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Imagine que uma companhia estabeleça uma loja em um shopping center no qual, em vez da 
comercialização de quinquilharias, venda informações sobre o comportamento dos clientes.  
 
Por algum dinheiro, pode dizer a uma vendedora em Nordstrom que a pessoa que está prestes 
a entrar já parou em Steve Madden e procura por sapatos vermelhos.  
 
É essa a ideia por trás de duas novas empresas na internet, BlueKai e eXelate Media. As duas 
não vendem produtos ou espaço publicitário, mas sim informações sobre os visitantes de sites.  
 
Bancos de dados existem no mundo desconectado há anos. Quando você recebe um catálogo 
pelo correio, aparentemente por acaso, em geral é porque um anunciante adquiriu dados a seu 
respeito - nível de rendimento, interesses pessoais, idade, sexo - de uma empresa como a 
Acxiom ou Experian.  
 
No mundo on-line, para o qual informações são altamente específicas e prontamente 
disponíveis, direcionar os anúncios com base em dados pode ser ainda mais detalhado e 
lucrativo.  
 
"As pessoas começam a perceber que são as informações que direcionam o valor", disse Omar 
Tawakol, principal executivo da BlueKai.  
 
Monitoramento  
 
BlueKai e eXelate trabalham de maneira semelhante. Ambas rastreiam quem está interessado 
no quê por meio de um cookie, fragmento codificado em uma página da internet. Quando 
alguém realizar uma busca, por exemplo, na Kayak.com por vôos de primeira classe para Paris 
em setembro, essa informação pode ser captada por um cookie, e a Kayak.com pode ver esse 
cookie usando a eXelate ou a BlueKai.  
 
No caso, os compradores podem variar: a própria cadeia de hotéis Hilton ou sua agência de 
comunicações poderá comprar a informação. Uma editora pode adquirir os dados de modo a 
vender anúncios mais caros para as redes hoteleiras e restaurantes parisienses. Ou a 
compradora pode ser uma agência de publicidade - uma companhia que lida com as vendas 
para grandes grupos de sites de uma só vez.  
 
O desafio para eXelate e Bluekai é conseguir editoras e sites comerciais interessados em 
vender informações sobre seus visitantes.  
 
Dinheiro  
 
Takawol alega que um site comercial tem muita informação sobre o que interessa a uma 
determinada pessoa, mas não faz dinheiro com isso. Por exemplo, Expedia e Kayak.com 
conhecem as datas de viagem dos clientes, linhas aéreas preferidas, e cidades de saída e 
chegada.  
 
No universo da internet sempre que surge a conversa a respeito de informação sobre o 
consumidor, surgem também as dúvidas sobre privacidade.  
 
Os que defendem a privacidade pressionam as companhias e o Congresso a tornar as regras 
mais severas quando se trata de focalizar os consumidores, e a Comissão Federal de Comércio 
ameaça regularizar os anunciantes on-line a menos que o setor assuma parâmetros de limite 
mais rigorosos.  
 
A esse respeito , BlueKai e eXelate tomaram a surpreendente decisão a favor da privacidade, 
permitido que os consumidores vejam que tipo de informação foi captada sobre eles, 



respectivamente no exelate.com/new/consumers-optout-preferencemanager.html e 
tags.bluekai.com/registry.  
 
Privacidade  
 
O fato de mostrar aos consumidores o tipo de informação que podem ter a seu respeito faz 
com fiquem menos preocupados com sua privacidade, disse Tawakol.  
 
Pessoalmente, chequei as páginas da BlueKai e eXelate para saber o que possuíam a meu 
respeito. BlueKai revelou que eu estava interessada em ter privacidade on-line, o que é 
verdade, embora provavelmente não seja muito útil para os anunciantes. Entretanto a eXelate 
me identificou como alguém não interessada em nada em especial. E mesmo tendo minha 
faixa etária correta - de 25 a 34 anos - decidiu que eu era homem. Sem dúvida não se trata de 
uma informação para assustar, mas demonstrou como esse sistema de troca de informações 
ainda precisa ainda se aperfeiçoar.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 mar. 2009, Empresas & Negócios, p. C8. 


