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ocê já tentou sumir da web? 
Essa é uma tarefa difícil até 
mesmo para os mais experien
tes hackers. Basta fazer uma 
compra pela internet, entrar 
em uma rede social, clube de 

compras, disponibilizar seu e-mail em uma 
loja física qualquer ou simplesmente alguém 
citar o seu nome no cyber espaço. Pronto. É 
fácil descobrir algo sobre você. São tantos 
lugares e possibilidades que é quase impos
sível não deixar rastro. O problema aumenta 
quando empresas como o gigante Facebook 
disponibilizam informações para agências e 
bancos de dados, como foi publicado no jor
nal norte-americano The Wall Street Jour
nal, em novembro. O Facebook reconheceu 
que alguns de seus aplicativos transferiram 
informações de seus usuários para terceiros, 

entre eles, agências e bancos de dados. A em
presa responsabilizou principalmente ques
tões técnicas e descuidos, mas também não 
descartou a possibilidade de algumas trans
ferências de informações terem sido delibe
radas. Entre as empresas envolvidas no pro
blema, aparece a Zynga, desenvolvedora de 
games como Farmville e Mafia Wars. 

Lançado no início do ano passado, o Goo
gle Buzz - a "rede social" do Google -, ex
pôs publicamente informações referentes 
a agendas e troca de e-mails de usuários. 
Gerou protestos e ações judiciais. Aqui no 
Brasil, testada por provedores como Oi 
Velox e Terra, a ferramenta desenvolvida 
pela empresa inglesa Phorm intercepta as 
requisições feitas pelos clientes dos pro
vedores e com essas informações monta 
seus perfis de navegação, já questionada 

em outros países. 
Os usuários insatisfeitos com mudanças 

nas regras de privacidade do Facebook 
tentaram, em maio de 2010, organizar um 
boicote ao uso da rede. Conseguiram a 
adesão de 35 m i l internautas, ou 0,007% 
do total de usuários na época. Movimen
tos como esse levantam uma questão cada 
vez mais crítica na web: a privacidade. 

Como deter essa invasão à vida dos i n 
ternautas, sem ao menos eles terem ideia 
onde estão e aonde vão parar dados mui
tas vezes particulares. 

A discussão sobre os limites - ou ausên
cia deles -, entre os conceitos "público" e 
"privado" no ambiente da interatividade 
digital ainda está longe de amadurecer. 
No Brasil, o debate ganhou um tom mais 
institucional com o atual projeto para a 
criação de uma lei de proteção de dados 
pessoais desenvolvida pelo Governo Fe
deral justamente para atender demandas 
colocadas pela evolução da tecnologia. 

O projeto pode impactar a publicidade 
digital. O que se está discutindo são ques
tões como: os internautas já sabem que 
as informações postadas em redes não 
protegidas por filtros de privacidade são 
monitoradas por ferramentas a serviço de 
marcas e empresas de comunicação? E, 
se não houver essa consciência, é ético ou 
legítimo - embora legal - valer-se dessas 
informações para ações comerciais? 

Na opinião de Gal Barradas, CEO da 
agência F.biz, se as informações forem tra
tadas com a mesma ética e a mesma ceri
mônia empregadas nos contatos e aborda
gens realizados fora do universo virtual , é 
válido o uso dessas informações também 
no ambiente online. Para ela, quando um 
usuário decide participar de uma rede so
cial, tornam públicas sua imagem, suas 
informações, suas opiniões. "Tornar algo 
público significa compartilhar. E compar
tilhar dá o direito a outras pessoas de des
frutar daquilo tornado público", destaca. 

Boberto Mart in i , CEO e diretor de cria
ção da CuboCC, endossa a opinião de Gal. 
"Operações como Facebook e Google têm 
regras claras de opt in e opt out e oferecem 
serviços gratuitos, de excelente qualida
de, em troca da possibilidade de utilizar 
informações que, aliás, não identificam 
usuários, e sim perfis". 

É preciso, porém, obter do internauta 



autorização expressa - e formalizada via 
mecanismos transparentes - para o uso 
de suas informações pessoais, ressalva 
Gustavo Schimidt, diretor de operações da 
agência Riot. "Quando o usuário, ao aces
sar um joguinho bacana do Facebook, re
cebe aviso sobre a abertura de suas infor
mações pessoais para o desenvolvedor do 
aplicativo e aceita o uso comercial dessas 
informações sem ler direito a mensagem e 
o regulamento", exemplifica. 

CAIU KA REDE É PEIXE? 
Se de maneira geral a publicidade consi
dera válida essa transferência de infor
mações dos usuários, em outros setores o 
aprofundamento da individualização das 
informações referentes aos internautas en
frenta crescente apoio. Há alguns meses, 
o diário norte-americano The Wall Street 
Journal veiculou uma série de matérias 
denominada What They Know, dedicada a 
esse debate. Na apresentação, a série enfa
tizou: "O acompanhamento das atividades 
dos consumidores (nas mídias digitais) é 

cada vez menos sutil e mais intrusivo". 
Recentemente, a União Europeia tam

bém divulgou documento focado nas 
ferramentas de behavioral targeting, no 
qual expressou dúvidas relativas ao real 
conhecimento, entre os internautas, do 
acompanhamento de suas navegações. 

Nos Estados Unidos, aparentemente 
com endosso da Federal Trade Commis-
sion - órgão regulador do comércio local 
-, já se fala inclusive na possibilidade de 
criação de algo como uma lista "do not 
track me", similar à "do not call me", com 
a qual os norte-americanos podem excluir 
seus nomes das campanhas de telemarke-
ting; agora, poderiam solicitar o f im do 
monitoramento de suas atividades online. 

Também no Brasil o aparato estatal co
meça a envolver-se com esse tema. Em 
meados do ano passado, representantes 
dos portais Terra, Oi e UOL explicaram no 
Senado o uso, em testes, de uma ferramen
ta de coleta de informações desenvolvida 
pela empresa inglesa Phorm, já questio
nada em outros países. Outro profissional 
presente a essa audiência foi Caio Túlio 
Costa, representante da Phorm no Brasil . 

Também no f inal de novembro o Minis 
tério da Justiça iniciou a consulta pública 
de um projeto de lei com o qual pretende 
regulamentar o uso de dados pessoais no 
universo digital. A consulta prossegue até 
o f inal deste mês de março, e a partir daí 
começa a ser definido o texto a ser envia
do ao Congresso. 

O texto já preparado pelo Ministério 
como base para essa discussão define dado 
pessoal como "qualquer informação rela
tiva a uma pessoa identificada ou identifi
cável, direta ou indiretamente, incluindo 
todo endereço ou número de identificação 
de um terminal utilizado para conexão a 
uma rede de computadores". Ou seja: um 
endereço de IP é um dado pessoal e assim 

também as informações associadas a ele. 
O texto também coloca, entre outras, a 

seguintes propostas: "no momento da co
leta de dados pessoais, o titular será in
formado de forma clara e explícita sobre a 
finalidade para a qual os seus dados pes
soais estão sendo coletados e de que forma 
serão tratados". Exige ainda uma clara in
formação sobre os direitos do titular - o 
usuário das mídias digitais. 

Segundo Juliana Pereira, diretora do De
partamento de Proteção e Defesa do Con
sumidor - órgão integrante do Ministério 
da Justiça -, o projeto de proteção dos da
dos pessoais deve ser enviado ao Congres
so ainda este ano. Para ela, esse gênero de 
legislação é importante porque as tecnolo
gias de coleta de dados podem hoje afetar 
toda a teia de relações sociais de uma pes
soa. Por exemplo, no momento em que ela 
for solicitar um crédito ou procurar um 
emprego. "Existem hoje tecnologias ca-



pazes de refinar as informações pessoais 
com grande profundidade, e é preciso 
equilibrar um pouco esse relacionamento 
em favor dos titulares dos direitos sobre 
esses dados", argumenta Juliana. 

A WEB N Ã O ESQUECE 
Projetos e iniciativas pensados para prote
ger dados e definir os limites entre infor
mações públicas ou privadas na web preci
sam considerar ter especificidades capazes 
de tornar letra morta em leis tradicionais. 
Por exemplo, o chamado "direito ao esque
cimento", que assegura a alguém que já 
pagou penalmente por um crime não mais 
precisar conviver com as informações re
lativas a esse delito, pois elas podem difi
cultar sua reintegração à sociedade. "Na 
internet é difícil fazer valer essa regra. 
Lá, as informações permanecem", lembra 
Demi Getschko, diretor-presidente do NIC. 
br, entidade responsável pela implementa
ção das decisões e projetos do Comitê Ges
tor da Internet. 

Mas, Danilo Doneda, professor da Fun
dação Getúlio Vargas e consultor do M i 
nistério da Ciência e Tecnologia na área 
de proteção de dados, considera importan

te o mecanismo destinado a resguardar as 
informações digitais, porque através dele 
é mais fácil chegar à identidade física de 
um internauta. "Imagine o que não pode 
acontecer se, em decorrência de algum 
problema, vazam as informações hoje co
letadas pelas empresas", indaga. 

Uma possibilidade concreta. Um exem
plo foi o caso da L G , cujo site, no início 
deste ano, disponibilizou informações 
como nomes, endereços, CPF e números 
de telefones de aproximadamente 72 m i l 
clientes da empresa a usuários que tenta
vam simplesmente realizar o download 
do manual de instruções de um de seus 
smartphones. 

Para Doneda, mesmo sem a identifica
ção física de um internauta a coleta de i n 
formações pode prejudicar privacidades, 
pois, graças ao compartilhamento de um 
mesmo computador - comum no Brasil -, 
pode haver, por exemplo, o envio a uma 
criança de uma comunicação publicitária 
teoricamente dirigida a um adulto usuá
rio do mesmo equipamento. 

Em outros países, conta Doneda, come
çam a ser discutidos mecanismos capazes 
de minimizar a possibilidade de invasão 
da privacidade; por exemplo, símbolos que 
informem que determinada mensagem foi 
formatada a partir de um perfil pré-estru-

turado, ou avisem aos internautas sobre 
a existência de ferramentas de monitora
mento em determinado ambiente. 

R E L E V Â N C I A E P E R T I N Ê N C I A 
Destinada inicialmente a objetivos milita
res, a internet sempre pressupôs a possi
bilidade de monitoramento das atividades 
de seus usuários, lembra o jornalista e pes
quisador de mídia Tiago Dória. Para ele, 
muitos usuários ainda precisam aprofun
dar a "cultura de uso" da internet - ou seja, 
devem conhecer melhor as consequên
cias e dimensões da exposição online -, 
mas é legítimo o uso das informações dis
ponibilizadas por eles nas ações publici
tárias. "A m i m , incomoda-me muito mais 
o spam, que é o contrário da publicidade 
direcionada gerada por esse uso", compa
ra Dória. 

Mas, atentas à delicadeza desse tema, 
algumas empresas já atuam de maneira 
mais precavida. Em outubro, a ferramenta 
Buzz Metrics, com a qual o Ibope Nielsen 



Online monitora redes sociais, deixou de 
coletar informações no Orkut, pois ali elas 
não eram fornecidas através de um gêne
ro de ferramenta conhecido como API, que 
autoriza e disponibiliza a coleta de infor
mações existentes nos scraps (mensagens 
virtuais pessoais). 

A exigência dessa formalização relacio
na-se à questão da privacidade, pois uma 
API pressupõe que os usuários tenham 
aceitado a coleta de suas informações; 
o Ibope Nielsen Online voltou a coletar 
dados apenas em fevereiro, quando essa 

rede passou a disponibilizar tal ferra
menta. "Para a coleta de mensagens em 
redes sociais, é necessária a permissão 
para extração dos dados; por exemplo, 
através de uma API, que revela concor
dância entre as redes e seus usuários em 
relação aos dados passíveis de serem co
letados", afirma Cris Rother, diretora de 
negócios do Ibope Nielsen Online. "Já em 
relação ao scrapping - comentários par
ticulares ou pessoais-, parece-nos inade
quada sua coleta; pois isso viola os termos 
de conduta do site. Nós coletamos apenas 

informações publicamente colocadas, ou 
aquelas extraídas com o consenso do site 
em questão, e disponibilizadas através de 
uma API", acrescenta. 

Na opinião de Cris, em um contexto no 
qual a tecnologia permite individualizar 
as informações digitais ao nível de um IP 
(endereço do computador), ou das conver
sas pessoais de um usuário nas redes so
ciais (scraps), deve-se discutir ao menos 
dois temas. Um deles, mais prático: tais 
informações são realmente relevantes 
para um contato mais eficaz com o usuá
rio? O outro, mais filosófico: "É preciso 
ver até que ponto está dentro da moral 
uma marca ou empresa interferir em um 
momento no qual um usuário revela uma 
situação difícil, por exemplo, em aspectos 
relacionados à saúde, ou a problemas fi
nanceiros", observa Cris. 

APRENDER É PRECISO 
A dinâmica das mídias digitais pode afetar 
até mesmo a privacidade de quem evita tor
nar públicas suas informações pessoais: 
"O fato de alguém não participar proativa-
mente das redes não significa que seu nome 
não estará ali através de terceiros", lembra 
Gal Barradas. Os usuários, ela destaca, de
vem, porém, gerir, da melhor forma possí
vel, as informações que disponibilizam na 
web; e a publicidade precisa comunicar-se 
com eles valendo-se dos mesmos padrões 
éticos usados em outros ambientes. 

" E , por enquanto, a publicidade sequer 
usa integralmente as possibilidades de 
segmentação tecnologicamente já possí
veis no universo digital", afirma Roberto 
Mart in i , da CuboCC, Não adianta, porém, 
ele ressalva, segmentar com precisão sem 
uma mensagem adequada ao alvo: "Sem 
entregar algo relevante para o usuário, 
não haverá efetividade", diz Mart in i . 

Para Schimidt, da Riot, é necessário 
entregar um conteúdo customizado - se 
possível com algum diferencial - para 
os usuários de mídias online cujos per
fis são estruturados a partir de suas in
formações e de suas trajetórias de na
vegação. Simultaneamente, deve haver 
sensibilidade e bom senso na análise das 
conversas digitais nas quais pretende in
gressar uma marca. 



No Brasil, prossegue Schimidt, é cabível 
o aprofundamento da discussão relativa à 
privacidade no universo digital: "Aqui ain
da há muitas pessoas com pequeno acesso 
à educação e à instrução", justifica. 

Mais enfático, Flavio Salles, CEO da 
SunMRM, requer urgente estrutura de au-
torregulamentação - para a comunicação 
publicitária -, capaz de abranger a atual 
realidade das redes sociais: "Caso contrá
rio, logo virá a lguém de fora, e aí as coisas 
ficarão mais difíceis", diz. 

Para Salles, empresas com experiência 

no marketing direto - caso da própria 
S u n M R M - conseguem segmentar a comu
nicação online sem ferir a privacidade dos 
consumidores, mas muitos profissionais 
mais novos, ou egressos de outras áreas 
da comunicação buscam informações 
sobre eles sem muita preocupação com 
critérios éticos ou mesmo com a eficácia. 
"Esses new comers parecem não aprender 

com a história: já tivemos problemas com 
as malas-diretas, com o telemarketing, o 
e-mail marketing, e logo teremos com a 
publicidade em redes", ele critica. 

MANUAL DAS BOAS P R Á T I C A S 
A necessidade de imediata autorregula-
mentação da comunicação em redes so
ciais é refutada por Cesar Paz, presiden
te da Abradi (Associação Brasileira das 
Agências Digitais) e da AG2 Publicis Mo
dem: "Essa autorregulamentação até pode 
existir no futuro, mas no momento ainda 
não me parece necessária", ele diz. 

Na opinião de Paz, a publicidade vem na
turalmente aprendendo - até mesmo por 
experiências anteriores com ferramentas 
como o e-mail - a utilizar as informações 
disponibilizadas nas redes dentro dos l i 
mites adequados de respeito à privacida
de dos usuários. "Todas as grandes redes 
têm atualmente ferramentas com as quais 
os usuár ios podem definir quais informa
ções são privadas ou públicas". 

Em 2011, o IAB Brasil deve trabalhar em 
um manual de boas práticas no uso de redes 
sociais, adianta Marcelo Prais, vice-presi
dente de agências dessa entidade. Para ele, a 
maioria dos usuários não sabe que suas in
formações podem estar sendo monitoradas, 
e posteriormente utilizadas com finalidades 
comerciais: "Quem sabe disso é o trade e a 
imprensa especializada", enfatiza. 

Nesse contexto, recomenda Prais, o uso 
publicitário de ferramentas de behavioral 
targeting e monitoramento de redes deve 
ser criterioso. Além disso, deve-se equili
brar o trabalho de comunicação em redes 
sociais com a compra de espaços nos veí
culos: "Para mim, o grande segredo da co
municação digital é a combinação entre 
atuação planejada e transparente em re
des digitais com mídia paga", ele destaca. 

Na opinião de Prais, governo e órgãos 
de defesa dos consumidores não apenas 
podem, mas até devem envolver-se nas 
discussões relativas à privacidade e a in
formações públicas no universo dos rela
cionamentos digitais: "Não vejo isso como 
intromissão, pelo contrário: a melhor de
finição desses conceitos pode estabelecer 
bases para um trabalho publicitário mais 
efetivo", finaliza. 

Text Box
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