


X P E R I M E N T E DIGITAR NO 
G O O G L E : "cirurgia plásti
ca". Enter. Agora desça até 
o final da página e clique no 
número "3" para avançar. 

Os resultados em mecanismos de busca 
podem variar, mas é grande a chance de 
que somente aí, ao final da terceira pá
gina, você veja uma referência ao site 
de Ivo Pitanguy, uma das maiores auto
ridades mundiais no assunto. Nas pri
meiras posições da pesquisa, médicos 
mais jovens, muitos em início de carrei
ra, são vistos apresentando seus servi
ços. Em quinto lugar, uma empresa 
oferece financiamento de cirurgias es
téticas simples em até 36 vezes. Logo 

abaixo, uma clínica exibe promoções 
em lipoaspiração ("Tiramos mais uma 
gordurinha. L ipo Light por apenas 
3 490 reais"). Pitanguy tem em seu cur
rículo mais de 60000 cirurgias plásti
cas. Ao todo, é autor de cerca de 800 
trabalhos científicos em publicações 
brasileiras e internacionais. Nada disso, 
porém, parece ter a menor importância 
para o sistema do Google. 

Classificar o colosso de informações 
e de páginas da rede e dar sentido a ele 
é um trabalho nada simples — não por 
acaso, esse é também um dos negócios 
mais rentáveis do mundo online. Desde 
sempre, a qualidade dos resultados exi
bidos tem sido a razão imediata do su
cesso ou do fracasso dos mecanismos de 
busca. O Google é a maior prova disso. 
Até o surgimento da empresa, no final 
dos anos 90, nenhum site havia sido ca
paz de apresentar resultados de pesqui
sas tão relevantes. Foi assim que a com
panhia fez fama, e foi assim também que 
deixou para trás concorrentes estabele
cidos, como AltaVista e Yahoo! Não é 
novidade que, para entregar os resulta
dos, o Google leve em conta centenas de 
fatores — a maioria deles guardada em 
segredo. Seu algoritmo é tido por espe
cialistas como ágil e extremamente po
deroso. Mas, com o passar dos anos, ele 
vem se tornando conhecido também 
por uma característica pouco elogiosa 
entre seus concorrentes: previsível. 

É provável que ninguém hoje conhe
ça tão bem as virtudes e o valor dessa 
constatação quanto o americano R i 
chard Rosenblatt. Rosenblatt é o funda
dor da Demand Media, uma companhia 
de mídia online criada em 2006 na Ca
lifórnia, o coração das empresas ameri
canas de internet. Há anos, empresas e 
indivíduos em todo o mundo têm lan
çado mão de estratégias conhecidas 
como "otimização para mecanismos de 
busca", ou SEO, da sigla em inglês, para 
aumentar a visibilidade de suas páginas 
na rede. Rosenblatt fez mais: aprendeu 
tanto sobre a maneira como o Google 
classifica os resultados que passou a 
abastecer websites inteiros com con
teúdo inspirado na demanda já existen
te de usuários nas pesquisas. 

Tudo começa com outro algoritmo, 
este desenvolvido pela própria Demand 
Media, utilizado para avaliar a viabili
dade de criação de peças editoriais. 
Passam pelo crivo assuntos que têm um 
volume mínimo de buscas mensais, 
competição baixa com outros sites e 
alto valor potencial gerado por cliques 
em peças publicitárias. Depois, o con
teúdo produzido vai parar em sites co
mo o eHow.com, o maior guia de "como 
fazer" do mundo. Mais de 1 milhão de 
artigos e vídeos compõem hoje o banco 
de dados do site — a grande maioria 
deles sempre bem posicionada em pes
quisas no Google. Quem faz uma busca 
em inglês sobre o aprendizado de lín
gua chinesa, por exemplo, tem grande 
chance de topar com um artigo do 
eHow intitulado "Como aprender chi
nês", que se propõe a dar dicas sobre o 
domínio do idioma. Eis uma delas: 
mude-se para a China. Boa. Outra: as
sista a filmes chineses. 

FAZENDAS DE CONTEÚDO 
É com essa "qualidade" editorial que 
mais de 7000 colaboradores da De
mand Media ao redor do mundo des
pejam 100 000 artigos e vídeos na rede 
todos os meses. Parece piada? Pode ser. 
Mas, a despeito de acusações de poluir 
as buscas e de desenvolver "fazendas 
de conteúdo" (sites com conteúdo de 
baixa qualidade criados apenas para 
lucrar com cliques em anúncios), a De-

http://eHow.com


mand Media vai bem. Seus portais estão 
entre os mais acessados de língua ingle
sa e também entre os maiores benefi
ciários do programa de anúncios do 
próprio Google, o Adsense. E há mais 
gente acreditando no poder de saber 
aparecer bem em mecanismos de busca 
e de lucrar com conteúdo do nível de 
"Como tornar-se um gigolô" ou "Como 
tirar um jacaré de dentro de casa". De
pois do IPO, em janeiro, a Demand Me
dia passou a ser avaliada em 1,5 bilhão 
de dólares. O fato, como era de esperar, 
pegou mal para o Google. Num esforço 
de zelar por sua reputação na rede, a 
empresa presidida por Larry Page rea
lizou, há um mês, uma alteração em seu 
algoritmo. Pequenos ajustes no código 
responsável pelas buscas ocorrem a to
do momento, mas nenhuma mudança 
havia sido tão alardeada até então. O 
objetivo foi justamente minar o desem
penho de fazendas de conteúdo e de 
outros sites que utilizam táticas duvi
dosas para subir na classificação das 
pesquisas. "As técnicas sujas vão contra 
a missão do Google de organizar a in
formação do mundo", diz DougPierce, 
especialista em busca da consultoria 
Blue Fountain Media. "Não deveria ser 
surpresa que a empresa queira agir pa
ra manter a relevância e a participação 
de mercado que possui." O efeito final 
da revisão nos códigos e nos cálculos 
ainda levará tempo para ser digerido. 
Mas há consenso de que aventuras de 
empresas como a Demand Media já ser
viram, pelo menos, para uma coisa: es
cancarar ao mundo imperfeições e vul
nerabilidades do algoritmo do Google. 

u m 
Ninguém sabe ao certo quais foram, 
exatamente, os critérios afetados pelas 
revisões. Nos últimos anos, um dos cri
térios, crucial no processo, talvez tenha 
se tornado conhecido demais por em
presas que querem melhorar sua visi
bilidade na rede: os links que os sites 
estabelecem entre si. Como todos os 
sites, a página de Pitanguy, por exem-

plo, cresce nos resultados à medida que 
outros sites apontam links para ela. 
Quanto mais, melhor — é assim, grosso 
modo, que o Google mede a populari
dade na rede. Se vier de um site com 
autoridade no assunto, melhor. Mas 
mesmo páginas que não possuem ne
nhuma relação com o tema podem pro
duzir efeito semelhante — e é aí que 
existe hoje, na prática, uma avenida 
aberta para as estratégias consideradas 
"sujas" e artificiais. Contratar empresas 
e indivíduos para estabelecer dezenas, 
centenas, milhares de links artificiais 
para determinado site é uma estratégia 
comum hoje em SEO. Alguns dos con
correntes de Pitanguy possuem links 
vindos de mais de 300 sites. Muitos de
les estão de alguma forma relacionados 
a saúde. Outros não. Um site húngaro 
especializado em celebridades, por 
exemplo, exibe hoje um link com as 
palavras "cirurgia plástica" apontando 
para uma das clínicas bem posicionadas 

nas buscas brasileiras. Uma pesquisa 
rápida revela que outros sites bem co
locados no tema recebem links de pá
ginas sobre a revolução da web na Rús
sia, acampamentos ou papéis de parede 
para iPhone. O problema, obviamente, 
não são os húngaros nem os russos. É 
sobretudo essa maneira de medir rele
vância, tão estranha para padrões hu
manos, que está sendo revisada. 

Nem tudo no mundo de SEO pode 
ser considerado trapaça. A linha entre 
o bem e o mal, no entanto, é tênue. M u i 
tas técnicas simples, como incluir a 
palavra-chave de um assunto no título 
de uma página, podem inclusive ajudar 
na qualidade geral das buscas na rede. 
Outras, em geral envolvendo húngaros 
e sites não relacionados, são complexas 
e prejudicam os usuários. " U m meca
nismo de buscas perfeito é apenas um 
ideal", diz E l i Goodman, analista de 
pesquisas da ComScore. "Haverá sem
pre lugar para SEO." 
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