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W O R L D C L A S S T R AV E L E R S

TRANSOCEAN
CHRONOGRAPH UNITIME

Jennifer Valentino-DeVries 
e Jeremy Singer-Vine
The Wall Street Journal

Andy Morar, residente no Esta-
do americano da Geórgia, está 
querendo comprar um BMW. 
Recentemente ele entrou em con-
tato com uma concessionária por 
meio de um formulário no site 
da revendedora, fornecendo seu 
nome e informações de contato.

Sua mensagem foi para a con-
cessionária — mas também foi 
enviada, sem seu conhecimen-
to, para uma firma que rastreia 
pessoas que pesquisam on-line 
automóveis para comprar. Em 
uma fração de segundo, uma 
análise dos sites de automóveis 
que Morar tinha visitado anoni-
mamente podia ser vinculada ao 
seu nome verdadeiro e estudada 
pela concessionária.

A capacidade cada vez maior de 
associar a identidade da vida real 
das pessoas com seus hábitos de 
uso da internet marca uma virada 
na área da privacidade, desfazen-
do ainda mais a fronteira já nebu-
losa entre nossa vida pública e 
privada. Na busca de informações 
cada vez mais precisas e valiosas 
sobre possíveis clientes, as firmas 
de rastreamento estão redefinin-
do o que significa ser anônimo.

Veja-se a Dataium LLC, firma 
que rastreia compradores de 
carro como Morar. Segundo 
a Dataium, as pesquisas dos 
usuários na internet continu-
am anônimas, embora possam 
ser vinculadas aos seus nomes. 
A justificativa: a Dataium não 
dá às concessionárias detalhes 
clique-a-clique do histórico de 
navegação da pessoa, mas sim 
uma análise dos seus interesses.

O uso da identidade real em 
toda a web está aumentando 
velozmente. Um exame feito pelo 
The Wall Street Journal de quase 
1.000 sites importantes concluiu 
que 75% agora incluem inserções 
de redes sociais, como o botão 
“Curtir” do Facebook ou o botão 
“Tweet” do Twitter. Esses botões 
podem vincular a identidade da 
pessoa à sua navegação em uma 
escala sem precedentes e podem 
até mesmo detectar a chegada 
do usuário a uma página mesmo 
que ele nunca clique no botão.

Em outra pesquisa, o WSJ exa-
minou o que acontece quando 
a pessoa se registra em cerca de 
70 sites populares que exigem 
registro e concluiu que, em mais 
de 25% das vezes, os sites repas-
sam a outras empresas informa-
ções pessoais como o nome real 
do usuário, seu e-mail ou nome 
de usuário. Um grande site de 
namoro repassava para agên-
cias de publicidade a orientação 
sexual da pessoa e seus hábitos 
de uso de drogas, segundo o per-
fil descrito pelo próprio usuário.

Até fins de 2010, quando o WSJ 
escreveu sobre a Rapleaf Inc., 
firma pioneira que tinha inven-
tado uma forma de rastrear as 
pessoas on-line pelo e-mail, essa 
prática era quase desconhecida. 
Hoje, empresas como a Dataium 
estão levando essas técnicas a 
um novo nível.

Monitorar as pesquisas de 
alguém que quer comprar um 
carro dá às concessionárias 
várias vantagens. Não só elas 
poderão saber se a pessoa está 
falando sério — estará realmente 
procurando um conversível ver-
melho, ou apenas fantasiando? 
— como também ter uma com-
preensão detalhada das suas 
preferências. “Assim, quando 
o cliente chegar à concessioná-
ria eu já sei o que fazer”, disse o 
cofundador da Dataium, Jason 
Ezell, numa palestra um con-
gresso de revendedoras de auto-
móveis no ano passado, que foi 
filmado e postado on-line.

Morar, de 38 anos, vem pesqui-
sando atentamente o utilitário 
esportivo BMW X5 modelo 2013, 
verificando preços de venda 
recentes para determinadas con-
figurações. Representantes da 
Dataium não quiseram mencio-
nar nenhum detalhe específico 
que sabem sobre ele, ou mesmo 
se têm conhecimento de algum.

A Dataium informou que as 
concessionárias podem ver ape-
nas uma análise do comporta-
mento da pessoa, não os deta-
lhes de cada site de carros que a 
pessoa visita. As informações são 
vinculadas ao e-mail do usuário 

apenas quando este os fornece 
voluntariamente a uma conces-
sionária, afirmou a Dataium.

A empresa que é dona da con-
cessionária que Morar visitou, a 
Asbury Automotive Group Inc., 
informou que dá avisos de pri-
vacidade aos clientes “sobre o 
uso de informações pessoais não 
públicas”. Ele não quis dizer se 
tinha usado informações sobre 
Morar fornecidas pela Dataium.

As firmas que fazem rastrea-
mento on-line sempre afirmaram 
que as informações que coletam 
são anônimas e, portanto, inócu-
as. Mas a definição de “anônimo” 
dada pela indústria da internet 
mudou com o tempo.

Depois de uma batalha regu-
latória épica no início da década 
de 2000 sobre a privacidade na 
web, a indústria de publicidade 
on-line concluiu, de modo geral, 
que “anônimo” significa que 
uma empresa não tem acesso às 
“IIP”, termo do setor para “infor-
mações de identificação pessoal”. 
Agora, porém, algumas firmas 
qualificam seu rastreamento ou 
publicidade como “anônimas” 
mesmo que saibam ou utilizem 
o nome real ou e-mail da pessoa.

O argumento delas: conti-
nua sendo anônimo porque as 
informações de identidade são 
removidas, protegidas ou sepa-
radas do histórico de navegação. 
A Facebook Inc., por exemplo, 
oferece um serviço que mostra 
anúncios para grupos de pessoas 
com base no e-mail, mas apenas 
se o anunciante já tem esse ende-
reço de e-mail. A Facebook infor-
ma que não repassa os e-mails 
dos usuários para anunciantes.

“Vamos apresentar anúncios 
a você com base na sua identi-
dade”, disse Erin Egan, diretora 
de privacidade da Facebook, 
“mas isso não significa que você 
seja identificável”. A Facebook, a 
Rapleaf e outras empresas tam-
bém informam que anonimi-
zam os dados.

Como isso funciona? Um site 
usa uma fórmula para transfor-
mar os e-mails de seus usuários 
em sequências misturadas de 
números e letras. Um anuncian-
te faz o mesmo com suas listas de 
e-mails de clientes. As duas então 
enviam suas listas criptografadas 
a uma terceira firma, que procura 
as combinações entre elas. Quan-
do dois dados combinam, o site 
pode exibir um anúncio direcio-
nado a uma pessoa específica; 
mas nenhum e-mail verdadeiro 
mudou de mãos.

Ainda assim, a grande facili-
dade com que os dados pessoais 
podem ser transmitidos on-line 
dificulta ao usuário saber se suas 
informações estão seguras. Uma 
pesquisa do WSJ com 50 sites 
populares, e também com o pró-
prio site do WSJ, concluiu que 12 
deles repassam a terceiros dados 
potencialmente identificado-
res, como endereço de e-mail ou 
nome verdadeiro completo.

O WSJ testou outros 20 sites 
que lidam com dados confiden-
ciais, incluindo sites que tratam 
de relações pessoais, informa-
ções médicas e filhos. Nove 
destes repassavam para outras 
empresas informações poten-

cialmente identificadoras.
Por vezes, as informações eram 

criptografadas e enviadas, de 
maneira especial, para alguma 
outra firma. Outras vezes, porém, 
o nome do usuário era simples-
mente incluído no nome ou ende-
reço da página da web. Essa infor-
mação vai automaticamente para 
todas as agências de publicidade 
com presença em uma página da 
web, a menos que o dono do site 
tome medidas para evitar isso.

Nos testes, o site do próprio 
WSJ repassou quantidades consi-
deráveis de informações pessoais 
dos usuários. Ele enviou os ende-
reços de e-mail e nomes reais 
de usuários para três empresas. 
O site também repassou outros 
detalhes, como sexo e ano de 
nascimento, que o WSJ.com per-
mite que a pessoa inclua quando 
preenche seu perfil no site.

Uma porta-voz do WSJ disse 
que a maior parte desse repasse 
de informações de identificação 
pessoal não era intencional e esta-
va sendo corrigida. O único repas-
se intencional de informações de 
identidade, disse ela, era uma 
versão criptografada do e-mail 
do usuário, enviada a uma firma 
que manda e-mails de publicida-
de para os leitores que optem por 
recebê-los. Ela disse que o WSJ 
solicita das firmas com que traba-
lha que assinem um compromis-
so que as impediria de usar dados 
que receberem indevidamente.

Outro site que repassa muitas 
informações, o serviço gratuito de 
namoro OkCupid, enviou nomes 
de usuários para uma empresa; 
enviou idade, sexo e código pos-
tal para sete empresas; orienta-
ção sexual para duas empresas; e 
informações sobre uso de drogas 
para seis empresas (“Você usa 
drogas: ‘nunca’, ‘às vezes’ ou ‘com 
frequência’?”). Também enviou 
uma versão anonimizada dos 
e-mails para uma firma que diz 
que os utiliza para ajudar clientes 
a obter informações sobre os usu-
ários nas suas listas de e-mail.

“Nenhuma dessas informações 
é identificável pessoalmente”, diz 
o diretor-presidente do OkCupid, 
Sam Yagan. Ele acrescenta que o 
OkCupid, de propriedade da IAC/
InterActiveCorp, é sincero com 
os usuários acerca dos dados que 
coleta. “A publicidade é, e sempre 
será, parte do modelo de negó-
cios. Ela permite que o produto 
seja gratuito”, disse ele.

Um atrito com os órgãos regu-
ladores em relação à privacidade 
na web no início da década de 
2000 fixou as regras básicas que 
hoje estão sendo postas à prova. 
Na época, a Comissão Federal 
de Comércio, o Cade americano, 
investigou a fusão da agência de 
publicidade on-line DoubleClick 
Inc. com uma tradicional gigan-
te das malas diretas, a Abacus 
Direct, devido a temores de que 
a Abacus pudesse mesclar suas 
listas de nomes e endereços reais 
com os perfis de navegação na 
web coletados pela DoubleClick.

A DoubleClick (agora de pro-
priedade da Google Inc.) final-
mente concordou em não fazer 
isso. A disputa gerou um grupo 
de autorregulação do setor que 
se comprometeu a não vincular 

as informações de identificação 
pessoal com os dados de navega-
ção na web, a menos que o usuá-
rio opte por isso explicitamente. 

Mas o fascínio da identidade 
real permanece. Afinal, é assim 
que a maioria das empresas 
monitora seus clientes. Uma loja 
física também pode “capturar 
coisas como o nome, cidade e e-
mail” quando uma pessoa com-
pra algo ou se inscreve para um 
cartão de fidelidade, disse um 
representante da Yahoo Inc. 

A Yahoo oferece um serviço, 
o Audience Match, que permite 
a um varejista encontrar seus 
clientes on-line e direcionar seus 
anúncios a eles. A Yahoo infor-

ma que usa dados anonimizados 
e não repassa aos anunciantes os 
nomes ou dados de navegação 
na web dos usuários.

No passado, era difícil para os 
varejistas e as firmas de rastre-
amento identificar os usuários 
on-line. Hoje, uma única página 
da web pode ter programas de 
rastreamento inseridos de deze-
nas de firmas diferentes de publi-
cidade ou rastreamento. Esses 
programas muitas vezes com-
partilham informações entre si. 
Por exemplo: Se você fizer como 
Morar, que está procurando car-
ros, e der seu nome a um site, este 
pode ser visto por outras firmas 
que têm anúncios ou programas 

especiais inseridos no site.
É tão fácil compartilhar esse 

tipo de dados que muitos sites 
que o WSJ contatou informaram 
que estavam fazendo isso aciden-
talmente. O problema é fácil de 
resolver, mas persiste há anos.

Craig Wills, professor de ciên-
cia da computação no Worcester 
Polytechnic Institute, publicou 
uma pesquisa em 2011 mostran-
do que 56% de mais de 100 sites 
vazavam informações privadas 
de maneiras semelhantes às 
encontradas na análise do WSJ. 
“As informações entram, mas não 
sabemos se estão sendo descar-
tadas e ignoradas ou guardadas 
para uso posterior”, disse ele.

A ascensão das redes sociais 
também facilitou vincular a 
identidade das pessoas reais ao 
seu comportamento on-line. 
O botão “Curtir”, por exemplo, 
pode enviar informações ao 
Facebook sempre que um usuá-
rio do Facebook visita algum site 
que tenha esse botão, mesmo 
que ele não clique no botão.

Estes botões e os programas 
relacionados dão às redes sociais, 
que muitas vezes conhecem 
o nome real das pessoas, uma 
visão geral sem precedentes de 
comportamento on-line.

A Google afirmou que mantém 
os dados da sua rede social Goo-
gle+ separados do seu serviço de 
rastreamento de anúncios e que 
não usa os dados dos botões do 
Google+ que não foram clicados. 
A Twitter informou que analisa 
os dados dos seus botões que não 
foram clicados para recomendar 
outras pessoas que um usuário 
pode querer seguir, mas não para 
outros fins. A Facebook informou 
que utiliza dados dos botões 
“Curtir” que não foram clicados 
apenas para fins de segurança e 
para corrigir erros no software.

(Colaborou Ashkan Soltani.) 
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Eles sabem o que você está querendo comprar

Empresas

1 A Dataium põe um arquivo de monitoramento, 
ou ‘cookie’, no computador da pessoa que está 
visitando um site de venda de carros. O cookie 
tem um número exclusivo de identificação.

2 Conforme o usuário visita mais sites, a Dataium constrói um perfil 
de seus hábitos de consumo. Isso é possível porque a Dataium tem 
códigos em sites de automóveis por toda a web.

3  Quando o usuário dá o 
nome ou email a uma 
concessionária on-line, a 
Dataium pode, às vezes, 
associar sua análise de 
hábitos de consumo on-line 
ao nome da pessoa.

4 Quando o internauta preenche 
um formulário ou clica num link, a 
Dataium pode ver que o cookie 
instalado no computador de fato é 
associado a uma pessoa. O perfil 
que a Dataium cria pode 
especificar, por exemplo, que carros 
a pessoa olhou, ou se ela está 
seriamente interessada em comprar 
ou só dando uma olhada.

6 Com essas 
informações, a 
concessionária
pode saber que 
emails mandar 
para uma 
pessoa, ou como 
abordar o cliente 
quando ele 
chega à loja.Ilustração de Jason Lee

The Wall Street Journal

Como eles sabem
A Dataium, que monitora mais de 10.000 sites de carros, pode associar uma análise de navegação on-line com o nome das pessoas

Seu nome

5 A Dataium pode fornecer à concessionária uma análise do perfil do usuário, 
com base no comportamento dele nas buscas on-line por um carro novo.

Carro

Carro

Privacidade on-line Técnicas de rastreamento na internet dão novo sentido à palavra “anonimato”
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vFonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 dez. 2012, Empresas, p. B11.




