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Janela indiscreta
Para 73% dos internautas, resultado personalizado em buscas é invasão de privacidade
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ANDREA (NA janela): para privacidade, foto com app

Como se resguardar na internet

André Machado
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Em recente pesquisa so-
bre ferramentas de bus-
ca na internet feita pela
Pew Research com 2.253

internautas nos Estados Uni-
dos, 73% afirmaram considerar
uma invasão de privacidade o
uso de informações pessoais
para personalizar resultados de
busca. Outros 68% dizem não
gostar de publicidade direcio-
nada on-line por não desejarem
ser rastreados para esse fim. E
62% dizem não saber como con-
trolar sua privacidade on-line.

— A verdade é que, de 2006
para cá, quando Facebook e
Twitter começaram a atrair os
internautas, a privacidade pas-
sou a receber cada vez menos
atenção — diz Bruno Salgado,
diretor da Clavis Segurança da
Informação. — Muitas pessoas
não se dão conta de que estão
fornecendo seus dados livre-
mente ao postar um comen-
tário ou foto no mural de um
amigo numa rede social.

A pesquisa da Pew diz que
só 38% dos internautas pro-
curam se proteger da sanha
atual por dados pessoais se
valendo de recursos como
apagar seus históricos de na-
vegação, usar controles de pri-
vacidade oferecidos pelas re-
des e opções do browser para
configurações mais discretas.
Hoje a maioria dos navega-
dores tem a alternativa de na-
vegação anônima, que — se-
gundo os desenvolvedores
dos browsers — não rastreia a
rota on-line dos usuários.

— Mas a regra de ouro para
realmente proteger sua priva-
cidade on-line é: nunca postar
algo que não deseje ver es-
palhado pela internet — alerta
Fábio Assolini, analista de
malware do Kaspersky Lab. —
Se postar, procure comparti-
lhar apenas com seus amigos
ou um grupo deles, de pre-
ferência. E, mesmo assim, ain-
da se corre o risco de ver a
informação ou foto compar-
tilhada por um amigo com
seus contatos ou publicamen-
te. O controle é difícil.

Sites pedem dados
demais, diz expert

Que o diga o roteirista Mar-
cio Vianna, que já cansou de
ver no Facebook a situação
mencionada acima.

— Gosto da opção dos Cír-
culos no Google+, pois ela tor-
na mais transparente a esco-
lha de um grupo para o qual se
quer postar — diz Vianna. —
Me incomoda saber que o Fa-
cebook mostra para desco-
nhecidos algo como “O Mar-
cio comentou isso na foto de
fulano” só porque fulano é
amigo desse desconhecido.
Sim, faz parte do negócio das
redes sociais engajar as pes-
soas, mas esses “esbarrões”
com desconhecidos incomo-
dam. E isso sem falar dos apli-
cativos (como os jogos so-
ciais) que pedem permissão
para fuçar seus dados e pu-
blicar em seu nome.

Sobre esse propósito, Fábio
Assolini, do Kaspersky Lab, faz
outro alerta: há serviços na
internet que, ao exigirem ca-

dastro, pedem informações
demais, como endereço, tele-
fone celular e de casa, e assim
por diante. Esse tipo de dado,
de preferência, não deve ser
fornecido.

— Em primeiro lugar, nunca
se deve postar nas redes so-
ciais informações como essas:
endereço, telefone, dados ban-
cários e de cartão de crédito,
etc. — lembra. — E, no caso
desses cadastros abusivos pa-
ra serviços que na verdade
não necessitam deles (como
sites de joguinhos e entrete-
nimento), vale fornecer dados
fictícios, para proteger a pri-
vacidade. Claro, isso não vale
para transações financeiras ou
sites de órgãos oficiais.

A falta de privacidade em
nossos tempos é agravada pe-
la invasão da mobilidade em
nossas vidas. Tablets e smart-
phones normalmente vêm
com recursos de localização
prontos para serem ativados, e
a facilidade de postar em Twit-
ter, Facebook e Foursquare
através dos widgets corres-
pondentes num dispositivo

móvel acaba fazendo o usuário
esquecer sua privacidade. No
Android, ao se logar numa con-
ta Google num Motorola Razr
ou Xoom Media Edition, as
fotos que estocamos no Picasa
logo entram para a galeria do
aparelho. Pensar nisso, com-
binado com um hotspot Wi-Fi
aberto, sem senha, arrepia
qualquer profissional de se-
gurança da informação.

— Redes wireless abertas po-
dem facilitar muito a vida num
aeroporto ou hotel, mas são por-
tas para os hackers bisbilho-
teiros de plantão — afirma Bru-
no Salgado, da Clavis, que já
realizou varreduras em diferen-
tes cidades para detectar redes
Wi-Fi sem proteção. — Não se
pode prescindir da criptografia
nas redes sem fio para manter
alguma privacidade.

Consultora desistiu
do Facebook

Alexandre Freire, especialis-
ta de segurança da IBM Brasil,
lembra ainda que, no caso das
crianças, é preciso estar du-
plamente vigilante, pois mui-

tas vezes é através da ino-
cência dos pequenos que in-
formações são passadas
adiante nas redes sociais.

— Os controles de pais, que
vêm nas suítes de segurança
atuais, permitem filtrar pági-
nas, palavras e assuntos in-
devidos. É preciso frisar que é
através da negligência com a
privacidade que os criminosos
digitais obtêm as informações
de que precisam para efetuar
seus ataques. Outra coisa im-
portante é navegar sob o
“https” no endereço das redes
sociais (o Facebook oferece es-
sa opção e no Twitter ela já é
automática), que indica que o
ambiente está criptografado.

Alguns usuários são bastante
ciosos de sua privacidade. A
consultora imobiliária Ana Bea-
triz Carvalho se inscreve neste
grupo. Até experimentou o Fa-
cebook, mas preferiu sair dele e
nunca mais o usou.

— Sou uma pessoa muito
discreta. Detesto a ideia de o
“mundo” saber onde estou, aon-
de fui, o que estou pensando
agora... Prefiro restringir isto

aos amigos e família — diz.
Ela admite que um dia pode

até voltar a experimentar o Fa-
cebook, mas com todas as li-
mitações e controles que o site
oferecer.

A advogada, blogueira e de-
signer Andrea Augusto demons-
tra preocupação com outro as-
pecto da falta de privacidade na
internet: o plágio.

— Desde 1995, quando en-
trei na internet, conheci poe-
tas que sofrem com a usur-
pação de seus escritos —
conta. — Registrei tudo que
escrevi na Biblioteca Nacio-
nal, mas vi meus próprios
poemas publicados na rede
por outras pessoas que as-
sinavam em meu lugar. Até o
“quem sou” de meu perfil no
Orkut foi copiado.

Andrea e Marcio Vianna têm
uma característica em comum:
para se proteger, costumam
usar em seus perfis nas redes
sociais fotos estilizadas, tra-
balhadas com aplicativos, em
vez de imagens comuns.

David Svaiter, perito em se-
gurança da informação e di-

retor da Tantum Computing, é
da opinião de que todos os
dados fornecidos livremente
pelos usuários das redes so-
ciais são uma mão na roda
para as agências de inteligên-
cia dos governos.

— Um enorme banco de da-
dos está sendo criado há qua-
se uma década a uma fração do
custo que as agências teriam
para elaborá-lo — afirma Svai-
ter. — E tanto Google quanto
Facebook estão colocando nas
fotos algoritmos que identifi-
cam usuários em qualquer po-
sição na imagem.

Para o empresário Antonio
Kleber de Araújo, é preciso
reconhecer que a informação
pessoal é, no fundo, o preço
que se paga para usar serviços
gratuitos na internet.

— Como não há almoço grá-
tis, em algum momento eles
vão compartilhar suas infor-
mações com terceiros... Mas a
verdade é que ninguém lê os
termos de privacidade. Assim,
vale ter também contas pagas,
em que somos, de fato, donos
de nossos dados. ■

● De acordo com especialistas, a informação pes-
soal é, no fim das contas, um preço que se paga
para usar serviços gratuitos na internet. Mas há
como se preservar:

● RASTRO: É possível apagar os históricos de
navegação, usar controles de privacidade ofere-
cidos pelas redes e opções dos browsers para
configurações mais discretas.

● CAUTELA: Nunca poste algo que não deseje ver
espalhado pela internet. Se postar, compartilhe
apenas com amigos. Mas lembre-se sempre que a
informação pode vazar.

● CADASTROS: Jamais poste nas redes infor-
mações como endereço, telefone, dados ban-
cários e do cartão de crédito. No caso de ser-
viços que pedem cadastros imensos, de jogui-
nhos e entretenimento, por exemplo, vale for-
necer dados fictícios. O que não se aplica a
transações financeiras e comerciais.

● WI-FI: Redes wireless abertas são portas para os
hackers bisbilhoteiros, de plantão. Não se pode
prescindir de criptografia

● CRIANÇAS: Os pais devem utilizar os controles
que permitem filtrar páginas, palavras e as-
suntos indevidos. É através da negligência com
a privacidade que os criminosos digitais obtêm
as informações de que precisam para efetuar
ataques.

● CONHECIDOS: Se evitamos falar com estranhos
nas ruas, o mesmo vale na rede. Tenha cuidado ao
se relacionar com pessoas desconhecidas e entrar
em sites sem referências.

● O PREÇO DA LIBERDADE: Como “não há almoço
grátis”, vale também ter contas pagas na web, em
que somos donos de nossos dados.

● LETRAS MIÚDAS: Nunca é demais ler os termos de
privacidade dos sites.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 26 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 19.




