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Cada acesso ao link é revertido em pagamento ao anunciante. 
 
Clique-clique. Clique-clique. Em uma rua de Nova Délhi, deixando para trás os carrinhos que 
vendem verduras e descendo um lance de escadas, o conhecido som de um mouse de 
computador é sinal de problemas para o Google. Sob as luzes fluorescentes de um quartinho de 
porão, dispostas no teto sem a proteção de luminárias, Rajiv Kumar vende nomes de sites que 
pagam para que pessoas cliquem em anúncios da internet. O preço dele: 300 rúpias (US$ 6,74). 
 
"Não há nada de errado nisso", disse Kumar a um cliente potencial. Clicar é fácil, afirma. É fácil - 
mas também é um atoleiro legal. A prática, conhecida no setor como a fraude do clique, explora 
os pontos fracos do sistema de pagamento por número de cliques (pay-per-click) que tornou o 
Google um prodígio da web.  
 
O Google, o Yahoo e outros provedores de busca vinculados a anúncios online cobram de seus 
anunciantes toda vez que alguém clica em seus links publicitários. Ao aumentar o número de 
cliques nesses anúncios, as pessoas que cometem esse tipo de fraude inflacionam artificialmente 
as contas pagas pelos anunciantes, que dessa forma são ludibriados. 
 
As pessoas que exibem em seus sites anúncios repassados pelo Google recebem dos anunciantes 
mais da metade do pagamento quando algum usuário clica nos anúncios exibidos. Para aplicar a 
fraude do clique, basta criar um site e, em seguida, se inscrever online no Google para solicitar a 
exibição de anúncios em seu site.Sempre que alguém visitar o site e clicar nos anúncios que 
aparecem nele, seu proprietário receberá por isso. 
 
Empresa afirma estar combatendo o esquema 
 
O Google, que diz estar tentando combater esse tipo de esquema fraudulento, lucra também com 
o tráfego de cliques falsos. A menos que a empresa ou seus clientes detectem os cliques 
fraudulentos, o Google recebe por eles. No último dia 8 de março, o Google - sem ter admitido 
nem negado ter cometido nenhum delito - aceitou pagar cerca de US$ 90 milhões para resolver, 
com acordo, sua participação em uma ação judicial que envolveu todo o setor de internet e 
alegava que as operadoras de ferramentas de busca cobram de seus clientes por cliques que não 
foram gerados por usuários reais. 
 
A fraude do clique é apenas uma das dores de cabeça do Google e seus acionistas. As ações da 
empresa despencaram este ano, após terem mais do que quintuplicado de valor desde 2004. 
Alguns investidores receiam que os cliques fraudulentos e a intensificação da concorrência, 
especialmente por parte da Microsoft, brecará o crescimento do Google. A Microsoft pretende 
lançar um sistema de anúncios online concorrente - cujo codinome é Moonshot - em junho. As 
fraudes dos cliques atacam o coração do Google, cuja rede de anúncios baseada em palavras-
chave gera 99% da receita da empresa. 
 
O diretor financeiro do Google, George Reyes, disse a investidores durante uma conferência 
realizada em Nova York no dia 28 de fevereiro que o crescimento da empresa poderá desacelerar. 
Reyes disse publicamente o que muitos investidores temiam secretamente: o Google, cuja receita 
disparou 71 vezes desde 2001, não será capaz de sustentar o ritmo de expansão. Futuramente, a 
empresa - cujo nome vem de "googol", o número representado pelo algarismo 1 seguido de 100 
zeros - se tornará tão grande que, com base em cálculos matemáticos simples, sua taxa de 
crescimento deverá desacelerar, disse Reyes. 
 
 
 
Donos do site ampliam serviços de internet 
 



Os bilionários fundadores do Google, Sergey Brin e Larry Page, estão perseguindo suas próprias 
ambições elevadas. Brin, 32, e Page, 33, estão participando de um processo de licitação para 
fornecer acesso à internet de banda larga sem fio a toda a cidade de São Francisco, nos Estados 
Unidos. Eles também estão tentando tornar o conteúdo de todos os livros existentes passível de 
ser localizado online. Brin e Page gostam de correr riscos, segundo Eric Schmidt. "Eles geralmente 
estão à minha frente", disse ele. 
 
O futuro certamente parece promissor no Googleplex, como a sede da empresa, em Mountain 
View, é conhecida. Aqui, o boom da década de 90 ainda sobrevive. O Sol da Califórnia faz brilhar 
os prédios de vidro e metal prateado, coloridos por toques de roxo e amarelo. Antes do meio-dia, 
uma dúzia de homens, muitos deles sem camisa, chutam a areia em uma quadra de vôlei. 
 
Alguns funcionários passam zunindo em scooters da empresa. Um dos motociclistas entra 
cantando pneu em uma vaga, depois de quase atropelar um cãozinho saltitante. Os funcionários 
que trabalham na sede do Google - que fazem parte do quadro de 5.680 empregados da empresa 
- têm à sua disposição serviço de manobrista e massagens. Os "googlers" recebem três refeições 
gratuitas por dia. Entre os pratos especiais oferecidos recentemente na hora do almoço estavam 
beterraba assada "spaetzle" com gorgonzola, trufas picadas e óleo de avelã. Os funcionários do 
Google costumam tomar cerveja durante suas reuniões rotineiras da sexta-feira. A bebida é - 
adivinhou! - paga pelo Google. 
 
Anúncios serão enviados para rádios via web  
 
O site pretende permitir que os anunciantes comprem tempo de transmissão, gravem seus 
anúncios e os enviem a estações de rádio por meio da web, disse o principal executivo do Google, 
Eric Schmidt."Essa coisa vai ser uma jogada muito, mas muito grande", afirma. 
 
No ano passado, o Google se lançou no setor de mídia impressa ao comercializar espaços 
publicitários para anunciantes nas revistas PC Magazine e Maximum PC. Em fevereiro, a empresa 
expandiu seu alcance para 28 publicações, entre as quais a Car and Driver. Com parte de uma 
fase de testes, o Google permitiu que os anunciantes fizessem ofertas pelos espaços nessas 
revistas por meio de leilões online. Nesse meio tempo, um programa do Google chamado Google 
Sidebar está disputando cabeça a cabeça com a Microsoft. 
 
O Sidebar, que foi criado para reduzir a dependência dos internautas do navegador Internet 
Explorer, da Microsoft, aparece como uma janela no canto da tela do computador. Essa janela é 
continuamente atualizada com notícias e previsões meteorológicas. Este ano, o Google voltou 
suas baterias para o Microsoft Office - que gera US$ 11 bilhões por ano em vendas para a 
Microsoft - ao comprar a Upstartle LLC, de Portola Valley, na Califórnia, empresa que criou o 
programa Writely, um software de processamento de texto baseado na internet. Para contra-
atacar, o presidente do conselho administrativo da Microsoft, Bill Gates, está criando uma janela 
parecida com a do Sidebar para o Vista, a próxima versão do sistema operacional Windows. 
 
Eric Schmidt, principal executivo do Google, já foi conhecido por defender o software Java quando 
ocupava o cargo de diretor de tecnologia da Sun Microsystems, diz que a fraude do clique não 
ameaça a empresa. "Acredite em mim, que sou um cientista da área de informática: temos a 
capacidade de detectar os cliques inválidos antes que eles alcancem os anunciantes", afirmou 
Schmidt, que é doutor em ciência da computação pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. 
"Os ataques direcionados a nós são facilmente detectados." Schmidt se recusa a dizer qual a taxa 
de penetração da fraude dos cliques nem revela como, exatamente, sua empresa os combate. 
"Revelar isso ajudaria os fraudadores", diz ele. Schmidt afirma que os acionistas não deveriam se 
preocupar: o Google monitora todos os cliques e reembolsa os anunciantes por muitos dos cliques 
fraudulentos. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1 e 2 abr. 2006, Tecnologia & Saúde, p. A-
13. 


