
Google reforça proteção à privacidade dos dados de usuários 
 
 
Empresa irá ocultar detalhes dos hábitos de navegação de milhões de pessoas 
 
O Google, que acumula montanhas de dados sobre os hábitos de busca na internet de seus 
usuários, está tomando medidas para reforçar a proteção à privacidade dos internautas nos 
próximos meses. O principal fornecedor mundial de serviços de busca na Web anunciou que, 
depois de reter os dados por 18 a 24 meses, tomará medidas para proteger o anonimato ou 
ocultar detalhes dos hábitos de navegação de dezenas de milhões de pessoas, que poderiam ser 
usados para identificar indivíduos. 
 
A empresa recolhe informações sobre buscas na Web, como os termos de busca utilizados, os 
endereços de internet e cookies, empregados por sites e anunciantes, para acompanhar os 
hábitos de navegação na internet. A empresa armazena as informações em imensos centros de 
processamento de dados localizados em diversas partes do mundo. 
 
"Anteriormente, mantínhamos esses dados pelo prazo em que fossem úteis", afirmou Nicole 
Wong, vice-consultora jurídica do Google. "A menos que haja obrigações legais de preservar os 
dados por mais tempo, nós adotaremos proteções ao anonimato, em nossos servidores, depois de 
um prazo limitado." 
 
Registros. Os registros dos servidores são formados por longas séries de palavras e números que 
os administradores de redes empregam para gerir e acompanhar as atividades na Web. O Google 
planeja implementar a nova diretriz num prazo de um ano. 
 
A fim de manter fácil o uso do Google para os internautas, que costumam retornar repetidamente 
ao site de buscas, a empresa afirma que é necessário reter um volume limitado de dados pessoais 
que vinculam um usuário a um computador, de modo que os servidores do Google possam 
personalizar os retornos de busca de acordo com os interesses do internauta. 
 
Ao prometer que tornará esses dados anônimos depois de um prazo de no máximo dois anos, a 
empresa está respondendo às preocupações dos defensores da privacidade e de algumas 
autoridades regulatórias americanas e européias quanto aos riscos que qualquer exposição pública 
desses dados poderia causar em termos de violação de privacidade. 
 
O Google também informou que está tomando medidas adicionais para elevar privacidade em 
outros produtos. Entre elas estão um recurso "off the record" no programa de mensagens 
instantâneas Google Talk, que torna mais simples para os usuários desligarem temporariamente o 
registro automático de conversas, e uma função de pausa no Google Desktop, programa que 
vasculha o computador dos usuários para tornar mais simples a pesquisa de documentos e outras 
informações. 
 
A Microsoft, cuja ferramenta de busca é a terceira mais popular da internet, disse que retira 
imediatamente informações identificáveis como pessoais dos dados de busca. Em comunicado, a 
empresa informou não adotar um modo sistemático de conectar os dados dos termos de busca a 
usuários individuais. 
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