
OGoogle vai permitir ummeca-
nismo para ser incorporado em
seu navegador web, que permi-
te aos usuários restringir a quan-
tidade de dados que podem ser
recolhidos sobre eles.
Omotor de buscamais popu-

lar domundo vai se unir comou-
tras empresas de internet para
apoiar a iniciativa de privacida-
de, o que impede que o históri-
co de navegação de um indiví-

duo seja usado para anúncios e
propagandas customizadas. O
Congresso deve aprovar uma lei
de privacidade de direitos para
os usuários da web, de acordo
com um relatório do governo.
O relatório da Casa Branca de-

fine princípios gerais para o uso
de informações pessoais que in-
cluem os consumidores, mos-
trando e promovendo o contro-
le dos usuários sobre quais da-
dos são coletados sobre eles e co-
mo são utilizados, fornecendo
políticas de privacidade com-
preensíveis e manipulação de
dados de consumo de forma se-
gura. Odepartamento de comér-

cio vai se reunir com as empre-
sas e os defensores da privacida-
de para desenvolver normas vo-
luntárias para as empresas com
base nos princípios.
As revelações sobre as vulne-

rabilidades potenciais de priva-
cidade que vieram à tona duran-
te o ano passado têm estimula-
do os reguladores e legisladores
em Washington para mecanis-
mos de proteção mais eficien-
tes de dados pessoais on-line e
emdispositivos conectados à in-
ternet móvel.
O Google anunciou planos

em 24 de janeiro para unificar
políticas de privacidade de pro-

dutos, incluindo os vídeos do
YouTube e o software Android
para celulares, dizendo que vai
simplificar as condições para
que os usuários as aceitem. O
Google e Facebook, maior rede
social do mundo, estão entre as
empresas da web que mais en-
frentam pressões sobre o con-
trole do seu tratamento de da-
dos de consumo pelos usuários,
já que estão diante de um mer-
cado de publicidade on-line
que deve atingir US$ 39,5 bi-
lhões nos Estados Unidos neste
ano, segundo a companhia de
pesquisa de Nova York eMarke-
ter. ■ Bloomberg

Seis das maiores companhias
mundiais de tecnologia firma-
ram um acordo para oferecer
mais informações quanto às
suas normas de privacidade an-
tes que usuários baixem aplicati-
vos, a fim de proteger os dados
de milhares de consumidores,
anunciou a secretária da Justiça
da Califórnia Kamala Harris.
O acordo prevê que Amazon,

Apple, Google, Microsoft, Re-
search InMotion eHewlett-Pac-
kard -além dos programadores
que criam softwares usando
suas plataformas- revelem de
que forma utilizam dados priva-
dos, antes que um aplicativo se-
ja baixado, segundo a secretá-
ria. “O custo do uso de aplicati-
vos para aparelhos móveis não
deveria ser uma perda de priva-
cidade pessoal, mas muitas ve-
zes é”, afirmou Kamala.
Atualmente, 22 dos 30 aplica-

tivos mais baixados não ofere-
cem informações quanto a pri-
vacidade. Alguns deles permi-
tem acesso às agendas de conta-
tos dos usuários.

Decisão individual
OGoogle afirmou emcomunica-
do que, sob os termos do acordo
da Califórnia, os usuários do An-
droid terão “ainda mais manei-
ras de tomar decisões no que
tange à sua privacidade”.

A Apple confirmou o acordo,
mas não acrescentou detalhes.
Kamala também estava entre

as autoridades norte-america-
nas que enviaram uma carta a
Larry Page, presidente-executi-
vo do Google, para expressar
“séria preocupação” quanto à
recente decisão do gigante da
Web de consolidar suas normas
de privacidade.
A mudança de normas daria

ao Google acesso às informa-
ções de usuários de diferentes
produtos da companhia, como

o Gmail e o Google Plus, sem
que o usuário tenha o direito
de optar por não revelá-las,
afirmaram os 36 secretários
de Justiça estaduais que assina-
ram a carta.Autoridades da
União Europeia solicitaram
que o Google adie a mudança
do sistema até que as organiza-
ções regulatórias possam in-
vestigar o assunto.

Direito a informação
A lei estadual de proteção da pri-
vacidade on-line aprovada pela

Califórnia em 2004 requer que
as empresas notifiquemos usuá-
rios quanto às normas de priva-
cidade, mas Harris ressaltou
quepoucos criadores de aplicati-
vos a seguiram nos últimos anos
porque há dúvidas no caso de
aplicativos móveis.
“Amaioria dos aplicativosmó-

veis não se esforça em explicar
ao usuário de que forma suas in-
formações são usadas”, disseKa-
mala. “O consumidor precisa
ser informado quanto ao que es-
tá cedendo”. ■ Reuters

Recursos de gerenciamento de
risco, tais como auditoria e siste-
ma de gerenciamento de mídia
social ajudam as empresas a pro-
teger dados sensíveis e a esca-
par de erros potencialmente em-
baraçosos ou até mesmo ilegais.
A rede social pode ter come-

çado emmuitas empresas como
uma iniciativa popular, mas a
aplicação e valor dos esforços
da mídia social têm aumentado
rapidamente — e assim, tam-
bém, têm acontecido com as
apostas e riscos.
Quanto mais as pessoas de

uma empresa se envolvem em
enfrentar publicamente as ini-
ciativas de mídia social, o ris-
co de um empregado postar al-
go indesejado é maior. “Ele ex-
plode exponencialmente. Há
muito espaço para que as em-
presas cometam erros poten-
cialmente embaraçosos ou até
mesmo ilegais”, disse Scott Op-
pliger, fundador e CEO da So-
cialVolt,provedora de geren-
ciamento de mídia.

Em uma pesquisa com em-
presas globais com mais de
1.000 funcionários e com pro-
gramas de gerenciamento demí-
dia, descobriu-se que as empre-
sas têm uma média de 178 con-
tas de mídia social.
De olho neste mercado, a So-

cialVolt anunciou uma ferra-
menta de monitoramento da
marca, que acrescenta recursos
de gerenciamento de escuta, de
publicação,moderação e risco à
plataforma. A empresa é proje-
tada para servir em ambientes
complexos de mídias sociais,
com muitas pessoas diferentes,
contas, tipos de usuários e di-
versidade geográfica, disse
Scott Oppliger.

A SocialVolt aprimorou as ca-
pacidades da plataforma demo-
nitoramento, permitindo que as
organizações monitorem con-
versas em redes sociais para ga-
nhar visibilidade crítica.
“As empresas estão interessa-

das em acompanhar as suas pró-
prias marcas, mas elas também
estão interessadas no rastrea-
mento dasmarcas dos seus con-
correntes, tendências e temas
quentes que podem pertencer a
sua indústria”, disse Oppliger,
lembrando que monitora Face-
book, Google +, Twitter, YouTu-
be e blogs. ■ ITweb.
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Apple,Microsoft e Amazon
unidas pela privacidade

Google concorda em informar usuário
Motor de busca apoia iniciativa
que esclarece ao usuário
como seus dados serão
utilizados, embora a ação
dificulte sua publicidade on-line

O italiano Gruppo Campari anunciou seu plano para construir uma
unidade de embalagem no terreno da famosa destilaria Wild Turkey,
em Lawrenceburg, no Tennessee. O governo local vai fornecer
US$ 2,35 milhões em incentivos para ajudar a criar empregos no
projeto que consumirá US$ 44 milhões em investimentos. A unidade
fornecerá engarrafamento total para todas as marcas Gruppo Campari.

Mais 800 mil pontos de vendas do país estão recebendo, desde quarta,
as tradicionais parreiras de ovos de Páscoa. As indústrias estão
lançando mais de 90 itens, segundo a Abicab (Associação Brasileira
da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados).
“Este momento é estratégico para o consumidor procurar os melhores
preços para a Páscoa", diz Getúlio Ursulino Netto, presidente da Abicab.

A mudança de
normas do Google
daria ao site de
buscas acesso às
informações de
usuários de
diferentes produtos
da companhia

EMPRESAS

Acordo entre as compahias prevê que usuários devem ter clareza de como suas
informações serão usadas pelos internautas que baixam aplicativos pela internet

MÍDIA SOCIAL
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




