
Jean-Nõel Jeanneney na Biblioteca Nacional da França: livro exibe sua visão sobre a estratégia de uma das grandes empresas do nosso tempo

Em busca da
democracia
na biblioteca
digital
Marcelo Nóbrega

Entre as missões de
Jean-Nõel Jeanneney está a de
desafiar o todo-poderoso Go-
ogle. No começo de 2005, o
presidente da Biblioteca Na-
cional da França escreveu um
artigo para o jornal local Le
Monde, no qual criticava a em-
presa e sua iniciativa Print,
para digitalização, indexação e
publicação gratuita de livros.
O texto foi a base para o livro
Quando o Google desafia a

* Europa, recém-lançado no
Brasil, e que oferece uma vi-
são única e instigante de como
um profissional da cultura vê a
estratégia de uma das em-
presas mais importantes do
nosso tempo.

No fim de 2004, a indústria
editorial tomou um susto. O
Google lançava o Print, serviço
com o objetivo de digitalizar e
oferecer de graça todos os livros
do mundo. De início, a empresa
anunciou a parceria com as bi-
bliotecas de Harvard, Stanford
de Nova York, e as das uni-
versidades de Michigan e Ox-
ford para escanear, indexar e
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disponibilizar seu conteúdo. Ao
todo, são 18 milhões de obras.

Nessas instituições existem
três tipos de livros: os que já
caíram no domínio público, os
que têm direitos autorais, mas
que não são mais impressos e os
que ainda estão nas livrarias, e
que também têm sua proprie-
dade intelectual protegida. Para
solucionar as questões de co-
pyright, o Google ofereceu uma
política de opt-out, na qual o
editor ou autor poderia escolher
se sua obra deveria integrar ou
não o índice do buscador.

A mesma oferta foi estendida
às editoras, que têm liberdade
para decidir o quanto de seus
livros deve ser mostrado ao
internauta. As respostas não
têm qualidade gráfica para im-
pressão e é possível mostrar
apenas poucas frases antes e
depois da palavra ou expressão
desejada pelo usuário.

A primeira impressão sobre

o livro de Jeanneney é falha. É
fácil imaginar que Quando... se
limita à disputa eterna EUA x
Europa, acirrada depois do 11 de
Setembro e da rotulação de
Velho Continente, enfatizada
pelo presidente americano
George Bush O autor deixa
claro que seu problema não é
com a forma - a veiculação da
cultura em formato digital - mas
com o controle desse sistema
(hoje Google Book Search) por
uma empresa e a preponde-
rância do inglês. Jeanneney cita
que apenas 3% do que se pu-
blica nos EUA são traduções de
idiomas europeus.

O Book Search demonstra
automaticamente algumas das
críticas do autor. Ao buscar por
livros célebres e escritos além
do universo anglo-saxão, como
Don Quixote de La Mancha ou
05 lusíadas, a primeira res-
posta é sempre uma obra em

A busca por obras
célebres, além do
universo anglo-saxão,
não as oferece como
primeiros resultados

inglês, normalmente referen-
cial - nem chega a ser a tra-
dução do original. Este aparece
apenas ao navegar nas páginas
de resultados.

A decisão de qual obra deve
aparecer em primeiro lugar
numa busca não é diretamente
influenciada pelo buscador. O
Google adota um sistema se-
melhante ao que usa para as
homepages no Book Search. O
conjunto de algoritmos Pa-
geRank usa um critério pa-
tenteado de relevância que

tem guiado, pelo menos no
buscador principal, a forma
como o internauta interage
com o mundo.

Essa interação se dá por pa-
lavras-chave e expressões. Para
a busca de livros, o autor critica
a tecnologia, ressaltando o papel
do bibliotecário, afirmando que
"indicar páginas é uma coisa
completamente diferente de in-
dicar obras". O melhor, para ele,
é usar o virtual para que o
visitante passeie entre os livros,
catalogados de forma coerente.

Jeanneney contesta tam-
bém a exclusividade da oferta
exclusiva pelo Google. Ao
oferecer a hospedagem gra-
tuita das obras, a empresa
exige a busca apenas pelo seu
serviço. Com isso, recebe o
tráfego valioso de milhões de
internautas e os potenciais
cliques nos anúncios exibidos
em algumas das páginas do
Book Search. Os links pa-
trocinados são responsáveis
por 99% do faturamento da
empresa e o autor se inco-
moda com o seu efeito.

"Não tenho a mínima von-
tade de ver - digo isso sorrindo
'o texto de O pequeno príncipe
justaposto ao 'anúncio' de um
vendedor de carneiros (...)•"

Em vez de uma solução pu-
ramente capitalista, o autor de-
fende a iniciativa dos Estados,
com a participação do privado.
Para Jeanneney, nenhuma em-
presa pode garantir sua per-
manência no mercado e por isso
não deve se responsabilizar por
um projeto que pretende ser
determinante na conservação
da memória cultural.

• Leia e opine no JB Online.
www.jb.com.br

•O 'santo
graal' da
publicidade

O Book Search é a extre-
midade de um dos tentáculos
do Google. A empresa - que
tem como mote "organizar a
informação produzida no mun-
do" e afirma que pensou na
indexação de livros antes mes-
mo do buscador na web - ofe-
rece os serviços sob um preço
bem especial.

Quem usa a rede social Or-
kut, o correio eletrônico pela
web Gmail, o buscador Google
ou muitos outras ferramentas
da empresa o faz sem paga-
mento. Mas, por baixo da gra-
tuidade nominal, existe a cessão
de informações pessoais que,
cruzadas, oferecem um perfil
apurado do internauta.

Algumas das buscas do Book
Search oferecem links patro-
cinados, exibidos na lateral di-
reita da janela do navegador. Se
o usuário também adota o Gmail
com freqüência, já oferece o
conteúdo de suas mensagens
para a análise eletrônica e a
exibição dos mesmos links. No
caso de um e-mail para um
amigo sobre uma partida de
futebol no fim de semana, a
propaganda pode ser de uma
loja com promoção de chuteiras,
por exemplo.

O cruzamento das mensa-
gens com o perfil do Orkut, os
livros de interesse no Book
Search e as próprias buscas no
Google (que também ficam
guardadas por um número único
armazenado no micro), geram
um perfil valioso, o "santo
graal" da publicidade.

Text Box
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 13 maio 2006, Idéias e livros, p. 4.




