


Olhe a sua volta. Olhe bem. Olhe novamente. Não notou
nada de estranho? Um alheio? Uma presença? Um olhar?

Aquele gato na janela de uma casa no Google Street View,
é o seu? Mas como é que a Amazon sabia que você estava se
formando em administração? E como foi que os jornalistas
do New York Times descobriram que aquela velhinha de 62
anos era a responsável pela mensagem "procuro solteiro de
60 anos" em portais de encontros virtuais na Internet? E,
ops, como é que o Shopping sabia que eu cheguei e, no ato,
me mandou este SMS oferecendo uma promoção?

Se você não reparou, tem gente sim te seguindo. Ou
melhor, máquinas. Toda vez que você navega na Internet,
algum sistema, algum algoritmo, algum banco de dados,
alguém, enfim, está seguindo você. Idem quando você usa
seu celular. E será assim também com a digitalização da
TV, já que não existirá mais apenas uma massa anônima de
espectadores do lado de lá, mas pessoas reais, com cadastros
reais, endereços reais, plenamente identificáveis, recebendo
e transmitindo sinais e informações ininterruptamente (não
era você que queria a TV digital bunitona ali na sala? Pois
agora, segura a onda).

Essa é a ótica do cidadão, do internauta, do usuário de
serviços, do consumidor.

A ótica da indústria digital que está do outro lado do
espelho armazenando dados sobre o seu IP é outra. Ou
melhor, é a mesma, só que do outro lado do espelho. Tudo se
justifica em nome da melhor experiência web (veja debate na
seção Palanque, nesta edição, e no site da Meio Digital, www.
meiodigital.com.br). Quanto mais informações estiverem
catalogadas no seu perfil, melhores e mais adequados serão
os conteúdos e as ofertas comerciais apresentadas a você na
web. E fora dela (no exemplo do Shopping).

E para a indústria da comunicação e do marketing, como
é isso? Desde o advento do marketing direto, uma genial
criação do senhor Lester Wunderman, na década de 60,
empresas de serviços captam, armazenam e manipulam
dados sobre os consumidores. Mr. Wunderman defendia
que marketing direto não é uma tática de vendas, mas uma
estratégia de negócios, que considera cada indivíduo como ele
é, ou seja, um indivíduo, não um target, ou um cluster, ou um

bando. Uma pessoa, não um código: "A publicidade de massa
é muito útil, mas traz como resultado o distanciamento do
fabricante do seu consumidor", dizia ele. "Isso pode tornar
sua mensagem irrelevante. Acredito no marketing pessoal,
porque conhecemos cada um dos nossos clientes. Onde ele
mora, quais suas preferências pessoais. E assim, podemos
oferecer a ele produtos e promoções customizadas, que
irão fidelizá-lo a nossa marca. E podemos ainda medir
perfeitamente o retorno de cada ação que fizermos.Essa
interatividade torna as empresas mais lucrativas".

Mestre Wunderman fazia isso por carta e pelo telefone.
Não, ele não conhecia a Internet.

Há décadas, portanto, é verdadeiro dizer que para as ações
de marketing, tanto no mundo físico, quanto no mundo digital
(e cada vez mais essa barreira deixará de existir), a busca por
segmentação e precisão no alvo conduzirá, inevitavelmente,
a busca pelo maior volume possível de informações sobre o
consumidor. Quanto mais, melhor. Isso é particularmente
verdadeiro na comunicação comercial digital, onde, como
vimos, nem pacatas velhinhas, nem gatos desavisados,
escapam do grande olhar, aquele que tudo sabe e tudo vê.

Mas onde acaba o marketing e começa o direito do
indivíduo?

Invasão de privacidade é o tema do momento na web
mundial. O site Facebook disponibiliza hoje para seus
parceiros tecnológicos dados de seus usuários não só sobre
idade, sexo e onde moram, mas também sobre preferências
de leitura, games, tipos de música e até, isso mesmo, quem
são os amigos listados no seu perfil. Isso pode?

Pode. Não é ilegal. Os cadastrados no Facebook são os
chamados "optins", ou seja, gente que autorizou o portal
a fazer o que quiser com suas informações pessoais.
Pesquisa do instituto Sophos, de comportamento digital,
sobre usuários do Facebook, detectou que 42% deles
não estão nem aí para questões ligadas à privacidade. É
bastante gente. Como o portal tem hoje algo perto de 70
milhões de usuários em todo o mundo, estamos falando
de mais de duas dezenas de milhões de pessoas para



quem privacidade não é uma questão.
O que nos leva a outra questão: afinal, o que é

privacidade?
No dicionário, privacidade quer dizer vida privada, vida

Intima. Privativo é algo reservado, particular. A definição
etmológica não contém, contudo, a noção moral de que o
privado não deva se tornar público. Quem institui valor (e a
noção de quebra de valor) ao termo são os códigos sociais.
Numa tribo indígena eles são diferentes dos de uma tribo
digital. A velhinha não gostou de ser identificada pelo New
York Times, nem a dona do gato que apareceu no Google. Já
os jovens do Facebook não se importam.

Assim, privacidade é um conceito bastante claro.
A dúvida reside não onde ela começa ou termina,
mas em quem define os limites, já que cada um pode
perfeitamente ter o seu.

O Dr. Renato Ópice Blum, advogado especialista em direito
digital, lembra que "a lei não detalha o que é privacidade
ou intimidade. Um juiz julga cada caso como um caso,
considerando fatores como circunstâncias e objetivos".

Para a procuradora Dra.Thaméa Danelon, coordenadora
do grupo de combate a crimes cibernéticos do Ministério
Público Federal, do ponto de vista legal, a simples captação
e armazenamento de dados sobre os internautas não pode
ser considerada crime. Lembra ela que os provedores têm
em mãos algo acintosamente mais pessoal e íntimo do que
esses dados, que são os emails trocados por seus clientes.
A Dra.Thaméa, no entanto, levanta dúvidas, quanto ao
uso comercial desses dados. E admite: "Essa discussão
precisaria ser mais aprofundada, mas esse uso me parece
uma certa violação da privacidade dos usuários".

Ninguém na indústria digital defende o uso irrestrito
dos dados captados pelos sistemas de cadastro de forma
irresponsável. Ao contrário, qualquer manual de melhores
práticas da Internet ou do marketing digital aconselha que
é o internauta quem deve decidir o que ele quer e até onde
sua privacidade pode ou não ser exposta.

Osvaldo Barbosa de Oliveira, presidente do IAB Brasil,



período nos sistemas dos provedores e portais. Depois, são
apagados. Há empresas que fazem isso a cada dois anos.
Outras, em períodos menores. Aderindo a demandas de
entidades de defesa da privacidade digital na Europa, o
Google, por exemplo, reduziu esse período para 18 meses.
O Yahoo!, igualmente após entendimentos com as mesmas
entidades européias, adotou uma política de 13 meses.

Mas ainda assim, a discussão tem meandros que seguem
polêmicos. Além dos logs, há os históricos de navegação -
Web History - outro banco de dados, talvez mais revelador e
mais útil às ações de marketing, já que registra e armazena
o percurso web de cada internauta, quais conteúdos visitou,
o que comprou, etc.

"Não detemos conosco as informações dos usuários, apenas
suas tendências e comportamentos de busca", afirma Carlos
Felix Ximenes, diretor de comunicação e assuntos públicos
do Google no Brasil. Mas deixa bem claro: "O Google vive da
sua credibilidade. Não iremos descuidar nunca de questões
sérias como o respeito à privacidade do internauta".

Não será pecado, em nenhum fórum jurídico, nem diante
de qualquer código moral mais conservador, se o uso do
histórico de navegação for feito com a autorização e o devido
conhecimento do internauta. A invasão se configura no
descumprimento dessa regra básica da privacidade,apontada
aliás já nos pioneiros manuais de Lester Wunderman, há
mais de 40 anos atrás.

Outra questão que interfere nesse cenário é a troca de
leads. Os leads são dados de uso e de compra dos internautas,
armazenados e trocados por empresas com o objetivo de
otimização de targeting. Um volume gigantesco de leads
é transacionado na web, trafegando informações pessoais
e perfis dos internautas sem que ele necessariamente
saiba de quem para quem, nem de onde para onde seus
dados privados estão sendo comercializados. E no meio
do caminho, parte ou a íntegra dessas informações pode
perfeitamente cair em mãos (ou em bancos de dados)
de gente que nem de perto lhe interesse conhecer.
Para melhorar não só a segurança, como também a
qualidade dessas informações comerciais trocadas entre
empresas e operadoras de data base, a IAB nos Estados
Unidos (www.iab.net) criou o "Lead Generation Data
Transfer BestPractices", que orienta como proteger os dados,
como tê-los atualizados e como não violar indesejavelmente
os desejos do consumidor. Esse manual foi precedido de um
anterior, editado pela própria IAB, chamado "The Marketer
and Agency Guide to Lead Ouality", que se preocupava já em
orientar agências de propaganda e estruturas de marketing

na melhor maneira de captar e gerar leads confiáveis,
em busca não só do aprimoramento do sistema, como
também na defesa da idoneidade do consumidor. Ambos os
documentos foram criados este ano, demonstrando que a
preocupação do marketing interativo está também focada
na qualidade das informações obtidas do consumidor
online, bem como no que diz respeito ao seu uso nas
práticas comerciais. Essas iniciativas se antecipam a
qualquer medida legal existente, já que nem nos EUA há
leis regimentando questões como essas.

N ao há como afirmar que a delicada questão da privacidade
digital esteja resolvida. Nem mesmo foram iniciadas as
discussões de normas jurídicas relativas a ela.

Um princípio dessa discussão foi iniciado pelo Center
for Democracy & Technology, entidade civil que reúne
advogados especialistas em questões legais ligadas ao
mundo da tecnologia. O CDT reclama por uma legislação
federal que regulamente a gestão das informações
armazenadas pelas plataformas digitais, particularmente
pelos sistemas de busca. • •
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