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O Google, dono do mais popular mecanismo de busca do mundo, oferecerá anúncios que 
miram os interesses dos usuários, não suas ações.   
 
Os novos anúncios estão sendo testados no YouTube, o site de compartilhamento de vídeo do 
Google, e nos sites dos parceiros que rodam os anúncios do Google, informou a empresa num 
blog, ontem. Até agora, o Google havia mostrado anúncios estreitamente vinculados ao que 
um usuário busca - sejam sapatos, férias ou televisões. Pela nova plataforma, o Google 
oferecerá anúncios baseados nos tipos de sites visitados pelos usuários, identificando-os por 
seus interesses gerais, tais como esporte ou jardinagem.   
 
"Acreditamos que podemos tornar a publicidade on-line ainda mais relevante e útil, usando 
informação adicional sobre os websites que as pessoas visitam", escreveu Susan Wojcicki, 
vice-presidente de gestão de produto, em seu blog, ontem. "Os anunciantes necessitam de 
uma forma eficiente para alcançar os que estão mais interessados nos seus produtos e 
serviços."   
 
O Google, que batizou o novo produto como publicidade "baseada em interesse", enfrenta a 
sua primeira recessão desde a época em que a empresa vendeu seus papéis ao público, em 
2004.   
 
Segundo o novo modelo publicitário, o Google pode deduzir as áreas de de interesses dos 
usuários a partir do seu histórico de navegação na internet. Os usuários também podem 
informar a companhia a respeito das suas categorias favoritas, ou quais categorias de anúncios 
não querem ver.   
 
A publicidade dita sob medida, da forma como o Google está implantando, suscitou 
preocupações sobre a proteção da privacidade por parte de instituições como a Comissão 
Federal de Comércio dos Estados Unidos, que no mês passado disse que havia um risco de que 
a informação coletada pudesse ser usada inadequadamente.   
 
A comissão, num relatório de 12 de fevereiro, instou as companhias a proporcionarem 
segurança "razoável" para todo tipo de informação que coletarem.   
 
O Google informará as pessoas sobre como os anúncios são escolhidos, oferecerá aos usuários 
a opção de eliminar categorias e permitirá que recusem os programas de monitoramento 
conhecidos como "cookies", escreveu Wojcicki.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 mar. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B2. 


