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Sabes quanto vale a informação que 
deixas nas redes sociais? 

“A velocidade média de visita a um 
centro comercial é de 1.29 metros por 
segundo, sendo mais lenta ao fim de 
semana. Hoje conseguimos saber 
onde estão as pessoas com uma 
precisão de 50 centímetros. Portugal 
tem uma taxa de penetração de 
telemóveis de 140%. Logo, cobrimos 
98% do universo nacional. Só não 
'escutamos' crianças abaixo de três 
anos", revela Roberto Hugo, CTO 
da empresa Movvo 

’PIRATA’, EX-SEMINARISTA, CIENTISTA 

Jantar no restaurante Galeria de Paris, no Porto, de 
decoração artística. Há uma garrafa de tinto do 
Douro na mesa e comemos carne. Luís Antunes é 
cientista e professor universitário de ciência 
computacional na Universidade do Porto. Também 
poderia ser descrito como um perito em segurança 
ativa. Antigo seminarista, casado, pai de duas 
crianças, desloca-se num monovolume familiar já 
com alguns anos. Ninguém diria que se está 
perante alguém capaz de atacar os sistemas 
informáticos mais sofisticados. Mas estamos. Ele é, 
também, um dos portugueses mais preocupados 
com as ameaças à privacidade do indivíduo neste 
novo mundo tecnológico. 
Durante o jantar, contei-lhe da minha irritação com 
a chamada data industry. Há uns meses, tentei 
comprar um carro (passe a publicidade, um Volvo). 
Procurei-o num site de compra e venda de material 
em segunda-mão e num stand virtual de 
automóveis, ambos portugueses. De seguida, fui 
ao Google, e depois ao Facebook – e rapidamente 

me mostraram anúncios sobre o Volvo que eu 
queria comprar. Isto repetiu-se durante vários dias, 
tanto nos computadores de casa (2) como no da 
redação (1) e ainda nos aparelhos Apple que uso 
(2). Eu desconhecia, mas tanto para a Google 
como para o Facebook possuo um número de 
identificador único, o que explica que a publicidade 
que me é dirigida "passe" entre as minhas várias 
máquinas. Não muito tempo depois, recebi uma 
sms no telemóvel. Era do stand Leal e Catita, a 
mostrar-me os seus carros... Um pouco mais tarde, 
o Flipboard, um agregador de notícias que instalei
no iPad, aconselhava: "Releia aqui a crítica ao Volvo
s40 do ano 2001."
"Sinto-me espiado", disse ao professor de ciência
computacional. "São os cookies", explica-me, "que
permitem isso".  Quando se apercebeu do grau de
intrusão a que os seus cidadãos estavam sujeitos,
a Europa tentou agir, aprovando uma diretiva sobre
privacidade e comunicações eletrónicas. Em
Portugal, a chamada "lei dos cookies" entrou em
vigor em 2012. É por isso, que, hoje, na maioria dos
sites que visitamos, nos é pedido que aceitemos ou
rejeitemos a "política de cookies". Mas a rejeição,
muitas vezes, torna a experiência de navegação
incompleta, desagradável ou mesmo impraticável.
De qualquer forma, aponta o cientista, "a tecnologia
vai sempre muito à frente da lei e criou o device
fingerprint, a impressão digital única do aparelho".
Em breve, "os cookies não serão precisos para
nada!", afiança.
A última moda, explica o professor, é a das grandes
empresas, como a GooglePlus, Linkedin e 
Facebook, por exemplo, oferecerem aos sites os
seus serviços de autenticação. É quando tu, leitor,
entras num outro site através da tua conta FB, G+
ou LI. O site confia na autenticação destas
companhias – "provedores de identidade ", como
lhes chama Luís Antunes. Apenas o internauta fica
mais desprotegido, porque, a partir daí, essas
empresas começam a saber e a seguir tudo o que
fazemos dentro de mais um site.
"O negócio qual é? Os sites não pagam nada. E o
utilizador também não. Mas trata-se de um engano.
Nada é gratuito. Estamos a pagar com a nossa
privacidade", explica, enquanto tira os óculos. "Os
dados que as empresas estão a agregar são
imensos e muitas ainda nem sabem bem para que
servirão, no futuro. Mas sabem que valem muito
dinheiro, que estão sentadas numa mina de ouro."
Uma ONG britânica, dedicada a mudar o
paradigma do negócio desta indústria, calcula que
os dados de um indivíduo pouco preocupado com
a sua privacidade e que quisesse vender hoje a sua 
informação, poderia ganhar 3 675 euros. Um banco
pagaria 200 euros para saber que você está
interessado em comprar casa.
Interrompamos, por ora, este agradável, mas um
pouco assustador jantar.




