
mercado jovem 
PRIVACIDADE 

Sorria: você está sendo rastreado 
Brasileiros estão mais preocupados com a segurança do que com o monitoramento de seus dados pessoais 

Por ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO 

Pesquisas mostram que os usuários 
das redes sociais, especialmente os 

mais jovens, não estão preocupados com 
a questão da privacidade. A maioria até 
concorda em ser monitorado por ferra-
mentas de busca, desde que receba em 
troca ofertas mais adequadas de produ-
tos e serviços. No Congresso Nacional, 
tramitam propostas para proteger os da-
dos pessoais, enquanto especialistas re-
comendam bom senso tanto para usuá-
rios como para as marcas. 

Estudo realizado pelas empresas 
Hi-Midia e M.Sense indicou que 63% dos 
usuários das redes sociais no Brasil con-
sideram correto que empresas monito-
rem seus perfis digitais, desde que as in-
formações sejam usadas para personali-
zar produtos ou conteúdos em publici-
dade segmentada. 

O estudo indica ainda uma grande 
preocupação dos usuários com a segu-
rança (atualização do antivírus, cuidado 
para não abrir mensagens de desconhe-
cidos), mas uma despreocupação com a 
privacidade. "Tem coisa mais não privada 
do que comentar onde está, o que gosta, 
a marca que prefere? Na rede, cada passo 
que você dá é uma informação" observa 
Bruno Maletta, sócio da M.Sense, espe-
cializada em pesquisa de mercado digital. 

Outro estudo, o Wave 6 — The business 
of social, realizado pela Universal McCann 
(UM), também indica a disposição dos 
jovens internautas em mostrar sua vida, 
personalidade e hábitos nas redes sociais 
em troca de melhores serviços e conteú-
dos. Mas a falta de cuidado com a ques-
tão da privacidade tem consequências. O 
comportamento virtual pode influenciar 
inclusive a seleção de candidatos a um 
emprego — e um comentário inadequa-
do postado na rede social pode ser fatal. 

A outra consequência, menos comen-
tada, é o uso dessas informações pelas 
empresas que querem oferecer produ-
tos ou serviços. "Notamos que a primei-
ra reação do usuário é negativa ao saber 
que alguém está monitorando o que ele 
fala na rede. Mas quando se pergunta se 
o internauta quer que a empresa ofereça 
uma comunicação personalizada, a res-
posta pode ser positiva" esclarece Malet-
ta, ao apontar que, atualmente, se discu-
te mais a utilidade e a relevância do que 
a ética. "Dos usuários do Facebook, 41% 
acham que ele divulga as informações pa-
ra as marcas que estão anunciando. No 
entanto, a utilidade é maior que a preocu-
pação: tanto que os 41% que não confiam, 
continuam usando o Facebook" analisa. 

Aprendizado 
Os brasileiros ainda não tiveram tem-

po para aprender etiqueta nas redes so-
ciais. Esse aprendizado acontece na prá-

Bruno Maletta: internautas querem mais ofertas personalizadas Gil Giardelli: "Brasil está na infância das redes sociais" 

tica, errando e acertando, diz o CEO da 
agência Gaia Creative e professor da ES-
PM, Gil Giardelli. "As pessoas ainda não 
aprenderam o que é só delas e o que vai 
para a web. O que aparece nas redes é 
uma geração de distraídos e muita recla-
mação" afirma. 

O especialista em mídia digital lem-
bra o caso da professora de educação 
infantil que foi demitida depois que 

caiu na rede um vídeo em que ela apa-
recia dançando uma coreografia pro-
vocante. "Podia ser a melhor profes-
sora em sala de aula, mas os pais não 
queriam mais que ela desse aula para 
os filhos deles", diz Giardelli. 

O limite da privacidade é uma questão 
de conveniência para o usuário, conside-
ra Enio Miki, diretor de criação e plane-
jamento da MRM Worldwide Brasil. "O 

Pesquisa quantitativa online com 784 respondentes com mais de 18 anos das classes A, B e C em todo território 

nacional. Questionário estruturado aplicado entre os dias 1 e 7 de junho de 2012 
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jovem não sabe se tem limite. Ele não 
sabe se é certo ou errado se expor muito 
ou pouco. Só vai saber se sofrer deboche, 
bullying digital, enfim, quando sofre uma 
reação" aponta. 

Miki cita outro exemplo dessa despreo-
cupação: pesquisa da revista Time, em 
parceria com a Qualcomm, que coloca 
os brasileiros como os maiores adeptos 
do envio de fotos sensuais entre casais 
via smarthphone. 

"O que você escreve hoje se perpetua 
na rede. Alguns jovens terão de mudar de 
identidade nos próximos anos por cau-
sa de comportamentos preconceituo-
sos ou racistas que expõem hoje" obser-
va Giardelli. 

O especialista dá algumas dicas so-
bre a melhor atitude nas mídias so-
ciais. A primeira é tomar cuidado com 
os avatares. "Quanto mais humaniza-
do você for, melhor" recomenda. A se-
gunda dica é lembrar que a pessoa está 
sempre sendo monitorada. E por fim, 
usar o bom senso: respeitar a opinião 
do outro e debater com educação. A 
recomendação é para que todos sejam 
educadores e alunos ao mesmo tempo 
nas redes sociais. 

Regulamentação 
Nos casos de violação de privacidade, 

é preciso uma base jurídica para que o 
usuário possa se defender. Entre as ações 
para proteger a privacidade e os dados 
pessoais na web, tramita no Congresso 
o projeto do Marco Civil da Internet (PL 
2126/11), de autoria do Poder Executivo 
e elaborado com contribuições de diver-
sos setores da sociedade. O texto busca 
estabelecer direitos e deveres de usuá-
rios, prestadores de serviço e provedo-
res de conexão. 

O Marco Civil é um projeto mais 
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amplo, mas existem propostas para lidar 
com questões mais específicas, como o 
PL 2793/2011, aprovado em maio pela 
Câmara. O texto criminaliza os delitos 
cometidos na internet, como a ação de 
hackers, o roubo de dados e a violação 
de senhas. Em junho, foi apresentado o 
PL n° 4.060/2012, inspirado nos deba-
tes do V Congresso Brasileiro da Indús-
tria da Comunicação, promovido pela 
Associação Brasileira das Agências de 
Publicidade (Abap). 

O projeto exclui de seu escopo os da-
dos para as atividades jornalísticas, pro-
fissionais e comerciais, entre outras. 
Segundo a proposta, o tratamento dos 
dados pessoais só poderá ocorrer por 
solicitação ou autorização do titular 
ou por imposição legal, condição tam-
bém contemplada no projeto de lei do 
Marco Civil. 

Enio Miki: jovem não sabe se é certo ou 
errado se expor muito nas redes sociais 

. "A internet é muito dinâmica, muito 
rápida, muda muito. O Marco Civil em 
discussão no Congresso vai colocar al-
guma ordem nessa questão" acredita a 
advogada Milena Vaciloto Rodrigues, di-
retora do escritório Dantas, Lee, Brock 
& Camargo Advogados, que representa 
clientes como Apple e Google. 

Por enquanto, essa legislação está 
sendo construída no dia a dia. "O mais 
parecido com a proteção da privacida-
de é que é proibido vender o cadastro 
do usuário, a não ser que ele concor-
de expressamente com isso", observa 
Milena, que também é professora as-
sistente de direito do consumidor da 
PUC São Paulo. 

Enio Miki, da MRM Worldwide Brasil, 
defende que haja alguma regulamenta-
ção sobre o uso dos dados pessoais dos 
internautas, embora considere a autor-
regulação como a melhor alternativa ao 
monitoramento do que as pessoas fazem 
na rede. Ele lembra que o mercado publi-
citário e de comunicação tem mostrado 
a autorregulação como "o caminho mais 
prudente e eficiente" A ut
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1525, p.44-46, 3 set. 2012.




