
M al o mercado de publicidade na in-
ternet começou a se firmar e já es-

tá ameaçado. O perigo vem de criativos
esquemas de fraude que drenam boa
parte dos US$ 30 bilhões investidos em
publicidade on-line no mundo. Ninguém
sabe dizer o tamanho do rombo, mas um
estudo da empresa americana de mar-
keting on-line MarketingExperiments.com
dá uma dimensão assustadora à gatuna-
gem. Em três campanhas fictícias cria-
das no Google, o líder mundial em bus-
cas pela internet, a MarketingExperiments
aferiu um índice de fraude de 29,5%.

O principal golpe atinge uma moda-
lidade da anúncio conhecida como link
patrocinado, a mais utilizada pelo Goo-
gle. Quando um internauta faz uma
pesquisa no site, a lista de respostas in-
clui a opção de clicar num link do anun-
ciante. Cada vez que esse link é cli-
cado, o anunciante paga ao Google uma
taxa previamente combinada.

Descobriu-se que não são apenas os
internautas que vêm clicando nos links.
A companhia aérea Jet Network, por
exemplo, recebeu milhares de cliques.
Por cada um deles, pagava US$ 10 ao
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Google. Mas raríssimas das visitas ao
site se transformavam em venda de
passagens. Uma investigação demons-
trou que a maioria dos acessos vinha
de um mesmo endereço digital: o de
uma empresa concorrente. "Isso estou-
rou nosso orçamento para marketing",
afirmou o presidente da empresa,
Stuart Cauff.

Há fraudes um pouco mais elabora-
das. Tanto o Google como seu rival Ya-
hoo têm como prática pôr links de seus
anunciantes em sites e blogs de boa au-
diência, dividindo com eles a receita
publicitária. Alguns desses sites cria-
ram softwares-robôs que ficam clican-
do no anúncio sem parar. Com isso, o
blogueiro via sua receita aumentar, mas
o anunciante não tinha nenhum retor-
no em vendas. O Google e o Yahoo, que
também ganhavam, devolveram o di-
nheiro aos anunciantes. "Os cliques
fraudados são um dos assuntos mais sé-
rios para nós", diz Nicole Wong, do
Conselho do Google. "Dependemos da
confiança de nossos parceiros."

Os sites de busca já estão desenvol-
vendo mecanismos antifraude. Há fer-
ramentas que identificam imediatamen-
te quando vários cliques vêm do mesmo
usuário. " Se uma empresa fazia uma
venda depois de dez cliques no anún-
cio, e isso passa a acontecer depois de
cem cliques, é sinal de que algo está er-
rado", diz Eric Daniel, da Webtraffic,
empresa que vende links patrocinados.

No Brasil, ainda não há registro des-
se tipo de fraude. "Mas ele pode chegar
a qualquer momento", afirma Maurício
Zanetti, presidente da Inter.net, empre-
sa de serviços relacionados à internet.
Aqui, as fraudes mais comuns envolvem
spams - mensagens comerciais não-au-
torizadas. Os piratas enviam e-mails fal-
sos de alguma instituição, solicitando os
dados da conta bancária do internau-
ta, acoplados a um software espião, que
rouba senhas para desviar dinheiro. "As
empresas se defendem desse tipo de gol-
pe, mas os hackers estão sempre crian-
do softwares para burlar a segurança",
diz Zanetti. É uma briga sem fim. •
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