPara o brasileiro que
comanda o Android,
sistema operacional
deve ter cada vez mais
importância no Google

FRANCISCO PINTO
BALSEMÃO
PRESIDENTE DO GRUPO IMPRENSA
E DO CONSELHO DE MEIOS
EUROPEU
“Os serviços de busca ficam com
mais de 90% da publicidade da
rede e parte substancial dessa
receita resulta do acesso
gratuito a conteúdos produzidos
por companhias portuguesas.”

HUGO BARRA
VICE-PRESIDENTE DO GOOGLE,
RESPONSÁVEL PELO ANDROID
“Imagine se você não tivesse
um Android de US$ 100
na Índia, muitas pessoas
não teriam como se conectar
à internet. Isso tem impacto
direto na vida das pessoas.”
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