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O Google, dono do maior mecanismo de busca na internet do mundo, recebeu prazo da 
Alemanha para fornecer detalhes até 26 de maio, sobre dados errados que reuniu para o 
serviço de mapeamento Street View, num episódio que agrava seus problemas na Europa. 
 
"Precisamos ver o software usado para entender o que foi realmente salvo", disse Johannes 
Caspar, comissário de proteção de dados de Hamburgo. 
 
As autoridades reguladoras alemãs estão investigando para saber como os carros que o Google 
contratou para circular pelas ruas, tirando fotografias para o serviço Street View, acabaram 
com dados reservados das redes Wi-Fi, de banda larga sem fio, que não eram protegidas por 
senhas. O Google disse que apagou os dados, recolhidos por engano junto às redes Wi-Fi na 
Irlanda, e estava fazendo o mesmo em outros países. 
 
A companhia de Mountain View, Califórnia, vem colidindo cada vez mais com as autoridades 
reguladoras de dados da Europa, que afirmam que ela está negligenciando a privacidade 
enquanto lança serviços como o Google Buzz e o Street View. O Google, que detém 79% do 
mercado de mecanismos de busca da Europa, provavelmente enfrentará novas investigações e 
restrições no continente. 
 
"Eu acho que as autoridades reguladoras investigarão cada vez mais o Google, na medida em 
que a empresa cresce, e acredito que o Google vai brigar para valer", afirma Alexander Wisch, 
analista de mídia da Standard & Poor's Equity Research em Londres.  
 
Membros dos governos de 30 países europeus querem que o Google melhore suas técnicas 
pouco definidas, usadas para distinguir imagens no Street View, e considere a possibilidade do 
ajuste manual de imagens onde rostos e placas de automóveis possam ser reconhecidos. 
 
Eric Schmidt, executivo-chefe do Google, disse que os dados pessoais que a companhia 
recolheu por engano para o Street View não foram usados. Durante seminário realizado perto 
de Londres, ontem, ele disse que o Google negocia "duro" com os governos questões que 
envolvem privacidade. 
 
"Como sociedade, não descobrimos o que queremos fazer com essa nova tecnologia e o que é 
apropriado", disse Schmidt. "As sociedades vão determinar seus propósitos de maneiras 
diferentes." 
 
Num e-mail enviado à Bloomberg News, Viviane Reding, comissária de Justiça da União 
Europeia, disse que "não é aceitável uma companhia que opera na União Europeia não 
respeitar as regras da UE". Viviane disse ao cofundador do Google, Larry Page, em um 
encontro em junho, que "as atividades do Google nos diferentes países-membros da UE 
relacionadas ao Street View, estão sujeitas ao controle das autoridades nacionais de proteção 
de dados". 
 
O cofundador do Google disse ontem que o foco das autoridades reguladoras deveria estar 
voltado sobre os danos provocados, e não sobre a possibilidade de que isto possa ocorrer. Ele 
disse que não há qualquer dano de fato resultante das políticas da companhia. 
 
"O Google cometeu um erro, mas revelou isso", diz Massimiliano Trovato, especialista em 
mídia e telecomunicações do Bruno Leoni Institute, de Milão. "Eles (Google) estão trabalhando 
com as autoridades reguladoras de privacidade nos países envolvidos e, mais importante, não 
usaram os dados recolhidos." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 maio 2010, Empresas, p. B3. 


