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RESUMO 

A interação na web entre usuários e provedores de serviços produz violação de privacidade pela divulgação 

indesejada de dados pessoais, principalmente com o uso da personalização. A Plataforma de Preferências de 

Privacidade (P3P) fornece um nível de privacidade variável, pois é baseada em um contrato de privacidade, que 

pode não ser obedecido pelo site. Este trabalho propõe um verificador semântico acoplado ao P3P que compara o 

contrato estabelecido com o comportamento do site, visando aumentar a sua confiabilidade. Experimentos feitos 

possibilitaram uma análise do comportamento de sites que utilizam políticas de privacidade P3P e os resultados 

relacionados com a presença do verificador semântico. 

 
ABSTRACT 

The interactive use of the web between users and service providers introduces a privacy problem that involves the 

undesired disclosing of user personal information, mainly with the presence of personalization. The Platform for 

Privacy Preferences (P3P) provides a variable level of privacy for the user’s browsing, but the P3P has some 

limitations in the privacy contract which couldn’t be obeyed by the site. This paper presents a new semantic checker 

to the P3P architecture by comparing the contract with the site behaviour to increase its trustworthiness. 

Experiments show the P3P sites behaviour and the results regarded with the action of the semantic checker. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A implementação da interface em aplicações de 
e-commerce deve considerar dois aspectos: as 
necessidades de marketing e a privacidade dos 
usuários, sendo que os dados pessoais dos usuários 
possuem um grande valor. Por um lado, fornecendo 
vantagens competitivas no mercado através do 
marketing e, pelo outro, apresentando uma maior 
confiança do usuário com relação a seus dados 
divulgados. Essa confiança do usuário é 
reconhecida como um item importante para levar ao 
sucesso de um marketing online, e 
conseqüentemente aumentando as compras e vendas 
na web e, dessa forma, melhorando os mercados de 
e-commerce. 

A aplicação da personalização no marketing é 
uma das mais fortes vantagens competitivas de 
mercado e tem se tornado uma ferramenta crítica 
para o progresso de serviços e negócios online. 
Serviços personalizados em sites web são uma 
estratégia bastante atrativa e bem aceita pelos 
usuários. Clientes necessitam sentir que possuem 
um relacionamento pessoal e único com a empresa, 
sendo constatado que sites oferecendo serviços 
personalizados conseguiram um aumento de 47% 
no número de novos clientes (Kobsa 2001).  

Entretanto, para que a personalização possa ser 
aplicada há a necessidade de coleta de informações 
oriundas de várias origens, de forma implícita ou 
explícita.  

A coleta explícita de informação se resume no 
envio de informações por certo indivíduo para um 
determinado destino, e evidentemente, ciente de seu 
envio. A coleta implícita de informação é obtida em 
dados resultantes da observação da navegação do 
usuário, que pode estar ciente ou não de sua 
presença. As informações obtidas por esse método 
contemplam os dados da interação do e-commerce e 
dados de clickstream (Bucklin et al. 2002; 
Montgomery 2004; Montgomery 2003; 
Montgomery 2000), os quais possibilitam a criação 
de perfis do usuário baseados em seus interesses, 
padrões de navegação, preferências e outros. 

A coleta de dados do usuário pode auxiliar no 
marketing de sites de e-commerce, como também 
pode atrapalhá-lo. Dependendo da maneira como é 
realizado o processo de coleta e a análise dos dados 
dos usuários, necessários para a implementação da 
personalização, pode-se caracterizar uma invasão de 
privacidade, já que o usuário perde o controle sobre 
essas suas informações (Privacilla.org 2005). 

Essa falta de privacidade leva a uma perda de 
confiança do usuário, que deixa de acessar certos 
serviços por temer que suas informações pessoais 
sejam divulgadas ou que venham a ter um uso 
indesejado. Constata-se em pesquisa (Teltzrow e 
Kobsa 2004) que 64% dos usuários da web não 
acessaram alguma vez um site web, ou não 
compraram algo por não saberem como a suas 
informações seriam utilizadas. Jutla afirma que 53% 
dos usuários não confiam em sites web comerciais 
de coleta de dados, 66% não se registram em sites 



online temendo que suas informações sejam usadas 
inapropriadamente e 40% falsificam dados quando 
se registram online (Jutla e Bodorik 2003). 

Além disso, a privacidade é considerada ser 
intrinsecamente relacionada com o controle que um 
indivíduo possui sobre uma determinada 
informação (Privacilla.org 2005). Desse modo ela 
deve ser inerente em transações confiáveis, sendo 
que a falta de privacidade contribui para uma falha 
do modelo de negócio do comércio eletrônico. 

Um aumento da percepção do usuário que há 
controle sobre os dados reflete no crescimento da 
adoção a serviços e produtos baseados na web. Esse 
aumento da percepção do usuário é proporcionado 
por uma maior explicação do uso que é feito dos 
dados coletados, ou informando o recebimento de 
algo de valor em troca. Jutla (Jutla e Bodorik 2003) 
reporta que 51% dos usuários da web desejariam 
divulgar dados pessoais para receber algo de valor 
em troca e, Teltzrow (Teltzrow e Kobsa 2004) 
mostra que 90% dos usuários querem que 
perguntem por permissão antes que suas 
informações sejam usadas. 

A questão é encontrar um ponto de equilíbrio, 
em que viabilize obtenção de informações do 
usuário desde que não infrinja sua privacidade. 
Entretanto, encontrar esse ponto de equilíbrio se 
torna difícil pela privacidade ser subjetiva. 
Consequentemente, a coleta de informações feita 
pelos sites também será vista de forma subjetiva, e 
cada indivíduo permitindo certas divulgações de 
informações. 

Diversos mecanismos utilizados para garantir a 
privacidade do usuário têm conseqüências em sua 
forma de acesso, produzindo graus de 
personalização alcançáveis, e dessa maneira podem 
denegrir a disponibilidade de serviços 
personalizados. 

A Plataforma 3P, que vem sendo utilizada de 
forma bastante abrangente e crescente (Kumaraguru 
e Cranor 2005), possibilita o ajuste do nível de 
privacidade de acordo com as preferências do 
usuário, observando suas características e a 
subjetividade da privacidade, bem como a 
implementação de personalização. Além disso, as 
políticas de privacidade têm grande aceitação pelos 
usuários, sendo que 76% dos usuários acham que 
tais políticas de privacidade são muito importantes 
e 55% acreditam que ela torna mais confortante a 
divulgação de informação pessoal (Teltzrow e 
Kobsa 2004). Por outro lado, constata-se que a 
grande maioria dos usuários dá pouca atenção às 
leituras das políticas de privacidade (Teltzrow e 
Kobsa 2004). 

Em vista da grande importância da confiança do 
usuário para o progresso do e-comerce e a grande 
aceitação das políticas de privacidade, uma 
ferramenta para a certificação das políticas P3P é 
apresentada nesse trabalho. Isso se justifica porque 
a plataforma apresenta um baixo nível de 
confiabilidade, por apresentar somente um contrato 

de privacidade entre os usuários e os sites. Isso 
pode permitir práticas maliciosas na construção 
políticas P3P de privacidade que não representam o 
real comportamento do site.  

Este trabalho apresenta a implementação de um 
verificador semântico objetivando o incremento do 
grau de confiabilidade na plataforma 3P. Será 
realizada a certificação de partes das políticas P3P 
de privacidade, efetuando uma conferência com o 
real comportamento de coleta de informações 
explícitas dos sites. 

Na seção 2 são apresentadas as diversas formas 
de acesso aos dados com privacidade. Na seção 3 
apresentamos os mecanismos da plataforma 3P e 
suas limitações. A seção 4 descreve a arquitetura e 
funcionamento do Analisador Semântico proposto. 
A seção 5 apresenta os experimentos e resultados 
obtidos e finalmente a seção 6 descreve as 
conclusões e extensões desse mecanismo. 
 
 
2 MECANISMOS DE PRIVACIDADE  
 

O problema de privacidade na web é tratado por 
propostas que podem ser analisadas pela forma de 
abordagem. A primeira introduz uma arquitetura ou 
mecanismo que tenta manter o anonimato do 
usuário ou dificulta a sua identificação, ou ainda 
utiliza nomes fictícios para preservar a identidade 
do usuário. A segunda abordagem policia os sites 
sobre as políticas de privacidades adotadas, 
relatando as tentativas de violações. 

Na primeira forma de abordagem há diversas 
arquiteturas propostas na literatura, como os filtros 
de cookies, anonimato, pseudônimos e MASKS, 
apresentados a seguir. 

Cookie crushers ou filtros de cookies são os 
mais comuns, possibilitando o controle da 
existência de cookies no computador do usuário, 
evitando que informações pessoais possam ser 
armazenadas para posteriormente serem resgatadas. 

Conceitualmente cookies (Kristol e Montulli 
2000) são empregados para armazenar, no 
computador do usuário, o estado da navegação em 
um determinado site, uma vez que o protocolo 
HTTP não possui estados. O conteúdo do cookie é 
criado pelo servidor web, e armazenado no 
computador do usuário através do navegador. Os 
sites utilizam esse pedaço de informação para o 
armazenamento dos dados relacionados ao usuário, 
coletados através de métodos de análise de 
navegação como clickstream. Clickstream, também 
conhecido como clickpaths, é a rota que o usuário 
escolhe quando clica ou navega por um site. 

O anonimato não permite que qualquer 
informação pessoal seja descoberta, evitando 
problemas de privacidade e identificação da 
identidade do usuário. Conseqüentemente, não é 
possível criar aplicações para a personalização. 
Anonymizer, Onion Routing e Crowds são 
mecanismos típicos dessa abordagem.  



Anonymizer (Anonymizer 2004) é um proxy 
web que encaminha as requisições do usuário e 
aplica certos métodos para mascará-las como suas, 
assim sites web não podem distinguir usuários, 
identificar a origem do acesso e não conseguem 
associar uma requisição a um usuário determinado. 

Onion Routing (Goldschlag, Reedy e Syversony 
1999) é constituído de um ou mais roteadores e 
cada um trabalha como um Proxy, que aplica certos 
métodos para melhorar a privacidade e encaminhar 
randomicamente ao próximo roteador ou para o site 
em questão. Essa rede de roteadores é construída 
dinamicamente, tolerante a falhas e visando evitar 
bisbilhoteiro, pela criação de caminhos randômicos. 

Em Crowds (Reiter e Rubin 1997), cada usuário 
contribui escondendo a origem real de uma 
requisição, com a cooperação dos membros de um 
grupo. Randomicamente e dinamicamente uma 
requisição é encaminhada para um membro de um 
grupo Crowd ou para o site destino, pela mudança 
de roteamento nas requisições não é possível 
determinar o usuário original.  

Outra abordagem para permitir privacidade é o 
uso de pseudônimos, criando nomes fictícios para 
usuários procurando disfarçar a identidade do 
usuário e permitindo personalização. Um exemplo 
desse tipo de mecanismo é o JPWA  (Janus 
Personalized Web Anonymizer) (Gabber et al. 
1997), que atua como um proxy, gerando 
automaticamente apelidos no processo de 
autenticação. Porém, se é descoberto a identidade 
real de um pseudônimo, todas as ações já realizadas 
pelo usuário são expostas, o que torna o proxy um 
ponto de ataque potencial. 

MASKS (Managing Anonymity while Sharing 
Knowledge to Servers) (Rocha et al. 2002) é outra 
abordagem para proteger a privacidade de usuário 
permitindo personalização baseada na idéia do uso 
do proxy, que envolve somente a coleta implícita de 
informação. MASKS cria máscaras que são 
associadas de alguma maneira a um grupo de 
requisições similares, sendo que tais grupos são 
definidos de acordo com interesses do usuário 
exibidos durante a interação com um serviço web.  

Todos esses mecanismos apresentados mostram 
algumas limitações em preservar a privacidade ou 
permitir personalização. 

Outra linha de abordagem introduz a idéia de 
policiar os sites ou informar o usuário sobre as 
políticas de privacidades que são adotadas por eles, 
comunicando as informações que são coletadas. 
Segundo esse critério são apresentados os seguintes 
sistemas. 

Um deles é uma ferramenta que fornece 
informação relacionada a contexto sobre opções de 
privacidade e personalização (Kobsa e Teltzrow 
2005). Sendo um sistema de suporte a navegação do 
usuário, exibindo um diálogo de comunicação de 
situação quando a informação do usuário é coletada. 

A Plataforma para Preferências de Privacidade 
(P3P) (Cranor 2003; Platform for Privacy 

Preferences Project 2005) possibilita uma maneira 
de gerenciar a navegação do usuário por um método 
padronizado de divulgação de como as informações 
do usuário são obtidas, como serão utilizadas e o 
seu compartilhamento por terceiros. Esse 
gerenciamento é realizado através da verificação de 
políticas de privacidade P3P por um agente de 
usuário.  

Esse trabalho apresenta uma mecanismo que 
pode ser adicionada ao agente do usuário visando 
aumentar o nível de confiabilidade de P3P para os 
seus usuários. Essa ferramenta, detalhada na seção 
4, compara a atitude do site com relação às 
especificações P3P. 
 
 
3 PLATAFORMA 3P 
 

A Plataforma para Preferências de Privacidade 
(P3P) foi desenvolvida pelo Wide World Web 
Consortium (Platform for Privacy Preferences 
Project 2005) com o objetivo de fornecer uma 
maneira dos usuários manterem suas privacidades 
enquanto acessam algum tipo de serviço em um site 
web. A Plataforma 3P não é uma arquitetura para 
controlar a divulgação de informações do usuário, 
mas propõe de um contrato entre os sites e os 
usuários, definindo um protocolo que permite que 
administradores do site publiquem a sua política de 
privacidade. 

Sites web são habilitados a expressar suas 
práticas de privacidade pela plataforma 3P em um 
formato padrão baseado no vocabulário P3P. É 
utilizada uma codificação XML com nomes 
espaçados para definir as políticas de privacidade 
do site, dizendo qual informação está obtendo e 
qual forma está usando para obtê-la, onde e por 
quanto tempo a informação será armazenada, quem 
é o responsável e o propósito da coleta de 
informação. O vocabulário P3P é planejado para ser 
descritivo do comportamento de um site, mas não 
simplesmente um indicador de obediência para uma 
lei particular ou um código de conduta. 

As políticas de privacidade de um site devem ser 
referenciadas com suas respectivas e específicas 
particularidades, permitindo a determinação da 
abrangência da política em determinada região do 
site. Para produzir isso é necessária a especificação 
de um arquivo de referência de política pela 
plataforma 3P. Essa referência de política é uma 
codificação em XML com nomes espaçados que 
pode especificar a política para um site inteiro, 
porções de um site ou para um único documento 
web, referenciando uma ou mais políticas as suas 
respectivas partes no site. Define ainda os métodos 
de acesso para os quais a política é aplicável e o 
período de tempo para o qual ele alega que é 
considerado ser válido. 

De qualquer modo, a localização do arquivo de 
referência P3P deve ser conhecida para iniciar a 
análise com o emprego da respectiva política de 



privacidade P3P. Os quatro mecanismos que podem 
ser utilizados para indicar o local do arquivo de 
referência da política são apresentados a seguir. 

Uma forma é utilizar um local previamente 
conhecido, onde o agente do usuário pode obter o 
arquivo de referência de política antes que qualquer 
recurso seja requisitado, pois não é necessário 
procurar por algo que informe a localização. Esse 
local padrão é o caminho /w3c/p3p.xml adicionado 
ao endereço do site em questão. 

Os cabeçalhos HTTP podem apontar para um 
arquivo de referência de políticas, através da 
criação de um novo cabeçalho de resposta, que 
indica a sua localização por um campo P3P neste 
novo cabeçalho denominado policyref. 

Uma tag de link HTML pode ser usada para 
obter o arquivo de referência de política, onde o 
link indica o local do arquivo de referência de 
política. Essa tag do link codifica a informação do 
arquivo de referência da política, que é expresso 
usando um cabeçalho P3P. Da mesma forma, a tag 
de link XHTML também pode ser usada para 
apontar para uma localização do arquivo de 
referência da política. 

As preferências do usuário informam a maneira 
como o agente do usuário deve atuar quando 
analisar uma política de privacidade de um site. 
Elas contêm a especificação de quais informações o 
usuário permite que sejam divulgadas ou obtidas 
pelos sites. Através dessas preferências o agente 
deve analisar a política de privacidade em questão, 
se a atitude do site infringe a privacidade do usuário 
ou não. 

O agente P3P do usuário trabalha como uma 
ferramenta que atua cooperando com o navegador. 
Ele pode ser um plugin adicionado ao navegador, 
um servidor proxy, ou construído nos navegadores 
web.  

O agente do usuário procura por uma referência 
de um arquivo de referência de política no 
cabeçalho HTTP, tags de link HTML e pelo local 
bem conhecido. Com o arquivo de referência ele 
pode obter a política de privacidade respectiva a 
URL que o usuário requisitou e começar a analisar a 
política comparando com as preferências de 
privacidade do usuário. Esse processo de análise 
resulta em uma indicação com símbolos, sons ou 
gerando alertas para o usuário, mostrando se a 
privacidade do usuário é quebrada pela página web 
requisitada ou não. 
 

Limitações da P3P 

 
A especificação P3P apresenta uma limitação 

imposta ao usuário de que o controle de sua 
privacidade deve ser confiado completamente em 
políticas de privacidade de sites web (Rocha et al. 
2002). Essa limitação é fundamentada no fato que 
P3P não pode garantir que sites atuarão seguindo 
suas políticas, uma vez que P3P é somente um 
documento descrevendo a política de privacidade 

de um site. Isso significa que o usuário deve confiar 
inteiramente nas políticas estabelecidas pelo sites 
acessados, mesmo que a política não seja confiável, 
e desta forma, evidenciando a vulnerabilidade da 
plataforma. 

O site pode estar obtendo informação adicional 
daquela que é especificada pela política de 
privacidade, e o usuário não tem garantias de qual 
informação está sendo coletada. E isso pode passar 
de forma despercebida, já que é confiada na 
sinalização do agente do usuário que realiza, de 
forma automática, a análise da política. 

Adicionalmente, o site pode usar os dados 
obtidos de uma maneira que não corresponde 
àquela que foi expressa pelas políticas de 
privacidade com relação à armazenagem, tempo de 
utilização, divulgação e propósito de coleta da 
informação do usuário. 

Leis e programas auto-reguladores que 
protegem a privacidade do usuário podem ser 
verificados durante a assimilação da política P3P, e, 
assim, impondo certa obediência com relação à 
retidão da política relacionada ao site. Tais leis são 
somente um meio de influenciar os sites web a 
serem verdadeiros na construção de suas políticas, 
mas não garantem que todos os sites a aplicam. 

Para garantir que as políticas P3P sejam 
observadas é necessário inserir algum mecanismo 
que não possa ser manipulado pelos sites, e que esse 
mecanismo execute uma verificação de lealdade das 
políticas de privacidade levando em consideração o 
comportamento dos sites, que é a inserção de um 
verificador semântico para as  políticas P3P. 
 
 
4 VERIFICADOR SEMÂNTICO DAS 
POLÍTICAS P3P 
 

O verificador semântico apresentado nesse 
trabalho objetiva estender a Plataforma 3P, 
adicionando uma maior confiança para a navegação 
do usuário pela conferência da retidão da política de 
privacidade proposta pela Plataforma 3P. Essa 
conferência se realiza por inserir um analisador 
semântico ao agente P3P do usuário que faz uma 
verificação das políticas de privacidade P3P. Essa 
verificação é feita comparando o comportamento do 
site com sua política de privacidade, sendo que o 
comportamento é representado pelo código fonte do 
site que chega ao navegador do usuário. 

O mecanismo de verificação deve estar 
localizado no computador do usuário, buscando-se 
aumentar a segurança desse mecanismo. Com isso 
garante-se que o site não tenha acesso ao 
mecanismo com vistas a corrompê-lo para produzir 
um resultado falso. 

No processo de personalização da informação 
do usuário não há garantias de saber o seu destino, 
para quem será divulgada e por quanto tempo será 
utilizada. O tratamento dessa informação pode ser 
feito de forma manual, não havendo meios de 



 
 

Fig. 1 - Diagrama que apresenta a inserção do verificador semântico na arquitetura da Plataforma P3P. 

 

analisar as ações que podem ser realizadas com os 
dados, ou de forma automática, por um mecanismo 
que é inalcançável para ser analisado. Desse modo a 
análise da política de privacidade com o 
comportamento do site é delimitada na verificação 
da coleta dados, e além dessa abordagem somente 
resta a confiança na política de privacidade como 
único meio de policiamento das atitudes do site com 
as informações coletadas, ou crença nos códigos de 
lei (Platform for Privacy Preferences Project 2005).  

A coleta de informação pode ser realizada de 
forma implícita ou explícita. Na coleta implícita os 

coletores de informação utilizam meios que não 
podem ser identificados por algum método 
mecânico de análise, ou não seguem um padrão 
para que possam ser identificados. Essa é a razão 
que a coleta implícita de informação não é abordada 
nesse trabalho, pois a coleta explícita é o único 
meio que pode ser analisado a partir do computador 
do usuário. Mas os cookies podem ser identificados, 
já que eles são armazenados no computador do 
usuário através de uma requisição HTTP. 
Entretanto, eles são somente uma forma de 
armazenagem de informação coletada e não de 
obtenção de dados. 

A coleta explícita pode ser observada na análise 
do código fonte html da página acessada pelo 
usuário. A requisição de dados, feita aos usuários, é 
realizada por elementos html de entrada de dados. 
Considerando que a geração de páginas dinâmicas 
sempre resulta em uma codificação html, e que um 
código de página de um site que chega ao 
computador do usuário sempre está codificado com 
as primitivas html.  

Para encontrar os lugares onde a informação do 
usuário é obtida é necessário procurar pelas tags 
form no código fonte da página em questão. E cada 
campo input de entrada dados em cada form no 
código fonte do site representa uma entrada de dado 
que o usuário pode entrar para ser enviado para o 
site. Para realizar a análise é necessário encontrar 

cada um desses campos de entradas de dados e 
compará-los com a respectiva política P3P para 
averiguar se, através da página, o site está obtendo 
alguma informação além da qual a política 
especifica. 

A validação da política de privacidade pode 
resultar em uma sinalização adicional para o usuário 
ou mesmo até influenciar o resultado que o agente 
sinaliza.  Sendo assim o funcionamento do 
mecanismo de verificação é realizado da seguinte 
forma, incorporado na plataforma 3P, que pode ser 
visualizado pela figura 1. 

Numa requisição de página feita pelo usuário 
em seu navegador (1) em uma arquitetura que 
possui P3P, o agente de usuário intercepta a 
requisição (2). Inicialmente procura (3) (4) por uma 
política P3P de privacidade para poder analisar as 
políticas do sites com as preferências do usuário 
(5). Com a análise feita, o agente pode sinalizar 
para o usuário positivamente (11), permitindo que 
ele possa acessar a página (6) (7) (10) (12), ou 
negativamente, deixando a cargo do usuário 
escolher se deve ou não acessar a página que 
deseja.  

Com a incorporação do mecanismo de 
verificação no agente de usuário, o processo de 
análise e sinalização para o usuário terão um rumo 
diferente. O mecanismo faz a análise semântica com 
a política de privacidade obtida (5) e o código fonte 
(8). Por essa análise é criada uma sinalização que 
pode ser incorporada a que o agente do usuário 
produz (11), ou pode ser refinada pelo agente como 
um critério adicional em seu processo de análise de 
política (9). 

Uma arquitetura do funcionamento do 
verificador semântico é apresentada pela figura 2. 
Nela, podem ser observadas três entradas, arquivo 
do código fonte html e a respectiva URL (1), 
arquivo de referência da política de privacidade (2) 
e arquivo de política P3P de privacidade (3). 
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Fig. 2 - Arquitetura e funcionamento do verificador semântico. 

 

 
 

Fig. 3 - Diagrama de seqüência de requisição de página de um exemplo de execução do verificador semântico. 

 

A partir dessas entradas será iniciada a análise 
da política pelo Verificador Semântico. 
Primeiramente é necessário encontrar a respectiva 
política de privacidade da página segundo a sua 
URL (4), para isso é utilizado um analisador léxico 
para reconhecer os elementos do arquivo de 
referências (5). Retornando o nome da política que 
deve ser utilizada. 

Determinada a respectiva política são obtidos os 
elementos de entrada de dados, campos input (6). 
Também é utilizado o analisador léxico para 
reconhecer os elementos html e poder encontrá-los 
(7). Os elementos data da política de privacidade 

também serão obtidos (8) utilizando um analisador 
léxico para identificá-los. 

Obtidos os elementos de ambos, é realizada uma 
comparação de cada campo input do código fonte 
html com os elementos da política de privacidade 
para averiguar se o campo é especificado por ela 
(10). Dependendo dessa comparação que é 
realizada pode ser retornado um resultado positivo 
ou negativo (11) que pode ser utilizado em uma 
sinalização adicional para o usuário ou um critério a 
ser analisado pelo agente P3P de usuário. 

A figura 3 apresenta um diagrama de seqüência 
que exemplifica a execução de uma requisição de 



página do usuário, análise de políticas de 
privacidade P3P e validação da política P3P em 
relação ao comportamento do site. 

Na figura 3 as linhas cheias representam as 
requisições do usuário e as respostas P3P sem a 
inclusão do funcionamento do mecanismo, e as 
linhas pontilhadas representam a atuação do 
mecanismo de verificação adicionado ao P3P. No 
exemplo o usuário está requisitando uma página e o 
agente do usuário está obtendo o arquivo de 
referências das políticas e o arquivo de políticas de 
privacidade. Sendo que o mecanismo de verificação 
checa a retidão da política de privacidade em 
questão. Ao fim do processo o usuário pode receber 
a página requisitada ou receber uma mensagem de 
sinalização advertindo-o sobre algum problema com 
a política de privacidade do site. 

Entretanto, a realização de tudo isso é possível 
se a política de privacidade P3P de um site e o 
código fonte do mesmo estão construídos 
corretamente. 

Além disso, cada campo de entrada de 
informação precisa ser delimitado pela política de 
privacidade do site, e os campos de entrada de 
dados no código fonte do site precisam ter alguma 
ligação com os respectivos campos de sua 
especificação P3P, que no caso é o campo html 
possuir um nome igual à especificação da política 
P3P.   

Entretanto, essa ligação proposta restringe 
bastante a construção das páginas, que devem 
possuir os nomes dos campos input do código html 
iguais aos nomes que a especificação delimita. Mas 
a implementação dessa ferramenta é inicial e 
utilizada mais para testes. Uma abordagem mais 
adequada é a inclusão de um arquivo de atribuições 
junto com a política P3P para realizar a verificação. 
Esse arquivo contém linhas que atribuem o nome do 
campo input do código fonte html ao nome do 
elemento data da política de privacidade. 
 
 
5 EXPERIMENTOS E RESULTADOS 
 

Os experimentos foram realizados buscando 
apresentar uma situação de como se encontram os 
sites e suas respectivas políticas P3P de 
privacidade. Ao invés de mostrar um estudo de caso 
ou um exemplo de execução do mecanismo, 
buscamos nesse trabalho evidenciar a maneira como 
estão construídas as políticas de privacidade e 
relatar se estão em conformidade com as restrições 
impostas pelo mecanismo de verificação semântico.  

A pesquisa consistiu em realizar um processo 
automático semelhante ao de análise do mecanismo 
de verificação implementado. Obter cada código 
fonte de cada página e sua respectiva política de 
privacidade. A partir desses dois arquivos foi feita 
uma análise que extraiu da política os elementos 
data de cada statement, e extraiu do código fonte da 
página cada elemento input do tipo text, que 

corresponde aos campos de entrada de textos. Foi 
feita somente a observação do campo input do tipo 
text porque interessa para pesquisa a mostra da 
situação de como a política de privacidade está 
sendo utilizada pelos sites. A partir disso foi 
realizada uma comparação dos nomes dos 
elementos data da política com os elementos input 
da página.  

Nessa primeira análise, automática, houveram 
somente resultados negativos. Isso ocorreu devido à 
restrição necessária para realizar as comparações, 
os campos de entrada html possuírem o mesmo 
nome que na especificação P3P.  

Mas realizando uma segunda análise manual dos 
dados coletados, algumas evidências puderam ser 
observadas. Essa análise manual consiste em 
observar os elementos input obtidos com seus 
elementos data respectivos. Na observação feita foi 
realizada uma análise que abrange o significado dos 
nomes dos campos input coletados com o 
significado dos elementos data obtidos.  

Inicialmente foram acessados 100 sites 
concordantes com a Plataforma 3P. Os endereços 
desses sites foram retirados de uma listagem em 
http://www.w3.org/P3P/compliant_site. De uma 
amostragem de 100 sites somente 57 puderam ser 
analisados, os outros 43 possuíam algum problema 
que impossibilitava o seu acesso ou o uso de sua 
política P3P de privacidade: o site estava em 
construção, não foi encontrado, o acesso foi 
proibido, houve problemas na construção sintática 
das políticas P3P, as políticas não foram ser 
encontradas ou o arquivo de referências das 
políticas não foram encontrados, partindo da busca 
pelo local bem conhecido do arquivo de referências. 

Alguns resultados podem variar de um dia para 
o outro, pois sites podem ser retirados do ar em um 
dia para manutenção e estarem no ar novamente no 
dia seguinte. Desse modo, a pesquisa apresentada 
nesse trabalho foi realizada no dia treze de junho de 
2005. 
 

A partir desses 57 sites corretos 120 páginas 
foram obtidas para que seus códigos fonte html 
fossem analisados. Pela análise 33 páginas das 120 
não possuíam qualquer elemento input de entradas 
de dados, e desse modo não foram utilizadas para a 
verificação. Portanto, a partir de uma amostragem 
de 87 páginas foi obtido o seguinte gráfico 
apresentado na figura 4. 

Para apurar os dados resultantes do experimento 
alguns parâmetros foram determinados para dividir 
os dados em categorias, e através delas construir um 
perfil e obter conclusões de cada construção de 
política de privacidade. A criação das categorias 
permeia as várias situações possíveis que poderiam 
ser encontradas numa análise das políticas P3P de 
privacidade. 

Pela pesquisa somente se tratar da coleta 
explícita de informação, a especificação (Platform 
for Privacy Preferences Project 2005) de dados 



dinâmicos não foi considerada, como dynamic.http, 
dynamic.clickstream ou dynamic.cookies. 

As 87 páginas foram classificadas em seis 
categorias, de acordo como apresentavam suas 
políticas de privacidade. 

A categoria “A” delimita as páginas que 
possuem uma política P3P de privacidade que não 
descreve especificamente ou genericamente nenhum 
de seus campos input de seus códigos fonte html. 

A categoria “B” delimita as páginas que 
possuem políticas que especificam de forma 
genérica todos ou grande parte de seus campos 
input. Essa forma genérica pode ser considerada 
pela política somente descrever o que é feito com 
qualquer dado que seja coletado pela página, ou 
também pode ser uma especificação genérica como 
user.business-info ou user.home-info. 

A categoria “C” delimita as páginas que 
possuem uma política de privacidade que especifica 
cada elemento input do form em seus códigos html. 
Como por exemplo, o um campo input com nome 
name e com especificação na política com nome 
user.name. 

A categoria “D” delimita as páginas que 
possuem política de privacidade que especifica 
somente alguns campos input do código fonte. 

A categoria “E” delimita as páginas que 
possuem nomes de campos input no código html 
que não podem ser entendidos seus significados ou 
possuem significado muito genérico, como 
loesung1, sp-q ou word. Sendo que a política possui 
elementos data que especificam campos input. 

A categoria “F” delimita as páginas que 
possuem alguns nomes de campos input no código 
html que podem ser entendidos e são especificados 
pela política de privacidade. 

Também foi observado que a grande maioria das 
páginas, próxima da totalidade, especificava a 

coleta de dados dinâmicos, mesmo para aquelas 
políticas que nada diziam para coleta explícita de 
dados. Isso evidencia que os sites concordantes com 
o P3P se preocupam em especificar a coleta 
implícita de informação, mas especificam 
pobremente os campos input.  

Pela presença de muitas páginas com políticas 
mal configuradas, mostra que os administradores 
dos sites se preocupam somente em estar 
condescendente com o P3P, ou não estão 
preparados para gerar políticas mais representativas 
do comportamento de seus sites. 

Entretanto, analisando somente aqueles que se 
preocupam em especificar mais detalhadamente as 
coletas explícitas de informação, que são 
aproximadamente 44,86% das páginas, algumas 
conclusões podem ser tomadas. 

Dessas páginas, a menor percentagem, cerca de 
7,70% deles, corresponde àqueles que especificam 
a política P3P de privacidade de forma genérica. 
Mostrando que uma pequena parte daqueles que se 
importam em descrever corretamente suas políticas 
de privacidade não o faz de forma detalhada. 

Aproximadamente 10,25% equivale às páginas 
que especificam detalhadamente os elementos de 
coleta explícita de informação. Isso mostra que há 
sites que estão preocupados em utilizar de forma 
correta toda a funcionalidade da plataforma 3P. 

Em 17,95% das páginas há uma especificação 
de somente alguns campos. Evidenciando que 
somente os campos que acreditam ser mais 
importantes na coleta de dados, ou aqueles que 
puderam ser delimitados pela política de 
privacidade de acordo com o conhecimento que 

 
Fig. 4 - Gráfico que apresenta o resultado do experimento classificado em categorias de situação da política P3P de 

privacidade. 

 



possuíam da especificação das políticas P3P de 
privacidade. 

Cerca de 28,2% das páginas, nenhum campo 
pôde ser entendido, e aproximadamente 35,9% 
delas, alguns campos podem ser entendidos e estão 
delimitados pela política de privacidade. Mostrando 
que o empecilho para a atribuição dos elementos 
data para os campos input foi somente a linguagem 
ou contexto específico que encontra a codificação 
html.  

Portanto, em termos gerais pode ser concluído 
que 44,82% das páginas que utilizam a plataforma 
especificam detalhadamente em grande maioria seus 
campos de coleta explícita de informação. 

Esses resultados demonstram que mais da 
metade dos sites que utilizavam P3P não 
especificavam corretamente as informações que 
eram coletadas por formulários.  Isso mostra que é 
necessário um maior conhecimento da plataforma 
por aqueles que constroem as políticas P3P para 
melhorar suas semânticas. 

Entretanto foram encontradas políticas P3P bem 
delimitadas, que condiziam com as informações que 
eram coletadas pelos sites. Essa situação mostra que 
há campo para implantação generalizada do 
verificador semântico. No caso, o verificador 
atuaria como uma ferramenta regulamentadora das 
políticas P3P que resulta em uma certificação de 
qualidade de privacidade. Com isso reforçando a 
construção adequada das políticas P3P, e 
aumentando a confiança dos usuários nas políticas e 
conseqüentemente nos sites Web. 
 
6 CONCLUSÕES 
 

Dentre todos os resultados dos experimentos 
realizados, pode-se observar que a totalidade dos 
sites que se utilizam da política P3P não se 
encaixam nas restrições impostas para execução do 
mecanismo. Observou-se também mais da metade 
da mostra desses 100 sites condescendentes com a 
plataforma 3P não procuram especificar 
detalhadamente os dados que são obtidos dos 
usuários visitantes. 

Como evidenciado no experimento apresentado, 
essa abordagem considera a coleta de dados 
explícita, que pode ser analisada no código fonte do 
site. A coleta de dados implícita e a utilização dos 
dados coletados pelos sites não são o objetivo de 
resolução do problema, pois não podem ser 
identificada pelo seu código fonte. Essa solução 
apresentada possui essas limitações, mas as 
violações de privacidade mais simples e, portanto 
mais freqüentes em sites condescendentes são 
contempladas pelo mecanismo.  

A inserção desse mecanismo na plataforma 3P 
aumenta a confiabilidade dos usuários por garantir 
que todos os dados que são obtidos estão 
especificados pela política P3P de privacidade. O 
mecanismo seria um reforço adicional para os sites 
que utilizam P3P e detalham a especificação dos 

dados coletados, e forçaria os outros sites a 
detalharem os elementos da informação coletada. 
Sendo assim, além de aumentar a confiabilidade nas 
políticas de privacidade, também melhoria a 
construção das políticas P3P, com um detalhamento 
maior em suas especificações.  

O próximo passo é melhorar o processo de 
verificação suprimindo a restrição que cada campo 
de entrada html deve ter o mesmo nome que na sua 
respectiva política de privacidade P3P, podendo ser 
empregado um arquivo armazenado junto com a 
política de privacidade que faça a ligação dos 
nomes. Pode ainda ser acrescentada à verificação 
uma análise dos cookies, usados pelos sites para a 
identificação do usuário e de seu perfil. 
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