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Grupos de defesa da privacidade estão atacando o Facebook, após o maior site de redes 
sociais do mundo ter modificado configurações de privacidade nesta semana. As mudanças 
permitem que os usuários apliquem configurações de privacidade mais específicas ao conteúdo 
que postam no site. Porém muitas das configurações padrão significam que, a menos que os 
usuários escolham uma opção para entrar e alterar suas configurações, eles acabam 
compartilhando a maioria de suas informações com todos na internet. 
 
"Sob a bandeira da simplificação, o Facebook levou os usuários a reduzir sua privacidade", 
disse Marc Rotenberg, diretor executivo do Electronic Privacy Information Center, um grupo 
ativista americano. 
 
O Facebook anunciou as mudanças em julho. Mark Zuckerberg, executivo-chefe da companhia, 
reiterou-as em carta aberta aos usuários na semana passada, quando também anunciou que o 
site tem 350 milhões de usuários. 
 
À medida que o Facebook vem crescendo, defensores da privacidade têm ficado preocupados 
com o fato de os usuários estarem abrindo mão do controle de suas mais íntimas e valiosas 
informações. 
 
"Essas novas mudanças na privacidade visam claramente levar os usuários do Facebook a 
compartilhar ainda mais publicamente suas informações", disse Kevin Bankston, da Electronic 
Frontier Foundation, grupo americano de defesa de direitos digitais. "Pior ainda, as mudanças 
reduzirão efetivamente o grau de controle que os usuários têm sobre alguns dos seus dados 
pessoais." 
 
O Facebook alega não estar tentando iludir os usuários, levando-os a compartilhar mais de 
seus dados. Os parâmetros mais recentes oferecem maior controle sobre as informações que 
os usuários compartilham e com quem, disse a empresa. 
 
No entanto, a companhia reconheceu que a implementação das opções poderia levar os 
usuários a tornar mais de suas informações publicamente disponíveis. 
 
"Como resultado de proporcionar maior controle, haverá mais compartilhamento", disse Elliot 
Schrage, vice-presidente de políticas públicas do Facebook em teleconferência na quarta-feira. 
 
Juntamente com outras empresas de internet, o Facebook tem focado o delicado equilíbrio 
entre o armazenamento de dados pessoais e a utilização dessas informações para melhorar os 
serviços e ganhar uma vantagem empresarial. A questão da privacidade tem incomodado o 
Facebook desde sua fundação, em 2005. 
 
O Google, com seu mecanismo de buscas, também tem enfrentado críticas por armazenar 
informações de usuários e por usá-las para melhorar a sua publicidade direcionada. 
 
"Os dados são mais valiosos para as empresas que os detêm quando podem ser utilizados 
mais amplamente", disse Rotenberg. "É mais valioso para os anunciantes e mai valioso para as 
companhias de buscas. Não é claro qual a vantagem para o usuário." 
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