
INTERNET - Google unifica as políticas de privacidade de seus serviços. Analistas veem vantagens, como a simplificação 
do processo, mas temem concentração dos dados dos usuários e as consequências, inclusive com a atuação de hackers 

Gigante em transformação 
THAIS DE LUNA 

P
ara abrir uma con-
ta de e-mail, ins-
crever-se em redes 
sociais e nos mais 
diversos sites, o in-

ternauta precisa concordar 
com as políticas de privacidade 
da página, aqueles textos lon-
gos que descrevem como os 
donos do serviço vão lidar com 
os dados pessoais inseridos pe-
los usuários. Nem todas as pes-
soas, no entanto, leem tais in-
formações, preferindo clicar 
logo no botão "Continuar" para 
finalizar a inscrição. 

Ainda assim, todos os que 
utilizam serviços da empresa 
Google nos quais precisam en-
trar com login e senha já devem 
ter recebido um e-mail alertan-
do para as alterações nas políti-
cas de privacidade e nos termos 
de serviço da companhia nor-
te-americana, que começam a 
vigorar em Io de março. A cor-
poração vai substituir quase 70 
documentos distintos com tais 
regras — um para cada serviço 
que a empresa oferece — por 
um pacote único de determina-
ções. A ideia, segundo a com-
panhia, é "criar uma experiên-
cia extremamente simples e in-
tuitiva em todos os produtos do 
Google". 

Unificar essas determina-
ções, no entanto, tem um pre-
ço: a junção dos dados dos 
clientes inseridos em cada 
uma das páginas da empresa. 
Ao agregar as informações dis-
ponibilizadas pelos usuários 
em vários serviços, a empresa 
mostrará anúncios na página 
de busca do Google de acordo 
com o que a pessoa envia por 
e-mail aos seus contatos, por 
exemplo. Como ponto positi-
vo, o indivíduo pode escolher 
que tipo de publicidade quer 
ver nas páginas que visita e, ao 
integrar as diversas platafor-
mas — inclusive captando da-
dos dos smartphones com sis-
tema operacional Android —, 

o Google tem como, por exem-
plo, ao ver a localização do in-
divíduo pelo celular e cruzar 
com as informações de com-
promissos dispostas no Goo-
gle Calendar, dizer a seu 
cliente se ele vai se atrasar 
para uma reunião devido a 
um engarrafamento. 

O coordenador de opera-
ções de tecnologia da in-
formação da empresa de 
segurança da informa-
ção Módulo, Tiago 
Vilas Boas, detalha 
quais são as 
mod i f i ca -
ções mais 
significa-
tivas da 
companhia 
norte-america-
na. "Uma delas é 
que o Google combina-
rá todos os seus servi-
ços em uma única pla-
taforma, para que seja 
possível uma associação entre 
os serviços. Outro ponto é que, 
após fazer o login em sua con-
ta, o site poderá coletar todos 
os dados inseridos naquela pá-
gina e em outros sites a partir 
daquele momento", relata. "O 
que vejo de mais crítico nessa 
situação é o uso dos comentá-
rios do Google+ nas futuras 
buscas. Os usuários precisam 
estar atentos a esse serviço e, 
se for o caso, remover tal asso-
ciação no Google+ para que 
seus comentários não fiquem 
expostos." 

Na verdade, essa integra-
ção das informações disponi-
bilizadas pelos usuários em 
cada um dos serviços da em-
presa já existe há cerca de cin-
co anos, comenta o especia-
lista em crimes eletrônicos 
Wanderson Castilho, autor 
dos livros Manual do detetive 
virtual e Mentira - Um rosto 
de muitas faces (Editora Ma-
trix). É exatamente esse ex-
cesso de material que os ser-
vidores registram e ao qual a 
companhia tem acesso que 

p r e o -
cupa os 
críticos da no-
va política — inclu-
sive o Congresso dos Es-
tados Unidos e o Data Protec-
tion Working Party, da União 
Europeia —, que temem que 
o usuário perca o controle do 
uso dos próprios dados. 

"Nós nunca tivemos con-
trole sobre isso, no entanto. 
Com as novas medidas, a dife-
rença é que as propagandas 
serão mais refinadas de acor-
do com seu lazer, sua profis-
são e seus contatos. Outro de-
talhe é que se você quiser pro-
cessar alguém que postou um 
vídeo no YouTube te difaman-
do e depois o apagou, há como 
pedir para a empresa os dados 
desse indivíduo para entrar na 
Justiça contra ele", explica 
Castilho. 

SEM COMERCIALIZAÇÃO. O G o o -
gle garante que não venderá as 
informações pessoais de seus 
usuários a terceiros, outro te-

mor de deputados e senadores 
dos EUA. Segundo o diretor de 
comunicação do Google Brasil, 
Feliz Ximenes, as alterações 
não interferem na vida virtual 
dos internautas. "Eles apenas 

terão mais facilidade para 
acessar as políticas e 

ajustar suas preferên-
cias. O que fizemos 

foi alinhar os termos 
de uso do Gmail com 
os do YouTube e os de 

nossos ou-
tros pro-
dutos", es-
c l a r e c e . 
Desse mo-
do, o site 

acredita que 
poderá tratar 

o usuário co-
mo um indiví-

duo único, en-
quanto a pessoa 

verá a empresa co-
mo um grupo homogê-
neo. 

Ximenes sustenta 
que, em termos práticos, 

a companhia não mudou 
suas políticas de privacidade, 
mas apenas unificou e atuali-
zou todas elas, o que aumenta-
ria a transparência da empresa 
para com o usuário. "O Google 
já é, há muito tempo, uma das 
companhias mais honestas 
para com seus clientes. Temos 
uma central de privacidade 
onde a pessoa pode gerenciar 
sua conta com mais ou menos 
exposição", exemplifica. 

A divulgação intensa das 
novas políticas, "um tema 
muito relevante, mas para o 
qual as pessoas não dão a de-
vida atenção", comprovaria is-
so. Castilho concorda com o 
diretor do Google quanto ao 
avanço da empresa em desta-
car a importância de seus di-
reitos e deveres na web. "A 
companhia tem muitas infor-
mações registradas sobre o 
usuários sobre localização, re-
ligião, contatos etc. Agora, eles 
mostram o que podem fazer 

com esses dados, fazem com 
que o cidadão tenha consciên-
cia digital", acredita. 

ASSUSTADOR. Mesmo com to-
das as explicações para acal-
mar os consumidores, o dire-
tor de marketing da compa-
nhia de antivírus e segurança 
de internet AVG Brasil, Maria-
no Sumrell, considera relativa-
mente assustador perceber a 
quantidade de informações 
que uma corporação tem so-
bre milhões de pessoas. "Em 
princípio, o que afirmam é que 
todo esse material vai te aju-
dar nas buscas, direcionar a 
informação e te oferecer servi-
ços com mais qualidade. Não 
é algo perigoso por si só, mas 
não é exatamente confortável 
pensar que uma empresa tem 
relativo controle sobre você", 
comenta. Ele pondera que, pe-
lo menos dessa vez, a compa-
nhia tem deixado muito claro 
para os internautas o que po-
de ser feito com os dados. 

Como usuário dos serviços 
do site, Sumrell assume que 
sempre se preocupou com o 
fato de o Google ter tantos da-
dos sobre seus clientes, mes-
mo quando eles não eram in-
tegrados. Isso porque, mesmo 
que a companhia não preten-
da usar esse material de ma-
neira prejudicial às pessoas, 
se hackers invadirem o siste-
ma, as consequências negati-
vas podem ser as mais diver-
sas, como a prática de crimes 
virtuais. "Tem informações 
que eu costumava colocar na 
minha lista de contato que 
não insiro mais. Também evi-
to pôr detalhes nessa lista", 
diz. Ximenes alega não haver 
motivos para que os usuários 
temam ficar vulneráveis na 
internet. "Nossa política ago-
ra é muito mais consistente. 
Ao contrário de fragilizar o in-
ternauta, ele, a partir de Io de 
março, terá controle muito 
maior sobre sua relação com 
o Google." 

Buscador 
lançará serviço 

em nuvem 

ROBERTO DOS SANTOS 
DA AGÊNCIA ESTADO 

O Google está próximo de 
lançar um serviço de armaze-
namento em nuvem que irá 
rivalizar com o fornecido pe-
los melhores desenvolvedores 
do Vale do Silício, como o pro-
vedor Dropbox, por exemplo. 
A informação, publicada no 
"Wall Street Journal", foi dada 
por pessoas familiarizadas 
com o assunto. 

Assim como o Dropbox, o 
serviço de armazenamento 
do Google, chamado "Drive", 
é uma resposta ao crescimen-
to de dispositivos conectados 
à internet móveis como 
smartphones e tablets e à as-
censão da "computação de 
nuvem" - ou armazenamen-
to de arquivos online que po-
dem ser recuperados a partir 
de vários dispositivos, disse-
ram as fontes. 

O Drive permitirá às pes-
soas armazenar fotos, docu-
mentos e vídeos nos servidores 
do Google. Todos os arquivos 
poderão ser acessados a partir 
de qualquer dispositivo co-
nectado à Web - o que possibi-
litará fácil compartilhamen-
to de informações. 

O novo serviço do Google, 
que deverá ser lançado nas 
próximas semanas ou meses, 
será gratuito para a maioria 
dos consumidores e empresas. 
O Google irá, porém, cobrar 
uma taxa para clientes que 
querem guardar uma grande 
quantidade de arquivos, dis-
seram as mesmas fontes. A ut
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10, 11 e 12 fev. 2012, Seudinheiro, p. B-5. 




