
Por um punhado de dólares 
Elis Monteiro 
 
Vestidos de camiseta verde e amarela com um slogan do Google homenageando o Brasil, Larry 
Page e Sergey Brin, os dois bilionários criadores da mais popular ferramenta de buscas do mundo, 
apareceram no Brasil, semana passada, dispostos a conhecer seus dois escritórios, em São Paulo 
e Belo Horizonte. Pelo menos essa foi a justificativa dada à imprensa, convidada de surpresa para 
um encontro com os dois jovens fundadores da marca mais forte do planeta. Simpáticos e 
acessíveis, Page e Brin vieram direto de Davos, na Suíça, onde participaram do Fórum Econômico 
Social, para uma visita surpresa ao país que, segundo eles, tem um potencial enorme a ser 
explorado.  
 
A primeira parada deles foi numa das principais usinas de álcool do país, a Cosan, no interior de 
São Paulo, o que levantou a hipótese de a dupla estar pensando em diversificar seus negócios. A 
visita ao Brasil aconteceu justamente na semana em que a internet inteira se perguntava: por que 
a Google, empresa considerada “boazinha” e que inclusive usa o slogan “don't be evil” (não seja 
mau), aceitou se submeter à censura prévia do governo chinês, que a obrigou a cercear as buscas 
dos usuários daquele país? Em São Paulo, Sergey Brin respondeu:  
 
— O caso da China é muito complexo. Nasci em Moscou em 1973, ou seja, controle de governo é 
uma coisa da qual eu entendo e não gosto. Mas conversamos com grupos de direitos humanos e 
decidimos que seria muito melhor entrar naquele mercado, para que as pessoas de lá tivessem 
acesso a informação e comunicação — disse.  
 
Não é só isso, claro. O mercado chinês tem, hoje, 115 milhões de usuários de internet e um 
potencial inesgotável de crescimento. Não dava para o Google abrir mão dele. Quando conversou 
com o GLOBO, Page não negou isso. Seria a decisão de acatar a censura do governo chinês 
contraditória com a ideologia do Google de “fazer sempre o bem”?  
 
— Não dá para negar informação a um bilhão de pessoas. Há 115 milhões de chineses que 
acessam a internet e precisam de informações para seu trabalho — disse Page.  
 
Não é nem de longe a opinião da maioria. Lá fora, a discussão ainda ferve. Na quarta-feira, a 
Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Representantes dos EUA não só criticou a decisão 
da Google — assim como as de Microsoft e Yahoo! — de capitular frente a Pequim, como anunciou 
que pretende elaborar um código de conduta para coibir este tipo de atitude.  
 
Mas, peraí: será que tem santo nesta história?  
 
Governo chinês mantém 30 mil ‘censores’ monitorando a internet 
Gilberto Scofield Jr. 
Correspondente Pequim 
 
As grandes empresas americanas com negócios na internet sempre olharam deslumbradas para o 
mercado chinês. É lógico. Com 115 milhões de internautas, atrás apenas dos EUA em termos de 
população conectada à rede, trata-se de um filão que acena com infinitas possibilidades de lucro. 
Mas mesmo o mais bem intencionado dos negócios online pode esbarrar no gigantesco aparato de 
controle que a China exerce sobre a internet em seu território.  
 
Para operar no controladíssimo mundo da internet chinesa — especialistas estimam que existam 
hoje cerca de 30 mil pessoas monitorando o que se vê na rede do país, além dos programas e 
filtros — estas companhias estão sendo obrigadas a rezar pela cartilha chinesa e bloquear temas 
em ferramentas de busca, tirar do ar blogs considerados ofensivos e por aí vai.  
 
 



Congresso americano também pede explicações  
 
Na quarta-feira passada, o Congresso americano entrou na discussão que se espalhou internet 
afora e decidiu convocar informalmente não só o Google como Microsoft, Yahoo! e Cisco — as 
quatro que aceitaram as condições do governo chinês — a prestarem depoimento numa comissão 
que se propõe a investigar até onde estas práticas violam o princípio americano do discurso 
livre... mesmo que seja na China. Nenhuma apareceu para dar explicações.  
 
— Estas empresas colaboram com o governo chinês no controle da informação e ajudam-no a 
punir quem tem a coragem e a determinação de brigar pela democracia ou pela liberdade — 
afirmou o deputado democrata Tom Lantos, um dos presidentes do Comitê de Direitos Humanos 
do Congresso Americano. — Elas aceitam as pressões do governo de Pequim em busca de lucros. 
Elas deveriam ter vergonha!  
 
Até agora, a comunicação das empresas americanas não tem sido eficiente na tarefa de explicar 
ao mundo por que agem do jeito que agem na China. Em enxutos comunicados oficiais, as 
companhias usam uma lógica cristalina: se elas estão operando em território chinês, precisam 
obedecer às leis do país. Nos bastidores, executivos lembram que, no próprio EUA, elas vendem 
programas que permitem a empresas, escolas e até a simplórios pais de família filtrarem o que 
seus empregados, alunos ou filhos estão vendo na rede.  
 
No Fórum Econômico de Davos, realizado mês passado, tanto Sergey Brin quanto Bill Gates, dono 
da Microsoft, saíram em defesa de suas companhias argumentando que qualquer informação é 
melhor que nenhuma. Ou seja, é melhor ter as empresas na China provendo acesso e informação 
a chineses, ainda que censuradas, do que não estar lá.  
 
— Muitos ficaram incomodados com a nossa decisão. Mas eu cheguei à conclusão de que mais 
informação é sempre melhor, mesmo que censuradas — disse Brin.  
 
Gates concorda. E argumenta que, aos poucos, estas barreiras também serão derrubadas:  
 
— A internet está ajudando o engajamento político dos chineses, e o acesso a sites fora do país 
está prevenindo o aumento da censura.  
 
Em artigo publicado mês passado no GLOBO, o professor de bioética da Universidade de 
Princeton, Peter Singer, derruba os argumentos do acatamento às leis chinesas evocados pelas 
empresas, em especial a Microsoft:  
 
“Os sites da MSN Spaces (hospedeiro dos blogs da MS) são mantidos em servidores nos EUA. As 
leis locais relevantes deveriam ser, portanto, as dos EUA, que não são violados pela discussão de 
Zhao Jing sobre a greve de jornalistas em Pequim. Nem há leis globais que impeçam o povo 
chinês de discutir acontecimentos que seu governo prefere que não se discuta”, dizia Singer, no 
artigo.  
 
Censura no Google vai muito além das palavras 
Elis Monteiro e Gilberto Scofield Jr. 
 
Adecisão do Google de se render à censura na China suscitou a ira de organizações de defesa dos 
direitos humanos e da liberdade de expressão como a Human Rights Watch, Repórteres sem 
Fronteira e Anistia Internacional, mas a empresa criada por Larry Page e Sergey Brin não está 
sozinha. Nas últimas semanas, as maiores empresas americanas da internet — Microsoft, Google 
e Yahoo! — foram acusadas de colaborarem com o governo de Pequim na tarefa de censurar a 
rede e ajudar a punir os internautas chineses que têm coragem de denunciar abusos ou injustiças. 
Outra gigante que garantiu seu nome na lista de inimigas da liberdade de expressão foi a Cisco, 
por fornecer infra-estrutura de hardware e software para o bloqueio do governo chinês.  



 
Na Inglaterra, a BBC comparou as buscas feitas através do Google.com às da versão chinesa e 
comprovou que as restrições nas buscas no Google.cn vão além das divulgadas mil palavras que 
Pequim teria censurado. O próprio ao site da BBC foi cerceado na busca: na China, quem 
pesquisar por BBC vai ter como respostas apenas um site de ensino de idiomas.  
 
A censura de Pequim também atingiu o Google Images, serviço de pesquisas por imagens. 
Digitando Tiananmen (Praça da Paz Celestial) no Google.cn, por exemplo, o internauta chinês terá 
como resposta inocentes fotos da praça e não, como acontece no Google.com, imagens do 
massacre histórico.  
 
Repórteres sem Fronteira: Google é hipócrita  
 
Outro serviço censurado é o Google News, que reúne notícias e artigos publicados em todo o 
mundo. Assim que foi constatada a censura, houve protestos da organização Repórteres sem 
Fronteiras, que no fim do ano passado divulgou nota lamentando a atitude do Yahoo!, que 
entregara ao governo chinês correspondências pessoais de um jornalista, que acabou condenado 
a dez anos de prisão. A nota da organização acusa a Google Inc. de hipocrisia e diz que “o 
lançamento do Google.cn é um dia ‘negro’ para a liberdade de expressão na China.”  
 
Perguntado sobre o tema pela agência de notícias Reuters, o professor John Palfrey, da Escola de 
Direito de Harvard e autor de vários livros sobre censura à rede na China, afirmou que as 
empresas estão adotando uma estratégia pragmática:  
 
— As empresas não fazem negócios com a China para trazer democracia, mas para fazer dinheiro 
— disse ele.  
 
Semana passada, ainda sob o impacto das acusações de gente de todo mundo, a Microsoft decidiu 
inovar mudando sua política para os blogs hospedados na MSN Spaces. Se for obrigada a fechar 
algum blog em determinado país, a empresa vai permitir que internautas de outros países tenham 
acesso a ele. E no espaço onde a empresa informa que o site não está mais disponível virá um 
aviso dizendo que o blog contraria as leis locais.  
 
As boas intenções da MS não sensibilizaram o Congresso dos EUA, que pretende reconvidar as 
gigantes para outra rodada de conversas dia 15. Desta vez, no entanto, a convocação será 
obrigatória. O debate está apenas começando.  
 
Em conversa com o editor sênior da revista de negócios americana “Fortune”, David Kirkpatrick, o 
presidente do Google, Eric Schmidt perguntou: “O embargo à Cuba foi efetivo? Castro não está 
ainda no poder?”. Schmidt argumenta que existem maneiras mais efetivas de brigar contra 
governos tirânicos. E de fato, os chineses se arriscam a usar recursos variados para tentar fugir 
do “Grande Irmão” em Pequim.  
 
Mas não a ponto de ameaçar o sistema. A prática não é generalizada e é hoje restrita a 
dissidentes combativos por uma simples razão: se o usuário for pego usando uma solução para 
tentar driblar os censores, ele pode ser preso e condenado a anos de prisão sem direito a 
advogado.  
 
Google x governo americano: hipocrisia?  
 
As táticas mais comuns são usar servidores proxy cedidos por voluntários em outros países. Os 
endereços e senhas de acesso aos servidores são enviados de forma codificada e são hoje uma 
arma entre a dissidência chinesa. Para os que querem apenas surfar em sites pornográficos — o 
que dá uma prisão menor — basta um programa que altere o IP do micro.  
 



A censura na China não é a única pedra no meio do caminho do Google. Uma corte judicial do 
Estado da Califórnia quer forçar a empresa a revelar os registros de buscas dos internautas. A 
motivação declarada do governo americano é investigar criminosos ligados a redes de 
pornografia. O Google se recusou a fornecer os registros afirmando estar defendendo o direito à 
privacidade de seus usuários.  
 
Para os defensores da liberdade no ciberespaço, o altruísmo é forçado.  
 
— O Google não está defendendo a liberdade, ele está é defendendo a lógica interna do sistema. 
Eles não querem entregar segredos comerciais — diz Carlos Afonso, membro do Comitê Gestor da 
Internet Brasileira, representante do Brasil no Grupo de Trabalho sobre governança da internet da 
ONU.  
 
A respeito da censura na China, Carlos Afonso lembra que o caso não é o único no âmbito da 
ONU.  
 
— A China só tem gravidade quantitativa. Em países da África e do Oriente Médio a situação é 
muito pior — diz.  
 
Mesmo os EUA, que deram um puxão de orelhas no Google, no Y! e na Microsoft, não têm práticas 
tão honestas de defesa da liberdade no ciberespaço.  

 
 
Leia Mais 
 
O que fizeram as empresas 
 
Microsoft: tirou do ar o popular blog de Zhao Jing — que trabalha como pesquisador do escritório 
do “New York Times” em Pequim — porque o blogueiro comentava sobre uma greve de jornalistas 
no jornal “Beijing News” depois da demissão de um editor de estilo mais independente. A MSN 
Spaces, o hospedeiro dos blogs, já tirou outros blogs do ar a pedido do governo chinês.  
 
Google: democracia direitos humanos independência do Tibete ou de Taiwan massacre da Praça 
da Paz Celestial  
Yahoo!: ajudou a polícia chinesa a encontrar a conta particular de email de um jornalista chinês 
que acabou sendo preso por “revelar segredos de Estado a outros países”. Também usa filtros na 
versão chinesa de sua ferramenta de buscas.  
 
Cisco: sua infra-estrutura de hardware e programas ajudam o governo chinês a evitar o acesso de 
sites estrangeiros dentro do território chinês e a rastrear rapidamente usuários dentro do país.  

 
 
Leia Mais 
 
Google... com filtros 
Silvio Lemos Meira 
 
No começo de 2000, 1% da China estava na internet e o país já tinha um sistema de censura da 
rede. Foi quando cometi dois erros. Primeiro, previ (com a ajuda de fontes internacionais) 5% dos 
chineses na rede ao fim de 2005, quando o número chegou a 8,5%. Também tentei adivinhar que 
Beijing iria se render à pressão de tanta gente e abriria mão de seus filtros de rede. Era mais 
esperança do que previsão, mas escrevi e errei de novo.  
 
Contra as expectativas, o governo chinês consegue mais do que censurar a rede, como mostra o 
caso da hora, do Google, que resolveu auto-censurar sua oferta no país, “a pedido” do 



departamento de “imprensa” e propaganda de lá. Nada de Taiwan, Tibet e Falun Dafa 
(falundafa.org), muito menos gmail, chats e blogs, estas coisas subversivas da rede. A China não 
é o único país que censura a internet; esta na má companhia de Bahrain, Irã, Cingapura, Arábia 
Saudita e outros menos votados. Ao contrário dos coleguinhas, a censura chinesa é sofisticada e 
tem, por trás, uma política de controle e mercado inteligente como poucas.  
 
Em entrevista à “Playboy” americana de setembro de 2004, Brin e Page, fundadores do Google, 
diziam nunca haver conversado com a China sobre censura; que depois de um curto tempo 
filtrando Google, a China havia voltado atrás... “porque os usuários chineses não podiam 
prescindir do engenho” e que eles “lamentavam” as políticas, impostas pela China e aceitas por 
outros portais. Pois sim. Uma coisa é Google, propriedade de Brin e Page, que prometem nunca se 
entregar ao mal, em abril de 2004, data da entrevista. Mas no mês da “Playboy” houve um IPO, 
com as ações a US$ 100 e aí...  
 
Google está no mercado há um ano e meio e suas ações estão a mais de US$ 400; a companhia 
está avaliada em US$ 127 bilhões, o mesmo que a Intel (e menos da metade da Microsoft). E a 
China parece, hoje, o verdadeiro país do futuro. A lógica de qualquer negócio americano, de 
tecnologia, capitalista, na Bolsa, manda que seus gestores entendam e façam negócios com a 
China e, óbvio, na China. Nada de posar de defensor dos pobres, fracos ou excluídos pela 
censura, pois o deus-mercado — ou, no caso, Hu Jintao — exige oferendas, e parte delas em 
valores e princípios. Princípios já “redefinidos” por outros, como Yahoo! e Microsoft, que têm mais 
tempo de mercado e estão acostumadas a jogar nas “regras do jogo”.  
 
Google deu um simples, e nem tão grande assim, passo a mais em direção ao brejo comum das 
companhias orientadas por retorno de investimento, shareholder value e princípios e valores bem 
mais “reais” do mercado de capitais. Neste, nunca houve dogmas de conduta ilibada, tanto que 
basta os órgãos reguladores vacilarem e algum desastre acontece. Não há — na minha opinião — 
nem por que fazer tanto barulho neste caso, pois era de se esperar que o fim fosse este mesmo. 
Talvez não tão cedo, mas...  
 
E a China não é o pior caso... Tudo leva a crer que a NSA, a outra agência americana, mais 
cabulosa do que a CIA, tem acesso ilimitado a tudo o que acha importante nas buscas feitas em 
Google ou qualquer outro negócio americano. Assunto de “segurança nacional”, ponto, e 
perguntas não são bem-vindas. Como, para melhorar o resultado da busca, Google e a 
competição identificam endereços IP, tentam localizá-lo no mundo real (a NSA tem patentes aqui, 
também), deixam cookies na sua máquina, se lembram de sua história de busca e o que mais for 
possível extrair de informação ao tempo em que se faz uma pergunta... a NSA, sem alarde, pega 
o que interessa e faz uso presente —- como mandar um míssil para a localização física presumida 
de seu IP — ou armazena para uso futuro, como negar um visto ou o que nossa vã imaginação 
ousar.  
 
Em resumo, Google, vestal da rede, agora com filtros e vazamentos, atendendo a NSA, China, 
acionistas ou a quem pedir e pagar caro, é só mais um que se atola no fosso das intromissões do 
Estado em nossas vidas, quer nos impedindo de fazer algo ou permitindo e nos seguindo, click a 
click, vida afora.  

 
 
Leia Mais 
 
EUA X Google: aquele cheiro de hipocrisia no ar 
André Machado e Elis Monteiro 
 
Sim, é verdade que a China está na berlinda nessa história toda. Mas a reação de políticos do 
Congresso americano à censura na China e à atitude das empresas techie tem um cheirinho de 
hipocrisia.  



Afinal, o Communications Act do governo americano, lei originalmente criada para proibir ligações 
telefônicas anônimas visando a difamar, ofender ou ameaçar pessoas, foi recentemente atualizado 
para estender a criminalização de tal anonimato a qualquer tipo de comunicação feita via software 
e/ou internet.  
 
É o que apontou há pouco em artigo o advogado americano Eric Sinrod. Ele diz que essa lei 
preocupa e entra em conflito com os direitos assegurados pela Constituição dos Estados Unidos. O 
título de seu artigo (publicado na News.com) é sugestivo: “A erosão do discurso anônimo na 
internet.”  
 
Se os deputados americanos reagiram, alguns dos comentários dos leitores à notícia da reação 
foram no mínimo indignados. O mais contundente disse que os deputados que criticaram o 
episódio foram os mesmos que votaram a favor de relações comerciais abertas e permanentes 
com a China em 2000 (o termo para esse status era então Most Favored Nation, e foi 
posteriormente mudado para Normal Trading Relations).  
 
Em 2004, China era “o mal”. O que mudou agora?  
 
Enquanto isso, um FAQ sobre políticas de privacidade de ferramentas de buscas foi postado na 
rede, reativando os velhos medos da privacidade ameaçada pelas informações coletadas pelas 
ferramentas de busca. Além de provar por A + B que Google e cia guardam, sim, os registros de 
buscas de todos os usuários — e podem ser obrigados a entregá-los na justiça — a FAQ mostra 
como os usuários podem proteger sua privacidade — com medidas como limpar o histórico do 
browser, encriptação do HD via PGP e assim por diante. Está em <http://news.zdnet.com/ 2100-
9588 _22-6034666. html? tag=nl.e622 >.  
 
Enquanto isso, no site “Watch Google” <www.google-wat ch.org>, que, como outros, tomou para 
si a missão de acompanhar os passos da empresa de Larry Page e Sergey Brin, a decisão do 
Google foi contestada. O responsável pelo site acusou Brin e Page de mentirosos e, para provar 
seu ponto de vista, transcreveu uma entrevista dada por eles à “Playboy” em abril de 2004, na 
qual diziam que não estavam nada felizes com as políticas dos portais que tinham aceitado as 
condições do governo chinês de restrição de conteúdo em troca da presença em mercado tão 
promissor. Ou seja, de 2004 para cá alguma coisa mudou na percepção dos fundadores da 
Google.  
 
De acordo com publicações americanas e européias, a grande perda para a Google neste episódio 
será a aura de “boa empresa”, ou seja, o slogan “don't be evil” pode ter perdido o sentido. Depois 
de uma visita relaxante ao Brasil — regada a hospedagem no Copacabana Palace, no Rio, e visita 
a São Paulo e Belo Horizonte — caberá a Larry Page e Sergey Brin provarem que ainda dá tempo 
de reparar tal estrago. Será?  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 6 fev. 2006, Informática e Etc., p. 1 a 3 e 17 
 
 


