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Novas tecnologias podemmudar completamente a
forma como acessamos sites online. PÁGs. L4 e L5

www.estadao.com.br/link

Depoisdeapertarobotãodeen-
viar, você sabe o caminhoque o
e-mail percorre entre a sua cai-
xa de saída e a caixa de entrada
do destinatário? Já parou para
pensarnodestinodesuas infor-
mações a cada vez que posta
um comentário em um blog,
manda um SMS, twitta ou dei-
xaumrecadonoFacebook?Se-
gundo alguns especialistas, vo-
cê deveria se preocupar.

“Toda vez em que fazemos
um upload na web, perdemos o
controle sobre a informação”,
disse ao Link Roxana Geamba-
su,pesquisadoradaUniversida-
de de Washington e seleciona-
da pelo Google Fellowship Pro-
gramcomoexpoentenaáreade
computação emnuvem.

Ela diz que quando manda-
mosume-mail,nãotemosame-
nor ideia de qual será o destino
final daquela informação. Mes-
mo que você apague a mensa-
gem, quem recebeu pode guar-
dá-la por tempo indetermina-
do. Fotos divertidas de amigos
fazem sucesso no Facebook,
maspodemreapareceremuma
entrevistadeemprego.Vocêpo-
de apagar os SMS que envia,
mas nada garante que quem os
recebeu fez omesmo.

Essa lógica vale para todas
as ferramentas de comunica-
ção online. E a computação em
nuvem a torna ainda mais pre-
sente. Afinal, a tendência é que
osdadosdeixemdeserarmaze-

nadosemnossoscomputa-
dores e passem a ser
guardados em servi-
dores espalhados
por aí.

“Todomundo
está usando a
nuvem. É mui-
to bom, funcio-
na, é prático.
Masébomlem-
brar que dire-
ta ou indireta-
mente,podeha-
ver problemas.
As pessoas estão
esquecendoos ris-
cos”, explica Rena-
to Opice Blum, advo-
gadoespecialistaemcri-
mes digitais.

SegundoBlum, a atual legis-
lação brasileira não determina
comonemporquanto tempoos
provedoresguardarãoessas in-
formações. O texto do PL
84/1999 (aLeiAzeredo), que le-
gisla sobre os crimes na inter-
net, diz apenas que o provedor
deacessodevearmazenarosda-
dos de conexão dos usuários
por três anos. Com essas infor-
mações nas mãos, os provedo-
res ficariam incumbidos de de-
latar caso seus clientes come-
tessem um crime – mesmo se
fosse apenas baixar uma músi-
ca na rede.

DELETADO PARA SEMPRE
OqueRoxana e seus colegas na
Universidade de Washington
propõem é uma alternativa
completamente diferente: uma
ferramenta que tira do Estado
o controle das nossas informa-
ções. Com o Vanish, aplicativo

desenvolvido por eles, as men-
sagensqueenviamospelainter-
net são codificadas e, depois de
um tempo predeterminado,
nunca mais são reveladas (leia
entrevista com Roxana na pági-
na L2).
“Sevocêsepreocupacompri-

vacidade, a internet hoje é um
lugar muito assustador. Se as
pessoasentendessemondeeco-
mo os e-mails são guardados,
elas seriammais cuidadosas ou
não os usariam”, diz Tadayoshi
Kohno, professor de Ciências
da Computação e um dos pes-

quisadores que desenvolveu a
ferramenta.
POR ONDE ANDAM SEUS DADOS
Combasenoqueelesdisseram,
o Link procurou alguns presta-
doresdeserviçodee-mailetele-
foniacelularparasabermaisso-

bre o assunto.
Segundo a assessoria
do Google, os e-mails
no Gmail ficam
guardados en-
quanto o usuá-
rio mantiver a
conta ativa.
Osarquivosfi-
camemservi-
dores “espa-
lhados em
pontos estra-
tégicos do
mundo”, em
l o ca l i z a ç ão
não especifica-
da. A Microsoft

deu respostas pa-
recidas.

Os e-mails no Hotmail
ficamguardadosemservi-

dores fora do País, e podem
seracessados apenaspelo dono
da conta - mas, em casos de in-
vestigação criminal, a empresa
consegue “verificar o conteúdo
deumacontamediantemanda-
to policial”. Segundo a Micro-
soft, “uma vez excluído da lixei-
ra, o usuário não conseguirá
mais ver o e-mail”. OYahoonão
respondeu às perguntas. “Es-
sas questões têmrelação direta
com políticas de privacidade”,
justificou a assessoria.

Em relação àsmensagens e
ligações para celular, o tráfe-
go dos nossos dados também
não fica muito claro. A Anatel

especifica que as operadoras
têmdeutilizar “todososrecur-
sos tecnológicos para assegu-
rar a inviolabilidade do sigilo
das comunicações”, mas não
diz como isso pode ser feito. A
agência também determina
que os registros de ligações
(efetuadas e recebidas, com
data,horário, duraçãoevalor)
fiquem armazenados por cin-
co anos.

O Link entrou em contato
com as operadoras Tim, Claro,
VivoeOipara sabermais sobre
o assunto. A reportagem ques-
tionou como funciona o envio
de SMS entre o seu celular e o
dapessoaparaquemvocêman-
dou a mensagem e também co-
mo e por quanto tempo ficam
armazenadas os registros de li-
gações. As quatro operadoras
afirmaramquenãodivulgames-
sas informações. Tanto a Tim
quanto a Oi justificaram moti-
vos “estratégicos”.

Por não sabermos ao certo
comonossosrecadosãoguarda-
dos, éprecisoprestaratençãoà
maneira como usamos a inter-
net.Seráque, afinal, umaferra-
menta para apagar de vez nos-
sas pistas na rede é realmente
necessária? ●

RayKurzweill explicacomo,no futuro,ho-
mememáquinaserãoumacoisa só.PÁG.L8
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■■■Trancarou liberar?Apagarouguardar?E-mailsefotosjáestãoespalhadosnainternet.Devemosnospreocupar?

†Mais informações
naspágs. L2 e L3

CONTROLE-Estudiosos
dizem que não
sabemos onde estão
nossos dados online

Na nuvem: e-mails
ficamarmazenados
fora doPaís, em
locais não revelados

●●● Segundo o advogado Renato
Opice Blum, presidente do Conse-
lho de Tecnologia da Informação
da Fecomercio, 5%dos crimes
digitais estão em um “vácuo to-
tal” legislativo. Para debater o
assunto, a entidade realizará, nos
dias 3 e 4 de agosto, o Congresso
Crimes Eletrônicos e Formas de
Proteção, em que serão debati-
das propostas de legislação nes-
sa área. Participarão do evento
advogados, juízes, delegados e o
deputado Julio Semeghini, da
Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia da Câmara. Informações: (11)
3078-7592. ●●●T.M.D.
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 ago. 2009, Link, online.




