


Essa é a frase inicial do perfil de
Gabriel Loureiro Tonobohn,
web developer da IBM, no site
meadiciona.com, que permite
aos usuários reunir todas as
identidades que possuem
na rede. O jovem expõe
16 endereços nos quais é possível
encontrá-lo, seja por meio de um
dispositivo de mensagem
instantânea, em redes virtuais ou
blogs pessoais. Foi dessa forma
que a repórter que vos escreve o
encontrou: por meio de seu
rastro digital.

No novo mundo em que
vivemos não há mais anônimos.
Por mais que se queira manter a
privacidade, um pequeno ato
pode criar urn rastro digital e
fornecer uma série de
informações sobre um indivíduo.

"Um amigo pode tirar uma
fotografia de vocês e publicar em
seu fotolog, sem que você
autorize ou tenha conhecimento,
por exemplo", diz Zilta Marinho,
pedagoga e diretora de Educação
da Módulo Security. Com a
questão da democratização dos
acessos digitais, a tendência é que
o quadro fique cada vez rnais
complexo. Pela própria

necessidade de controle, criam-se
cada vez mais mecanismos e
aplicações que facilitam contatos
e disponibilizam informações.
Com isso, porem, os dados das
pessoas estarão em maior
volume, em diferentes lugares, à
medida que o tempo passa.

A pedagoga dá o exemplo
da possibilidade que se tem
hoje de requisitar os números
do CPF de um cidadão nos
estabelecimentos comerciais
para a emissão da nota
fiscal eletrônica. De

alguma forrna, segundo ela,
os indivíduos estão sendo
rastreados, ainda que essa não
seja a função do mecanismo.

Tonobohn diz que, apesar de
estar em diversos~endereços na
web, toma sempre cuidado para
que o que ele escreve, publica ou
armazena não o prejudique de

alguma forma no futuro e
nem exponha demais a

sua vida pessoal. Eler

acredita, entretanto,
que muitos

ainda não

21

A B R I L



têm noção da dimensão da
internet. "Boa parte dos
usuários ainda não percebeu
o tamanho da exposição ao
liberar dados pessoais na rede,
e isso é culpa da desinformação.
Para muitos, a internet é
aquela tela azul do Orkut, ou
o portal na página inicial do
navegador", diz.

Zilta acredita que vivemos
em uma sociedade em que os
valores estão se alterando e que
a questão da estética faz com
que muitas pessoas se
exponham, porque socialmente
isso é importante.

Marcos Prado, gerente de
desenvolvimento de canais
para a América Latina da
Websense, diz que a noção
de que poucas pessoas têm
acesso às suas informações é
cada dia mais distante da

22 realidade. "Já é comum que os
departamentos de recursos
humanos façam uma busca na
internet para conhecer os
candidatos que participam de
um processo seletivo.
Dependendo da informação
que você colocou em uma rede
social ou em um site, por
exemplo, a propaganda pode sr
negativa sobre você", diz.

Por isso é sempre bom
pensar bem antes de publicar
qualquer coisa na web. Nem
sempre é possível gerir essas
informações de acordo com a
imagem que você deseja
passar. "Nem de longe é
possível controlar o que você
coloca na internet. Já cheguei a
procurar meus próprios dados

na web e vi que se descobre
de tudo mesmo, desde o
vestibular que você prestou
anos atrás, até os últimos
textos do blog", afirma Prado.

A questão é que hoje, além
dos dados que nós criamos,
armazenamos e publicamos,
há também uma série de
informações sobre nós que
fogem ao controle de nossas
mãos. Quantas vezes você teve
que fornecer o seu CPF e
permitir que a recepcionista do
edifício tirasse urna fotografia
do seu rosto? Já parou para
pensar para onde vai e como é
armazenada essa informação?
Eía pode não estar na internet,
mas não deixa de ser um
rastro de um indivíduo. Uma
pesquisa da IDC, encomendada
pela EMC, aponta que
informações como essa já
ultrapassam os dados criados
pelos próprios usuários. O
estudo denominou essa
tendência de sombra digital.

No levantamento
descobriu-se que um pouco
menos da metade da sua
pegada digital está relacionada
às suas ações individuais -
tirar fotos, enviar e-mails ou
fazer chamadas de voz digitais.
A outra metade é rormada por
nomes em registros financeiros,
nomes em mala-direta,
históricos de navegação na
web ou suas imagens
capturadas por câmeras de

segurança em aeroportos ou
centros urbanos.

E como será que essas
informações estão sendo
manipuladas!1 À medida que a
quantidade de informações
cresce, mais difícil é geri-las e é
exatamente por isso que
estamos passando atualmente.
"A ciência do problema e da
responsabilidade que se têm
sobre dados pessoais existe, mas
poucas empresas investem ern
soluções eficientes para isso,
mesmo porque não há uma
legislação específica para alguns
desses casos", diz Reinaldo
Roveri, gerente de análise de
mercado de computação
empresarial da IDC. E isso se
agrava ainda mais quando as
informações armazenadas por
algumas empresas não são
necessariamente parte do
negócio principal da companhia.
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"De fato as informações
só estarão seguras ao passo
que haja legislações que punam
aquelas empresas que expuserem
os dados. Estamos caminhando
em direção a isso quando
falamos em governança
corporativa, Basiléia e Sarbanes
Oxley. Porém tratam-se de
leis de diretrizes pontuais que
talvez não consigam ser
abrangentes ao ponto de atingir
todo esse universo de informação
digital", complementa
o executivo da IDC.

Esse cenário se torna
mais complexo quando
analisado sob a ótica corporativa.
Pense na grande confusão
que pode ser criada, uma vez
que o universo digital das
companhias muitas vezes não
pode ser compartilhado ou

disponibilizado na internet.
Imagine que os funcionários
façam dos dados de seus
computadores uma salada mista
de informações da empresa e
arquivos pessoais. E pense no
que aconteceria se um executivo
de valor de uma empresa
publicasse na internet
informações sobre sua vida
pessoal que comprometessem, de
alguma forma, a empresa ern
que ele trabalha. Pensou? Pois
este é o atual contexto a ser
enfrentado pelos departamentos
de tecnologia da informação.

A facilidade de criar e
publicar informações é tamanha
que reflete diretamente no
crescimento estrondoso dos
dados, o que gera por si só uma
necessidade emergencial de
aplicar ações prostivas de
manutenção e segurança da
informação. A pesquisa feita pela
IDC mostra que em 2007 o
universo digital alcançou a
marca de 281 bilhões de
gigabytes (281 exabytes) ern
todo o mundo, o que significa
cerca de 45 gigabytes (GB) de
informação digital para cada
indivíduo na terra - equivalente
a rnais de 17 bilhões de iPhones
de 8 GB. Com uma taxa de
crescimento anual composto de
quase 60%, o universo digital
está crescendo rnais rapidamente
e deverá atingir perto de 1,8
zettabyte (1.800 exabytes) em
2011, um aumento de dez vezes
maior em cinco anos.

Obviamente que a
manutenção de todo esse
universo de informações

torna-se cada dia mais árdua.
"Principalmente para altos
executivos, a fronteira entre o
uso pessoal e profissional está
ficando cada vez mais cinzenta.
E difícil um executivo ter um
notebook e não usá-lo para fins
pessoais. Isso acontece da mesma
forma com PDAs,"e-mails,
celular. As pessoas usam essas
ferramentas para se conectar e
comunicar com os dois
mundos", explica Roveri. O
resultado é que a vulnerabilidade
é cada vez maior e a autonomia
das empresas cada vez menor,
uma vez que o uso pessoal é
completamente diferente do
corporativo e pode colocar em
risco informações de valor
armazenadas no mesmo lugar.

A web 2.0 oferece tantas
novas possibilidades de interação
que fica complicado discernir se
um profissional pode ter a
mesma visão sobre dados
digitais que um pai de família
que chega em casa após o
horário comercial. Fica também
difícil compreender o que fazer
para não permitir que a nossa
sombra digital se multiplique
sem fronteiras. Cada ação pode
gerar diversas reações para um
mesrno usuário.

E questionável se na era
da internet e da explosão dos
dados digitais ainda é possível
possuir uma identidade pessoal
e outra corporativa, porque
afinal de contas o inundo
conectado é um só e não há
mais separação entre o público e
o privado. Mas isso já é assunto
para a sociologia...

Text Box
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