
O que era privacidade?
O velho conceito de privacidade está praticamente extinto. Veja o que isso

significa para o indivíduo e para a empresa.

NA MEDIDA DO POSSÍVEL, Logan Roots evita a rede de in-
formação para proteger sua privacidade. Em um curto artigo
na CSO Magazine (cujo público são altos executivos de segu-
rança), Roots definiu privacidade como "a liberdade de expor
seletivamente sua própria pessoa". Contou o esforço que fazia
para preservar essa liberdade — o que significava frustrar me-
canismos que coletam fatos que a maioria das pessoas deixa,
rotineiramente, escapar sobre si.

"Pago em dinheiro e, sempre que possível, dou um nome
falso ao comprar bens e serviços", disse Roots à CSO em 2003.
"Pertenço até a um grupo local de gente que troca entre si
cartões de fidelidade [de supermercados]. Há meses venho
usando o cartão de uma pessoa que morreu dois anos atrás.
Fico quase triste por já estar na hora de trocar os cartões de
novo, de tanto que gosto da idéia de 'estar morto'."

Quando se pergunta o que é privacidade, a maioria das res-
postas começa com o indivíduo (em geral, vivo). Privacidade
é, em parte, uma espécie de posse de si mesmo — a custódia
dos fatos da própria vida, de seqüências de dígitos a gostos
e preferências. É consenso geral que informações sobre nos-
sa saúde e nossas finanças só interessam a nós — a não ser
que decidamos o contrário. Essa versão de privacidade inclui
tudo que sabemos a nosso próprio respeito e queremos con-
trolar, mas que o contínuo registro de nossa existência digi-
tal — buscas no Google, tráfego de e-mail, transações comer-
ciais, pegadas de incursões pelo ciberespaço registradas por
cookies — torna cada vez mais incontrolável. Esse subpro-
duto comportamental é matéria-prima para uma compre-
ensão detalhada daquilo que queremos ou precisamos (sai-
bamos ou não), daquilo que toleramos ou não e daquilo que
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poderíamos comprar ou decidir fazer
— agora e no futuro.

Hoje, mecanismos altamente eficien-
tes de coleta e disseminação de dados
suscitam outra, e triste, questão: "O
que era privacidade?" A resposta talvez
seja que, antigamente, podíamos crer
que aquilo que os outros porventura
soubessem sobre nós seria tratado com
razoável cuidado e consideração — e
que, portanto, provavelmente não sería-
mos prejudicados. Isso já não é verdade.
Além disso, a facilidade com que hoje
se pode encontrar registros do poder
público na internet significa que prati-
camente qualquer um pode se inteirar
de que violamos as normas da bolsa ou
as regras do trânsito.

O embate entre a privacidade da in-
formação e a exploração da informação
é uma tempestade em eterna formação.
É improvável que expedientes judiciais
produzam um equilíbrio satisfatório ou
sensato entre prerrogativas econômicas
de empresas e o interesse do cliente em
preservar sua privacidade. Novas tecno-
logias — adotadas com excessivo descui-
do ou aplicadas de modo oportunista
— continuarão a ameaçar a privacidade
pessoal. A empresa terá de encontrar
meios de resolver esse conflito. Se seguir
acomodada, subestimando o grau de im-
portância da privacidade para a clientela,
é possível que uma dura regulamentação
logo surja. A melhor solução é uma ne-
gociação direta entre empresas e clien-
tes sobre onde estabelecer os limites.

RESUMO DO ARTIGO

• O conceito de privacidade não
é fixo. Muda sob a pressão de
novas tecnologias, de novas
prioridades sociais e das nor-
mas de novas gerações sobre
reticência e tomada de riscos.

• Apesar de toda a auto-expo-
sição vista em websites como
Facebook e YouTube, seria
um erro achar que o indiví-
duo, hoje, dá menos valor à
privacidade.

• A empresa deve ouvir o que
a clientela diz ao estabelecer
diretrizes e práticas para uso
de informações pessoais po-
tencialmente delicadas.

A humilhação da "garota
do cocô de cachorro"
Antigamente, a informação fluía de mo-
do um tanto ineficiente para um círculo
de pessoas pequeno, administrável. Ho-
je, não. Daniel J. Solove, especialista em
direito de privacidade e professor asso-
ciado da George Washington University
Law School, abre o livro The Future of
Reputation: Gossip, Rumor, and Privacy
on the Internet, de 2007, contando o ca-
so de uma moça na Coréia do Sul cujo
cachorrinbo fez cocô em um trem do
metrô. Quando outros passageiros exi-
giram que limpasse a sujeira, a moça
retrucou que fossem cuidar da própria
vida. Um deles tirou fotos e soltou o ma-
terial na internet. Identificada a partir

das fotos, a garota teve sua vida e seu
passado vasculhados. Acabou conhecida
no ciberespaço como a "garota do cocô
de cachorro". É como escreveu Solove:

"Por toda a internet, fizeram cartazes
com a foto da garota, fundindo seu re-
trato com várias outras imagens. O caso
logo migrou para a grande mídia e virou
notícia por toda a Coréia do Sul. Publi-
camente humilhada e constrangida, a
garota largou a universidade".

Na esteira, o livro de Solove relata
questões legais, de civilidade e capacida-
de tecnológica suscitadas por esse caso
tão moderno. Uma delas é saber se um
ato ocorrido em urn espaço público sub-
trai das partes envolvidas o direito de es-
perar privacidade. Solove defende que
se desenvolva uma nova definição de
privacidade — definição que preveja a
possibilidade de que o gesto de alguém
como a garota do cocô de cachorro
possa ir além daqueles imediatamente
afetados e atingir milhões de pessoas
no mundo todo. "A internet" escreve
Solove, "é de fato um historiador cruel.
Quem quer ficar para a história como a
garota do cocô de cachorro?"

A interseção de vidas privadas e es-
paços públicos traz para um primeiro
plano uma segunda versão de privaci-
dade: a de privacidade como cláusula
do contrato social — cláusula que toda
cultura fez por bem instituir, ao longo
do tempo, para preservar a dignidade,
a civilidade e a coesão. Em cidades pe-
quenas ou círculos sociais muito fecha-
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BACKGROUND

Grandes (ou nem
tanto) marcos
na historiada
privacidade

Aumento da privacidade

• Cercas, muros, cortinas e

persianas.

• Dinheiro, que confere

beneficio do anonimato a

transações comerciais.

• Lacre de cera

• Esteganografia

— série de téc-
nicas (incluindo

tinta invisível)
para ocultar

texto sem criptografia.

Carta de Direitos

Artigo publicado por Louis

D, Brandeis e Samuel D.

Warren em 1890 na Har-

vard Law Review. Autores

defendem a inviolabilidade

da personalidade e o di-

reito de todo indivíduo
"a estar só" (Jeffrey

Rosen discute detida-

mente o artigo no livro

The Unwanted Gaze).

Guia de privacidade da Or-

ganização para a Coopera-

ção e o Desenvolvimento

Econômico: lançado em
1980 para "harmonizar"

legislação de privacidade
de nações-membros e

evitar distúrbios no fluxo

internacional de informa-

ções exigido para desen-

volvimento econômico.

Electronic Communica-

tions Privacy Act:
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dos, todos podem saber muito sobre os
outros, mas todos aceitam, tacitamente,
fazer de conta que não sabem de coisas
particularmente sensíveis.

As duas visões da privacidade conver-
gem em David Weinberger, fellow do
Berkman Center for Internet & Socie-
ty da Harvard. Weinberger entende o
desejo do indivíduo de controlar suas
informações pessoais — "Politicamente,
sou a favor"—, mas acha que isto é ape-
nas um componente, aliás reducionista,
da privacidade. "Não gosto de falar de
privacidade nesses termos", diz, "pois is-
so parece reduzir o público e o privado
à questão de quanta informação deixa-
mos escapar."

Na opinião de Weinberger, há algo
mais básico em jogo. "A saber, que so-
mos criaturas basicamente sociais — na
medida em que somos criaturas que fa-
lam e interagem. Somos inconcebíveis
se não formos sociais." Logo, as normas
que cercam a privacidade ditam que
"em certas circunstâncias não temos di-
reito de notar algo, não temos direito
de bisbilhotar — enquanto em outras,
sim".

Weinberger fala do ato de caminhar
pela rua e de encontrar gente envolvi-
da em vários tipos de interação social,
cada qual "regido por normas próprias
quanto à privacidade, que todo cidadão
capaz e em perfeito juízo entende e aca-
ta". Se duas pessoas estão conversando,
diz Weiberger, "as normas dizem clara-
mente se temos ou não permissão para

escutar a conversa". Com efeito, temos
permissão para ouvir (muitas vezes, não
há como evitar) — "só não podemos
prestar atenção".

Desrespeitar essas normas pode
ser perigoso. No começo do ano, por
exemplo, não pude deixar de notar que
o sujeito sentado a meu lado em um
avião, do lado de lá do corredor, trava-
va ao celular uma exaltada conversa de

negócios (ainda estávamos no portão).
Com coragem — mas imprudência —, o
passageiro do assento logo atrás inter-
rompeu-o para pedir que baixasse um
pouco o tom de voz. "Um segundinho"
disse o valentão ao telefone. "Tem um
idiota aqui falando comigo." Ato contí-
nuo, virou-se no assento e esbravejou:
"Senta aí e cala essa boca" (ou coisa que
o valha).

lei america-
na de 1986
que proíbe
intercep-
taçao sem
autorização de comuni-
cação via computadores
[mas permite a emprega-
dor interceptar comunica-
ção de empregados pela
rede de computadores da
empresa).

Employee Polygraph

Protection Act: lei ameri-
cana de 1988 que proíbe
empregador de submeter
empregados ou candida-
tos a vaga a detector de
mentira (órgãos públicos e
fornecedores do governo
estão entre exceções).

Primeiro diretor de priva-
cidade do governo
americano, PeterSwire
(professor de direito na
Ohio State University) é

nomeado por Bill Clinton
em março de 1999.

Em 2003 Nuala 0'Connor
Kelly tornou-se a primeira
diretora de privacidade do
Department of Home-
land Security americano
(deixou o posto em 2005,
louvada por defensores
da privacidade por ter
feito o máximo possível
diante de óbvias limitações
institucionais).

Em junho de 2003 a
Federal Communica-
tions Commíssion inau-
gurou o National Do
NotCall
Registry.
Mais de 157
milhões de
números de
telefone já
foram cadas-
trados para não receber
chamadas indesejadas.
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Segundo Weinberger, estamos, hoje,
em meio a um amplo ajuste cultural
envolvendo a privacidade. Novas tec-
nologias abalam velhas normas, o que
exige a negociação de novas normas —
processo que leva tempo. Se o contrato
social nos obriga a ignorar parte daqui-
lo que ficamos sabendo em ambientes
públicos sobre a vida privada dos outros,
novas tecnologias podem complicar
muito essa obrigação.

Quem fala pela privacidade?
Quando um gerente faz uma busca no
Google antes de contratar um candi-
dato (veja "Seu nome no Google", HBR
Junho 2007), "o Google vai arrolar toda
e qualquer menção a essa pessoa, inclu-
sive coisas que o leitor simplesmente ig-
noraria se estivesse andando na rua e to-
passe com isso", diz Weinberger."Só que
o Google não ignora por você. Mostra
tudo, e com o mesmo peso: a medalha
nos tempos de escoteiro e a detenção
por urinar em público. É que a informa-
ção é assim — solta — e o software não
pode decidir por nós."

Já que Weinberger encara a priva-
cidade de uma perspectiva social, sua
solução para o problema da apresenta-
ção indiscriminada da informação pelo
Google é que o indivíduo que utiliza os
resultados da busca aprenda a ignorar
informações indesejadas ou imateriais:
"Minha esperança é que as empresas ad-
quiram um sentido maior de perdão" e
ponham os resultados em perspectiva.

E um processo de aprendizado, diz ele,
pois as justaposições — a distinção rece-
bida, o ato de urinar em público — são
potencialmente estridentes. "Estamos
muito acostumados a aceitar como re-
presentativo da pessoa um currículo im-
pecável, de autoria dela própria — mas
isso pouco tem a ver com o ser caótico,
cheio de falhas, que todos nós somos. E
aqui temos esse jorro de informações
sem qualquer consideração por aquilo
que é ou não próprio."

Jeffrey Rosen tem alguma noção so-
bre o que é ou não apropriado. Assim
como Daniel Solove, Rosen é professor
da George Washington University Law
School e discorre sobre ameaças à priva-
cidade em seus livros The Unwanted Ga-
ze: The Destruction ofPrívacy in America
e The Naked Crowd: Reclaiming Security
and Freedom in an Anxious Age. Central
ao primeiro é sua análise da investiga-
ção de Kenneth Starr, que em última
instância levou ao pedido de impeach-
ment, ao julgamento e à absolvição do
presidente americano Bill Clinton. Ro-
sen dá a Starr o crédito por ter recolo-
cado em foco o fato de que "o sistema
jurídico [americano] liga muito pouco
para a privacidade hoje em dia, e que
segredos íntimos eram muito mais pro-
tegidos em um passado não tão remoto".
Segundo Rosen, Starr operava segundo
normas relativamente novas, à luz das
quais a conduta privada de figuras pú-
blicas está aberta à exposição pública.

Rosen discorre sobre exposição literal

em The Naked Crowd, abrindo o livro
com a descrição de dois protótipos reais
de uma máquina de revista de passagei-
ros em aeroportos: a "máquina danudez"
enxerga através das roupas, produzindo
uma imagem anatomicamente exata
da pessoa sendo revistada; a "máquina
do borrão" produz uma representação
amorfa e dessexualizada da pessoa. Am-
bas as versões fazem bem o que se pro-
põem a fazer: detectar armas ocultas e
outras ameaças à segurança. Rosen frisa
não só que é preferível adotar soluções
que protejam melhor a privacidade, mas
que a proteção à privacidade deveria fa-
zer parte de todo processo e tecnologia.
Aliás, a tese de seu livro é que a maioria,
senão a totalidade, dos objetivos impor-
tantes de segurança poderia ser atingi-
da sem o indevido comprometimento
da privacidade.

No entanto, alguém sempre terá de
empunhar a bandeira da privacidade —
que não chega, naturalmente, à maioria
das listas de prioridades, seja do poder
público, seja da iniciativa privada.

Há uma razão para isso. O autor e
pesquisador Alan R Westin, especialista
em privacidade, ganhou fama ao criar
uma curva em sino que mostra como a
preocupação com a privacidade foi mu-
dando ao longo do tempo entre três gru-
pos distintos: fundamentalistas (absolu-
tistas como Logan Roots), pragmáticos
(gente que, embora preocupada com a
ameaça à privacidade, considera que há,
ou que é possível criar, razoáveis salva-
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Em julho de 2003 a
Califórnia Senate Bill
1386 determina que vio-
lações à segurança
que comprometam
informações pessoais
de residentes do estado
sejam reveladas assim
que detectadas.

Em 2005 IBM proibiu uso
de informação genética
sobre indivíduos em de-
cisões de contratação

e con-
cessão
de be-
nefícios.
Em maio
de 2008 foi aprovada
no Congresso americano
e sancionada por George
W. Bush a Genetíc Infor-
mation Nondiscriminatiori
Act, lei com provisões
similares às normas
da IBM.

Erosão da privacidade

• Telescópio, binóculo,
teleobjetiva, satélite
espião — tecnologias que
permitem monitoramento,
reconhecimento e espio-
nagem (hoje, um alvo
de críticas é o recurso
"Street View" do Google
Earth e do Google Maps,
que traz fotos de residên-
cias particulares, chegan-
do a mostrar quem está

ern seu interior].

Em 1763 soldados do
Rei George III confiscam
diários de John Wilkes
em sua residência em
Londres. No livro The
Unwanted Gaze, Rosen
discorre sobre este e
outros episódios de inva-
são da privacidade pelo
governo — episódios que
inspiraram a proibição, na
Carta de Direitos, de busca
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guardas) e despreocupados (quem não
dá muita bola para privacidade). Nas
sondagens de Westin, os fundamenta-
listas representavam apenas 15% a 20%
dos entrevistados.

"Creio que, se tenho uma mensa-
gem evangelizadora para empresas, é
que não podem esperar que o debate
público vá resolver todos os seus pro-
blemas", disse Rosen em recente entre-
vista. "Melhor seria se adotassem uma
postura proativa e criassem regimes de
coleta e partilha de dados que não cau-
sem problemas no futuro — tanto por
ser essa a atitude responsável, quanto
porque, do contrário, talvez sofram reais
constrangimentos.

Diretor de quê?
Certas empresas assimilaram essa men-
sagem muito tempo atrás. Harriet Pear-
son é diretora de privacidade da IBM,
papel que assumiu em 2000, quando
Lou Gerstner era o presidente. Gerstner
estava "convencido de que, com o surgi-
mento da web como plataforma de ne-
gócios, caberia a empresas — sobretudo
a empresas como a IBM — assumir a
liderança na questão da privacidade".
Diz Pearson: "Vivíamos um ponto de
inflexão no que diz respeito ao uso da
tecnologia em processos empresariais,
e ele julgou, corretamente, que a IBM
teria de usar sua liderança no tema pa-
ra sustentar nossas iniciativas de comér-
cio eletrônico".

Pearson começou a carreira como en-

genheira da Shell Oil, cursou direito, tra-
balhou um tempo com direito ambien-
tal depois de formada e, em 1993, entrou
para o departamento de assuntos gover-
namentais da IBM em Washington. Sem
experiência alguma em privacidade,
vasculhou os arquivos internos da IBM
sobre o tema e descobriu que a empre-
sa contratara o jovem Alan Westin na

"DNA" da IBM em questões de priva-
cidade do funcionário e não-discrimi-
naçào a lógica por trás da política em
relação ao perfil genético. "Posso traçar
uma linha direta unindo nossa história
nas décadas de 1950 e 1960 àquilo que
somos como empresa", diz ela (em maio
de 2008 o presidente americano George
Bush sancionou uma lei contra a discri-

Resultados do Google são justapostos:
a medalha dos tempos de escoteiro e
a prisão por urinar em local público.

década de 1960 para ajudar a conceber
princípios globais de privacidade para o
setor de recursos humanos. Daí a IBM
ter, relativamente cedo, "avançado mui-
to na privacidade da força de trabalho",
diz Pearson. "Fomos uma das primeiras
a dizer que, ao entrevistar um candidato,
não tínhamos por que perguntar sobre
sua religião, ou sobre o clube que fre-
qüentava. Era corriqueiro indagar esse
tipo de coisa. Mas dissemos não — isso
não é relevante."

Em 2005, já sob um novo presidente,
Sam Palmisano,aIBM adotou uma polí-
tica global progressista — de repúdio ao
uso do perfil genético de funcionários
na tornada de decisões de contratação
ou acesso ao plano de saúde e a outros
benefícios. Pearson credita ao próprio

minaçao fundada em informações gené-
ticas; o apoio precoce da IBM facilitou
sua aprovação).

As inúmeras aventuras da IBM em
novas tecnologias — incluindo sistemas
para acelerar a pesquisa genômica e a
inovação farmacológica — permitem
que a empresa preveja desenvolvimen-
tos com conseqüências para a privaci-
dade. Pearson cita como parte de seu
trabalho fazer uma varredura dos hori-
zontes da empresa e do setor em busca
de situações potencialmente espinho-
sas."As necessidades da empresa podem
me levar, em um mesmo dia, a examinar
tanto a questão genética e a de RFIDs,
e a seu significado para a privacidade,
quanto questões de privacidade e se-
gurança de dados ligadas a processos

e apreensão abusivos.

Cartões de crédito e dé-
bito, que criam registro
digital da transação efetua-
da. Hoje, busca-se maneira
de restituir o anonimato
a essas transações, tal-

vez com
uso de uma
terceira parte,
como no
modelo da
PayPal.

Invenção do spam.
Primeiro spam de que
se tem notícia foi enviado
a 393 destinatários em
1978 pela rede que ante-
cedeu a internet, a
ARPAN ET (remetente
anunciava chegada de
um novo computador da
Digital Equipment). Se-
gundo certas estimativas,
são enviadas por dia mais
de 100 bilhões de mensa-

gens do gênero, embora
taxa de crescimento do
spam, que já foi exponen-
cial, tenha caído
nos últimos anos.

Internet, criada dentro
de uma comunidade
idônea de investigadores
acadêmicos e estabe-
lecida sem padrões de
privacidade.

Em 1999ScottMcNealy,
um dos fundadores da

Sun Microsystems, deu
uma célebre declaração à
revista Wired:
"Privacidade?
Ninguém mais
tem. É melhor
se acostumar"
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empresariais globais e ao surgimento
do que está sendo chamado de cloud
computing.

A IBM vê potencial de receita em
RFIDs, mas também entende que a

meia dúzia de outros executivos de pri-
vacidade. Ocupantes de cargos muitas
vezes recém-criados e meio indefinidos
(alguns tinham amplas responsabilida-
des, outros lidavam sobretudo com com-

No YouTube e no Facebook, a vida
privada vira arte performática.

adotou medidas semelhantes, aumen-
tando ainda mais o fardo de compliance
da empresa e trazendo para um primei-
ro plano a proteção à privacidade. "Foi
uma mudança fundamental na equação
de risco", diz Pearson sobre essa íeva de
leis. Tirando os custos da notificação, a
divulgação obrigatória pode causar da-
nos à reputação da empresa — danos
que, embora difíceis de calcular, são
bem reais.

tecnologia é controversa do ponto de
vista da privacidade, diz Pearson. "Daí
termos atuado em vários campos — in-
clusive com padrões técnicos, mas tam-
bém com autoridades em Washington

— para criar melhores práticas para a
implementação da tecnologia de RFID.
São práticas que recomendamos a nos-
sos parceiros de negócios. Embora, em
última instância, não possamos contro-
lar como essas tecnologias serão usa-
das, sem dúvida podemos influir em
nossa parte do ecossistema. É algo do
nosso interesse, assim como, a meu ver,
é do interesse do dirigente empresarial
esclarecido considerar o ponto de inter-
seção de seu modelo de negócios com
a necessidade — ou expectativa — hu-
mana de privacidade, e as obrigações
legais que possa ter, e descobrir como
estabelecer uma conexão positiva" (veja
quadro "Privacidade: prioridades para
a empresa").

Há cerca de sete anos, Pearson par-
ticipou de uma reunião informal com

pliance), todos acharam útil comparar
experiências e trocar idéias. Decidiram
criar uma organização — a Internatio-
nal Association of Privacy Professionaís
(privacyassociation.org) —, hoje com
mais de 5 mil associados.

Essa taxa de crescimento reflete mais
do que apenas um reconhecimento
maior da proteção à privacidade como
responsabilidade empresarial — em
caso de erro, há muito mais em jogo.

"Até 2004" diz Pearson, "era possível
pegar informações de terceiros e fa-
zer com elas, até certo ponto, o que se
quisesse. Se fossem extraviadas, perdi-
das ou devassadas, azar. Ninguém pre-
cisava saber." Agora, quase todo mundo
precisa saber.

Em 2003, foi aprovada no estado
americano da Califórnia uma lei que
obriga empresas com clientes no esta-
do a notificá-los do vazamento de dados
o mais cedo possível após constatado
o vazamento. Desde então, a maioria
dos demais estados (quase 40, até aqui)

O lado bom do exibicionismo
Seria difícil provar que, hoje, as pessoas
dão menos valor à própria privacidade
do que antes. Mas a atitude em relação
à privacidade está mudando, estimula-
da por novas tecnologias — algumas
assustadoras, outras inebriantes — que
geram novas ameaças à privacidade e
novas formas de auto-exposição na in-
ternet que parecem desconsiderá-la.
O YouTube e o Facebook pululam de
vidas privadas apresentadas como arte
performática. Será um fenômeno que a
empresa poderia livremente explorar?

Se, diz Pearson, "sua vocação é ope-
racional e de gestão de risco", a questão
passa a ser "como minimizar seu risco,
equilibrando isso com sua necessidade
de ter essa informação". Em outras pa-
lavras, investir em determinada oportu-
nidade fará mais bem ou mal à empresa
— e vice-versa?

Jim Buckmaster, presidente do prós-
pero website de classificados Craigslist,
conta como pendeu para o lado da qua-

i •

conduzir vigilância, regular
transações financeiras e
dificultar entrada de es-
trangeiros no país. Redigi-
da e rapidamente aprovada
na esteira dos ataques de
11 de setembro, lei refletiu

nova ênfase na
segurança como
prioridade urgen-
tíssima, acima
de outros valores
sociais.

Qualquer brecha em ban-
co de dados gigante o
torna vulnerável a ata-
ques (depois do 11 de
setembro, Larry Ellison,
presidente da Oracle,
se ofereceu para criar
o software de um cadas-
tro único de documentos
de identidade para ajudar
a combater o terrorismo).

Cartões de fidelidade
do varejo — chave para

coletar infor-
mações sobre
aquilo que titular
consome.

Cultura de vigilância
cada vez mais dis-
seminada. Londres já
possui cerca de 500 mil
cá meras de vigilância
— 42 delas supostamen-
te a uma quadra da
residência na qual George
Orwell escreveu 1984.

• Violação de
banco de da-
dos da varejis-
ta americana
TJX, entre

outras. Empresas tinham
medidas de segurança
totalmente inadequadas
ou mantinham dados
delicados que deveriam
ter sido apagados do
sistema.
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se total nào-exploração. "Há toda sorte
de coisa que não fazemos" diz ele, "e
o motivo pelo qual não fazemos é que
somos quase 100% voltados para o usu-
ário. E o fato é que o usuário não está
pedindo que analisemos seus padrões
de comportamento."

Buckmaster e Craig Newmark, fun-
dador da Craigslíst, causaram espécie ao
declarar que sua empresa não está inte-
ressada em maximizar a receita. Ado-
tar como padrão na privacidade uma
posição extremamente conservadora
é, portanto, bastante simples para eles.

"A maioria da? empresas está tentando
maximizar a receita — e, se a empre-
sa quiser, dá para ganhar dinheiro com
informações de usuários" diz Buckmas-
ter. "Como não estamos tentando maxi-
mizar a receita, realmente não temos
incentivo nem interesse em fazer isso.
Logo, não temos o conflito de interesses
que a maioria das empresas tem.

O ponto de vista da Craigslist serve
sobretudo como contraponto à perspec-
tiva normal: poucas empresas podem
anular a matemática típica da gestão de
risco como fez Buckmaster. O Facebook,
por exemplo, errou no cálculo em fins
de 2007. Sua posição automática era
de que as preferências por produtos
expressadas aos amigos por usuários
do Facebook podiam ser livremente
partilhadas com anunciantes. A empre-
sa avaliara mal se isso incomodaria os
usuários; precisou alterar o padrão de
sim para não e introduzir no site uma
proteção mais agressiva à privacidade.
A lição? Quando informações trocadas
por amigos são uma forma de lubrifi-
cante social, sua apropriação para fins
comerciais é considerada invasão de
privacidade.

Conflito de gerações
No campo da privacidade, o que impor-
ta pode variar de geração para geração,
com a atitude mudando ao longo do
tempo. O que me levou a considerar es-
sa possibilidade foi uma epifania pesso-
al envolvendo a proliferação de câmeras
de vigilância. Anos atrás, minha mãe e eu
assistimos na CNN a uma reportagem

NA PRATICA

Privacidade: prioridades para a empresa
Segundo Harriet Pearson, diretora de privacidade da IBM e vice-presidente do

departamento de Assuntos Jurídicos e Regu/amentares da empresa.

Q Alinhe privacidade e estratégia
Assumira liderança na privacidade e na

proteção de dados é muito importante

para empresas com marcas de valor

elevado ou que operem em setores de

uso intensivo de dados (saúde, finanças,

aita tecnoiogia).

Priorize valores, não normas Inte-

grar valores de privacidade e segurança à

cultura da empresa trará retorno maior do

que um conjunto exaustivo de normas.

Quando se desenvolve a partir das ba-

ses, um valor é vivido, e não só recitado.

Antecipe-se a problemas Alguém
deve ser encarregado de vasculhar em-

presa ou setor em busca de produtos ou

práticas que suscitem temores legítimos

em relação à privacidade, e de colaborar

com partes interessadas para criar so-

luções razoáveis. Esteja preparado para

atuar não só internamente, mas em todo

o setor.

Atribua a responsabilidade a

alguém Papel do diretor de privacidade

ou segurança é unir e coordenar esfor-

ços por entre silos. Todos os envolvidos

na definição e implementação de diretri-

zes na área, incluindo diretores de RH,

informação e marketing, são potenciais

participantes ~ mas alguém tem de

responder pela iniciativa.

Não confunda segurança com

privacidade. Lidar bem com a privaci-

dade no contexto empresarial significa

honrar expectativas da sociedade ou

de autoridades quanto a tipo e volume

de informação coletada, com quem é

compartilhada, como é usada e protegida

e por quanto tempo ó mantida. Resista

à tentação de pensar apenas na segu-

rança dos dados.

Trate privacidade como res-
ponsabilidade social Em sociedades
globalmente interligadas, com fartura de

informação, a proteção da privacidade

e de dados está na pauta da cidadania

empresarial, junto com meio ambiente,

diversidade e outros temas importantes.

Administre cadeia de suprimen-

to de dados Obrigações associadas a

manuseio de ciados cruzam fronteiras

empresariais ou nacionais junto com a

informação. Ecossistemas de negócios

que incluem fontes globais de talentos

e serviços precisam de padrões de ges-

tão de dados capazes de racionalizar um

amontoado internacional de expectati-

vas e normas.

Aposte na tecnologia quando
pertinente Embora não sejam substi-

tuto para a liderança, o bom senso e

boas diretrizes, certas ferramentas (lis-

tas de verificação automatizadas, crip-

tografia, auditorias! podem ajudar muito

na conformidade com normas. E novos

recursos — sistemas de vigilância eletrô-

nica que encobrem o rosto, mineração

de dados que preserva a privacidade —

podem ajudar a resolver conflitos entre

uso e privacidade de dados.

Planeje recuperação pós-

desastre Não há sistema de informa-

ção a prova de falhas. Em caso de perda

ou vazamento de dados, tenha resposta

ensaiada para lidar com questões técni-

cas, individuais e legais, entre outras.

Dê ouvidos a distintas gerações
A turma abaixo dos 25 liga, sim, para

privacidade — embora seja adepta do

trabalho e da diversão online, colabo-

rativa. É preciso computar normas e

expectivas de privacidade de várias gera-

ções. Um funcionário pode lançar fotos

e informações pessoais na internet sem

titubear, mas se revoltar se a empresa ou

o governo coletarem um dado biométrico

para identificação. Já com outro pode ser

exatamente o contrário.
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Panorâmica _Q_que era privacidade?

sobre a gravação, feita em um estacio-
namento do Wal-Mart, de uma mulher
batendo no filho no banco traseiro do
carro. Ficamos, ambos, perturbados pe-
la cena, mas por motivos bem distintos.
Enquanto eu fiquei horrorizado com o
comportamento da mulher, minha mãe
estava chocada pela presença da câme-
ra ali, testemunhando tudo (não posso
dizer que aprovo a invasão de cârneras
em espaços públicos, mas hoje as aceito
como um acessório da vida moderna).

Minha mãe, movida por laivos liber-
tários, temia a invasão de sua privaci-
dade por câmeras. Já eu, como muitos
pais, temo mais a aparente epidemia de
auto-exposição entre a juventude na in-
ternet, que posta fotografias e vídeos de
suas festas, gerando assim buscas poten-

os demais terão de se livrar de hábitos
mais antigos. O tempo vai normalizar
as conseqüências dessa mudança social,
como fez com todas as outras. Até lá, pe-
quenas tribos tagarelas de "amigos" vão
alegremente informar quais são seus
livros, filmes, bandas, músicas, marcas
de cerveja, de batom e de camisinha
preferidos — e muitas outras coisas que
interessariam a alguém de marketing
em busca de insights ou a um caçador
de tendências em busca de novidades.

Jim Buckmaster considera o fenôme-
no das redes sociais inspirador, por sua
qualidade aventuresca. "A garotada está
se divertindo muito com redes sociais.
Para um certo tipo de personalidade,
pode ser mais fácil estabelecer contatos
sociais com a ajuda de um site da inter-

Um novo software de código aberto,
o Higgins, promete ao usuário uma
presença anônima na internet.

cialmente problemáticas no Google no
futuro. Alguém pode invadir a própria
privacidade? Quando, em futuro não
tão remoto assim, burocratas do RH saí-
rem pescando indiscrições de potenciais
candidatos, será que terão desenvolvido
a sofisticada capacidade de perdoar pro-
posta por David Weinberger?

Harriet Pearson tem uma página no
Facebook. Muitos de meus colegas tam-
bém. Aliás, até eu tenho. Para horror das
minhas filhas e enteadas, e de sua legião
de pares em idade universitária, os mais
velhos colonizaram redutos de redes
sociais originalmente concebidos como
exclusivos para a garotada- O mundo de
redes sociais, em seu estilo O Senhor das
Moscas, está finalmente recebendo um
influxo de supervisão adulta. Como isso
irá acelerar — ou ao menos afetar — a
emergência de normas sociais relativas
à privacidade?

Pode ser que o perdão após uma
busca no Google só seja natural para
a geração nascida na era digital. Todos

net do que no mundo real. Nesse senti-
do, provavelmente é algo maravilhoso."

No entanto, Buckmaster compara
os excessos de adolescentes na internet
ao eterno problema de jovens moto-
ristas brincando com o perigo. "O ple-
no desenvolvimento da noção de risco
só se dá na casa dos 30 ou dos 40. É as-
sim em toda parte. Quanto a guiar um
automóvel, simplesmente não há co-
mo ignorar o fato de que é muito mais
provável que um jovem de 16, 17 ou
18 anos se envolva em um acidente gra-
ve do que alguém de 30 ou 40. E parte
disso se deve a sua incapacidade de ava-
liar o risco" Com a idade, acredita Buck-
master, a atitude dos jovens perante o
risco mudará.

"Não vejo como alguém possa ser
sentencioso em relação a isso", diz Pe-
arson. É algo que acontece, e ponto. Da
perspectiva empresarial, o que signifi-
ca? Muita coisa. Se a empresa estiver
criando um modelo de negócios para
tirar proveito da publicidade online, ou

tentando se aproximar do consumidor,
é uma abertura colossal. Contudo, corre
a acrescentar, é preciso esclarecer certas
nuances da privacidade — coisas capa-
zes de gerar confusão.

Entenda as nuances
Parte da solução reside no comporta-
mento (individual, empresarial, social),
e parte é técnica. A parte técnica, embo-
ra iritimidadora, certamente será mais
fácil do que a comportamental — ainda
que vinculada a ela. No caso da priva-
cidade, a tecnologia deve concentrar-se
ern compensar a tendência do ser hu-
mano a seguir o caminho da menor re-
sistência. O discurso sobre a segurança
na internet sempre foi que seria impossí-
vel para um simples mortal, de modes-
ta habilidade técnica, implementá-la
sem o auxílio de um departamento de
TI. Com isso, vastas parcelas da base de
usuários da rede não contam com uma
proteção robusta — sobretudo cripto-
grafia — para proteger suas informa-
ções de ladrões de identidade.

A IBM e um consórcio de fornecedo-
res de software (atuando por meio da
Eclipse Foundation, entidade sem fins
lucrativos) estão envolvidos em um
projeto de código aberto batizado de
Higgins. O Higgins permite que o usu-
ário tenha uma presença online poten-
cialmente anônima — que camufla seus
dados pessoais enquanto uma terceira
parte, de confiança, atesta sua legitimi-
dade. É como um PayPal para a iden-
tidade. Foi projetado para ser flexível
— para acompanhar o usuário de um si-
te a outro e ser adaptável, de modo que
a pessoa possa liberar mais informações
a certos sites do que a outros.

Os algoritmos da Amazon já possuem
muita informação sobre meu gosto em
livros, música e DVDs. Dá para acredi-
tar que seus funcionários não usarão in-
devidamente o que sabem sobre mim?
Queria dizer que sim, mas não tenho
certeza. Será que, doravante, preferiria
um disfarce ao estilo do Higgins ao fazer
compras ali? Talvez. Mas isso não vai
apagar o rastro de dados que já deixei
nos muitos sites nos quais revelei infor-
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mações pessoais — indireta ou explici-
tamente. Talvez seja mais difícil aplicar
uma solução elegante a esse problema.
A tentação natural da empresa é tratar
os dados do cliente como uma fonte
fortuita de oportunidades. Mas reter in-
formações sobre clientes, ou quaisquer
outras informações pessoais delicadas,
pode ser oneroso — e potencialmente
arriscado, como constataram a TJX e ou-
tras empresas (em dezembro de 2006,
mais de 94 milhões de números de car-
tões de clientes da TJX foram roubados
por um pequeno bando de hackers nem
tão talentoso assim).

Tirando o martelo regulamentar da
lei que obriga a notificação do vazamen-
to de dados, que espécie de salvaguar-
das a empresa poderia esperar para o
futuro? Iniciativas e atitudes frente à
privacidade podem muito bem mudar
nos Estados Unidos quando um novo
presidente tomar posse, em janeiro de
2009. Mas, seja qual for o candidato vi-
torioso, Pearson prevê pelo menos uma
iniciativa para dificultar o acesso online
a registros médicos de pacientes. Ainda
segundo ela, a legislação da privacidade

— o Privacy Act — provavelmente sofre-
rá emendas em um esforço do governo
"para impedir que seu acesso à informa-
ção seja tão livre".

Nos EUA, a Federal Trade Commis-
sion (FTC) propôs diretrizes voluntárias
para ajudar a proteger o consumidor
da violação indesejada da privacidade
decorrente do direcionamento da pu-
blicidade com base na análise do com-
portamento online. Entre outras coisas,
as diretrizes propõem que todo web-
site que colete dados para esse fim de-
ve facilitar o opt-out do usuário (como
fez o Facebook ao alterar sua opção au-
tomática); oferecer segurança adequa-
da a todos os dados coletados (e esta-
belecer prazos para sua retenção); e só
coletar dados delicados — sobre proble-
mas de saúde, por exemplo — depois
de obter o consentimento expresso do
consumidor para receber publicidade
correlata. Por serem voluntárias, as di-
retrizes da FTC são inofensivas — sim-
plesmente destilam princípios do bom

senso aos quais a maioria dos websites
responsáveis adere. Além disso, estudio-
sos da privacidade versados em questões
técnicas ligadas a cookies observam que
o software de segurança pode tornar o
processo de opt-out pouco confiável — a
coleta de dados pode prosseguir mesmo
depois que o consumidor julgar ter fe-
chado a torneira.

A legislação da privacidade na Euro-
pa deve ser alterada para refletir novos
modelos de coleta e partilha de infor-
mações. E podemos esperar que a pri-
vacidade ganhe mais importância na
China, índia e Filipinas — cada vez mais
inseridas no fluxo de informação global

—, à medida que essas sociedades forem
aceitando a exigência de mais transpa-
rência como condição para participar
de mercados internacionais.

A importância da privacidade
Uma conclusão a tirar disso tudo seria
que a privacidade divide o mundo em
otimistas e pessimistas. Os otimistas
acreditam que sua informação será tra-
tada com responsabilidade e sensibili-
dade; os pessimistas esperam ser ataca-
dos por gente exploradora ou sem ética.
Essa noção remete-nos de volta a David
Weinberger. A privacidade é menos
uma questão de exercer controle sobre
nossas informações do que de esperar
que a sociedade continuamente desen-
volva soluções que nos permitam viver
juntos em um estado mais ou menos
civilizado.

A privacidade importa porque o te-
cido social depende muito dela. Uma
compreensão sofisticada da privacida-
de ajuda a definir os limites oscilantes
entre espaços e objetivos públicos e
privados. A liberdade de expressão, por
exemplo, triunfa sobre a privacidade até
descambar para a calúnia ou a difama-
ção, ponto no qual surge um interesse
pela privacidade. Quando o radialista
americano Don Imus fez comentários
racistas e depreciativos sobre as joga-
doras do time de basquete feminino
da universidade Rutgers, uma norma
social rapidamente se impôs. Tmus foi
condenado por muitos, demitido da rá-

dio e constrangido a fazer um abjeto e
aparentemente sincero pedido de des-
culpas ao time. Ninguém foi processa-
do (embora seja possível que Imus e a
empresa tenham sentido a ameaça de
um processo na Justiça); a solução sur-
giu de forma rápida — quase orgânica
— e neutralizou parte da virulência da
transgressão.

O grupo dos otimistas espera que
normas razoáveis surjam naturalmen-
te; o de pessimistas talvez exija soluções
jurídicas ou regulatórias. Quer o públi-
co clame ou não por mais privacidade,
quer haja ou não uma legislação dra-
coniana a caminho, quer os terabytes
de dados do cliente sejam ou não uma
oportunidade de ouro, toda empresa de-
ve dar importância à privacidade, pois
disso depende a confiança geral nas in-
terações comerciais. Se a percepção so-
bre as empresas — seja individualmente,
seja em bloco — for a de que desconsi-
deram normas razoáveis, a clientela vai
notar e reagir.

Ao longo dos anos, o mais curioso
para mim em relação à privacidade é
que, até aqui, toda demonstração de
sua fragilidade não conseguiu provocar
um clamor público maior. Apesar dos
exemplos cada vez mais dramáticos e
surpreendentes de abuso, os funda-
mentalistas da privacidade de Westin se
mantiveram relativamente constantes
na faixa dos 15% a 25% (o restante de
nós ou é otimista ou despreocupado). O
que ocorre com a privacidade, porém,
é que ela é uma abstração — até a pes-
soa ter sua identidade roubada ou suas
preferências exploradas. Se os usuários
do Facebook, que com todo prazer se ex-
põem, podem ficar revoltados com uma
invasão mercantil de seus dados, quem
não ficará?

Lew McCreary (lmccreary@harvard
business.org) é editor sênior da HBR.
Foi editor-chefe da revista CSO, que
cobre uma ampla variedade de temas
de segurança e privacidade.
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