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Você está na pré-história se ainda usa o Google para investigar os amigos. 
 
Munidos de uma série de sites novos ou já estabelecidos, as pessoas estão descobrindo 
detalhes surpreendentes sobre colegas, namorados e até estranhos, informações que 
geralmente não aparecem numa simples busca na internet. Apesar de nenhum desses sites 
revelar mais do que já está disponível publicamente, eles podem facilitar muito a sua busca. E 
a maioria é gratuita. 
 
O Zabasearch da Zaba Inc. pesquisa em arquivos públicos informações que vão do histórico 
criminal à data de aniversário. O Spock, da Spock Networks Inc., e o Wink, da Wink 
Technologies Inc., são "sites de busca de pessoas", especializados em procurar páginas 
pessoais esquecidas nas entranhas da internet, como perfis em sites de relacionamento social. 
O Spokeo.com, da Spokeo Inc., permite aos usuários ver o que seus amigos estão fazendo em 
outros sites. A Zillow Inc. estima o valor do imóvel de uma pessoa. O Jigsaw.com, da Jigsaw 
Data Corp., por outro lado, permite que as pessoas compartilhem detalhes de cartões de 
visitas que receberam - um tipo de mercado "cinza" para dados de negócios. 
 
Algumas pessoas descobrem as mentiras de seus namorados sem precisar procurar. Doug 
Orlyk, um bibliotecário de 42 anos de Bensenville, no Estado americano de Illinois, recorreu 
recentemente ao Zabasearch para descobrir o endereço do novo namorado e mandar-lhe um 
cartão. Em vez disso, descobriu que o namorado mentiu sobre a idade - ele tinha 43 anos e 
não 35, como alegava no site de encontros em que os dois se conheceram. "Eu pensei: 'Você é 
um mentiroso! É mais velho do que eu!'", lembra Orlyk. O namoro acabou logo depois. 
 
Os sites afirmam que apenas tentam fornecer um tipo de serviço que as pessoas considerarão 
útil e divertido. Ray Chen, um dos fundadores do Spokeo, diz que ele e seus sócios "não 
querem ajudar a perseguir as pessoas". Em vez disso, diz, "só estamos tentando criar algo que 
seja divertido de usar". 
 
Muitos arapongas virtuais começam suas buscas com a abertura de uma conta em sites de 
relacionamento social. O endereço de um conhecido pode ser encontrado com o Zabasearch ou 
outro site de busca em arquivos públicos; o resultado, por sua vez, pode ser checado no 
Google Maps, onde o recurso "Street View" (ainda não disponível em cidades brasileiras) pode 
exibir uma imagem da rua procurada, ou no Zillow, que pode fornecer uma estimativa do valor 
da casa. 
 
Alguns sites populares disponibilizam certos conteúdos automaticamente - por exemplo, fotos 
arquivadas no serviço de compartilhamento de fotos Flickr, links "favoritos" compilados pelo 
del.icio.us (ambos do Yahoo) e listas de presentes da Amazon.com. Se você fornecer seu email 
e senha ao Spokeo, o site construirá uma lista com as pessoas arquivadas em sua lista de 
contatos. A partir daí ela acompanha as atividades desses contatos em sites como Amazon, 
MySpace e a rádio online Pandora Media Inc., às vezes descobrindo informações 
surpreendentes que vão de álbuns de família a listas de compras embaraçosas. 
 
A má notícia é que não há um jeito perfeito de se proteger de vexatórios vazamentos de dados 
pessoais. Mas você pode evitar muitos problemas se atacar a raiz do problema - isto é, evitar 
desde o início que fragmentos de dados pessoais caiam na rede. 
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