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A privacidade dos 71 milhões
de brasileiros que navegam na
internet vale muito dinheiro e
está em risco no debate em torno
das regras para o funcionamento
da rede mundial de computadores no Brasil. O texto do marco
civil da internet em discussão
no Congresso vem atraindo um
jogo de lobbies e deixa brechas à
proteção de dados dos usuários.
A nova legislação permite que as
informações pessoais que circulam pelos sites acionados pelos
internautas sejam usadas para
alimentar o mercado de publicidade direcionada.
Apesar de assegurar, à primeira
vista, a inviolabilidade dos dados,
o texto em tramitação agride a
privacidade do usuário, como
pode ser conferir numa leitura mais atenta da
proposta. O perigo mora no artigo do projeto
que supostamente garantiria os direitos dos
internautas. Apesar de proibir o fornecimento
a terceiros de registros de conexão e acesso, o
texto abre exceção para casos em que o próprio

usuário dá "consentimento livre,
expresso e informado" para o uso
de seus dados. Isso acontece, na
maioria das vezes, sem que a pessoa se dê conta. Ocorre que praticamente todos os termos de adesão
para a criação de contas de e-mails
ou redes sociais incluem essa autorização automática. O cliente não
tem opção: ou concorda com os
termos de uso ou simplesmente
não usa os serviços. A artimanha
garante aos provedores de serviços
o acesso a dados dos internautas.
A invasão se dá na forma de uma
aparente coincidência: o internauta comenta sobre um produto ou
serviço na rede e logo passa a ser
bombardeado por anúncios.
A manobra é replicada nos cadastros de sites de compras e outros
serviços online. Ela é mais flagrante no Google.
Ali, para abrir uma conta no Gmail, o usuário
esbarra num termo de adesão escrito apenas em
inglês, no qual abre mão da privacidade. "Você
concorda que o Google pode usar seus dados de
acordo com a política de privacidade", diz um tre-
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