
O preço de um serviço grátis   
 
O plano, anunciado pela Google, de oferecer um serviço grátis de e-mail baseado na Web, 
preocupou os ativistas da privacidade. Segundo especialistas nessa área, o serviço pode facilitar a 
vigilância da vida privada pelas autoridades. 
 
A Google, empresa que opera o site de buscas do mesmo nome, anunciou na última quarta-feira 
que pretende lançar um serviço de correio eletrônico chamado Gmail, que dará a cada usuário um 
espaço de 1GB para armazenar mensagens totalmente grátis. O Gmail também terá recursos de 
busca com os quais os usuários poderão encontrar informações específicas em meio a dezenas de 
milhares de mensagens de e- mail. O espaço de armazenamento oferecido é muito maior do que o 
de serviços concorrentes como os da Yahoo e Microsoft. 
  
A companhia também avisou que pretende usar tecnologias automáticas para escanear o 
conteúdo dos e- mails recebidos em busca de palavras-chave, usando a informação para colocar 
anúncios direcionados dentro de cada mensagem. Por exemplo, se um usuário do Gmail recebe a 
mensagem de um amigo sugerindo que almocem comida mexicana, a mensagem poderá conter 
propaganda de restaurantes mexicanos da região. 
 
Wayne Rosing, vice-presidente de engenharia da Google, garante que o sistema não lerá as 
mensagens enviadas, nem colocará anúncios nelas. "Isto seria editorar os seus e- mails", afirma. 
O Gmail só colocará anúncios nas mensagens recebidas – ou seja, só vai "editorar" as mensagens 
que chegam à conta do usuário. 
 
O site de buscas Google já inclui anúncios direcionados em suas páginas de pesquisa. No entanto, 
Richard M. Smith, consultor de privacidade e segurança, afirma que escanear mensagens para 
recheá-las de propaganda não é uma boa idéia. "Isso cruza uma linha que não deveria ser 
cruzada", destaca. "Eles devem apenas transferir conteúdo. Nunca examiná-lo". 
 
"É absurdo que o uso de um meio de comunicação esteja sujeito a práticas publicitárias que 
invadem a privacidade", afirma Chris Hoofnagle, diretor da ONG Centro de Informações sobre 
Privacidade Eletrônica, ou EPIC. "Por que não colocar um operador a escutar suas conversas 
telefônicas e oferecer produtos enquanto você fala? Isso seria ridículo. Interesses comerciais não 
devem interferir nas comunicações das pessoas". 
 
Outros provedores de e-mail grátis, como Juno, Yahoo e Hotmail (da Microsoft) também inserem 
anúncios em forma de texto no rodapé das mensagens, mas os anúncios são gerados 
aleatoriamente e nada têm a ver com o conteúdo da comunicação. 
 
Além de desrespeitar a privacidade dos usuários, Smith destaca que a prática adotada pelo 
Google pode levar a uma situação em que anunciantes comprariam palavras-chave específicas 
para incluir anúncios inadequados ou invasivos nas mensagens dos usuários, como propaganda 
política. "E se eu for um ativista pró-vida e quiser colocar minhas palavras de ordem nos e- mails 
trocados pelas pessoas sobre aborto? É uma das coisa mais assustadoras que eu já ouvi", 
destaca. 
 
Rosing, da Google, disse que o exemplo citado por Smith não aconteceria, já que as regras da 
empresa não permitem a venda de espaços publicitários para certos assuntos. Mas existe a 
possibilidade de que o anúncio de um candidato à presidência apareça em mensagens sobre 
política, mesmo que o remetente e o destinatário sejam simpatizantes de outras vertentes. "Uma 
das coisas que nos preocupamos muito em fazer foi criar anúncios de alta qualidade que não 
fossem impróprios ou insensíveis", disse. "O software que usamos não pode concluir que um 
usuário é eleitor de George Bush apenas porque menciona o nome do presidente", afirma. 
 



"Tentaremos direcionar nossos anúncios da forma mais adequada", continua Rosing. "Mas essa é 
uma parte do negócio que deve evoluir. Vamos aprender. Estou certo de que nossos usuários nos 
dirão quando cometermos erros, e ajust aremos o sistema de acordo com a necessidade". 
Segundo Rosing, o sistema não irá guardar um registro de quais anúncios serão inseridos nas 
mensagens dos usuários, nem das palavras-chave encontradas nessas mensagens. 
 
Hoofnagle, porém, diz que a prática talvez desobedeça a legislação norte-americana, que proíbe 
provedores ou outras organizações de monitorar o conteúdo de comunicações a menos que haja 
um motivo específico para fazer isso – como filtrar spam ou prevenir o vazamento de informações 
corporativas sigilosas. Ele diz estar preocupado com a possibilidade de que as autoridades 
queiram ficar de olho em indivíduos cujas mensagens contenham determinadas informações. 
Segundo ele, a tentação de fazer tal coisa seria simplesmente grande demais. "É isso que o 
projeto TIA do governo quer", disse ele, referindo-se a um projeto do Pentágono criado para 
cruzar informações de bancos de dados comerciais e do governo a fim de identificar atividades 
suspeitas. O programa foi abandonado pelo governo. 
 
O Google diz estar de acordo com a lei. "Computadores podem ser usados para espionar o 
cidadão, mas temos proteções constitucionais contra isso", afirma Rosing. "A privacidade do 
usuário é uma coisa muito importante para nossa companhia. Nossa equipe jurídica avaliou o 
sistema com muito cuidado e está bastante satisfeita com ele". 
 
Nate Tyler, um porta-voz da Google, destacou que, pela lei americana, as empresas não podem 
ser solicitadas a vigiar seus clientes. Mas, se a polícia procurasse a Google com uma intimação pra 
recolher informações sobre o suspeito de algum crime, a companhia forneceria todas as 
informações exigidas pela lei. "Se o governo quiser monitorar e- mails, pode fazer isso 
monitorando o backbone da Internet", acrescentou. "Eles não precisam da Google para isso". 
 
Ari Schwartz, da ONG Centro para a Democracia e Tecnologia, diz que único problema que vê no 
serviço é o armazenamento de mensagens a longo prazo. Segundo a Google, os usuários do 
Gmail poderão guardar mensagens em seus servidores pelo tempo que quiserem. Schwartz, no 
entanto, avisa que a lei americana tem menos exigências para permitir a abertura do sigilo para 
mensagens armazenadas por mais de 180 dias. "É a única questão de privacidade que há nisso", 
afirma. "Mas isso acontece com qualquer provedor. A Google, no entanto, poderá armazenar 
mensagens por mais tempo devido às características de seu serviço". 
 
Larry Page, um dos fundadores da empresa, diz que a questão não reside na capacidade da 
tecnologia, e sim nas exigências da lei. "Vejo que há um ponto possivelmente polêmico aqui", 
afirma. "Esperamos responder muito bem a quaisquer problemas que surgirem com isso. 
Esperamos fazer o melhor que pudermos para proteger a privacidade dos usuários. Eu ficarei 
surpreso se qualquer aspecto desse serviço realmente afetar a privacidade de quem o usa, e 
trabalharei duro para garantir que isso não aconteça". 
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