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Ter privacidade na web está cada vez mais difícil, com as constantes notícias sobre 
perda de dados confidenciais em empresas de tecnologia da informação. As redes sociais 
também contribuem para o fim do anonimato 
 
 “As s i n a l e aqui se você concorda com a política de privacidade e os termos de uso do site”. 
Essa é a decisão que todos os usuários devem tomar após preencher uma longa lista de dados 
pessoais de cadastro em um site ou serviço da internet. 
Geralmente, antes de marcar a opção, há um texto explicando o que pode ser feito após 
enviar as informações. No entanto, muitos não leem, e partes importantes do texto passam 
sem o consentimento do usuário. 
 
“O grande ponto que as pessoas se esquecem é que por mais que sejam serviços gratuitos, há 
um contrato que rege tudo. De uma forma geral, o que está nesse contrato é que as 
informações serão enviadas para terceiros”, afirma Paulo Prado, gerente de marketing de 
produtos da Symantec, fabricante de produtos de segurança digital. 
 
A confiança no dono da página é um dos motivos que levam a pular o texto e ir direto ao botão 
“enviar”. No entanto, de acordo com o relatório da Symantec de janeiro, todas as 150 
empresas de tecnologia da informação na América Latina entrevistadas pela pesquisa já 
tiveram algum tipo de perda de dados confidenciais em decorrência de ataques online. 
Endereço de casa, telefone, CPF, número de cartões de crédito e email podem ter caído nas 
mãos de pessoas mal-intencionadas. 
 
No Brasil, a situação não é diferente. 
 
De acordo com o estudo, 48% das empresas brasileiras afirmaram ter perdido algum tipo de 
informação confidencial nos últimos 12 meses. A perda desses dados deve-se, de acordo com 
as companhias, a ataques maliciosos internos, como os cometidos por ex-funcionários, e ações 
internas sem intenção, no caso de falta de qualificação, por exemplo. “Se o ambiente 
computacional das empresas não estiver protegido, há o risco de grande parte da população 
ter informações dela em outras mãos”, explica Prado. 
 
O prejuízo com a privacidade, no entanto, não fica restrito aos consumidores. O relatório 
aponta ainda que em 92% dos casos há perda da confiança do usuário. “Conseguimos 
perceber que os clientes mudam de empresas quando percebem que a segurança delas não é 
boa. Nesse ponto entram questões básicas, como fazer um backup dos dados e manter 
antivírus e sistema das redes atualizados, o que elas não fazem”, explica. 
 
A diminuição na produtividade e nos lucros das empresas também entram na porcentagem e 
representam cerca de US$ 2 milhões em prejuízos. 
 
Falta de privacidade não se resume a vazamento de dados pessoais. Vai além da empresas 
que armazenam as informações e está mais perto do que se pode imaginar. O Google passou 
por uma saia-justa recentemente com o lançamento do Buzz. O serviço adicionava 
automaticamente os seguidores. Até aí, era uma inovação, o usuário não tinha mais o trabalho 
de ir atrás de cada pessoa conhecida e fazer o convite. No entanto, as pessoas que eram 
seguidas pelos usuários e vice-versa tornaram se públicas para qualquer um que visualizasse o 
perfil no site do Google, ou seja, todos poderiam saber com quem o usuário conversava ou 
trocava e-mails com frequência. 
 
DEBATE.  
A questão do que expor na internet foi muito discutida durante o tempo que o Orkut 
dominava o cenário das redes sociais no Brasil. Comunidades como “Quer privacidade? Sai do 
Orkut” mostravam que todos estavam sujeitos a ter a vida pessoal invadida. O Google 
percebeu a vulnerabilidade do sistema e tratou de implantar opções que davam mais 
segurança aos usuários. 



Bloquear a visualização de fotos, de recados e de dados pessoais, além de impedir a 
visualização dos participantes de comunidades, estão entre as mudanças do serviço. 
Quem sofre com críticas atualmente é o Facebook. A empresa que antes tinha como 
configuração padrão o perfil privado deu a opção de deixar a página como pública e disponível 
para consulta por todos os usuários. “A questão da privacidade é muito importante, mas é 
quase impossível medir o quanto as pessoas que estão ligadas nessas redes sabem 
efetivamente como se comportar. 
 
O risco de ter a privacidade abalada é muito grande”, explica Prado. O funcionário público e 
músico Luciano Ribeiro usava o Orkut para fins profissionais. 
 
“Assim que apareceu a rede social, eu comecei a usar. No início, achei que era algo fascinante, 
porque foi uma maneira de reencontrar pessoas, amigos do passado e que moravam longe”, 
explica Luciano. Após fazer contato com todos os que o interessavam, o músico percebeu que 
o serviço não tinha mais utilidade para ele e que o ambiente não era o mesmo do começo. 
“O serviço virou algo de quem quer se mostrar. Eu não via mais propósito em ficar exibindo 
fotos e recados meus para os outros”. 
 
O principal problema apontado pelo músico é que o Orkut virou terra sem lei. “Há 
muitos perfis falsos e até gente envolvida com criminosos que ficam olhando a vida de outras 
pessoas”, afirma. “Falar da minha vida pessoal para um monte de gente não é bom. Agora, há 
a opção de bloquear, mas antes não podia. Para mim, a rede social não é só para isso”, 
completa. 
 
Luciano acredita que a mesma situação acontece no Twitter. De acordo com o músico, não é 
todo mundo que se identifica com essa rede. “Um personagem de reality show tem mais 
seguidores que uma pessoa que tem algo a falar”, explica. Até pelo FBI você pode ser espiado. 
Caiu na rede um documento oficial do governo norte-americano que mostra que agentes da 
polícia federal dos EUA estão infiltrados nas principais redes sociais com o objetivo de recolher 
informações de suspeitos procurados pela organização governamental. 
 
No documento, várias telas do Facebook são apresentadas aos agentes para se familiarizarem 
com o ambiente. De acordo com o manual, as redes sociais podem ser utilizadas para 
comunicar com pessoas mal-intencionadas e mapear os relacionamentos interpessoais e as 
redes de contato. 
 

 
Alternativa pode ser cometer ´suicídio virtual` 
 
A alternativa quando não dá mais para suportar a falta de privacidade está na Suicide Machine. 
O site foi criado para quem quer dar fim a grande parte dos perfis de redes sociais. 
 
Após o preenchimento dos dados de login, e ao clicar no botão commit (cometer, em 
português), o usuário verá toda a vida virtual, como fotos, vídeos, seguidores e amigos, ser 
apagada completamente do banco de dados dos sites. 
 
“Todos deveriam ter o direito de se desconectarem. A conectividade e a rica experiência social 
oferecida pela web 2.0 parece ser a maior antítese da liberdade humana”, defendem os 
criadores do site. 
 
Apagar a vida virtual dura, em média, 52 minutos — se feito pelo website. Para fazer 
manualmente, o processo demoraria cerca de 10 horas, de acordo com dados da página. 
Desde o lançamento, no fim do ano passado, a Suicide Machine já fez com que 250.433 
amigos fossem desconectados e 398.496 tweets, apagados. 
 
Se a dúvida persistir antes da finalização do processo, o site convida o usuário a assistir um 
vídeo 



que mostra como a vida off-line é melhor que a on-line. Além disso, é possível ver 
testemunhos de quem já realizou a operação e deixou as últimas palavras, na maioria da 
vezes o “foi bom enquanto durou”. 
 
O processo não tem volta. 
Para quem sentir um vazio após completar o serviço, o site dá a dica: “Tente ligar para alguns 
amigos, dar uma volta no parque ou comprar uma garrafa de vinho e começar a aproveitar a 
própria vida”. Por enquanto, o site elimina apenas perfis do Facebook, Twitter, MySpace e 
LinkedIn.  
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