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Os tentáculos do Google se estendem cada vez mais longe. O que começou como um mecanismo 
de páginas na web, hoje conta com e-mail, loja de vídeos, mapas de todo o mundo, mensageiro 
instantâneo e muitos outros serviços. Para Marco Marinucci, diretor de Parcerias Estratégicas do 
Google, o Book Search é um dos três projetos mais importantes da empresa. A iniciativa visa 
indexar os livros de todo o mundo, usando o sistema de relevância já conhecido de quem usa o 
buscador padrão. Por conta das diferentes leis de direito autoral entre países, o serviço trata as 
obras de forma diferente. Em alguns casos, as páginas não podem ser exibidas, outros permitem 
apenas amostras. No cerne, o Book Search se dispõe a “mostrar os livros que contêm certa 
palavra e onde eles podem ser comprados”, como explicou Marinucci em entrevista ao JB.  
 
A confusão sobre o objetivo do Book Search rendeu dois processos nos EUA contra o Google e 
protestos de acadêmicos franceses, que temem a preponderância da língua inglesa no serviço. 
Marinucci esteve no Brasil na semana passada para explicar essas e outras questões aos editores 
nacionais e já tem um aliado de peso. Sobre a possível participação da Biblioteca Nacional no 
serviço, o ministro da Cultura, Gilberto Gil, declarou na sexta-feira, no Rio de Janeiro, que “a 
iniciativa é muito interessante. Os museus digitais se espalham pelo mundo todo e é bom que 
tenhamos esse desenvolvimento aqui também”.  
 
- Como o Book Search se encaixa na estratégia do Google?  
 
- O mote da empresa é organizar a informação do mundo. E 80% dela está offline, fora da 
internet. O Book Search foi imaginado por Larry Page e Sergey Brin antes do buscador padrão.  
 
- Como funciona o serviço?  
 
- Pela questão do direito autoral, ele serve para que o internauta saiba que um livro existe e onde 
comprá-lo, não para lê-lo na íntegra. Ao efetuar a busca por uma palavra-chave, o serviço indica 
os livros que a contêm. Ao clicar em uma das respostas, o usuário vê a página mais relevante 
com aquela palavra e mais quatro, duas à frente e duas atrás. A qualidade das páginas não 
permite a impressão. Em alguns livros, só aparece o título e uma linha de texto. Em outros, 
podemos exibir páginas de amostra, conforme o acordo feito com a editora.  
 
- Onde ele está disponível?  
 
- O português ficou por último entre as línguas principais da Europa. Lançamos nos EUA e Reino 
Unido, depois na Alemanha, Itália, França e Espanha. Para os países latino-americanos que falam 
espanhol, a apresentação foi em novembro, na Feira Internacional do Livro, em Guadalajara, 
México.  
 
- Qual é a vantagem em participar do Book Search?  
 
- Como ele também contém edições esgotadas, é uma fonte gratuita para que a editora saiba se 
ele está sendo buscado e se vale reimprimi-lo. A receita com os links patrocinados opcionais que 
são exibidos nas buscas dos livros das editoras parceiras são repartidos com elas pela metade. As 
páginas de livros também aparecem nos resultados de busca do Google, como ao procurar um 
restaurante, por exemplo. Está aberto um mercado de 350 milhões de usuários, que encontra 
informações relevantes. As bibliotecas ganham um índice de suas obras, com o poder do 
mecanismo de busca do Google.  
 
 



- Como os livros são inseridos no mecanismo de busca?  
 
- Em primeiro lugar, precisamos de uma lista com a ficha bibliográfica de cada livro e informações 
de qual domínio eles podem ser disponibilizados. Uma obra em português, por exemplo, pode ter 
sua venda permitida apenas no Brasil. Os livros são enviados, pelo correio ou por PDF. No caso 
digital, cada parceiro tem sua conta no serviço, para fazer o upload e conferir as buscas das suas 
obras.  
 
- Quando teremos o Book Search para obras em português?  
 
- O mais rápido possível. Ontem [quarta-feira]nos encontramos com mais de 100 editores 
brasileiros e a recepção foi boa. A primeira reação é: ''quanto tenho que pagar?''. Quando 
entendem o processo, gostam. As editoras brasileiras não viajam muito. Não vi muitas em 
Frankfurt, em Londres ou em Guadalajara, nas maiores feiras de livros do mundo. A Câmara 
Brasileira do Livro vai a esses encontros e se encantou com o projeto.  
 
- O Google é processado por editoras e autores pelo Book Search não respeitar questões de 
direito autoral. Qual é a sua posição sobre isso?  
 
- Erramos ao não mostrar que os livros vinham de duas fontes. Eles são das editoras parceiras, 
com controle para escolher o quanto de cada obra deve ser mostrado. A outra parte é do projeto 
de bibliotecas, e tem livros de domínio público. Vários mitos foram criados. Seria impossível 
colocar os livros na internet sem se preocupar com os direitos autorais. Sem a parceria com as 
editoras, o projeto não aconteceria.  
 
- Falou-se também que o Book Search privilegiaria o inglês...  
 
- Essa crítica foi feita principalmente na França. O livro mais buscado no serviço, no entanto, é em 
espanhol: Dom Quixote, que está no índice há dois meses. Pelo menos 40% dos livros não 
existem em inglês. O Google está presente em 112 países e a maior parte do tráfego é 
internacional. Não faz sentido priorizar a língua inglesa.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 16 fev. 2006, Internet. 
 
 


