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Digitalizar livros e organizar bibliotecas virtuais é um dos projetos mais óbvios da web. O próprio 
Google surgiu sob essa inspiração. A idéia inicial de Sergey Brin e Larry Page, criadores da mais 
bem-sucedida máquina de busca de informações do mercado, era formar e tornar acessível uma 
grande biblioteca universal, uma nova biblioteca de Alexandria versão eletrônica.  
 
A máquina de busca acabou adquirindo outras funções mais amplas, orientadas para a pesquisa 
de páginas na internet. Mas, desde o ano passado, o Google voltou firme aos livros. Lançou a 
versão inglesa da ferramenta de busca de livros Google Books em janeiro e nos meses seguintes 
levou o serviço a vários mercados europeus e latino-americanos.  
 
O Google Books é um negócio que ainda contribui marginalmente para a receita do Google, mas 
seu potencial assusta. Assusta editoras, preocupadas com questões de direito autoral, e governos, 
que temem perder o controle sobre suas "bibliotecas nacionais virtuais". O que se teme é que a 
biblioteca do Google, uma empresa norte-americana, se torne forte demais e se converta em um 
instrumento de dominação cultural. Alguns países, como a França, defendem a necessidade de 
uma ferramenta de busca própria e orientada por critérios próprios. A preocupação é a com a 
cultura local, nacional.  
 
Não por acaso, o gerente de planejamento estratégico da divisão, Marco Marinucci, está no Brasil. 
Veio fazer uma apresentação na Câmara Brasileira do Livro, em São Paulo, para esclarecer que a 
principal função do Google Books é ser uma ferramenta de marketing para as editoras e não um 
instrumento de gestão do conhecimento com qualquer tipo de orientação política.  
 
"Não tivemos muito sucesso na comunicação inicial do projeto", afirma Marinucci. "O que 
oferecemos é uma ferramenta de marketing que é realmente global. Em nenhum momento, 
desrespeitamos os direitos das editoras e do autor."  
 
Como funciona o sistema  
 
O Google Books busca livros na internet. Mas não busca exatamente as referências aos livros 
contidas em páginas web. Seu alvo são os próprios livros. Em uma frente está o serviço de 
bibliotecas, que oferece o conteúdo de domínio público; a íntegra dos livros cujos direitos autorais 
já caducaram e estão disponíveis em bibliotecas.  
 
Na outra frente, estão os livros de mercado, cujos direitos pertencem a alguma casa editorial. No 
primeiro caso, diz Marinucci, a abordagem do projeto é "filantrópica". "O projeto biblioteca é pura 
filantropia. Facilitamos acesso a um conteúdo de grande relevância", afirma. No segundo caso, há 
uma proposta comercial. Os links patrocinados por editoras e livrarias dão sustentação comercial 
à base de títulos rastreada pelo Google.No projeto editorial, o Google Books oferece cinco páginas 
"realmente relevantes" do livro apresentado. É um recurso oferece. Quem tem interesse pelo livro 
pode ver sua capa, ler seu índice e ter acesso à introdução, por exemplo. "As páginas 
selecionadas são realmente importantes", diz Marinucci. São fornecidos também todos os dados 
bibliográficos e indicações de livrarias onde o produto pode ser encontrado.  
 
"A parte principal do projeto não é digitalização dos livros, mas a inteligência de busca", diz. "A 
eficiência do Google está, justamente, em encontrar informação relevante." Marinucci insiste no 
fato de que o Google não é um gestor da informação, mas uma máquina de busca "automática e 
democrática".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 fev. 2006, Comunicação, p. C-6 
 
 


