
Longa memória do Google cria discussões sobre privacidade 
 
Quando os 19 milhões de usuários diários do Google procuram por um colega de escola a 
quem perderam de vista há muito tempo, ou saltam velozmente por diversos sites da web com 
o novo Web Accelerator que a empresa oferece, os registros dessas atividades não 
desaparecem.  
 
Em uma era de vigilância governamental cada vez mais intensa, as organizações que 
defendem a privacidade se preocupam com a possibilidade de que o vasto arquivo do Google 
de atividades on-line possa se provar um alvo tentador para abusos. 
 
Como muitas outras empresas on-line, o Google acompanha a maneira pela qual seu serviço 
de buscas e outros recursos são usados, e quem os utiliza. Ao contrário de muitas outras 
empresas, o Google retém essa informação por anos. 
 
Banco de dados Google pode ser útil – Alguns especialistas em privacidade que em geral 
consideram que o Google protege bem os usuários, dizem que os registros da empresa podem 
se tornar um banco de dados muito útil para investigadores de governos, que usariam 
documentos comerciais com o objetivo de contornar as leis adotadas na era de Watergate a 
fim de restringir a capacidade estatal para vigiar os cidadãos do país. 
 
Em um momento no qual as bibliotecas eliminam seu registro de empréstimo tão logo um livro 
é devolvido, o Google deveria eliminar seus registros, depois de um determinado tempo, para 
proteger os usuários, dizem eles. 
 
"E se alguém os procurar e disser que deseja ser informado sempre que determinado termo de 
busca seja utilizado? A capacidade para isso existe, e o serviço se torna um ponto único para 
todo esse tipo de coisas", disse Lauren Weinstein, engenheira e co-fundadora da People for 
Internet Responsibility, um fórum que trata de questões on-line. 
 
Melhoria em serviços – Os funcionários do Google dizem que os extensos registros que a 
empresa mantém ajudam a companhia a melhorar seus serviços, combater fraudes e 
desenvolver produtos e, ao contrário de outras empresas da internet, o grupo parece disposto 
a pagar pela enorme capacidade de armazenagem necessária a manter os dados. "Se for útil, 
nós preservamos", disse Nicole Wong, diretora jurídica associada do Google. 
 
Wong afirma que o Google atua de acordo com a lei. Ela não divulgou a freqüência ou a 
abrangência dos registros da empresa. Funcionários precisam obter aprovação executiva antes 
de examinarem dados de tráfego de usuários, disse a diretora. 
 
Como funciona a monitoração Google – O Google guarda os números IPs de cada computador 
que visita seus sites e grava no computador do internauta pequenos arquivos, chamados 
cookies, que contêm informações que ajudam os servidores da empresa a lembrarem 
automaticamente preferências como idiomas que os usuários usam, disse Wong. Os 
internautas podem rejeitar cookies se quiserem, mas alguns serviços, como o Gmail, não 
funcionam sem eles. 
 
É difícil vincular os cookies e endereços IP a uma pessoa específica, disse ela. O endereço IP 
de um computador pode mudar a cada momento que o usuário entra na internet e diferentes 
serviços usam cookies distintos para que a companhia não saiba, por exemplo, que um usuário 
particular do Gmail visitou um site polêmico. 
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