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As autoridades de proteção à
privacidade da União Europeia
anunciaram ontem que plane-
jam agir contra o Google até a
metade do ano, em função de
suas normas de privacidade,
que permitem que o serviço de
buscas unifique dados de usuá-
rios de todas as suas subsidiá-
rias, que variam do YouTube
ao Gmail.

A decisão é o mais recente
desdobramento de um conflito
entre o gigante das buscas e as
autoridades europeias de prote-
ção da privacidade, que consi-
deram as normas de privacida-
de adotadas em março pelo
Google como “altamente arris-

cadas”, ainda que não as te-
nham declarado ilegais. As au-
toridades regulatórias conside-
ram que unificar os dados de
usuários de diferentes serviços
pode representar risco severo
para a privacidade individual.

No ano passado, o Google
consolidou as 60 normas de pri-
vacidade de seus serviços indi-
viduais em uma norma unifica-
da, combinando dados recolhi-
dos sobre usuários de todos os
seus serviços, que incluem o
YouTube, Gmail e a rede social
Google+. Os usuários não têm o
direito de rejeitar essa unifica-
ção de dados.

Em outubro, as 27 autorida-
des nacionais de privacidade
de dados da União Europeia de-
ram ao Google um prazo de
quatro meses para mudar de
abordagem, mencionando 12
“recomendações práticas” pa-
ra que a empresa alinhasse

suas normas de privacidade às
normas europeias.

Ontem, a autoridade france-
sa de proteção da privacidade,
que no ano passado conduziu
um inquérito inicial sobre as
novas normas do gigante da tec-
nologia, anunciou que faria
uma nova investigação, porque
o Google ainda não havia aten-
dido às suas preocupações.

“O Google não ofereceu res-
posta precisa e efetiva”, afir-
mou a CNIL, a autoridade regu-
latória francesa. “Nesse contex-
to, as autoridades europeias de
proteção à privacidade têm o
compromisso de agir e de conti-
nuar suas investigações”. O
Google afirmou ter respondido
à CNIL em 8 de janeiro, listando
medidas já tomadas para aten-
der às queixas. “Estamos engaja-
dos no processo com a CNIL, e
continuaremos a fazê-lo”, dis-
se o porta-voz Al Verney. ■
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O Brasil avança, mas ainda tem
um longo caminho a percorrer
para cercar-se de cuidados no
que se refere à defesa da privaci-
dade dos cidadãos quando o as-
sunto é o uso da rede mundial
de computadores. Ao menos
em quantidade, porém, as pro-
postas de novas leis para regula-
mentar questões relacionadas à
internet só crescem. Levanta-
mento do Centro de Tecnologia
e Sociedade da Fundação Getu-
lio Vargas no Rio de Janeiro com-
prova isso por meio de um ma-
peamento da atividade legislati-
va relativa à internet. O estudo
apontou que, no último trimes-
tre de 2011, foram obtidos 986
resultados no site da Câmara
dos Deputados, enquanto no Se-
nado Federal, foram registrados
133 resultados.

“Nunca se viu uma produção
como esta sobre esse tema no
Brasil. O Legislativo tem dado
mais prioridade ao assunto con-
forme aumentam os incidentes,
já que a tecnologia interfere ca-
da vez mais nas nossas ativida-
des cotidianas”, diz Leandro Bis-

soli, especialista em Direito Di-
gital do Patricia Peck Pinheiro
Advogados.

Ele pondera, contudo, que as
discussões mais avançadas es-
tão na área dos crimes eletrôni-
cos, com a entrada em vigor,
em abril deste ano, da Lei
12.737/2012, que tipifica alguns
delitos ocorridos no ambiente
cibernético, como invasão de
computadores, produção e dis-
seminação de códigos malicio-
sos e a clonagem de cartões. Co-
nhecida popularmente como
Lei Carolina Dieckmann, a lei
12.737 traz alterações no Código
Penal Brasileiro, definindo cer-
tos crimes eletrônicos, como a
falsificação de cartões de crédi-
to e débito. O tratamento de de-
terminadas condutas na inter-
net pelo Direito Penal é uma de-
manda antiga da sociedade, por-
que, sem uma tipificação dos de-
litos, a saída era recorrer ao pro-
cesso civil.

“Se evoluímos em relação

aos crimes cibernéticos, pouco
ainda foi feito no tocante à defe-
sa da privacidade dos cidadãos.
Estamos trabalhando agora em
um novo projeto de lei sobre o
tema. Foram realizadas várias
consultas públicas e estamos ter-
minando um texto final para a
apresentação deste projeto”,
adianta Bissoli.

Enquanto a legislação avan-
ça, nem sempre as práticas dos
cidadão diante da internet
acompanham essa evolução. Os
resultados do último relatório
Microsoft Computing Safety In-
dex (MCSI), por exemplo, mos-
traram que a maioria dos usuá-
rios não está muito preocupada
com a sua segurança na inter-
net. Dentre os entrevistados pe-
la empresa, 55% estão enfren-
tando riscos múltiplos na sua vi-
da online, enquanto apenas
16% deles tomam medidas pró-
ativas de segurança. O MCSI é
um relatório semestral emitido
pela Microsoft, e dessa vez con-
tou com a opinião de 10 mil
usuários de PCs, smartphones e
tablets, em mais de 20 países so-
bre suas impressões pessoais re-
lacionadas à segurança na web.
Quando questionados sobre rou-
bo de informações de contas ou
senhas, 47% dos entrevistados
disseram achar que isso é moti-
vo de preocupação.■

A Fundação Procon de São Pau-
lo (Procon-SP) pediu esclareci-
mentos à Eletropaulo sobre as
interrupções no fornecimento
de energia e falhas no atendi-
mento ao cliente. Na quinta-fei-
ra, dia 14, 44 dos 1,7 mil circui-
tos de energia foram interrompi-
dos. Mas as cerca de 100 mil pes-
soas sem luz não puderam regis-
trar reclamações porque o servi-
ço de atendimento ao cliente
(call center) ficou paralisado,
em um momento crucial para
os consumidores que buscavam
informações, após a intensa
chuva que atingiu a cidade de
São Paulo no fim da tarde.

Diversos relatos de ligações

não completadas foram publica-
dos em redes sociais. O Procon
notificou também a NET por
causa das falhas no serviço de
internet e telefone. Tanto a NET
quanto a Eletropaulo responsa-
bilizaram a Tivit, empresa arma-
zena e processa dados para am-
bas e é responsável pelo call cen-
ter da Eletropaulo.

“A Tivit, fornecedora de siste-
mas, restabeleceu parcialmente
os serviços às 21h30 e 100%, às
23h”, declarou a distribuidora
de energia em nota oficial. No
ano passado, o contingente de
atendentes do call center da
AES Eletropaulo foi aumentado
em 25%, somado à moderniza-
ção de software e atendimento
eletrônico, parte de um investi-
mento de R$ 120 milhões anun-
ciado em julho. ■

EUA discutem lei sobre ataques cibernéticos

O projeto de lei CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act)

voltou à Câmara dos Deputados dos Estados Unidos para ser discutido

na semana passada, o que gerou novos protestos entre as pessoas

que defendem a privacidade na internet. O CISPA nunca foi aprovado

pelo Senado e a Casa Branca afirmou que vetaria a lei caso ela fosse

aprovada. Os deputados afirmam que a ideia por trás da nova lei

é proteger o país e suas instituições contra ataques cibernéticos.
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