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Escolhemos o fim
da privacidade
T alvez alguns usuários de iPhone tenham se surpre-

endido, na semana passada, quando descobriram que o
telefone registra dados sobre a localização de seu dono
a cada minuto. E que envia tudo para a Apple. A maioria,

no entanto, é como o típico consumidor digital. Está anes-
tesiada o suficiente para não dar a mínima. Pois bem: celulares
Android fazem o mesmo, a diferença é que no lado do receptor
dos dados está o Google. A única maneira de sustentar a
internet atual é abrindo mão de alguma privacidade. É porque
a moeda corrente na rede são os sinais.

No jargão do Vale do Silício, signals, sinais, são cacos de
informação. Sua localização geográfica. O número de links que
uma página recebe. As línguas que um indivíduo fala. Sua
velocidade de acesso à internet em cada momento do dia. A
internet foi deficitária até a virada do século. Se virou um

negócio formidável capaz de criar gigantes
como Google, Facebook ou Amazon, é por dois
motivos. Primeiro, estas empresas aprende-
ram a processar estes sinais e tirar conclusões
a partir deles. Segundo, estas conclusões
valem dinheiro, seja em propaganda, seja na
venda direta de produtos.

A capacidade de nos provocar a ceder
sinais é o que está no fundo das estratégias no
Vale. Ao Facebook, cedemos um mapa de
nossas relações sociais. Ao dividir artigos,
entregamos nossos interesses. O Facebook sabe quantos
filhos temos, quantas namoradas listamos ao longo dos anos,
em que cidades vivemos.

Parece muito? O Google sabe tudo o que nos atiça a
curiosidade. Até mesmo aquelas buscas feitas em segredo,
quando a madrugada já chegou. O Google sabe, via Gmail, com
quem nos correspondemos e o que está nessa correspon-
dência. Se usamos um celular ou tablet Android, ele sabe por
onde andamos.

Não é só informação pessoal. Some toda a informação
enviada por todos estes celulares e o Google tem um mapa vivo
de como é a internet, que redes wi-fi existem pelo mundo, a que
velocidade trafegam, qual a qualidade da internet celular. E
sabem que lojas há na vizinhança de cada um destes pontos.

Questionadas, de presto estas empresas dizem que a
informação é anonimizada. Estes sinais não passam por mãos
humanas. São processados por computadores que rodam
programas de análise sofisticados, capazes de dar a pro-
paganda certa no momento exato ou oferecer o produto que
buscamos.

Não há almoço grátis. Informação pessoal é o preço do

Google. Do Facebook. E, sim, aplique modelos
estatísticos a todos estes sinais acumulados e
eles revelarão um retrato de como somos,
humanos, como jamais houve. Muda pro-
fundamente marketing, comunicação, a pró-
pria economia. Nos muda a todos. Estamos na
pré-história desta economia movida a sinais
acumulados digitalmente.

Privacidade tem motivo de ser. É nossa
capacidade de controlar quanta informação
cada indivíduo tem a nosso respeito que nos

permite delimitar graus de intimidade. Sem este poder, não
conseguiríamos estabelecer relações. Um computador ana-
lisando friamente estes dados não seria ameaça.

Governos, por outro lado, são ameaça. Se uma empresa
acumula dados que podem nos identificar a interesses que
preferimos ter como privados, há risco. Ao governo, basta uma
ordem judicial. Numa ditadura, nem isso. Não é só governos
que ameaçam. Uma empresa pode ser confiável hoje, mas e
amanhã, quando for comprada por outra, quando estiver em
crise, quando mudar de presidente?

Mas nós escolhemos usar o Facebook. Assim como
escolhemos ter iPhones, buscar no Google. Todos nos
prestam serviços valiosos. Ao escolher uma pizzaria e
chegar até ela pelo GPS, ao comprar um ingresso de cinema
ou encontrar aquele amigo de infância perdido, nossa vida
fica mais fácil e, algumas vezes, até mágica. Entre a
privacidade e a mágica, já fizemos nossa escolha. Ao fazê-
la, disparamos uma máquina econômica. Empresas maio-
res e menores investem na produção, análise e mone-
tização de nossos sinais.

Elas sabem onde é que estamos. Isso é bom. E é ruim.

Na internet, pagamos
por serviços como o

Google com
informação sobre nós

Jobs se defende: ‘Não rastreamos ninguém’
Presidente da Apple nega que gadgets tenham arquivo secreto que registram dados do usuário

● SÃO FRANCISCO. Após cres-
centes rumores de que pro-
dutos Apple estariam co-
lhendo informações de loca-
lização sem a permissão dos
usuários em tablets e smart-
phones, Steve Jobs negou as
acusações e disse que as acu-
sações são falsas, segundo o
site MacRumors.

Jobs teria dado uma res-
posta informal ontem, negan-
do que rastreie seus usuá-
rios. Ele disse, em troca de e-
mails com um internauta, ele
garante que os aparelhos
iPhone e iPad não registram
tais informações.

“Não rastreamos ninguém.
A informação que está cir-
culando é falsa”, afirmou
Jobs.

Jobs acusa Android de
rastrear informações

Preocupado com informa-
ções de que aparelhos da Ap-
ple equipados com iOS, como
iPhone e iPad, estariam guar-
dando informações de loca-
lização de seus usuários —
motivo que levaria a uma troca
do dispositivo por um smart-

phone Android fabricado pela
Motorola — o internauta ques-
tionou o presidente-executivo
da empresa sobre o assunto.

Em sua resposta, Jobs teria
escrito também um irônico
“oh, sim, eles rastreiam”, re-
ferindo-se a empresas que uti-
lizam o sistema operacional

móvel da Google, o Android,
em seus smartphones. Além
da Apple, fabricante do iOS, a
Google enfrenta a mesma acu-
sação.

Pesquisadores, como os
especialistas em segurança
virtual Alasdair Allan e Peter
Warden, afirmaram na sema-

na passada que suspeita-se
que as duas empresas usa-
riam as informações de seus
usuários para criar um su-
perbanco de dados, de olho
no crescente mercado de ser-
viços por localização.

A nova versão iOS 4 para
iPhone e iPad teria um ar-
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quivo de nome “consolida-
ted.db”, com as coordenadas
geográficas dos locais onde
o usuário já esteve e o re-
gistro de quando isso ocor-
reu. As informações seriam
obtidas via triangulação das
antenas de celular, já que os
dados não são codificados.
No Android, os dados de lo-
calização seriam enviados
para um servidor Google, re-
gistrando a movimentação
do usuário.

Google também nega
armazenar dados

Assim como a Apple, a Go-
ogle nega as acusações e in-
forma que a conta Google
que guarda as informações
(que segundo a empresa po-
de ser desativada pelo usuá-
rio) não está vinculada a um
número de telefone ou a ou-
tro tipo de aparelho.

Agências governamentais
em vários países começaram
investigações sobre a questão,
procurando explicações e de-
talhes sobre como os usuários
podem proteger seus dados
em smartphones e tablets. ■ .

Afinal, qual
será o visual
do iPhone 5?

● Embora as notícias até
agora deem conta de que
o iPhone 5 será bem pa-
recido com o atual, o jor-
nalista especializado em
tecnologia Joshua Topols-
ky garante que o design do
smartphone da Apple pas-
sará por uma transforma-
ção profunda.

Em um post no blog
This is my Next, ele es-
creveu que, de acordo
com diversas de suas fon-
tes, o iPhone 5 parecerá
mais um iPod Touch do
que um iPhone 4, mais fino
e com bordas menos ar-
redondadas. O botão ‘ho-
me’ será aumentado e a
tela ocupará praticamente
todaa larguradoaparelho,
crescendo de 3,5 para 3,7
polegadas, não deixando
espaço para bordas.

Já o Bussiness Insi-
der acredita que, na
verdade, toda a descri-
ção que o repórter ou-
viu está mais para o fu-
turo iPhone 6.

Yahoo! estuda oferta
de compra, afirma site
Microsoft, ex-presidente da News Corp e fundo
de investimento estariam de olho no portal

● SANTA CLARA, Califórnia. Após
perder espaço no mercado de
ferramentas de busca para o
Bing e anunciar mudanças no
serviço para tentar retomar
sua pequena fatia no setor, a
Yahoo! finalmente considerou
aceitar uma oferta de compra
da maior parte de suas ações,
disse o site All Things Digital.

Duas fontes que trabalha-
ram na empresa — o ex-pre-
sidente do Conselho de Ad-
ministração Roy Bostock e o
cofundador do portal Jerry
Yang — apontam que um pos-
sível interessado em assumir o
Yahoo! é o ex-presidente da
News Corp Peter Chernin. Os
valores das negociações ainda
não foram revelados.

Oferta de US$ 44 bilhões
pelo portal em 2008

Outra interessada na aqui-
sição é a a Microsoft, que já
ofereceu mais de US$ 44 bi-
lhões para comprar a Yahoo!
em 2008 e enfrentar o cres-
cimento da Google. Na época,
a direção da Yahoo! rejeitou a
proposta por acreditar ser bai-
xa demais.

Na atual negociação, a Mi-
crosoft faria um acordo com
investidores como Chernin e
o fundo de investimentos

Providence Capital para efe-
tuar a compra de ações, no
intuito de assumir o controle
da empresa.

Em 2010, quando os acio-
nistas se uniram estudando
lançar uma nova companhia
de nome TrafficCo, envolven-
do Myspace, Yahoo! e MSN, a
proposta, se concretizada, te-
ria representado a maior fusão
da história entre empresas de
tecnologia.

Entretanto, Peter Chernin,
que mostrou um histórico de
interesse pela aquisição do
portal é hoje a única dúvida no
processo de negociação. Caso
ele desista de comprar a em-
presa de internet, após ter ob-
tido sucesso com produtos co-
mo Flipboard e Pandora e com
seus negócios em Hollywood,
a Yahoo! terá que esperar ou-
tro grupo de investidores.

As ações da companhia caí-
ram quase 50% nos últimos cin-
co anos. Carol Bartz, presiden-
te-executiva da Yahoo!, vem en-
frentando críticas de acionistas,
embora o lucro da companhia
tenha superado as expectativas
de Wall Street no primeiro tri-
mestre. Seu contrato expira no
fim do ano, e já se especula
sobre novos nomes de execu-
tivos para ocupar o posto. ■
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