
Não há para onde correr; não há onde se esconder: a questão da privacidade online  
 
Quando o Google anunciou o lançamento do serviço de Gmail dois anos atrás, muita gente 
achou que a empresa estivesse brincando. Afinal de contas, a notícia circulou no dia 1º. de 
abril, o dia da mentira. Além disso, o Google ganhou fama por suas piadas esporádicas como 
aconteceu, por exemplo, quando se divulgou que a empresa abriria um centro de pesquisas na 
lua. 
 
Mas o que mais chamou a atenção foi o absurdo da proposta. Ninguém acreditava que os 
consumidores pudessem tolerar o plano do Google de escanear seus e-mails e, em seguida, 
enviar-lhes publicidade com base no conteúdo de suas mensagens. Mas o Google não estava 
brincando. Passados dois anos, o Gmail conta com dez milhões  de usuários, e a empresa 
continua a acrescentar novas funções ao produto. 
 
Todavia, a incredulidade suscitada pela introdução do Gmail chama a atenção para um 
problema espinhoso: o da privacidade online, conforme parecer dos participantes da recente 
Conferência sobre Tecnologia 2006, da Wharton. O consumidor diz que quer privacidade 
quando navega, embora se comporte, com freqüência, de modo contrário a essa afirmação no 
momento em que publica, por exemplo, grande volume de informações pessoais e de fotos em 
sites públicos. As   empresas insistem em garantir a privacidade de seus clientes — muitas 
vezes, porém, não é o que acontece. Tudo isso sem falar na regulamentação cada mais pesada 
imposta pelo governo, como é público e notório. Na verdade, as pessoas têm mais receio de 
uma possível conduta irregular por parte do governo do que de um provável abuso por parte 
de uma empresa qualquer. “Em um mundo em que para ser multado no trânsito basta uma 
foto, e em que buscas sem mandado acontecem o tempo todo, o que o Google faz com minhas 
informações pessoais não me preocupa”, disse em tom de brincadeira Gil Brodnitz, sócio da 
Accenture, e um dos conferencistas presentes ao encontro. 
 
A discussão da privacidade online não é mero exercício filosófico. As empresas coletam 
inúmeras informações sobre as pessoas que visitam seus sites, bem como sobre os hábitos de 
navegação dos seus clientes. Podemos ocultar de nosso cônjuge as visitas a sites pouco 
convencionais, mas não podemos ocultá-las do Google e do Yahoo. Os governos, em seus 
vários níveis, têm demonstrado uma voracidade cada vez maior por esse tipo de informação. 
Em março, por exemplo, o Google enfrentou o governo em dois casos de privacidade. No 
primeiro caso, um juiz arbitrou que a empresa deveria repassar à Comissão Federal de 
Negócios (FTC) todo o conteúdo da conta de Gmail de um determinado cliente, inclusive as 
mensagens apagadas. No segundo caso, o juiz disse que a empresa teria de fornecer 50.000 
endereços contidos em seu banco de dados para o Departamento de Justiça dos EUA, os quais 
seriam utilizados em um estudo sobre pornografia infantil na Internet. O juiz, porém, deu 
vitória à empresa, rejeitando o pedido do governo de que o Google lhe fornecesse as palavras-
chaves utilizadas nas buscas. 
 
“Direitos perpétuos ao conteúdo” 
Na falta de uma legislação clara, os internautas não têm garantia de que as empresas 
protegerão as informações do usuário, disse Wendy Seltzer, professora visitante da Brooklyn 
School of Law também presente à conferência. No caso da pornografia, por exemplo, embora o 
Google tenha optado por resistir à intimação do governo, o Yahoo, AOL e o MSN aquiesceram. 
“Se não tivermos uma lei de proteção bastante rigorosa, só nos restará a palavra da empresa, 
e nem sempre o alarde feito em torno de certas reivindicações se conformam aos fatos”, 
observou. “Tudo o que for levantado em um ambiente de leis frágeis de proteção à privacidade 
poderá ser acessado pelo governo.” 
 
Mesmo assim, muitas empresas, sobretudo aquelas pioneiras da Internet e de reputação 
bastante conhecida, têm procurado se firmar como gestoras responsáveis pelas informações 
de seus clientes. “Procuramos ser o mais explícitos possível em relação aos dados que 
coletamos e à forma de armazená-los. Informamos ainda ao cliente os benefícios que 
colocamos à sua disposição”, disse Bradley Horowitz, chefe de desenvolvimento de tecnologia 
do grupo de busca e de mercado do Yahoo.  



“Dizemos a eles que, se quiserem que enviemos publicidade específica para sua conta, haverá 
um ganho de conteúdo nas mensagens recebidas. Se formos atentos e transparentes”, os 
usuários poderão tomar decisões que melhor atendam às suas necessidades. 
 
Contudo, às vezes até as empresas mais escrupulosas tropeçam.   O Yahoo, por exemplo, foi 
criticado quando alterou os termos do contrato de uso de sua divisão Geocities, disse Declan 
McCullagh, que cobre o tema da privacidade online para a CNET News.com. A empresa 
“reivindicava direitos sobre todo o seu conteúdo por tempo indefinido. Era muito, sem dúvida. 
Tudo não passou, porém, do excesso de zelo de um advogado, mas abriu brecha para a 
concorrência fizesse comentários do tipo: “Seu conteúdo jamais irá parar no cinema. Junte-se 
a nós.” 
 
Apesar desse incidente, McCullagh observa que a maior parte das queixas sobre problemas de 
privacidade na Internet não vem dos consumidores, e sim de “fundamentalistas da privacidade 
— isto é, de grupos favoráveis à regulamentação da privacidade — e de políticos, sempre 
empenhados em ver seus nomes estampados nos jornais”. Depois que o Google lançou o 
Gmail, por exemplo, um legislador da Califórnia propôs um projeto de lei para acabar com o 
serviço. McCullagh disse que o consumidor aceita as salvaguardas existentes, contanto que 
elas lhes permitam obter preços ou uma programação de melhor qualidade em troca da 
exposição de detalhes pessoais. 
 
Outro conferencista, Steve Johnson, CEO da Choicestream, de Cambridge, Massachusetts, 
fabricante de softwares personalizados para sites, também pensa dessa forma. “Os perfis 
obedecem a uma divisão muito simples— isto é,  há aqueles de que o consumidor gosta, e há 
também aqueles de que ele não gosta. O consumidor não gosta quando não tem controle 
sobre o perfil, quando está sendo observado pelos chamados spywares (programas espiões) 
ou quando não tem como apagar certas informações. Ele gosta quando pode apagá-las e 
quando é monitorado por uma fonte confiável, como a Amazon ou o iTunes.” 
 
Além disso, o consumidor se mostra menos inclinado a dissimular sua identidade, mentindo a 
seu respeito na hora de se registrar em sites que, na sua opinião, poderão utilizar tais detalhes 
em benefício dos seus clientes. “No caso do New York Times, se você estiver disposto a 
partilhar informações pessoais, receberá as resenhas dos livros mais importantes. Portanto, 
não há por que recorrer a dissimulações.” Em muitos casos, nem sequer adianta tentar 
dissimular, disse Ravi Aron, professor de Gestão de Operações e de Informações da Wharton 
presente à conferência. Empresas que monitoram o comportamento dos internautas podem 
montar rapidamente perfis demográficos de usuários com base nos sites que visitam e nos 
serviços por eles utilizados. “Os provedores podem lhe dizer se você está dissimulando se 
disser, por exemplo, que é uma avó de 85 anos, porém seu comportamento não combina com 
o tipo de leitura que faria essa vovó octogenária”, disse. 
 
Privacidade: fazendo trocas 
Sob certos aspectos, o debate sobre privacidade na Internet demonstra uma amnésia em 
relação a práticas antigas de negócios e de comportamento do consumidor, disse Brodnitz, da 
Accenture. “Há anos as pessoas trocam informações pessoais de crédito por melhores taxas de 
empréstimos. Elas estão dispostas a abrir mão dessas informações em troca de produtos de 
melhor qualidade ou de serviços de qualidade superior. A Capital One subjugou a taxa de juros 
de 19,1% sobre os cartões de crédito ao se voltar para outros tipos de informação.” 
 
Antes mesmo da Capital One, as empresas de serviços já dispunham de grandes volumes de 
dados sobre a renda, dívidas, históricos de aquisições e preferências pessoais de seus clientes. 
Uma emissora de cartão de crédito sabe, por exemplo, os locais que seus clientes costumam 
visitar e que tipo de restaurante preferem. De modo geral, o consumidor dá margem a muitas 
oportunidades para invasão de sua privacidade, facilitando excessivamente a vida dos 
emissores de cartões. 
 
Brodnitz disse também que as empresas queixam-se muito sobre os possíveis aspectos 
negativos da proteção à privacidade. Elas temem, por exemplo, que a maior parte dos clientes 
repudie as investidas comerciais baseadas em informações pessoais.  



O consumidor, porém, ressaltou, gosta da idéia de privacidade mais do que a possibilidade de 
tê-la sob proteção. “Todo o mundo é a favor de uma política de privacidade, mas ninguém 
quer se dar ao trabalho de lê-la. As empresas precisam entender que as pessoas querem ter a 
possibilidade de reverter o acordo feito, mesmo que jamais venham a revertê-lo.” 
 
A proteção à privacidade não é puro e simples empecilho para quem quer ganhar dinheiro, 
acrescentou Brodnitz. Ela também apresenta oportunidades. As empresas que já desfrutam de 
posições de confiança, como as corretoras e os escritórios de advocacia, podem se apresentar 
como protetoras e corretoras de informações privadas. O consumidor poderá autorizá-las a 
avaliar o momento, e em que medida, deverão ser liberadas as informações a seu respeito. 
 
Negócios desse tipo, porém, poderão não vir à tona, a menos que os legisladores federais 
ponham ordem na confusão de proteções privadas existentes nos EUA. É possível que o atual 
amontoado insano de leis encareçam os negócios, disse Seltzer, da Brooklyn Law school. “Não 
dispomos de uma lei abrangente no que diz respeito à privacidade de dados; portanto, as 
empresas têm de lidar com um emaranhado de leis estaduais e federais.” 
 
Só em nível federal, as empresas deparam com uma variedade de regras que dão proteção à 
privacidade em diferentes extensões. “As informações sobre saúde são rigidamente 
controladas pela Lei de Portabilidade de Seguro de Saúde e de Responsabilidade”, observou 
Seltzer. “As informações financeiras gozam de alguma proteção, e o FTC investiga todo tipo de 
prática comercial enganosa.” É o caso, por exemplo, da ChoicePoint — provedora de serviços 
de identificação e de verificação de credenciais com sede na Geórgia — “que entrou em acordo 
com a FTC por 15 milhões de dólares, incluindo 5 milhões em restituição aos consumidores por 
falha de segurança”. 
 
Sem uma regulamentação federal abrangente de privacidade, os casos individuais acabam 
dando origem principalmente a contratos. A posse do perfil online de alguém — isto é, de sua 
identidade e de seu comportamento de navegação —, bem como a capacidade da empresa de 
usar essa informação, depende do contrato de uso aceito no momento do registro no site. “As 
pessoas precisam tomar cuidado na hora de assinar essas coisas”, advertiu Seltzer. As 
cláusulas aceitas inconscientemente poderão voltar para assombrá-las. 
 
A proteção no ciberespaço americano, por mais rudimentar que seja, está muito à frente de 
outras em diferentes partes do mundo, especialmente em mercados como o indiano. A Índia, é 
claro, tornou-se o principal destino de terceirização da tecnologia da informação — em outras 
palavras, isto significa que alguns dados do consumidor acabarão aportando ali. Ninguém sabe 
que tipo de reparação o consumidor terá se suas informações pessoais se tornarem públicas 
em Bangalore, por exemplo. 
 
“A questão pode ganhar contornos políticos”, admite McCullagh, da CNET. “Vazamentos de 
dados podem ocorrer em qualquer lugar. Entretanto, desde que o país possua um sistema 
jurídico em funcionamento, é possível introduzir ressalvas nesse sentido nos contratos de uso.” 
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