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O Google assumiu a responsabilidade, ontem à noite, pelo forte aumento nos erros em buscas 
na internet na China usando seus servidores, porque os configurou por acidente de forma 
semelhante a um site vetado pelo governo chinês. 
 
De início, o rápido aumento nos erros nas buscas feitas na China por meio dos servidores do 
Google desencadeou receios de que Pequim estaria incrementado sua retaliação contra a 
companhia americana em meio à divergência sobre a censura do site. 
 
O Google temia uma retaliação de Pequim depois de ter anunciado, na semana passada, que 
desviaria seu serviço de buscas em chinês para seu site em Hong Kong para poder driblar a 
censura de Pequim em buscas de teor político delicado. 
 
Os usuários na China continental ainda podiam acessar todos os sites do Google e fazer 
algumas buscas ontem, mas a partir do início da noite qualquer busca em chinês, mesmo de 
palavras como "cachorro" ou "casa", terminava com mensagens de erro. 
 
O Altavista, outro mecanismo de busca fora da China, continuava funcionando para as mesmas 
buscas. Em Hong Kong e Taiwan, quando os usuários faziam buscas no Google ontem à noite, 
também conseguiam obter os resultados. 
 
Os usuários na China enfrentaram erros similares algumas vezes ao longo da semana passada, 
mas esses problemas duravam menos de uma hora. 
 
Ontem à noite, o Google informou em comunicado que o problema decorreu de uma mudança 
técnica que havia realizado, sem nenhuma relação com a censura de seu site pela China. 
 
O Google informou ainda que uma série de caracteres que havia introduzido em todas suas 
buscas, para melhorar os resultados, incluía as letras "rfa", que também podem representar as 
iniciais de "Radio Free Asia". 
 
"Como esse parâmetro continha as letras ´rfa´ o ´great firewall´ (como é apelidado o sistema 
de bloqueio de segurança chinês) estava associando essas buscas com a 'Radio Free Asia', um 
serviço inacessível na China há muito tempo- daí o bloqueio", destacou o Google, 
acrescentando que estava "atualmente avaliando como resolver essa questão". 
 
A "Radio Free Asia", transmitida em vários idiomas, é financiada pelo Congresso dos Estados 
Unidos e é malvista por Pequim por seu apoio a causas democráticas. Seu site na internet 
estava bloqueado há muito tempo, assim como suas transmissões. 
 
Os pedidos em busca de comentários do ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e 
do Departamento de Informação do Conselho do Estado não foram retornados até ontem à 
noite. 
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