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Google organiza as 
informações do 
mundo e notícias são 
uma fonte vital de 
informação

Investimos em produtos 
que ajudam veículos a 
prosperarem, assim 
garantimos o acesso à 
informação de 
qualidade para quem 
usa nossas plataformas

Acreditamos que 
pessoas bem 
informadas tomam 
melhores decisões e 
fortalecem a nossa 
sociedade como um 
todo

Por que notícias de qualidade 
são importantes para o Google?
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Somos um 
dos maiores 
apoiadores 
do 
jornalismo 

2B
Cliques  gerados pelo 
Google para sites 
jornalístico por mês 
no Brasil

95%
Receita de 
publicidade que o 
Google compartilha 
com veículos

25k

Jornalistas 
brasileiros que 
participaram dos 
treinamentos  do 
Google News Lab 
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Fatos sobre o Google e notícias

Não ganhamos 
dinheiro com o 
Google Notícias

Plataformas não 
são a causa da 

perda de recursos 

Nós já pagamos 
por conteúdo

Não exibimos anúncios 
no Google Notícias ou na 
guia de resultados de 
notícias na Pesquisa 
Google. Consultas 
relacionadas a notícias 
representam menos de 
2% do total de consultas 
globais na Busca.  

A circulação era a fonte 
dominante de receita
para jornais brasileiros 
ainda em 2007. Essa 
receita na verdade 
cresceu enquanto a 
receita de classificados 
caiu 5 vezes mais rápido 
do que a queda de receita 
total dos jornais.

Em 2020 anunciamos a 
destinação de US$ 1 
bilhão ao Google 
Destaques, para parceria 
com sites de notícias que 
produzem experiências de 
conteúdos com curadoria 
editorial.

TOP TIP!
To replace the icons 
click here to select from 
a range of other icons.





"Iniciativa Google de Notícias"

Tecnologia -  
Assine com o 
Google que 
facilita o 
processo de 
cadastro de 
novos assinantes

Treinamento-  
cursos voltados a 
pequenas e 
médias redações 
sobre produto, 
audiência, 
monetização, 
entre outros

Inovação - 
Investimos para 
ajudar veículos a 
desenvolverem 
projetos 
inovadores 

Desde 2018, a GNI já apoiou mais de 6.250 empresas em 118 países

TOP TIP!
To change the icons 
click here to select from 
a range of other icons.
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““
Australia's proposed media code could break the world wide web, says the 
man who invented it
https://www.theguardian.com/media/2021/jan/20/australias-proposed-me
dia-code-could-break-the-world-wide-web-says-the-man-who-invented-it

Tim Berners-Lee diz que o plano de fazer o Google e 
o Facebook pagarem por conteúdo de notícias mina 
o 'princípio fundamental' da web.

"Se esse precedente fosse seguido em outros 
lugares, poderia tornar a web inviável em todo o 
mundo"
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