
O Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor (DPDC),
do Ministério da Justiça, notifi-
cou o Google na semana passa-
da para que ela apresente mais
detalhes das mudanças nas pos-
sibilidades de utilização dos da-
dos pessoais de seus usuários.

A empresa terá o prazo de
dez dias a partir do recebimen-
to da notificação para enviar as
explicações ao órgão. Caso o pra-
zo não seja cumprido, pode ser
instaurado um processo admi-
nistrativo contra o site.

Segundo o DPDC, o pedido
de explicações foi feito com ba-
se no Código de Defesa do Con-
sumidor e no direito constitu-
cional à privacidade.

A solicitação pede que a com-
panhia explique como foi reali-
zado o processo de revisão da
política de privacidade e se hou-
ve espaço para que os usuários e
a socidade pudessem manifes-
tar suas opiniões sobre as mu-
danças, já em vigor.

O Google também terá que
responder se os usuários que dis-
cordarem da nova política, mas
desejarem continuar utilizando
os serviços da empresa, terão al-
guma opção para desativarem o
compartilhamento de dados en-
tre os diferentes produtos admi-
nistrados pela companhia, co-

mo Gmail, YouTube e a rede so-
cial Google+.

Privacidade
O DPDC pediu ainda explica-
ções sobre a forma como o con-
sumidor concede autorização
para que a empresa cruze suas
informações pessoais forneci-
das no momento do cadastro
com dados sobre os produtos,
serviços e conteúdos acessados.
Outra questão apresentada pelo
órgão foi se o conteúdo privado
dos e-mails é acessado pela em-
presa com o objetivo de vender
publicidade customizada.

Segundo os representantes
do Google no Brasil, há uma fa-
lha de comunicação sobre a
abrangência de sua nova políti-
ca de privacidade. A empresa
afirma que não houve altera-
ções nos dados que são obtidos
dos usuários. O que mudou é
que, com a nova política, em vi-
gor desde o dia 1º, todos os da-
dos do usuário ficarão registra-
dos em um mesmo ambiente.
Essa mudança, segundo a em-
presa, permitirá melhor cruza-
mento de dados para que os re-
sultados das buscas sejam mais
eficientes. ■

A internet fechou o ano passado
com 225 milhões de endereços,
de acordo com o Dossiê Sobre a
Indústria de Domínios na Inter-
net publicado na semana passa-
da pela VeriSign. O número é
2,7% maior do que o obtido no
terceiro trimestre de 2011.

Em relação ao ano passado, o
número de registros na internet
subiu 10%, diz a pesquisa.

Os chamados Domínios de
Primeiro Nível (TLDs), com as
extensões “.com” e “.net” so-
maram 113,8 milhões de endere-
ços no ano psssado, um avanço
de 2% da base sobre o terceiro
trimestre de 2011 e um cresci-
mento de 8% sobre o mesmo tri-
mestre em 2010.

Novos registros de “.com” e
“.net” alcançaram um total de
7,9 milhões durante o quarto tri-
mestre. Isto representa um au-
mento ano a ano de novos regis-
tros de cerca de 4%. A taxa de

renovação de “.com” e “.net”
no quarto trimestre foi de
73,5%, mais alta que a taxa de
73,3% do terceiro trimestre.

Consulta por domínios
A média de consultas diárias ao
Sistema de Nomes de Domínios
(DNS) da Verisign nos últimos
três meses do ano foi de 64 bi-
lhões, com um pico de 117 bi-
lhões num único dia. Compara-
do com o trimestre anterior, a
média diária aumentou 8%. O
DNS é um sistema de gerencia-

mento de domínios de internet,
e serve para levar o usuário ao si-
te correto e é responsável pela
distribuição dos e-mails nas cai-
xas de mensagens corretas.

Ainda de acordo com relató-
rio da VeriSign, o Brasil encer-
rou 2011 na oitava colocação en-
tre os países com maior núme-
ro de domínios , atrás de Ale-
manha, União Europeia (com a
extensão .eu), Reino Unido,
China, Tokelau, Holanda e Rús-
sia. Rússia e Itália completam a
lista. ■ It Web

O Google começou a agir de ma-
neira mais agressiva para impul-
sionar seu serviço de pagamen-
tos, o Google Wallet.

Segundo fontes do mercado,
nos últimos meses a empresa
avisou diversos desenvolvedo-
res de aplicativos e jogos para
aparelhos móveis que aqueles
que adotassem outras platafor-
mas de pagamentos - como
PayPal, Zong e Boku - seriam
removidos do Google Play, no-
vo nome da loja de aplicativos
Android Market. “Eles informa-
ram aos programadores que, ca-
so utilizassem outros serviços
de pagamento, estariam violan-
do os termos de uso”, disse Si
Shen, fundadora e presidente-
executiva da Papaya, uma rede
de jogos sociais para a platafor-
ma Android.

O discurso oficial é de que a
medida é uma forma de facilitar
a vida dos usuários, que passa-
riam a depender do cadastro em
um único sistema de pagamen-
to para comprar os aplicativos
disponíveis para os smartpho-
nes e tablets que utilizam o siste-
ma Android. Com isso, o Google
espera aumentar a venda dos
produtos na sua loja virtual.

Pressão
Alguns desenvolvedores, po-
rém, acusam a gigante de estar
utilizando sua força no mercado
de aplicativos para promover
seu outro serviço. O Google Wal-
let cobra percentuais sobre as
vendas maiores do que seus
principais rivais. ■ Reuters
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Levantamento da VeriSign
mostra que número de domínios
subiu 2% no ano passado

A HP lançou três novas estações de trabalho voltadas para o mercado
corporativo: os modelos Z820, Z620 e Z420, com preços,
respectivamente, a partir de R$ 8,3 mil; R$ 6,5 mil e R$ 5 mil. Segundo
a empresa, os novos computadores têm melhorias em relação à linha
anterior, como facilidade para expansão de memória. Também contam
com maior capacidade de processamento, entre outros recursos.

Brasil encerrou
2011 na oitava
colocação entre
os países com
maior número
de domínios

APLICATIVOS MÓVEIS

Público masculino soma 18% do universo de consumidores de artigos
de cama, mesa e banho, de acordo com o estudo de Comportamento de
Compra do Consumidor da área, divulgado pelo Núcleo de Inteligência
de Mercado do Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI).
Em 2006, os homens representavam 6% do total de compradores.
As mulheres ainda lideram esse mercado, com 82% dos compradores.

Empresa afirma
que as mudanças
foram feitas para
garantir que
ferramenta de
buscas se torne
mais eficiente

Companhia
pressiona
uso de Wallet

EMPRESAS

Governo brasileiro quer informações sobre as mudanças realizadas no começo do mês
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