
Finja por um momento que você
é o mecanismo de busca do Goo-
gle. Um usuário digita “vesti-
dos” e dá enter. Qual será o pri-
meiro resultado exibido? Lojas
como a Macy’s são fortes candi-
datas. Talvez a Gap. Ou uma pági-
na da Wikipedia com a história
dessa peça de roupa.

E no caso da expressão “roupa
de cama”? A loja Bed Bath & Be-
yond vem à memória. Ou talvez
o Wal-Mart, ou a seção de cama,
mesa e banho da Amazon.

“Carpetes amplos”? A Crate &
Barrel é uma possibilidade. As-
sim como os sites da Home De-
pot e da Sears ou alguma página
como carpetesamplos.com.

Dá para imaginar dúzias de
possibilidades para cada uma
dessas buscas. Mas, nos últimos
meses, o primeiro resultado foi
sempre o mesmo: J. C. Penney.

A empresa superou milhões
de sites – e não só nas buscas por
vestidos, roupa de cama e carpe-
tes amplos. Por meses, apareceu
no topo de pesquisas por “jeans
skinny”, “conjuntos de edre-
dons”, “móveis” e dúzias de ou-
tros termos, dos genéricos (“toa-
lhas de mesa”) aos específicos
(“cortinas com ilhoses”).

A Face Oculta. Com mais de
1.100 lojas e lucro da ordem de
US$ 17,8 bilhões em 2010, a J.C.
Penney é sem dúvida um nome
de peso no varejo nos Estados
Unidos. Mas o objetivo do Goo-
gle é vasculhar cada recanto da
internet em busca dos sites mais
importantes e relevantes.

Será que a sabedoria coletiva
da rede determina que a J.C. Pen-

ney é o melhor destino para
quem procura vestidos? E roupa
de cama? E carpetes?

O New York Times pediu a
Doug Pierce, especialista em bus-
cas online da nova-iorquina Blue
Fountain Media, que estudasse a
questão. E as descobertas dele
sugerem que o gesto mais mun-
dano da era digital, a busca no
Google, representa muitas vezes
uma sobreposição de múltiplas
camadas de intrigas. que come-
çam no mundo subterrâneo das
otimizações “black hat” (consi-
deradas ilegítimas), a sombria ar-
te de atrair destaque para uma
página da web usando métodos
que o Google considera trapaça.

Duelo de Titãs. Apesar da cono-
tação maniqueísta atribuída às
práticas do tipo white hat (cha-
péu branco, típico de mocinhos
do bangue-bangue) e black hat
(chapéu preto, preferido entre
vilões), os truques black hat não
são considerados ilegais, mas
quem decide usá-las corre o ris-
co de provocar a ira do Google.

A empresa estabelece um limi-
te claro entre as técnicas consi-
deradas fraudulentas e as abor-
dagens chamadas de “white
hat”, oferecidas por centenas de
empresas de consultoria e capa-
zes de aumentar legitimamente
a visibilidade de um site. Pierce
diz que os resultados obtidos pe-
la J.C. Penney foram consequên-
cia do emprego de métodos vin-
dos do chapéu errado.

Ele descreveu a ação da Pen-
ney como a mais ambiciosa ten-
tativa de tapear o algoritmo de
busca do Google que ele já viu.
“O caso todo me deixou pasmo.
Seria de se imaginar que houves-
se na empresa gente com bom
senso para reconhecer o caráter
questionável dessas práticas.”

Para compreender como a J.
C. Penney ficou no topo de tan-
tas buscas, é preciso saber como
os sites ascendem nos resulta-
dos do Google. E aqui estamos
falando dos resultados “orgâni-
cos” – em outras palavras, aque-
les que não são anúncios pagos.
Para calcular os resultados orgâ-
nicos, o algoritmo do Google le-
va em consideração dúzias de cri-
térios, muitos dos quais não são
detalhados pela empresa.

Mas o Google comentou em
detalhes um fator crucial: os
links de um site para outro. To-

memos como exemplo um site
sobre culinária chinesa. A posi-
ção dele no ranking do Google
melhora conforme outros sites
apresentarem links para ele.

Quanto maior o número de
links remetendo a esse site (prin-
cipalmente vindos de sites liga-
dos ao mesmo tema), melhor a
posição dele. De certa forma, o
Google mede a popularidade do
site com base numa consulta aos
fãs de culinária chinesa, contan-
do links criados por essas pes-
soas para o site em questão co-
mo votos de aprovação. Mas até
links que nada têm a ver com culi-
nária chinesa podem atrair mais
atenção ao site se outra página
estiver coberta deles.

É aí que entra a estratégia que
ajudou a J.C. Penney. Alguém pa-
gou para exibir milhares de links
em centenas de sites, todos le-
vando ao JCPenney.com.

Quem fez isso? Darcie Bros-
sart, porta-voz da J. C. Penney,
diz que não foi a empresa. “A J. C.
Penney não autorizou, não este-
ve envolvida e nem foi informa-
da da publicação desses links.
Tais práticas são contrárias às
nossas diretrizes de busca”, es-
creveu num e-mail. E acrescen-
tou, “Estamos trabalhando para
tirar os links da rede.”

Os Indomáveis. Recorrendo à
ferramenta Open Site Explorer,
Pierce achou 2.015 páginas con-
tendo termos como “vestidos ca-
suais”, “vestidos noturnos”,
“vestidos pretos curtos” ou “ves-
tidos de gala”. Ao clicar em qual-
quer um dos links espalhados
por cada um dos 2.015 sites, o
usuário cai na página da catego-
ria “vestidos” do JCPenney.
com. Algumas dessas 2.015 pági-
nas são relacionadas ao vestuá-
rio – ao menos nominalmente.
Mas a maioria delas não.

Os termos “vestidos pretos” e
um link para o site da Penney es-
tavam no pé do site nuclear.engi-
neeringaddict.com (algo como
loucospela.engenharianuclear.
com). A combinação “vestidos
noturnos” aparecia num site cha-
mado casino-focus.com. “Vesti-
dos de gala” estavam no endere-
ço bulgariapropertyportal.com.

Há links para a página de vesti-
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† Continua nas págs. 4 e 5

P
ara humanos, a inteligência dos com-
putadores é um mistério. As máquinas
parecem ter dupla personalidade. Às
vezes, são muito inteligentes. Às ve-

zes, extremamente burras. No mês passado, o
Google anunciou uma significativa revisão de
seu algoritmo para ranquear os resultados de
buscas. Segundo a empresa, o novo algoritmo
rebaixa sites de má qualidade, criados principal-
mente para atrair tráfego e renda de anúncios
(leia ao lado e nas págs. 4 e 5). É um movimento
para melhorar a qualidade da busca, mas tam-
bém uma confissão do Google, o curador da in-
ternet, de que ele vinha sendo engambelado.

Uma semana antes, o computador Watson,
da IBM, craque em responder perguntas, deu
uma lavada em dois dos maiores jogadores hu-
manos de Jeopardy, um jogo de perguntas e
respostas popular na TV norte-america-
na. Ainda assim, em seu caminho para
a vitória, Watson deu lá umas respos-
tas absurdas, levando todos ao riso.

Os computadores são apenas tão
espertos quanto seus algoritmos,
programas de receitas de cálculo
criados pelo homem, o bloco elemen-
tar do pensamento computacional.
Quando um bom algoritmo roda em um
computador poderoso, ele pode realizar faça-
nhas incríveis. Mas algoritmos são em geral frá-
geis e simplórios, seguindo fórmulas, obstinada-
mente, como se usassem cabrestos. Eles podem
ser surpreendentemente bons em tarefas defini-
das, como jogar xadrez. Mas são incapazes de
processar coisas que humanos entendem sem o
menor esforço, como nuances e senso comum.

Expandir os horizontes da inteligência dos
computadores – mimetizando a compreensão
humana – é um dos grandes desafios da ciência.
O Watson da IBM e o algoritmo do Google desta-
cam não só o ritmo cada vez mais rápido dos
progressos mas também o quanto ainda falta a
ser feito. Pesquisadores das duas empresas e
um punhado de outros estudiosos estão nesse
caminho. Em geral, eles focam na linguagem –
coisas como programar computadores para re-
conhecer palavras e seus significado.

Pense nisso como a “Educação do Algorit-
mo”. As máquinas, desprovidas de conhecimen-
to adquirido e da experiência de vida dos huma-
nos, usam modelos estatísticos para chegar a
resultados similares aos que as pessoas alcança-
riam, apenas de maneira diferente. Frederik Jeli-
nek, um pioneiro do reconhecimento de voz,
explica essa diferença em uma analogia com o

ato de voar: “Aviões não batem as asas”.
Mas categorizar linguagem, com todas as

suas sutilezas, continua sendo um formidável
obstáculo para computadores. Por isso, o desa-
fio de Watson foi infinitamente maior do que o
aquele vencido por Deep Blue em 1997, quando
o computador que jogava xadrez bateu o cam-
peão mundial Garry Kasparov. “É muito mais
difícil para um computador entender a lingua-
gem no nível de uma criança de oito anos do que
vencer o maior mestre do xadrez”, observou
Oren Etzioni, cientista da computação na Uni-
versidade de Washington, em Seattle.

Os algoritmos são atalhos codificados para
certos fins. Nas buscas ou no comércio, as priori-
dades são oferecer informação rapidamente e
apresentar um potencial consumidor a um
anunciante. Esses são fins perfeitamente práti-
cos e objetivos, mas também bastante estreitos.

O Google pode ser tomado como um bibliote-
cário. Digite algumas palavras na caixa de bus-
cas e ele retruca: “Eu não sei a resposta, mas
tentaria esses sites”. E faz esse serviço em fra-
ções de segundo, dois bilhões de vezes por dia.

O algoritmo do Google, dizem os especialis-
tas, é rápido e poderoso, mas razoavelmente pre-
visível. Isso abriu a porta para empresários da

web que querem fazer os seus sites “suga-
rem tráfego dos mecanismos de bus-

ca”, como disse Amit Singhal, um es-
pecialista em pesquisas no Google.

O Google não deu nome para ne-
nhum dos sites de “baixa qualida-
de” que tinha em mente quando re-
desenhou o seu algoritmo. Mas os

analistas concordam que o alvo pare-
ciam ser as chamadas content farms,

sites que dispõem artigos em listas, preen-
chendo-os com os termos mais procurados. O
Essortment.com é um site que foi rebaixado de-
pois que o Google anunciou a mudança, de acor-
do com a consultoria Sistrix. Um artigo típico,
“25 coisas para se fazer com a sua namorada”,
inclui dicas como “cozinhem juntos”, “corram
uma maratona juntos”, “acampem” e “façam
compras juntos”. E faz amplo uso de palavras
muito procuradas, como “garotas”, “namoro”,
“casamento”, “solteiros”. A página em que o tex-
to está tem um bocado de anúncios.

Um algoritmo mais inteligente, Singhal diz,
faz que o Google não caia mais nesses truques.
“Os truques baixos serão reconhecidos como
truques baixos”, garante.

O futuro de mecanismos de busca, como o
Google ou o Bing, será explorar os avanços no
processamento da linguagem para que virem
máquinas de dar respostas – algo como o Wat-
son, mas na forma de um serviço. Eles já cami-
nham nessa direção. Digite no Google: “Qual o
tamanho do Empire State Building?”. O primei-
ro resultado não é um link, mas uma resposta:
381 metros.

✽

Steve Lohr é repórter de tecnologia do New York Times
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NOVO OESTE

Algoritmo de
busca evolui para
dar respostas

TRAPAÇAS
E sta saga começa em 12 de fevereiro, quando

matéria do New York Times reproduzida abai-
xo revelou que a J.C.Penney usou táticas consi-
deradas ilegítimas para aparecer sempre no to-

po de pesquisas feitas no Google. Semanas depois, a gi-
gante das buscas anunciou uma revisão do algoritmo

que ordena os resultados. Sem entrar em detalhes, o
Google declarou à Wired que o novo algoritmo inclui
um fator humano: usuários foram consultados acerca
da qualidade dos sites e essas impressões foram incluí-
das na complicada conta que acontece a pesquisa (veja
na pág. 3). Segundo o Google, objetivo é rebaixar pági-

nas de má qualidade. Você pensou em sites com cara de
spam? Pois reveja suas impressões, um dos que sentem
o impacto é o Huffington Post, que, recém-comprado
pela AOL, é acusado de apelar a técnicas de otimização
de busca, para ficar entre os primeiros nos resultados,
um universo dividido entre jogos e trapaças.
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dos da J. C. Penney em sites so-
bre doenças, câmeras, carros,
cães, papel-alumínio, viagens,
ronco noturno, brocas de dia-
mante, azulejos, mobília para ho-
téis, jogos online, negociação de
commodities, pesca, programa-
ção em Flash, boxes de vidro, pia-
das e dentistas – e a lista segue.
Alguns desses sites estão total-
mente abandonados, com exce-
ção dos links suspeitos.

Diante dessa lista, a paisagem
da internet apresenta uma topo-
grafia nova: parece uma cidade
com alguns edifícios conhecidos
e bem conservados, cercados
por milhares de treme-tremes
mantidos de pé só para dar visibi-
lidade a anúncios pintados em
suas fachadas. A exploração des-
ses sites ocos para aumentar o
número de links é vista como ile-
gítima pelo Google.

As diretrizes da empresa aler-
tam contra o uso de truques para
melhorar o posicionamento nos
rankings de buscas.

O castigo para quem é apa-
nhado equivale a um par
virtual de sapatos de
concreto: a empresa
afunda na lista de re-
sultados do Google.

O castigo pode
seraindamais drásti-
co. Em 2006, o Goo-
gle apanhou a BMW
usando tática “black hat”
para aumentar a popularidade
do BMW.de. O site recebeu tem-
porariamente o que a BBC cha-
mou de “pena capital”: foi remo-
vido dos resultados.

A BMW admitiu que tinha cria-
do sites de fachada para atrair os
mecanismos de busca e então re-
direcionar o tráfego para uma pá-
gina diferente. A empresa disse
que não teve a intenção de ta-
pear usuários, acrescentando
que, “se o Google diz que pági-
nas de fachada são ilegais, temos
de levar isso em consideração”.

Rastros de ódio. O New York Ti-
mes enviou ao Google as provas
obtidas sobre os links para o en-
dereço JCPenney.com. O Goo-
gle marcou uma entrevista com
Matt Cutts, seu chefe de webs-
pam, um homem cujos discur-
sos, postagens nos blogs e no
Twitter são recebidos como encí-
clicas papais por todos os envol-
vidos no ramo dos mecanismos
de busca. “Tal prática é uma vio-
lação dos nossos parâmetros”,
disse Cutts, depois de analisar
uma lista de links pagos que re-
metiam ao endereço JCPenney.
com. Ele disse que o Google de-
tectara violações relacionadas
ao site JCPenney.com em três
ocasiões anteriores, a mais re-
cente delas em novembro.

Em cada uma dessas ocasiões,
medidas foram adotadas no sen-
tido de diminuir a presença da
Penney entre os resultados das

buscas. Ele se mostrou notavel-
mente animado e tranquilo du-
rante a conversa, algo surpreen-
dente diante do fato de que está-
vamos debatendo um esforço
contínuo de grandes proporções
para tapear seu empregador.

Indagado sobre sua calma, dig-
na de um monge, ele disse que a
empresa tenta não pautar suas
medidas por um viés vingativo.
Tem-se a impressão de que
Cutts e seus colegas têm plena
ciência do singular poder de juiz,
júri e tribunal de apelações con-
centrado neles, que se mostram
ansiosos em projetar um ar de
maturidade e proporcionalida-
de nos julgamentos. Dito isso,
acrescentou, “Acho que eu não
seria capaz de desempenhar
meu trabalho satisfatoriamente
se em algum nível eu não me
ofendesse com as práticas que le-
sam os usuários do Google. É cla-
ro que não estou contente com o
que ocorreu”, disse. “O Google
vai adotar medidas de correção
das mais incisivas.”

Três enterros. E foi isso o que
a empresa fez. Na noite de 9 de
fevereiro, uma quarta-feira, o
Google deu início às “medidas
manuais”: o rebaixamento da
empresa infratora. Às 19h daque-
le dia, a J. C. Penney era o princi-
pal resultado exibido para as bus-
cas por “bagagem de mão Samso-
nite”. Duas horas mais tarde,
ocupava a posição de número 71.

Às 19h de 9 de fevereiro, a J.
C. Penney era o princi-

pal resultado para a
busca por “mobília
de sala de estar”. Às
21h, estava em 68º
lugar na lista.

De uma hora para
a outra, a empresa foi

sepultada.
A Penney reagiu com a

rescisão do contrato com a Sear-
chDex, empresa de consultoria
contratada para cuidar de sua es-
tratégia para os mecanismos de
busca. Os executivos da empre-
sa não responderam os e-mails
enviados pela reportagem e nem
retornaram os telefonemas.

A Penney também fez um pro-
nunciamento: “Estamos desa-
pontados com o fato de o Google
ter reduzido nossa posição no
ranking de buscas por causa des-
te episódio”, escreveu Darcie,
“mas nossa intenção é seguir tra-
balhando ativamente para man-
ter nossa posição naturalmente
alta em resultados de buscas”.

Ela acrescentou que, apesar
de o grande número de links ter
proporcionado um aumento nas
vendas, o resultado não foi arre-
batador. Apenas 7% dos acessos
ao site JCPenney.com vêm de re-
sultados orgânicos das buscas,
escreveu ela. De acordo com Dar-
cie, os lucros da temporada de
fim de ano vieram principalmen-
te de parcerias com empresas co-
mo Yahoo e Time Warner, de al-
guns aplicativos para celulares e
dos quiosques dentro das lojas.

Mas os especialistas em bus-
cas dizem que é grande a probabi-
lidade de a Penney ter obtido
uma recompensa substancial
com a estratégia dos links pagos.
Se pensarmos no Google como a
porta de entrada do maior shop-
ping do planeta, os links ajuda-
ram a Penney a parecer a loja

mais destacada do recinto dian-
te de milhões de consumidores.

Um estudo publicado em
maio de 2010 por Daniel Ruby,
da Chikita, rede de publicidade
online formada por 100 mil si-
tes, revelou que, em média, 34%
do tráfego recebido pelo Google
vai para o primeiro resultado da
lista. É o dobro da fatia absorvi-
da pelo segundo colocado.

A ferramenta Keyword Estima-
tor, do Google, estima em 11,1 mi-
lhões o número de buscas por
“vestidos” feitas nos EUA, mé-
dia calculada a partir dos dados
de 12 meses. Assim, levando-se
em consideração apenas o ter-
mo “vestidos”, a Penney pode
ter atraído 3,8 milhões de visitas
mensais no período em que se
manteve como primeiro resulta-
do da lista. Só a Penney pode res-
ponder quantas destas visitas
corresponderam a vendas e qual
o volume de dinheiro movimen-
tado por essas vendas.

Por um punhado de dólares.
Muitos proprietários desses si-
tes com links para a Penney pare-
cem valorizar a dificuldade de se-
rem localizados. Mas há exce-
ções, entre elas o site cocaman.
ch (“Nerdice - mais próxima do
mundo”, diz o título), mantido e
administrado por Corsin Cami-
chel, um extrovertido analista

de segurança de TI de 25 anos
que mora na Suíça.

A palavra “vestidos” aparece
num pequeno punhado de links
bem no meio de uma página qua-
se vazia do endereço Cocaman.
Indagado sobre o link, Camichel
diz que seus registros indicam
que ele apareceu lá em abril, ape-
sar de reconhecer que pode ter
sido ainda antes.

O link chegou por meio de ou-
tro site, o TNX.net, que recom-
pensa Camichel com pontos
TNX, os quais depois ele troca
por links que atraem usuários pa-
ra seus outros sites, como o coo-
kingutensils.net. Ele ganha di-
nheiro quando os usuários visi-
tam esse site e clicam nos anún-
cios contidos nele. Camichel dis-
se que também poderia receber
dinheiro da TNX. Atualmente, o
endereço Cocaman abriga 403
links, todos eles instalados pela
TNX em nome de seus clientes.

“Dá para ganhar um dinheiro
considerável assim”, diz, referin-
do-se à comercialização de links.
“A questão é que, quanto mais se
investe (tempo e dinheiro) nisso,
melhores são os resultados. No
momento, ganho o suficiente pa-
ra comprar novos dispositivos
de teste para meus aplicativos da
plataforma Android (algo como
US$ 150 mensais) sem fazer ne-
nhum esforço.”

Continuação da pág. 2
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TERRITÓRIO SELVAGEM

MARCOS MÜLLER/A

UMTRUQUE BLACK HAT ÉESPALHAR, EMSITES
PORCARIA,LINKSPARA SEU SITE. UMA PÁGINA MUITO

LINKADAVAILÁPARA CIMA NORESULTADO.
EO USUÁRIO SEMPRE CLICA

NOPRIMEIRO

COMO NOVOALGORTIMO, ESSES
LINKSVAGABUNDOSPERDEM FORÇA

Em 2006, BMW
passou por caso

semelhante e, como
punição, foi banida

dos resultados
de buscas
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Bravura Indômita. Conseguir
uma entrevista cara a cara com
um mercador de serviços “black
hat” é muito difícil. Eles agem
com discrição. Mas um especia-
lista na área chamado Mark Ste-
vens – que alega não estar envol-
vido no caso J.C. Penney – con-
cordou em conversar com a re-
portagem sob a condição de que
sua empresa não fosse identifica-
da, precaução justificada pelo re-
lato do que ocorreu quando ela
despertou a ira do Google alguns
meses atrás.

“A culpa foi minha”, disse ele.
“Anunciei uma vaga de emprego
na lista de e-mails dos ex-alunos
de engenharia de Stanford, men-
cionando o nome da empresa e
uma breve descrição do que faze-
mos. Acho que alguns funcioná-
rios do Google repararam.” Em
questão de dias, ela sumiu do
Google. “O usuário digitava o no-
me da empresa na busca e nós
não aparecíamos entre os resul-
tados. Sumimos do mapa.”

Stevens concordou em partici-
par de um jantar pago pelo Times
em meados de janeiro. Ele é um
homem de 31 anos de aparência
jovial nascido em Cingapura.
(Stevens é o sobrenome que ele
usa; ele diz que tem um sobreno-
me chinês, mas não diz qual é.)
Fala com um leve sotaque num
ritmo animado e com a voz bai-

xa, como se estivesse preocupa-
do com bisbilhoteiros, e descre-
ve seu trabalho com o sorriso tra-
vesso de um aluno do ensino mé-
dio que acaba de esconder uma
bomba no banheiro.

“A chave é implementar a cam-
panha lentamente”, diz enquan-
to saboreia um foie gras de pato.
“Muitas empresas têm pressa.
Querem tantos links quanto pu-
dermos oferecer, tão rápido
quanto o possível. Mas o Google
repara em um site que, em uma
semana, passe de nenhum link
(redirecionando ao seu endere-
ço) para centenas de links.” Ele
explicou que a parte mais difícil
é conquistar clientes maiores,
que tenham mais verba. Muitos
temem o flagrante. Outra dificul-
dade é achar sites de qualidade
para inserir os links.

Rápida e mortal. Quem fez a
campanha do JCPenney.com,
disse ele, recorreu a sites bara-
tos, muito usados para a distri-
buição de spam – com baixo Pa-
geRank, nome dado pelo Google
ao seu sistema patenteado de
medição da qualidade de sites.
Quanto maior o PageRank de
um site, mais ele interfere na po-
pularidade do site que ele linka.
“Os sites usados pela TNX costu-
mam ter PageRank bem baixo”,
explica Stevens. Ele diz que os

proprietários dos sites, chama-
dos de editores, recebem pouqui-
nho por cada link. Tudo funcio-
na numa espécie de piloto auto-
mático. Um freguês paga a Ste-
vens e seus colegas pela inserção
de links, que são distribuídos en-
tre sites clientes. O pagamento
aos editores é feito via internet,
por meio do PayPal.

Seria de se esperar que Ste-
vens tivesse um certo desprezo
pelo Google. Mas, alguma vezes,
ele elogia a qualidade do meca-
nismo de busca. E justifica suas
tentativas de enganar esse mes-
mo mecanismo dividindo as bus-
cas em dois tipos.

“É preciso distinguir as pesqui-
sas informativas das buscas co-
merciais. Para uma busca com o
termo ‘câncer’, que se enquadra
na categoria informativa, o Goo-
gle oferece resultados fantásti-
cos. Mas, em buscas comerciais,
os resultados são muito poluí-
dos. Quem dispuser de mais re-
cursos para investir em táticas
de otimização para mecanismos
de busca (SEO) sempre aparece-
rá no topo.” Para Stevens, esse é
um jogo no qual os participantes
que não investem nas práticas
classificadas como “black hat”
perdem espaço para rivais me-
nos escrupulosos.

Por uns dólares a mais. Fica
no ar uma pergunta: por que o
Google não flagrou uma campa-
nha que teve início meses atrás?
Campanha, por sinal, que be-
neficiava uma empresa
contra a qual o Google
já tinha agido em
três ocasiões? Ain-
da mais em se tra-
tando de uma cam-
panha que dependia
de um conjunto de si-
tes que não se preocu-
pavam muito em ocultar
sua natureza suspeita?

Cutts defende a empresa di-
zendo que há 200 milhões de do-
mínios na rede e apenas 24 mil
funcionários no Google.

“Os distribuidores de spam
nunca descansam”, disse ele. Lu-
tar contra “spammers” é uma ta-
refa interminável, na qual ele
acredita que o Google esteja se
tornando cada vez melhor.

Outra hipótese, que vai agra-
dar fãs de teorias da conspira-
ção: em 2010, a Advertising Age
obteve documento do Google
que listava alguns de seus maio-
res anunciantes, entre eles
AT&T, Bay e, claro, J. C. Penney.
De acordo com o documento, a
empresa gastava US$ 2,46 mi-
lhões mensais em anúncios pa-
gos do Google – que vêm ao lado
dos resultados orgânicos.

Seria possível que o Google es-
tivesse disposto a ignorar uma
campanha trapaceira de um de
seus principais anunciantes? Es-
se é o tipo de pergunta que repre-
sentantes da União Europeia es-
tão estudando numa investiga-
ção de possíveis abusos da lei an-
titruste por parte do Google.

Os investigadores têm feito a
anunciantes europeus pergun-
tas como: “Explique se os gastos
de sua empresa com os serviços
publicitários do Google já in-
fluenciaram seu posicionamen-
to entre os resultados naturais
do mecanismo de busca e, caso
afirmativo, detalhe o alcance des-

ta influência”. E: “Em algum mo-
mento foi mencionado pelo Goo-
gle que a dimensão dos gastos de
uma empresa com seus serviços
publicitários poderia melhorar
seu posicionamento entre os re-
sultados naturais ?”

Indagado se a Penney foi pou-
pada por causa do montante gas-
to pela empresa com os anún-
cios veiculados pelo Google,
Cutts disse: “Posso responder
com uma categórica negativa”.
Ele então defendeu apaixonada-
mente o compromisso do Goo-
gle de manter separados dentro
da empresa o departamento co-
mercial e o departamento das
buscas. Disse que o primeiro em
nada influencia o segundo.

“Se me pedir o nome de cinco
pessoas envolvidas com a enge-
nharia dos anúncios, eu não sabe-
ria responder”, disse ele. “Há no
Google um longo histórico de
evitar preocupações com o lucro
no curto prazo”, acrescentou.
“Dependemos da confiança dos
clientes. Temos consciência de
nossa responsabilidade com o
usuários.”

Ele destacou também que, an-
tes de receber do Times as provas
revelando os links pagos para o
endereço JCPenney.com, o Goo-
gle tinha começado a implemen-
tar uma alteração em seu algorit-
mo que produziu um impacto ne-
gativo nos resultados das buscas
associadas à Penney. (O ajuste
alterou “nossa forma de avaliar a

confiabilidade dos links”,
disseCutts, sem mais de-

talhes.)
Éverdade que apo-

sição do JCPenney.
com entre os resul-
tados das buscas do
Google apresentou

um leve recuo desde
8 de fevereiro, confor-

me as alterações no algo-
ritmo começaram a surtir efeito.
Nas buscas por “conjuntos de
edredons”, a Penney passou da
primeira para a sétima posição.
Para “vestidos esportivos”, sua
posição caiu da liderança para o
décimo lugar.

Mas o verdadeiro estrago nos
resultados das buscas associa-
das à Penney começou quando o
Google deu início às suas “medi-
das manuais”. É possível acom-
panhar passo a passo o declínio
da empresa nas buscas: no dia 1º
de fevereiro, a posição média
ocupada pela Penney nos resulta-
dos das buscas para 59 termos
diferentes era a de 1,3. No dia 8
de fevereiro, quando o algorit-
mo estava mudando, a posição
média da Penney era o quarto lu-
gar. No dia 10 de fevereiro, ela
ocupava a posição média de 52ª
empresa no ranking do Google.

Cutts não escreveu em seu
blog sobre a situação da Penney,
como fez no caso da BMW em
2006 (seu último post, de 27 de fe-
veiro, é para anunciar que está de
férias). Ele explicou que rara-
mente uma empresa é publica-
mente denunciada por práticas
como essa, pois o objetivo do
Google é preservar a integridade
dos resultados, e não constran-
ger as pessoas. “Mas o fato de
não fazermos comentários públi-
cos sobre o episódio não signifi-
ca que não serão adotadas duras
medidas de correção”, disse ele.
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Mercador de black
hat divide buscas em

informativas e
comerciais, estas

sempre com
resultados poluídos

NOCASOJ.C.PENNEY, OGOOGLE PUNIUA EMPRESA
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