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RESUMO 

Ameaças como vazamento de dados, roubo de identidade, vigilância, criação de 

perfis e dossiês, bem como as políticas de privacidade mutantes das redes sociais estão 

frequentemente relacionadas com danos à reputação e perda da privacidade. Este estudo faz 

uma explanação geral da legislação no contexto internacional e um exame crítico em artigos, 

documentos e pesquisas de opinião, analisando as questões de privacidade da informação – e 

as definições de privacidade como um todo – investigando as diferentes facetas da 

privacidade e como a tecnologia nos desafia a realinhar nossas expectativas de privacidade. 

Trabalhamos com a hipótese de que o cuidado com a proteção à privacidade de dados 

pessoais tende a figurar entre as qualidades buscadas por usuários de aplicativos de software, 

e, portanto, deverá se constituir em elemento fundamental de vantagem competitiva no 

mercado de aplicativos. Nossa hipótese foi suportada pela descoberta de estratégias e uma 

miríade de soluções de software para a proteção da privacidade nas fases de coleta, 

armazenamento, processamento e disseminação de informações. A privacidade está em 

necessidade urgente de preservação e as estratégias regulatórias vigentes parecem não estar à 

altura da tarefa. As empresas, que levam em conta a privacidade como um valor inerente aos 

projetos e desenvolvimento de seus produtos e tecnologias, estimulam o espírito de inovação 

e destacam-se no mercado, construindo um relacionamento de confiança com seus clientes e 

usuários. Espera-se trazer conhecimento científico a estudantes e profissionais comprometidos 

com a ética, com os valores de liberdade e autonomia e interessados no tema privacidade da 

informação. 

 

Palavras-chave: anonimato, Big Brother, Big Data, cookies, ética, informação 

pessoalmente identificável, integridade contextual, legislação de privacidade, PbD, políticas 

de privacidade, privacidade, Proteção Integrada da Vida Privada, rastreamento, redes sociais, 

reputação, segmentação comportamental, tecnologias de reforço à privacidade, vigilância. 



 

 

 

ABSTRACT 

Threats such as data leakage, identity theft, surveillance, profiling and dossiers, as 

well as the mutant privacy policies of social networks, are commonly related to harms as 

injure to reputation and loss of privacy. This study presents a general explanation of the 

privacy law in the international context, and examines articles, documents and surveys, 

critically analyzing the issues of information privacy – and the privacy definitions as a whole 

– investigating the different facets of privacy and how technology challenges us to realign our 

expectations of privacy. We hypothesized that the care to protect personal data privacy tends 

to be among the qualities searched by users of software applications, and thus should be a key 

element of competitive advantage in the applications market. Our hypothesis was supported 

by the finding of strategies and a myriad of software solutions for the protection of privacy in 

the phases of collection, storage, processing and dissemination of information. Privacy is in 

urgent need of preservation, and the current regulatory strategies do not seem to be up to the 

task. Companies that take privacy as an inherent value to the projects and development of 

their products and technologies, stimulate innovation and stand out in the marketplace, 

building a relationship of trust with their customers and users. We expect to bring scientific 

knowledge to students and professionals committed to ethics, to the values of freedom and 

autonomy and interested in the topic of information privacy. 

 

Keywords: anonymity, behavioral targeting, Big Brother, Big Data, contextual 

integrity, cookies, ethics, personally identifiable information, privacy, privacy-enhancing 

technologies, PbD, Privacy by Design, privacy legislation, privacy policies, social 

networking, reputation, surveillance, tracking 
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1  INTRODUÇÃO 

I had chosen to use my work as  
a reflection of my values.3 

― Sidney Poitier 

1.1  MOTIVAÇÃO: AS PESSOAS SE PREOCUPAM COM A PRIVACIDADE? 

Os usuários da Internet estão se tornando mais conscientes sobre privacidade e 

descobrindo que não precisam desistir de sua privacidade ao usar Internet. Este interesse mais 

consistente no controle de suas informações pessoais é expresso através da adoção de 

soluções de software para proteção da privacidade e da recusa a oferecer informações para um 

negócio ou empresa, por acharem que não eram realmente necessárias ou que eram 

informações muito pessoais. Ainda assim, muitos continuam compartilhando suas reflexões 

no Facebook, suas fotos no Flickr, experiências profissionais no LinkedIn, ou suas 

localizações no Foursquare, Waze ou Google Maps, conectando suas identidades on-line com 

essas peças-chave de informações pessoais. 

Os usuários sabem avaliar os perigos potenciais (fraudes e roubo de identidade, 

vazamento de informação, criação de perfis e dossiês, etc.) da perda gradual de privacidade 

em relação aos benefícios da utilização de um determinado site/serviço? Os usuários são 

capazes de tomar decisões informadas?  

Pesquisas explorando as práticas4 e expectativas5 de privacidade dos indivíduos na 

Europa e Estados Unidos (USA), revelam contradições nas atitudes e comportamento real 

declarado dos usuários. Essas contradições aparentes demonstram como o entendimento de 

risco, de espaço público, de informações privadas, bem como do papel da internet no dia-a-dia 

é diferente entre crianças, adolescentes, pais, professores, jornalistas e estudiosos 

(MARWICK, 2010). 

                                                

3 Escolhi usar meu trabalho como um reflexo dos meus valores. (tradução livre) 
4 Digital Footprints. PEW Research Center’s Internet & American Life Project. Dec, 2007. Disponível em: 
<http://www.pewinternet.org/Reports/2007/Digital-Footprints.aspx>. Acesso em: 30 julho 2013 
5 Reputation Management and Social Media: How people monitor their identity and search for others on-line. 
PEW Research Center’s Internet & American Life Project. May, 2010. Disponível em: 
<http://www.pewinternet.org/Press-Releases/2010/Reputation-Management.aspx>. Acesso em: 30 julho 2013 
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Entretanto, descobriu-se, em pesquisa recente sobre engenhos de busca6 e 

privacidade na internet, que quase três quartos dos 2000 adultos entrevistados em USA estão 

preocupados com a coleta de informações pessoais por sites e engenhos de busca e 

consideram como invasão de privacidade a ideia de seus históricos de busca serem utilizados 

para direcionar informações para eles, seja em resultados de pesquisa personalizados ou 

publicidade direcionada. No cenário brasileiro, há uma carência de informações semelhantes. 

O conhecimento das expectativas e práticas dos usuários, tanto adultos como jovens, 

com relação à privacidade serve de base para futuros estudos, como também para o design e 

desenvolvimento de soluções e artefatos tecnológicos, dado o fato de que os adultos que 

executam a maioria das pesquisas, também produzem comentários na mídia e criam as 

tecnologias que os jovens usam (MARWICK, 2010). 

 

1.2  CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA  

Antes de adentrar na especificidade do tema, faz-se necessário uma contextualização 

maior como forma de se entender o panorama multifacetado das questões de privacidade e a 

relação entre seus diversos aspectos. 

Em seu livro “Code v2”, Lessig (2006) descreve os quatro principais reguladores do 

comportamento humano no ciberespaço: 

 A lei regula o comportamento no ciberespaço pela ameaça de punição, que 

pode incluir proibições e sanções por difamação e violação de direitos 

autorais on-line; 

 Normas-sociais também regulam o comportamento no ciberespaço através de 

estigmas que a comunidade impõe, garantindo que o comportamento de um 

usuário esteja de acordo com as expectativas da comunidade em um mundo 

on-line, por exemplo, como no site de rede social Facebook; 

                                                

6 Search Engine Use 2012. PEW Research Center’s Internet & American Life Project. March, 2010. Disponível 
em: <http://pewinternet.org/Reports/2012/Search-Engine-Use-2012.aspx>. Acesso em: 30 julho 2013 
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 O mercado é outro tipo de restrição. Mercados regulam o preço pago para 

acesso à internet e à informação na internet, em função das restrições e 

oportunidades de mercado. Reputação no mercado é afetada pelo uso que 

empresas fazem de dados pessoais e, em alguns casos, as empresas podem 

oferecer serviços mais caros, com uma promessa maior de proteção de 

privacidade; e 

 Finalmente, as tecnologias, tanto hardware quanto software, que habilitam 

e/ou restringem através de códigos e bloqueios físicos impostos, por exemplo, 

em alguns lugares, você deve digitar uma senha antes de ter acesso, em outros 

lugares que você pode entrar sem necessidade de identificação. O código 

(arquitetura) ou protocolos definem essas características. 

Baseado no modelo da arquitetura de controle de Lessig (1998), vamos explorar 

esses quatro aspectos como forças ou restrições influenciando na proteção e para a violação 

da privacidade, como mostra a Figura I. 

Figura I – As quatro facetas da privacidade 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Lessig (2006) 

 

No estudo da privacidade, estas quatro áreas são distintas, mas claramente 

interdependentes e, comumente, agem em conjunto, embora cada uma funcione de maneira 

diferente: 

1. As normas ou mecanismos sociais regem as interações humanas e podem 

restringir a privacidade através de um estigma que a comunidade impõe. Por 

outro lado, os mecanismos sociais existentes podem dar suporte à privacidade 

em áreas onde a tecnologia por si só será inadequada; 
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2. Mecanismos legais são codificações de normas sociais. A lei restringe através 

da punição que ameaça, no entanto, como Lessig (2006) apontou, a sua 

eficácia depende, em grande medida da aplicação adequada, o que em um 

futuro de computação ubíqua será certamente um desafio. Neste estudo, 

iremos contemplar diferentes enquadramentos legais, a fim de avaliar que 

tipo de proteção de privacidade essas leis codificam. 

3. Mercado - regula através de preço, oferta e demanda. Os incentivos de 

mercado à coleta e processamento de dados pessoais são muito elevados, pois 

os dados dos usuários tornaram-se uma moeda, um trunfo comercial, tanto 

para fins de marketing interno, quanto para terceiros, além de serem úteis 

para avaliar como a empresa pode melhorar seu serviço para a clientela. 

4. Tecnologia – restringe através de bloqueios físicos, como senhas, firewall, o 

limite de 140 caracteres do Twitter ou a arquitetura de privacidade do 

Facebook que determina o que podemos fazer por lá. Criptografia facilita 

tanto esconder como autenticar, ou seja, a mesma tecnologia que bloqueia 

também pode ser usada para verificar a identidade. Enfim, tecnologias podem 

recriar privacidade onde outras tecnologias podem tê-la apagado, o código 

pode enfraquecer normas e leis, como também pode apoiá-las, por exemplo, 

com técnicas de anonimato e pseudoanonimato para minimizar a coleta de 

dados. 

Normas sociais, princípios éticos, leis e tecnologia, todos influenciam uns aos outros, 

criando uma complexa teia de interações onde uma alteração em um dos aspectos sempre tem 

um efeito sobre os outros. 

A análise desses aspectos nos dará suporte para uma discussão mais fundamentada 

sobre a privacidade na era digital. Principalmente porque privacidade, em um sentido amplo, 

está sob ataque nos dias de hoje em uma série de frentes: vigilância eletrônica, leis de 

antiterrorismo, crescentes avanços tecnológicos e práticas de negócios, bem como com as 

políticas de privacidade mutantes das Redes Sociais.  

Quando pensamos em perda de privacidade, muitas vezes relacionamos com ameaças 

como fraude e roubo de identidade, vazamento de dados, danos à reputação e criação de perfis 

e dossiês. Ameaças à privacidade são muito reais, em todas as fases da informação: coleta, 
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processamento, armazenamento e distribuição. Mas há outro perigo: o risco de vazamento de 

dados por meio de análise de dados. 

Dwork (2006) descreve o problema de tornar os dados acessíveis à análise, sem 

contudo permitir divulgação de informações sobre uma pessoa específica, como um 

"problema puramente de privacidade". E por ser tão difícil construir uma base de dados que 

seja analisável sem que libere dados de um indivíduo, tem havido uma longa lista de casos 

onde os dados foram revelados. 

Essas falhas de privacidade são também falhas de definição, que não captam uma 

noção global robusta de privacidade. 

Acadêmicos, ativistas e políticos têm se esforçado para definir a privacidade da 

informação, mas muitos admitem ser a tarefa praticamente impossível. Soma-se a esta 

complexidade, o rápido desenvolvimento das tecnologias e constante surgimento de novas 

preocupações, que não são acompanhadas pelas leis ou teorias. São definições e políticas de 

privacidade de banco de dados não planejadas para lidar com informações em outros bancos 

de dados futuros. 

Tanto governos quanto empresas privadas estão se valendo de leis de privacidade 

ultrapassadas para facilmente acessar, processar e distribuir nossas informações privadas, nos 

empurrando para uma sociedade de vigilância 24 horas, enquanto constroem e "mineram" 

imensos bancos de dados sobre quem você é, aonde você vai e o que você faz. E quem poderá 

determinar quando tal vigilância é moralmente aceitável ou não? 

O problema da privacidade "em público", surge, então, como uma importante 

preocupação na proteção das informações pessoais. Para Marwick (2010), a grande parte dos 

estudos de privacidade on-line foca sobre risco, ao invés de compreender quão diferente é o 

papel da internet no dia-a-dia de jovens e adultos e da necessidade de espaços privados para 

os jovens, onde eles possam socializar longe dos olhares de pais ou professores.  

Embora a guarda da esfera íntima contra a invasão injustificada seja um aspecto 

importante na proteção da privacidade, negligenciando-se a esfera mais ampla, rouba-se das 

pessoas a facilidade e conforto do anonimato quando socializam, realizam comércio ou se 
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envolvem em atividades políticas e de lazer on-line e off-line7. Segundo Nissenbaum (1997), a 

tecnologia de informação desperta a necessidade de uma teoria mais abrangente, para não 

usurpar da privacidade em público. Portanto, a ideia de duas esferas distintas, do "público" e o 

"privado", é em muitos aspectos um conceito ultrapassado. 

1.3  HIPÓTESE 

A hipótese de trabalho assevera que o cuidado com a proteção à privacidade de 

dados pessoais do usuário tende a figurar entre as qualidades buscadas por usuários de 

aplicativos de software, e, portanto, deverá se constituir em elemento fundamental de 

vantagem competitiva no mercado de aplicativos. 

1.4  QUESTÕES DE PESQUISA  

Neste estudo, foi levantado o problemas central “Por que é importante preservar a 

privacidade?” e, de forma a respondê-lo, foram investigadas as seguintes questões 

específicas: 

 Que interesses vêm ameaçando a privacidade da informação?  

 O que estamos tentando salvaguardar com a preservação da privacidade? 

 De que forma podemos preservar a privacidade das informações na internet?  

 Qual a demanda por produtos que ofereçam aos usuários/consumidores uma 

maior privacidade e controle sobre as informações pessoais on-line? 

 Quais as estratégias e soluções de software atualmente em uso para a garantia 

de que as tecnologias de informação e comunicação (TIC) possam ser usadas 

de forma eficaz e eficiente, sem colocar em risco a privacidade do usuário? 

 

                                                

7 Entrega de pizza em 2015. Veja: Ordering Pizza in 2015. The American Civil Liberties Union (the ACLU 
Foundation). Disponível em: <https://www.dotrights.org/ordering-pizza-2015>. Acesso em: 30 julho 2013 
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1.5  OBJETIVOS  

A proposta desse estudo é servir de arcabouço teórico para aumentar a consciência e 

estimular discussões sobre a privacidade na era digital. Mais especificamente, este estudo se 

propõe a encorajar a adoção e o desenvolvimento de soluções que preservem ou não 

coloquem em risco a privacidade dos usuários. 

Para tanto, e sem pretensão de exaurir todo tema, visto que bastante vasto e 

complexo, o estudo visa realizar um ensaio sobre o panorama multifacetado da privacidade e 

um exame das ferramentas e métodos para o tratamento da privacidade da informação. 

1.6  CONTRIBUIÇÃO/RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se, com o presente estudo, oferecer uma seleção das estratégias e soluções de 

software atualmente em uso para a proteção da privacidade, bem como trazer uma 

contribuição aos usuários, estudantes da área técnica e demais profissionais comprometidos 

com a ética e interessados no tema "privacidade da informação". 

1.7  ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho está estruturado da seguinte maneira: o Capitulo 2 trata da conceituação 

temática da privacidade e apresenta as motivações para a proteção à privacidade e para um 

entendimento das violações de privacidade, introduzindo o Modelo de Fronteiras da 

Privacidade de Marx (2001) e a Taxonomia de Privacidade de Solove (2006), com exemplos 

para ilustrar as duas abordagens. 

O Capítulo 3 apresenta o aspecto social da privacidade, onde são abordados os 

conceitos de reputação, identidade, anonimato, "informação pessoalmente identificável" (PII) 

e um comparativo entre privacidade e segurança. Finalizamos com uma análise sobre o 

modelo de “Privacidade como Integridade Contextual" de Helen Nissenbaum e a dicotomia 

entre público e privado, além das questões sociais sobre Big Data, vigilância e 

monitoramento. 
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O Capítulo 4 apresenta o enquadramento jurídico da privacidade no contexto 

internacional, ressaltando as abordagens e exemplos relativos à privacidade na União 

Europeia e nos Estados Unidos da América, além das legislações vigentes no Brasil. 

O Capítulo 5 contempla os aspectos econômicos e mercadológicos da privacidade, 

tratando da autorregulação e de questões que envolvem a segmentação dos anúncios on-line: 

corretores de dados, rastreamento e confecção de perfil dos usuários on-line. Para tanto, são 

apresentados os conceitos de “opt-in”, “opt-out” e cookies, além da nova legislação de cookies 

da União Europeia. Na seção de Privacidade do Consumidor, abordamos a proteção de dados 

dos consumidores norte-americanos e europeus e a legislação brasileira referente ao comércio 

eletrônico. Ao final deste capítulo, investigamos os Termos de Serviço e Políticas de 

Privacidade dos websites. 

Dedicamos o Capítulo 6 ao estudo das tecnologias para proteção da privacidade, 

introduzindo o conceito de P3P, “Do Not Track”, Tecnologia de Reforço à Privacidade (PET), 

Proteção Integrada da Vida Privada (PbD), como também outras abordagens atuais que têm a 

privacidade como requisito durante todo o ciclo de desenvolvimento de sistemas e artefatos 

tecnológicos. Ao final deste capítulo, como resposta às questões que motivaram esta pesquisa 

e aos problemas concretos apresentados ao longo deste estudo, analisamos e oferecemos uma 

seleção dos métodos, ferramentas e extensões (add-ons) atualmente disponíveis para 

salvaguardar a privacidade das informações on-line. 

Por fim, o Capítulo 7 apresenta as considerações finais, onde mostramos uma 

perspectiva pessoal sobre como o que começou como uma especificação técnica simples se 

transformou num estudo mais abrangente e político, quando tentamos abordar questões não-

técnicas necessárias ao entendimento da privacidade on-line. Neste capítulo também 

apresentamos as limitações deste estudo, as lições aprendidas e recomendações para trabalhos 

futuros. 
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2  PRIVACIDADE: CONCEITUAÇÃO TEMÁTICA 

“The poorest man may in his cottage bid defiance to all the force of 
the Crown. It may be frail; its roof may shake; the wind may blow 

through it; the storms may enter, the rain may enter,—but the King of 
England cannot enter; all his forces dare not cross the threshold of 

the ruined tenement!” 
― William Pitt, the Elder, 1763.8 

 

Desde a famosa declaração de William Pitt (o Velho) do direito de recusar a entrada 

forçada, a privacidade pessoal é comumente sumarizada na frase “My home is my castle” 

(“Minha casa é meu castelo”). 

Depois, em 1890, dois advogados americanos ― Samuel Warren e Louis Brandeis 

― publicaram “The Right to Privacy”, que se tornou o primeiro grande artigo a defender um 

direito legal à privacidade, enquadrando-a como uma ação de responsabilidade civil, cabível 

de reparação das lesões e descrevendo privacidade como "o direito a ser deixado só". Louis 

Brandeis previu, décadas antes da Internet, que a tecnologia pode ameaçar a privacidade: 

Recent inventions and business methods call attention to the next step which 
must be taken for the protection of the person, and for securing to the 
individual … the right ‘to be let alone’ … Numerous mechanical devices 
threaten to make good the prediction that “what is whispered in the closet 
shall be proclaimed from the house-tops”. (WARREN, 1890)9 

 

Brandeis tornou-se juíz da Suprema Corte e possuía uma postura à frente de seu 

tempo com sua percepção do papel da tecnologia na evolução dos padrões legais. Em 1928, 

com a popularização do telefone e a invenção de escutas, ele defendeu o direito constitucional 

                                                

8 O homem mais pobre pode, em sua casa de campo tentar desafiar toda a força da Coroa. Ela talvez seja frágil; 
seu teto pode tremer; o vento pode soprar através dela; as tempestades podem entrar, a chuva pode entrar,—mas 
o Rei da Inglaterra não pode entrar; todas as suas forças não se atrevam a cruzar o umbral da habitação em 
ruínas! (tradução nossa). Veja: John Bartlett (1820–1905). Familiar Quotations, 10th ed. 1919. Disponível em: 
<http://www.bartleby.com/100/248.6.html>. Acesso em: 30 julho 2013 
9 “Invenções recentes e métodos de negócio chamam a atenção ao passo seguinte a ser tomado para a proteção da 
pessoa e para garantir ao indivíduo ... o direito "a ser deixado em paz" ... Inúmeros dispositivos mecânicos 
ameaçam tornar real a previsão de que ‘o que é sussurrado no quarto será proclamado a partir dos telhados’.” 
(tradução nossa) 
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à privacidade, tomando uma opinião divergente no caso Olmstead v Estados Unidos10, em que 

o governo americano grampeou as conversas telefônicas do suposto contrabandista e a 

Suprema Corte considerou, em uma decisão 5-4, que a proibição da Quarta Emenda sobre 

busca e apreensão injustificadas não se aplicava às escutas telefônicas11. Brandeis tornou-se, 

assim, o primeiro jurista a reconhecer a ameaça da tecnologia aos cidadãos e a interpretar o 

direito constitucional à privacidade na Quarta Emenda (em inglês: Fourth Amendment) 

The progress of science in furnishing the Government with means of 
espionage is not likely to stop with wiretapping. Ways may someday be 
developed by which the Government, without removing papers from secret 
drawers, can reproduce them in court, and by which it will be enabled to 
expose to a jury the most intimate occurrences of the home. (MR. JUSTICE 
BRANDEIS, 1928)12 

 

Posteriormente, no caso Katz v Estados Unidos13, em 1967, o Tribunal refinou a 

interpretação da cláusula sobre busca e apreensão injustificadas na Quarta Emenda para 

incluir intrusões imateriais com tecnologia, anulando Olmstead v. Estados Unidos, e 

estendendo a proteção da Quarta Emenda para todas as áreas onde os indivíduos têm uma 

"expectativa razoável de privacidade". 

No final dos anos 1960, com o surgimento do processamento informatizado, as 

vantagens do uso de computadores para processar dados de forma mais eficiente eram cada 

vez mais evidentes, assim também foram crescentes as preocupações sobre a possível perda 

de dignidade ou a erosão dos direitos que poderiam resultar do uso indevido de dados pessoais 

Houve também o reconhecimento da necessidade de capacitar os cidadãos na defesa de seus 

                                                

10 Olmstead v. United States. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 1928. Disponível em: 
<http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0277_0438_ZS.html>. Acesso em: 30 julho 2013 
11 Veja sobre a Quarta Emenda (Fourth Amendment) no capítulo 4 – Aspectos Legais da Privacidade: 
Enquadramento Jurídico. 
12 O progresso da ciência em equipar o governo com meios de espionagem não é provável que pare com escutas 
telefônicas. Algum dia, podem ser desenvolvidas maneiras pelo qual o Governo, sem necessidade de remover 
papéis de gavetas secretas, seja capaz de reproduzí-los em juízo, e assim ele será habilitado a expor a um júri as 
ocorrências mais íntimas de uma casa. Do juiz Brandeis, discordante. (tradução nossa) 1928. Disponível em: 
<http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0277_0438_ZD.html>. Acesso em: 30 julho 2013 
13 Katz v. United States. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 1967. Disponível em: 
<http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0389_0347_ZS.html>. Acesso em: 30 julho 2013 
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direitos e os acadêmicos começaram a ter interesse nas implicações de privacidade de novas 

tecnologias, a começar com Westin (1967), escreveu em seu livro “Privacy and Freedom”14: 

Privacidade é a reivindicação de indivíduos, grupos ou instituições  
para determinar por si mesmos quando, como e em que medida  
a informação sobre eles é comunicada a outros. (tradução nossa) 

A definição de privacidade de Westin (1967), frequentemente descrita como 

privacidade da informação, contém quatro estados de privacidade ― solidão, intimidade, 

anonimato e reserva ― que, quando equilibrados, proporcionam autonomia pessoal, liberação 

emocional, autoavaliação, limite e controle da comunicação: 

Cada indivíduo está continuamente empenhado em um processo de 
ajustamento pessoal, em que ele equilibra o desejo de privacidade com o 
desejo de divulgação e comunicação de si para os outros, em função das 
condições ambientais e as normas sociais estabelecidas pela sociedade em 
que vive. (WESTIN, 1967, tradução nossa) 

Westin (1967) acredita que as novas tecnologias alteram o equilíbrio entre a 

privacidade e divulgação, e que os direitos de privacidade podem proteger os processos 

democráticos, limitando a vigilância do governo. 

As limitações tanto da definição de Warren e Brandeis, como da definição de Westin, 

são que ambas não sugerem “o que a privacidade representa e o que está ou não incluído no 

seu âmbito de proteção”. (LEONARDI, 2012) 

Procurar uma definição única para privacidade pode ser um esforço inútil, enquanto 

seu objetivo permanecer obscuro. Mas, por que é importante preservar a privacidade? O que 

estamos tentando salvaguardar? O que pode ser adquirido quando se tem privacidade? Quem 

deve protegê-la? 

 O usuário/consumidor com sua responsabilidade individual? 

 O governo, através de política/legislação? 

 O mercado, por autorregulação? 

 A tecnologia? 

                                                

14 Alan Westin, Prof. de Direito Público e Governamental da Columbia University. Disponível em: 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Westin>. Acesso em: 30 julho 2013 
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2.1  MOTIVAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE 

Os parâmetros de privacidade variam muito entre os indivíduos: uma pessoa pode 

sentir-se perfeitamente confortável compartilhando seu salário com um amigo, enquanto outra 

acha que é uma informação privada; alguém pode não ter problema algum ao passar por um 

scanner corporal no aeroporto, outra pessoa pode sentir que sua privacidade é violada. 

Analisando as motivações de privacidade a partir de uma perspectiva legal, Lessig 

(2006) enumera quatro fatores principais que impulsionam a legislação de privacidade:  

1. Capacitação: Vendo privacidade principalmente como privacidade 

informacional, cujo objetivo é dar às pessoas o poder de controlar a 

divulgação e disseminação de informações sobre si mesmas. As informações 

pessoais são vistas como uma propriedade privada, o que implicaria o direito 

de vender a totalidade ou partes dela, como convém ao proprietário, 

2. Utilitário: Do ponto de vista do titular dos dados, a privacidade pode ser vista 

como um utilitário fornecendo proteção mais ou menos eficaz contra 

perturbações, tais como chamadas telefônicas não solicitadas, spam ou e-

mails. Essa visão deriva da definição de privacidade de Brandeis "O direito 

de ser deixado em paz", onde o foco é a redução da quantidade de 

perturbação para o indivíduo. Um exemplo de como uma motivação 

particular pode conduzir a política pública é a legislação anti-spam15 nos 

EUA, que oferece privacidade como um utilitário, restringindo o envio não 

solicitado de e-mail. 

3. Dignidade: Dignidade pode ser descrita como "presença de equilíbrio e 

autoestima em sua conduta a um grau que inspira respeito". Isto não só 

implica estar livre de suspeitas infundadas (por exemplo, ao ser alvo de uma 

escuta, onde a intrusão não é geralmente percebida diretamente como uma 

perturbação), mas centra-se no equilíbrio da informação disponível entre duas 

pessoas. Por exemplo, em qualquer relacionamento onde há um considerável 

                                                

15 Veja: U.S. State Anti-Spam Laws: Introduction and Broader Framework. Disponível em: 
<http://www.law.cornell.edu/wex/inbox/state_anti-spam_laws>. Acesso em: 30 julho 2013 
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desequilíbrio de informações, aquele com menos informações sobre o outro 

terá muito mais dificuldade em manter seu equilíbrio. 

4. Restrição de poder: As leis de privacidade e as normas morais podem ser 

vistas como uma ferramenta de contenção e contrapeso aos poderes da elite 

dominante. 

Dependendo da motivação pessoal, um indivíduo pode estar mais ou menos disposto 

a renunciar a parte de sua privacidade em troca de uma vida mais segura, um emprego melhor 

ou um produto mais barato. A influência dos regulamentos e leis de proteção de dados na 

interação entre governo e cidadão, entre empregador e empregado e entre prestador de serviço 

e cliente, cria uma tensão social que requer uma cuidadosa análise das motivações 

subjacentes, a fim de equilibrar a proteção do indivíduo e do bem público (SAMUELSON, 

1999). 

Em seu livro "Código e outras leis de Ciberespaço", Lessig (2006) descreve como as 

leis para proteção da privacidade de um indivíduo tentam equilibrar cada uma dessas 

motivações com as necessidades da sociedade em geral e como a escolha da motivação torna-

se importante ao interpretar as leis existentes à luz das novas tecnologias. 

Privacidade também é uma premissa fundamental para a capacidade de inovação, 

pois estimula o pensamento livre e a experimentação, a partir dos quais a inovação emerge, 

livre da sensação de autocensura. 

Para mim, a privacidade é o direito de pensar ideias que não estão totalmente 
formadas; é dizer as coisas em voz alta sem que todos saibam o que eu disse; 
é poder ir a um lugar e tentar alguma coisa sem ter que me comprometer se 
isto fará parte dos meus registros para sempre. (DOCTOROW, tradução 
nossa)16 

Assim, a percepção de privacidade como anti-inovação é uma conclusão infundada. 

Mas, para que se possa inovar, desenhar sistemas e desenvolver tecnologias que salvaguardam 

e enfatizam a privacidade como um bem de direito de cada indivíduo, podendo, portanto, ser 

negociado ou abdicado, é necessário saber como as pessoas negociam esse bem, como a 

privacidade pode ser preservada e o que estará em jogo caso ela seja violada. 

                                                

16 Cory Doctorow, autor e co-fundador da boingboing.net. Disponível em: 
<http://boingboing.net/author/cory_doctorow_1>. Acesso em: 30 julho 2013 
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2.2  VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE 

"Matos têm olhos, paredes têm ouvidos." 

― Ditado Popular 

 

Marx17 (2001) compara o conceito de violação da privacidade com "ultrapassar 

fronteiras pessoais": 

Central à nossa aceitação ou sentimento de indignação com relação à 
vigilância [...] são as implicações para a ultrapassagem das fronteiras 
pessoais. (tradução nossa) 

O autor18 identifica quatro fronteiras pessoais que, quando ultrapassadas, são 

percebidas como violação de privacidade: (i) fronteiras naturais; (ii) fronteiras sociais; (iii) 

fronteiras espaciais ou temporais; e (iv) fronteiras efêmeras e transitórias. Sempre que as suas 

informações pessoais atravessam qualquer dessas bordas sem o seu conhecimento, a sua 

privacidade é afetada. Por exemplo, quando alguém no escritório menciona os problemas de 

família que você tem em casa, ou se as circunstâncias de sua juventude de repente estão sendo 

trazidas à tona, você percebe uma violação de suas fronteiras. Esta violação não tem uma 

medida absoluta, mas depende muito das circunstâncias específicas, tais como o tipo de 

informação transgredida, ou a situação específica em que a informação é divulgada. Os efeitos 

que tais cruzamentos de fronteiras têm na vida das pessoas são, portanto, uma afirmação 

altamente individual. 

Tendo em vista as mudanças históricas e diferenças culturais que geram múltiplas 

visões sobre o tema, Solove (2006) afirma que nenhuma definição única de privacidade deve 

ser almejada e propõe um framework com orientações claras e práticas que podem ser 

aplicadas em diferentes contextos, tanto no âmbito doméstico, quanto na esfera do Direito 

                                                

17 Gary T. Marx é professor de sociologia no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (em inglês: 
Massachusetts Institute of Technology - MIT), com trabalhos publicados sobre tecnologia, sociedade e 
vigilância. Disponível em: <http://web.mit.edu/gtmarx/www/garyhome.html>. Acesso em: 30 julho 2013 
18 Ibid 
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Internacional. Solove (2006) criou uma taxonomia, classificando as diversas atividades que 

podem prejudicar a privacidade dos usuários na era da informação, durante as fases de coleta, 

processamento, disseminação de informações e invasões, como mostrado no Quadro I: 

Quadro I – Taxonomia da Privacidade (Solove, 2006): 

Fase Atividade problemática 

Vigilância 
Coleta de Informações 

Interrogatório 

Agregação 

Identificação 

Insegurança 

Uso secundário 

Processamento de informações 

Exclusão 

Quebra de sigilo 

Divulgação 

Exposição 

Aumento da acessibilidade 

Chantagem 

Apropriação 

Disseminação de informações 

Distorção 

Intrusão 
Invasões 

Interferência em decisões 
Fonte: Solove (2006, adaptação e tradução nossa) 
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O Quadro II ilustra como a taxonomia de Solove (2006) nos ajuda a entender o modo 

como certas atividades prejudicam as pessoas, fazendo-as sentir que sua privacidade foi 

invadida: 

Quadro II – Foto embaraçosa tomada numa festa 

Fase Atividade 

Coleta de Informações Primeiro, a foto é tirada numa festa e muitas pessoas 
não julgariam isso como um problema. 

Processamento de informações A imagem é colocada on-line com o consentimento do 
sujeito, em um site com acesso restrito. 

Os problemas começam quando a foto é disseminada 
para pessoas sem o conhecimento ou consentimento 
do sujeito -- a imagem pode ser divulgada a pessoas 
pertencentes a uma esfera social na qual o sujeito não 
quer que ela seja. 

Disseminação de informações 

(violação das fronteiras de Marx, 
2001) Além disso, ao marcar a foto com o nome real do 

sujeito, a foto pode se tornar uma base de 
identificação para análise e confecção de perfis por 
futuros empregadores, por exemplo. 

Invasões 

Finalmente, após a foto ter sido divulgada para 
pessoas que o sujeito não conhece, ele não tem a 
liberdade de se apresentar para estas pessoas da 
maneira que ele gostaria, pois elas já têm uma 
imagem sua. 

Fonte: Elaboração própria 

 

2.2.1. "SE VOCÊ NÃO FEZ NADA ERRADO, O QUE VOCÊ TEM A 
ESCONDER?" 

Preocupações sobre violações de privacidade - como no caso de escutas telefônicas 

pelo governo e outras formas intrusivas de vigilância - têm sido muitas vezes confrontadas 

com a insistência de que “se alguém não tem nada a esconder, então não tem nada a temer”. 

O argumento do "nada a esconder" e suas variantes são bastante prevalentes no 

discurso popular, onde o senso comum diz que privacidade é algo que apenas criminosos 

desejam, fazendo com que a privacidade seja vista como uma forma de ocultação ou sigilo. 
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Para Solove (2011), esta falácia deriva de uma premissa equivocada de que a privacidade está 

relacionada com "esconder coisas ruins". Entretanto, privacidade e segredo/sigilo não são a 

mesma coisa. Privacidade é a liberdade de escolher o que queremos compartilhar e com 

quem. É necessária para pensarmos e agirmos livremente, sem a sensação constante de 

autocensura, mesmo quando não estamos fazendo algo “errado” ou, simplesmente, fazemos 

alguma coisa que não queremos que o público veja. 

Nós não estamos escondendo nada deliberadamente quando procuramos 
lugares privados para a reflexão ou conversa. Nós mantemos jornais 
privados, cantamos na privacidade do chuveiro… A privacidade é uma 
necessidade humana básica. (SCHNEIER, 2006, tradução nossa) 

Existem inúmeras razões para aqueles que se dizem “nada ter a esconder” devam se 

preocupar em preservar a privacidade. Por exemplo, partes aparentemente inócuas de 

informação podem, por vezes, ser compiladas e analisadas de tal forma a constituírem uma 

violação da sua privacidade. Existe, também, a questão do "uso secundário" sobre nossas 

informações e quem está lucrando com isso. Outra preocupação tem a ver com o fato de que 

os dados on-line podem ser armazenados indefinidamente e, no futuro, sua informação poder 

ser usada, eventualmente, de maneira indesejada ou inesperada. 

O argumento do "nada a esconder" também sugere que todos somos suspeitos até que 

se prove o contrário, enquanto o sistema de justiça considera todos nós como inocentes até 

que se prove o contrário. Isso se aplica na vida cotidiana — quando o governo quer espionar 

nossas atividades diárias e conversas privadas — tanto quanto se aplica no tribunal. O Estado 

tem o ônus de demonstrar que há um bom motivo para suspeita, e não o contrário. O refrão 

"nada a esconder" não deve ser uma licença para vigilância do governo. 

Solove (2011) afirma que o argumento do “nada-a-esconder”, centrado nos 

problemas de divulgação de informações pessoais ou vigilância, representa uma forma 

singular e estreita de conceber a vida privada, ignorando ou excluindo outras perspectivas. 

Em contraste, entender privacidade de forma plural mostra que esconder/divulgar 

“coisas ruins" é apenas uma dentre as várias dificuldades causadas pelo monitoramento do 

governo. O argumento do “nada-a-esconder” não tem força, quando confrontado com a 

pluralidade de problemas de privacidade gerados pela coleta, divulgação e utilização de dados 

para fins além da vigilância do governo. 
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Os programas de coleta de dados possuem problemas em potencial, categorizados, 

segundo Solove (2011), no Quadro III: 

Quadro III – Problemas em potencial com a coleta de dados pelo governo 

Problema Definição 

Agregação 

Agregação surge a partir da fusão, aparentemente inócua, de dados. 
Problemas aparecem quando a agregação desses dados torna-se uma 
informação reveladora. Pode ser um fato que você não se importe em 
compartilhar, mas você certamente preferiria ter a escolha. 

Exclusão 

A exclusão ocorre quando as pessoas são impedidas de saber como a 
informação sobre elas está sendo usada, ou quando elas não podem 
acessar e corrigir erros nos dados. 
Muitas medidas de segurança de governos envolvem a manutenção de 
banco de dados enormes, que os indivíduos não podem acessar. Na 
verdade, porque envolvem a segurança nacional, a existência desses 
programas é muitas vezes mantida em segredo. Este tipo de 
processamento de informação, que bloqueia o conhecimento e a 
participação dos sujeitos, é um tipo de problema estrutural, pela forma 
como as pessoas são tratadas por instituições governamentais, que cria um 
desequilíbrio de poder entre o povo e o governo. Esta questão da exclusão 
não é sobre quais informações as pessoas querem esconder, mas sobre o 
poder e a estrutura de governo. 

Uso secundário 

Os usos potenciais de qualquer peça de informação pessoal são inúmeros 
e o uso secundário é a exploração dos dados obtidos para uma finalidade 
distinta daquela para que foram coletados. Convém questionar sobre: (i) 
quanto tempo os dados pessoais serão armazenados; (ii) como a 
informação será usada; e (iii) o que poderia ser utilizado no futuro. 

Sem o consentimento do sujeito, sem limites ou prestação de contas sobre 
a forma como essa informação é utilizada, torna-se difícil avaliar os 
perigos de dados sob o controle do governo. 

Distorção 

Embora as informações pessoais possam revelar muito sobre 
personalidades e atividades das pessoas, muitas vezes não refletem a 
pessoa inteira, podendo pintar uma imagem distorcida, especialmente 
quando informações são capturadas em um formato padronizado, com 
muitos detalhes omitidos. 

Fonte: Solove (2011, adaptação e tradução nossa) 

 

Vigilância, por exemplo, pode inibir as atividades lícitas, como liberdade de 

expressão e de livre associação, além de outros direitos essenciais para uma democracia. 

Privacidade é sobre a liberdade pessoal para escolher o que desejamos compartilhar e com 

quem compartilhamos. Temos direito à privacidade, principalmente se não temos nada a 

esconder. 
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2.3  SÍNTESE 

Vimos que o conceito de privacidade pode ser abordado a partir de vários ângulos, e 

que cada definição normalmente se concentra em uma área específica - ou faceta - de 

privacidade. A análise desses aspectos dá suporte para uma discussão mais fundamentada 

sobre a privacidade na era digital. Principalmente porque privacidade, em um sentido amplo, 

está sob ataque nos dias de hoje em uma série de frentes. 

Além de tentar compreender o (abstrato) conceito de privacidade, também 

exploramos as situações em que uma pessoa pode sentir que a sua privacidade foi violada. 

Sabemos agora que os fluxos de dados não previstos através das fronteiras pessoais - tais 

como barreiras físicas (por exemplo, portas), barreiras sociais (ou seja, os diferentes grupos de 

pares), as distâncias ao longo do tempo e do espaço e momentos fugazes - normalmente serão 

percebidos como invasivo de privacidade.  

Criação e implantação de sistemas de computação, muitas vezes, facilitam cruzar tais 

fronteiras. No entanto, nós também aprendemos que prevenir ou não tais fronteiras é um tema 

altamente disputado. Uma visão alternativa é olhar para quando se sente que a sua privacidade 

foi violada. O trabalho de Marx (2001) descreveu quatro fronteiras pessoais: as fronteiras 

naturais, as fronteiras sociais, as fronteiras espaciais ou temporais e as fronteiras efêmeras. 

Quando as informações pessoais atravessam essas fronteiras sem o consentimento da pessoa, 

um ato de violação de privacidade é sentida. 

A seção 2.2.1 deste capítulo centrou-se no argumento “nada a esconder”, popular, 

porém impreciso, além de limitar a privacidade a segredos e sigilo. 

Os capítulos seguintes irão nos fornecer o conhecimento sobre os mecanismos de 

mercado, normas sociais, requisitos legais e infraestrutura técnica prontamente disponível, a 

fim de fundamentar nosso entendimento sobre privacidade da informação na era digital. 
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3  O ASPECTO SOCIAL DA PRIVACIDADE 

Our social tools are not an improvement to modern society,  
they are a challenge to it. 

― Clay Shirky19 

 

Novas tecnologias modificam o que antes era possível na configuração do nosso dia-

a-dia e nos desafiam a realinhar nossa noção de privacidade. Segundo Shirky (2008), o 

desenvolvimento de novas formas de interação social, habilitadas pela tecnologia, está 

mudando a forma como os seres humanos formam grupos e existem dentro deles, com 

consequências econômicas e sociais profundas, a longo prazo, para o bem e para o mal. 

Além disso, a expectativa de privacidade mudou desde a era Brandeis, graças ao 

Facebook, Foursquare, Twitter e outros sites de mídia social. Hoje, muitas pessoas 

voluntariamente e ativamente abdicam de seu direito "de ser deixado em paz".  

No entanto, só porque uma grande percentagem de pessoas se envolve em público e 

divulga on-line detalhes de sua vida, não significa que tudo que fazem é público e que elas 

não se preocupam tanto com a privacidade on-line como o fazem off-line. É perigoso presumir 

que pessoas que compartilham informações pessoais não se preocupam com a privacidade. 

A respeito, Danah Boyd resume da seguinte forma: 

Não existe uma mudança radical nas normas que estão ocorrendo. O que está 
mudando é a oportunidade de ser público e o ganho potencial de fazê-lo. [...] 
As pessoas estão dispostas a se expor quando podem ganhar com isso, o que 
não significa que todos, de repente, queiram estar sempre em público ou que, 
mesmo tendo suas vidas em público, não valorizem a privacidade. A melhor 
maneira de manter a privacidade como uma figura pública é dar às 
pessoas a impressão de que tudo sobre você está público. (grifo nosso) 20 

Diante deste quadro, é preciso entender como as pessoas estão interpretando e 

tentando fazer com que a tecnologia funcione para elas. Em particular, nas redes sociais, onde 

                                                

19 Nossas ferramentas sociais não são uma melhoria para a sociedade moderna, são um desafio para a mesma. 
(SHIRKY, 2008, tradução nossa) 
20 Tradução nossa. Veja: Facebook’s move ain’t about changes in privacy norms. Disponível em: 
<http://www.zephoria.org/thoughts/archives/2010/01/16/facebooks_move.html>. Acesso em: 15 julho 2013 
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quase todos os mecanismos de privacidade disponíveis para usuários de hoje são baseados em 

controle de acesso, para que os usuários possam especificar quem pode visualizar o conteúdo 

ou informação que carregam. No entanto, Mislove (2010) mostra que a informação implícita, 

os dados que os usuários não revelaram explicitamente, às vezes pode ser inferida a partir da 

localização do usuário na rede.  

A privacidade não é mais uma função das coisas que você faz. É também 
função do que os seus amigos e membros da sua comunidade fazem. 
(MISLOVE, 2010, tradução nossa) 

Assim, tornar o produto privado não é suficiente para garantir a privacidade; em vez 

disso, tanto os atributos quanto a lista de amigos de um usuário devem ser marcados como 

privados para garantir que os atributos de outro usuário não possam ser inferidos. 

Apesar das pessoas não subestimarem as ameaças à reputação e privacidade pela 

divulgação de informações on-line, elas não sabem a quantidade real de informação sobre elas 

que está disponível gratuitamente na internet e desconhecem a extensão, atividade e 

acessibilidade de suas redes sociais. As pessoas que postam detalhes íntimos sobre sua vida na 

internet prejudicam o direito à privacidade de todos os demais. 

Strahilevitz (2004) argumenta que os insights da literatura sobre redes sociais e 

difusão da informação podem fornecer respostas satisfatórias para as questões do Direito de 

privacidade:  

Que fatos são públicos e que fatos são privados?  
Quanta divulgação é suficiente para transformar um fato particular em um 
fato público? 

Porém, há uma enorme diferença entre algo que acontece em público e o que está 

sendo divulgado e, só porque algo é publicamente acessível, não significa que as pessoas 

queiram que seja divulgado21. A respeito, Danah Boyd adverte: 

Nem todos os dados acessíveis ao público destinam-se a ser divulgados.  
Só porque os dados são acessíveis, não significa que seu uso é ético. 
(BOYD, 2010, tradução nossa) 

 

                                                

21 Veja: "Making Sense of Privacy and Publicity". SXSW. March 13, 2010. Disponível em: 
<http://www.danah.org/papers/talks/2010/SXSW2010.html>. Acesso em: 15 julho 2013 
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3.1  REPUTAÇÃO 

Reputation, reputation, reputation!  
O, I have lost my reputation!  

I have lost the immortal part of myself,  
and what remains is bestial.  

My reputation, Iago, my reputation! 

― Cassio in Othello by Shakespeare22. 

 

Fofoca, boato e vergonha não são novidades; mas será que faz diferença quando 

ocorrem on-line? 

A Internet não esquece jamais e a fofoca on-line, em redes sociais ou blogs, deixa de 

ser localizada e fugaz, para se tornar permanente, generalizada e disponível instantaneamente 

em pesquisas Google ou Busca de Grafos do Facebook, acrescentando informações à trilha de 

fragmentos sobre nós. Observando que a fofoca on-line cada vez mais está definindo quem 

somos e como somos percebidos, Solove (2007) adverte: 

Se não se estabelecer um equilíbrio entre a privacidade, liberdade de 
expressão e anonimato, poderemos descobrir que a liberdade da Internet nos 
torna menos livres. (tradução nossa) 

Uma pessoa pode tomar medidas para manter privada a sua vida privada, mas a 

principal preocupação é que o desrespeito à privacidade praticado on-line pelos outros se 

alastre para outras esferas da vida. 

Informações pessoais tiradas do contexto podem levar a julgamentos que não 

condizem necessariamente com o verdadeiro caráter de uma pessoa. E, num mundo em que a 

informação pode facilmente ser confundida com o conhecimento, privacidade nos protege de 

sermos mal definidos e julgados fora de contexto. 

                                                

22 "Reputação, reputação, reputação! Ó, eu perdi minha reputação! Eu perdi a parte imortal do meu eu, e o que 
resta é bestial. Minha reputação, Iago, minha reputação!". Cassio em Othello de Shakespeare (Tradução nossa). 
Othello: Act 2, Scene 3. Shakespeare. Disponível em: <http://www.shakespeare-literature.com/Othello/6.html>. 
Acesso em: 30 julho 2013 
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No futuro, todos nós poderemos ser famosos por quinze minutos, mas a 
Internet pode preservar a fama - ou infâmia - para sempre. Fazemos bem em 
considerar, com Solove, o que perdemos quando abdicamos da nossa 
privacidade e quais aspectos da liberdade de comunicação devemos 
preservar. (FITZPATRICK, 2007, tradução nossa)23 

Solove (2006) explora como fofocas e rumores on-line podem ter um efeito doloroso, 

prejudicial ou devastador, chegando a destruir reputações e vidas, se cada passo em falso ou 

ato insensato for narrado de forma generalizada e para sempre preservado na internet. Ele 

também apresenta bons questionamentos que podem ajudar quem quer pensar mais 

seriamente sobre como gerenciar sua reputação na era digital, lembrando que tanto 

indivíduos, como grupos ou mesmo empresas estão igualmente vulneráveis.  

Os consumidores estão, mais do que nunca, expressando on-line suas experiências e 

insatisfações sobre empresas e negócios. Seus relatos podem aumentar ou quebrar a reputação 

de uma marca e 90 por cento24 dos clientes insatisfeitos dizem que não vão fazer negócio com 

a mesma empresa novamente se os comentários são negativos. Mas como as empresas estão 

lidando com clientes que desabafam suas queixas em blogs e redes sociais, servindo como 

“tribunais” da opinião pública on-line? 

Alguns dizem que o melhor remédio para uma má informação são duas boas 

informações. Então, talvez a solução para aqueles que têm sua reputação injustamente 

manchada seja colocar informações corretivas on-line, no intuito de melhorar os resutados de 

pesquisas em engenhos de busca.  

Empresas como Reputation.com25, RemoveYourName26 e Integrity Defenders27 

limpam sua imagem on-line, entrando em contato com sites individualmente, para conseguir a 

remoção dos itens ofensivos, enquanto bombardeiam a web com informação positiva ou 
                                                

23 Kathleen Fitzpatrick. Resenha do livro de SOLOVE, D. J., The Future of Reputation: Gossip, Rumor, and 
Privacy on the Internet. Yale University Press, October 2007. Disponível em: 
<http://www.barnesandnoble.com/bn-review/review.asp?pid=19832>. Acesso em: 30 julho 2013 
24 Veja: Infographic – Customer Reviews: Friend or Foe?. Disponível em: 
<http://reputationadvocate.com/blog/infographic-customer-reviews-friend-or-foe/>. Acesso em: 15 julho 2013 
25 Veja: ReputationD.com. Disponível em: <http://www.reputation.com/>. Último acesso em 15 de julho 
26 Veja: RemoveYourName. Disponível em: <http://removeyourname.com/packages/business.html>. Último 
acesso em 15 de julho 
27 Veja: Integrity Defenders. Disponível em: <http://integritydefender.com/business.php>. Último acesso em 15 
de julho 
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neutra sobre seus clientes, empurrando os links negativos para as páginas de trás, onde são 

mais difíceis de encontrar numa pesquisa em engenhos de busca. 

Mas esta solução promissora de curto prazo para ajustes de perfil on-line pode não 

ser suficiente para o gerenciamento da reputação no futuro próximo, onde o conteúdo gerado 

pelo usuário é combinado com uma infinidade de dados e analizado com técnicas de Big 

Data. 

Como vemos, a situação social é complexa e as questões de como lidar com a fofoca 

e a vergonha, com o mínimo de prejuízo à reputação, à privacidade e à liberdade de expressão 

têm nos confundido por séculos. Essas questões antigas, no entanto, estão tomando novas 

dimensões na era digital e é imperativo tratá-las com uma nova abordagem.  

Solove (2007) pressupõe que as leis poderiam ser expandidas para permitir que 

alguém processe seus amigos do Facebook se eles compartilharem suas postagens ou 

publicarem suas fotos embaraçosas em violação das suas configurações de privacidade. 

Todavia, a expansão dos direitos legais, desta forma, iria contra o direito à liberdade de 

expressão, que afirma que se você divulgar algo para algumas pessoas, você não pode impedí-

las de compartilhar com o resto do mundo. 

Essa é uma razão pela qual os remédios mais viáveis para o problema da divulgação 

on-line de boatos ou informações constrangedoras, sejam aqueles não-legais, mas normativos 

ou tecnológicos. Em vez de processar após o dano já feito (ou contratar uma empresa para 

limpar a reputação), precisamos explorar formas preventivas de fazer as palavras ou fotos 

ofensivas desaparecerem. 

"A lei é um instrumento fraco comparado com as normas", argumenta o autor28, 

considerando que parte da solução pode estar na mudança de normas que viriam com a plena 

consciência do poder destrutivo da informação lançada on-line. 

 

 

                                                

28 Ibid 



 

39 
 

3.2  IDENTIDADE 

;מי לי, אם אין אני לי  
;מה אני, וכשאני לעצמי  
אימתיי, ואם לא עכשיו  

― Hillel, Pirkei Avot29. 

 

De certa forma, as pessoas têm mais privacidade agora que há 100 anos atrás, quando 

viviam em pequenas cidades. Mas, no século 21, as pessoas têm múltiplas "identidades", 

alojadas em bancos de dados de computadores de grande porte. 

Ao contrário dos dados armazenados em papel, informações on-line podem ser 

agregadas pelos sites de busca da Internet e outras ferramentas, o que torna mais fácil para 

que outros façam sua própria ideia de quem você é. Sites podem arquivar o que você postou e 

os dados que foram coletados de você. Amigos (ou ex-amigos) podem divulgá-los; 

programadores maliciosos e falhas de segurança podem expor esses dados. 

Muitos adultos se preocupam mais com a segurança das crianças e dos adolescentes 

on-line, principalmente devido à percepção de que os jovens se expõem a riscos de assédio e 

solicitações, porque vivem suas vidas on-line, compartilhando momentos e revelando 

informações pessoais. Entretanto, alguns adolescentes estão encontrando o equilíbrio entre 

liberdade de expressão e privacidade, através de "obscuridade" ― fornecendo informações 

falsas, que não refletem exatamente sua "verdadeira" identidade, em resposta às solicitações 

de nome, idade, localização e renda. Por um lado, este conteúdo pode ser visto como 

fraudulento, como falsidade; por outro, como "brincadeira de troca de identidade". 

[os adolescentes] estão, simplesmente, tentando estruturar a sua presença, de 
maneira que eles sejam visíveis para quem lhes interessa e, ao mesmo 
tempo, invisíveis para aqueles que não... 

Conteúdo falso não é o mesmo que mentir, porque quem conhece o 
adolescente, poderá ver que é ele. (BOYD, 2008, tradução nossa) 

                                                

29 Se eu não for por mim, quem será por mim? E se eu sou só para mim, então o que sou eu? E se não for agora, 
quando? Hillel - Ética dos Pais 1:14 (tradução nossa). Disponível em: <http://www.mechon-
mamre.org/b/h/h49.htm>. Acesso em: 30 julho 2013 
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Em termos práticos, segurança e/ou privacidade através da obscuridade é uma 

estratégia razoável30 ― as pessoas contam com "estar obscuro", mesmo quando a tecnologia 

torna isso realmente incerto. Só porque a tecnologia pode registrar as coisas não significa que 

as atenções estão sobre elas, observa Danah Boyd31. 

Finalmente, como educadores temos que perceber que as pessoas precisam ser 

instruídas e apoiadas enquanto aprendem a encontrar o nível de divulgação que mais atende às 

suas necessidades pessoais e profissionais para a conexão, a construção de redes de 

relacionamentos e a criação de capital social, desenvolvendo e protegendo o seu sentido 

individual da privacidade e ressaltando sua responsabilidade social. 

Usuários de internet estão, cada vez mais, gerenciando múltiplas identidades on-line, 

seja em e-mails pessoais e profissionais, usando redes sociais ou pagando contas. E com as 

atividades do cotidiano acontecendo on-line, enquanto os governos procuram reforçar sua 

capacidade de identificar indivíduos, as questões acerca de como gerenciar a identidade 

individual estão surgindo. 

Um dos principais objetivos de muitos esforços de identificação e autenticação é 

prevenir atividades ilegais ou aumentar a segurança. Mas as tecnologias, tais como bancos de 

dados, cartões de identificação legíveis por máquina e pagamentos de contas on-line, que 

estão desempenhando um papel importante nesses sistemas, também criam riscos à 

privacidade. Para mitigar esses riscos, é essencial que os sistemas de identidade sejam 

projetados com privacidade efetiva e medidas de segurança, incorporando essas proteções 

desde o início32.  

 

 

 

                                                

30 Veja: "Making Sense of Privacy and Publicity". SXSW. March 13, 2010. Disponível em: 
<http://www.danah.org/papers/talks/2010/SXSW2010.html>. Acesso em: 15 julho 2013 
31 Ibid. 
32 Veja seção 6.3. Privacy by Design, do capítulo 6. Tecnologias para Proteção da Privacidade. 
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3.3  ANONIMATO 

A efemeridade das ações e o anonimato são características do mundo físico que 

muitas vezes subestimamos. Nem sempre as pessoas sabem quem nós somos em todos os 

lugares que vamos e, desta forma, podemos agir e tomar muitos riscos livremente.  

Para as pessoas que vivem em países com governos autoritários, o anonimato é 

muitas vezes o único caminho para a liberdade. 

Em face das facilidades crescentes para associar dados a indivíduos específicos, o 

relatório “Protecting Consumer Privacy in an Era of Rapid  Change” (2010) sugere que os 

dados das pessoas têm implicações de privacidade e recomenda que sejam “anonimizados” e 

protegidos, garantindo a confiabilidade, integridade e disponibilidade da informação. 

Anonimato é, assim, uma peça chave para privacidade. 

Porém, já ocorreram problemas visíveis com a prática do anonimato, como quando a 

AOL publicou33, em 2006, registros de busca (logs) anônimos que acabaram por identificar34 

alguns indivíduos somente pelos termos usados nas buscas. Similarmente, em 2007, a 

empresa de aluguel de vídeos, Netflix35, publicou dados anônimos sobre os hábitos de seus 

clientes, a fim de que pesquisadores pudessem melhorar o algoritmo de recomendação de 

filmes (NARAYANAN, 2008). Porém, os pesquisadores usaram, também, outras informações 

publicamente disponíveis e foram capazes de identificar clientes específicos, associando 

informações sobre os filmes que eles alugaram36. 

Em incidentes como estes, o indivíduo pode sofrer enormes perdas de tempo e 

dinheiro para remediar o agravo, que pode ser moral ou econômico, por exemplo, roubo de 

identidade, chantagem, discriminação, ameaças e/ou assédio. As empresas também enfrentam 

prejuízos financeiros com indenizações aos indivíduos e podem estar sujeitas a penalidades 

                                                

33 Veja: AOL search data leak. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/AOL_search_data_scandal>. 
Acesso em: 30 julho 2013 
34 Veja: A Face Is Exposed for AOL Searcher No. 4417749. Disponível em: 
<http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9E0CE3DD1F3FF93AA3575BC0A9609C8B63>. Acesso em: 
15 julho 2013 
35 Veja: Netflix. Disponível em: <https://signup.netflix.com/>. Acesso em: 15 julho 2013 
36 Veja: Anonymity and the Netflix Dataset. Disponível em: 
<https://www.schneier.com/blog/archives/2007/12/anonymity_and_t_2.html>. Acesso em: 15 julho 2013 
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criminais ou civis. Outro grande risco para as empresas é manchar sua reputação pública e 

perder a confiança do público. 

E confiança é essencial em nossa sociedade. Se não podemos confiar no governo ou 

nas corporações que têm acesso a grande parte de nossas vidas, a sociedade se prejudica. 

Reconstruir a confiança não é fácil, como bem sabe qualquer pessoa que traiu ou foi traído, 

mas o caminho envolve transparência, fiscalização, supervisão e responsabilidade. 

 

3.4  A FALSA DICOTOMIA ENTRE INFORMAÇÕES PESSOALMENTE 
IDENTIFICÁVEIS E NÃO IDENTIFICÁVEIS 

O conceito de "informação pessoalmente identificável" (em inglês: Personal 

Identifiable Information - PII) é usado em vários regimes jurídicos e políticas de privacidade 

de muitas organizações e, segundo a publicação americana do Instituto Nacional de Padrões e 

Tecnologia (em inglês: National Institute of Standards and Technology - NIST) é definido 

como:  

qualquer informação sobre um indivíduo mantida por uma agência, 
incluindo (1) qualquer informação que possa ser usada para distinguir ou 
rastrear a identidade de um indivíduo, tais como nome, número do seguro 
social, data e local de nascimento ou registros biométricos;. e (2) qualquer 
outra informação que esteja ligada a um indivíduo, tais como a informação 
médica, educacional, financeira e emprego. (GUIDE TO PROTECTING 
THE CONFIDENTIALITY OF PII, 2010, tradução nossa) 

Assim, por exemplo, o endereço IP de um usuário é classificado como PII 

independentemente de, por si só, ser capaz ou não de identificar uma pessoa.  

No entanto, PII não é um conceito técnico e sim, um conceito jurídico encontrado em 

dois tipos diferentes de leis: as leis de notificação de violação de dados e as leis de 

privacidade de informação, onde ambas consideram a informação que identifica uma pessoa 

em particular como sendo muito mais sensível.37  

 

                                                

37 Veja seção 4.5. O Cenário Legal no Brasil, do capítulo 4. Enquadramento Jurídico da Privacidade. 



 

43 
 

Porém, dados sensíveis geralmente se referem a três tipos: 

 dados que revelam a origem racial ou étnica, opiniões políticas, filiação 

sindical, crenças religiosas ou filosóficas; 

 dados relativos à saúde e à vida sexual; 

 dados relativos a infrações, condenações penais ou medidas de segurança. 

 

As pessoas revelam PII e compartilham dados sensíveis em um contexto e, 
em geral, querem que esses dados permaneçam no contexto. O processo de 
compartilhá-los, usá-los e divulgá-los é uma violação da privacidade. 
(BOYD,2010, tradução nossa) 

 

Porém, o apego à noção intuitiva de PII, em grande parte não acompanhou a 

realidade técnica, onde a versatilidade e poder dos algoritmos de reidentificação modernos 

fazem com que qualquer aspecto da personalidade on-line de uma pessoa, incluindo fatos que 

parecem inofensivos ou neutros, possa ser usado para "des-anonimização".  

Narayanan (2008); Shmatikov (2009) e Ohm (2009) foram capazes de reidentificar 

indivíduos presentes em um banco de dados genético com uma taxa de precisão de 42%, 

graças a apenas três tipos de informação: código postal, data de nascimento e sexo, com o 

percentual de acerto subindo para 97%, se o nome é conhecido, encontrando-se, também, um 

endereço de e-mail. 

Os resultados destas pesquisas comprometem seriamente os pressupostos de 

privacidade tradicionais, em particular, a distinção binária entre informações pessoalmente 

identificáveis e "informações não identificáveis". Por isso, Ohm38 recomenda ser mais 

apropriado pensar em identificação e proteção de dados de forma contínua e similar, seja PII 

ou não. 

                                                

38 Para uma discussão detalhada sobre os limites do anonimato e seu uso para equilibrar interesses de privacidade 
com inovação e investigação, veja: OHM, Paul. “Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising 
Failure of Anonymization”. University of Colorado Law Legal Studies Research.  Paper No. 09-12. 2009. 
Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1450006>. Acesso em: 30 julho 2013 
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Como a ausência de PII não significa que os dados restantes não possam identificar 

os indivíduos, a lição principal é que a noção de dados anônimos ou "higienizados" não é 

suficiente para garantir a privacidade. Desta maneira, a distinção entre informações 

pessoalmente identificáveis e não identificáveis deve desaparecer39 da legislação pertinente e 

de políticas de privacidade das empresas. 

3.5  PRIVACIDADE E SEGURANÇA 

Privacidade e segurança são conceitos distintos, embora se sobreponham em certos 

aspectos. O Quadro IV simplifica a diferença entre privacidade e segurança. 

Quadro IV – Segurança & Privacidade 

Segurança Privacidade 

 Refere-se às formas que protegemos 
a nós mesmos e a nossa propriedade, 
livres de risco ou perigo. 

 É o primeiro nível de defesa contra 
invasores indesejados. 

 É a fechadura da porta de sua casa. 

 É a nossa capacidade para controlar o 
acesso às nossas informações e 
atividades pessoais. 

 É sobre ter a liberdade de 
esconder/revelar aspectos de nós 
mesmos. 

 É a cortina na janela da sala. 
Fonte: Elaboração própria 

 

Da mesma forma que segurança, privacidade não é um objetivo per se, mas uma 

expectativa de se estar em proteção, sem que se persiga ativamente este estado de proteção. E, 

como os conceitos estão estreitamente relacionados, as diferenças precisam ser 

compreendidas para se projetar novos sistemas que atendam a ambas, de uma maneira 

coerente e cuidadosa. 

O fato dos usuários finais não adotarem tecnologias de segurança é um reflexo do 

comportamento dos seres humanos no domínio de risco e incerteza. Camp (2006) afirma que 

                                                

39 A FTC reconhece no seu relatório que a distinção categórica entre "informações pessoalmente identificáveis" e 
outras informações está se tornando menos importante a cada dia. Veja: “FTC Once Again Says Privacy Self-
Regulation Isn't Enough”. Disponível em: <https://www.cdt.org/blogs/erica-newland/2703ftc-once-again-says-
privacy-self-regulation-insufficient>. Acesso em: 30 julho 2013 
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"as respostas ao risco são determinadas mais pela percepção de benevolência do criador do 

risco do que pela magnitude do risco" e conclui: "Quer segurança? Construa privacidade". 

Há situações em que privacidade e segurança podem estar ortogonais; há também 

momentos em que estão em conflito. No entanto, segurança afeta privacidade apenas quando 

é baseada em identidade. 

Agora, imaginemos uma situação envolvendo privacidade, segurança e anonimato - 

quando poderíamos ter todos os três? Em que casos teríamos segurança sem privacidade ou 

segurança sem anonimato? Quando se poderia estar anônimo, sem ter privacidade? 

O Quadro V traz alguns exemplos, onde cada célula ilustra situações do dia-a-dia. 

Quadro V – Anonimato & Privacidade & Segurança 

Anonimato 
Não ser identificado numa 

ação 

Privacidade 
Controle sobre informações pessoais e 

ações 

Segurança 
Livre de risco ou perigo 

Anonimato 
+ 

Privacidade 

Privacidade 
+ 

Segurança 
Andar de ônibus na 
hora de pico (tem-se 
pouca segurança ou 
privacidade, mas 
ninguém sabe quem 
você é); 

 

Reunião de AA; 

 

Pagar com dinheiro 

Usar Tor40 numa 
Lanhouse, sem revelar 
qualquer informação 
pessoal 

Dois estudantes 
sussurrando em 
sala de aula 

Carro blindado com 
vidros fumê; 

 

Banco on-line (canal 
criptografado); 

 

Conversa via Skype 
(a tecnologia de 
segurança, 
criptografia, permite 
manter a 
privacidade). 

Coletes à prova de 
bala; 

 

Papa-móvel (ele 
está completamente 
protegido, mas 
todos o conhecem e 
podem vê-lo). 

Fonte: Elaboração própria 

 

                                                

40 Veja: "Tor Project: Anonymity Online". Disponível em: <https://www.torproject.org/>. Acesso em: 30 julho 
2013 
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A revelação sobre os programas de monitoramento do governo americano renovaram 

as discussões sobre privacidade e segurança. Os argumentos pró-segurança têm sido usados 

muitas vezes para justificar a vigilância e mineração de dados. 

O debate entre a privacidade e a segurança tem sido enquadrado 
incorretamente como um jogo de soma zero, em que somos forçados a 
escolher entre um valor e outro. Mas proteger a privacidade não é fatal para 
as medidas de segurança, proteger a privacidade envolve apenas supervisão e 
regulação adequada. (SOLOVE, 2010) 

 

Privacidade é frequentemente entendida como um direito do indivíduo, enquanto 

segurança, um interesse social amplo. Como resultado, num confronto entre os dois conceitos, 

a segurança muitas vezes ganha, porque o bem-estar de muitos prevalece sobre os interesses 

de uma pessoa. E não deve ser nenhuma surpresa que as pessoas escolham segurança sobre 

privacidade. A segurança é vital para a sobrevivência, não só de pessoas, mas de todos os 

seres vivos. Privacidade é vital para a dignidade pessoal, para a vida familiar, para a 

sociedade — o que nos faz unicamente humanos — mas não para a sobrevivência. 

Privacidade é única para os seres humanos, mas é uma necessidade social, que envolve e afeta 

a todos nós na sociedade e não apenas à pessoa em particular cuja privacidade está sendo 

invadida ou protegida. Como destaca Leonardi (2012), 

A definição do valor da privacidade não pode ignorar sua dimensão coletiva. 
A privacidade não deve, portanto, ser vista como um desejo, um capricho ou 
uma necessidade individual, mas sim como uma dimensão profunda da 
estrutura social. 

 

E Solove (2010) sintetiza afirmando que “Privacidade não é somente um direito 

individual, privacidade é um valor social”. Portanto, o debate não é “segurança versus 

privacidade” — é “liberdade versus controle”.41 

 

 

                                                

41 Bruce Schneier. "What Our Top Spy Doesn't Get: Security and Privacy Aren't Opposites." 2008. Disponível 
em: <https://www.schneier.com/essay-203.html>. Acesso em: 30 julho 2013 
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3.6  BIG DATA 

The real danger is the gradual erosion of individual liberties through 
the automation, integration, and interconnection of many small, 
separate record-keeping systems, each of which alone may seem 

innocuous, even benevolent, and wholly justifiable.42 
— U.S. Privacy Protection Study Commission, 1977 

 

Recentes desenvolvimentos tecnológicos, em especial, biometria, data mining, cloud 

computing, sensores e RFID, smart-rooms, lifelogging (O'Hara, 2009) e uma vasta gama de 

outras tecnologias, continuadamente acrescentam complexidade e novos desafios às regras de 

privacidade relacionadas à comunicação (e-mail, sms e chat logs), como também nos casos de 

vigilância e informações sobre rastreamento e localização de telefones celulares. Entretanto, 

rastreamento do telefone celular é apenas a ponta do iceberg.  

Tecnologias modernas afetam a privacidade de maneiras totalmente novas, tornando 

possível e barato coletar, armazenar, análisar e pesquisar com veracidade um grande volume 

de dados, com uma enorme variedade, em tempo real ou em grande velocidade. Estamos 

entrando na década do Big Data - um período que está transformando a tomada de decisão de 

negócios. 

Boa parte do que constitui Big Data é informação sobre nós. Danah Boyd (2010) usa 

o termo Big Data como sendo os dados sobre pessoas, suas atividades, suas interações e seus 

comportamentos; dados que as pessoas normalmente não sabem que estão sendo 

compartilhados, agregados, analisados e que estão alimentando as ferramentas de mídias 

sociais e os bancos de dados de governos e corporações, de marqueteiros e pesquisadores. 

Big Data traz consigo grande responsabilidade. Os dados são um ativo valioso, um 

símbolo da confiança fundamental que sustenta a relação entre empresa/organização e 

cliente/consumidor. Mas qual é exatamente o poder dos dados para gerar valor para ambas as 

partes? 

                                                

42 O perigo real é a erosão gradual das liberdades individuais, através da automação, integração e interligação de 
muitos sistemas de registros pequenos e separados, onde cada um dos quais por si só possa parecer inócuo, até 
mesmo benévolo e totalmente justificável. (tradução nossa) 
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Soluções para os muitos desafios econômicos e sociais urgentes podem ser 

encontradas através de um maior entendimento dos dados obtidos, mas como a quantidade e 

variedade de coleta de dados continua a aumentar, a nossa sociedade “movida a dados” 

também apresenta sérias preocupações sobre violações de privacidade. 

Os relatos sobre como os dados, uma vez utilizados, resolvem problemas e, em 

alguns aspectos, criam novos, é o tema principal da era Big Data. Jerome (2013) afirma que 

Big Data não ameaça a privacidade de todas as pessoas da mesma maneira; os desafios à 

privacidade individual são diferentes e dependem da classe socioeconômica. Porém, Big Data 

que rastreia os movimentos e rotinas de pessoas é um tema controverso, principalmente após 

as recentes revelações sobre a vigilância massiva do governo dos EUA. 

As técnicas de Big Data têm uma importante contribuição a dar para o 

empreendimento científico e ao bem-estar social, como, por exemplo, no aproveitamento de 

dados médicos para detectar infecções em recém-nascidos prematuros43, mas como motores 

de produção de verdade sobre seres humanos, podem encobrir uma vigilância generalizada. 

Nestes casos, a “inovação Big Data” merece uma longa e profunda reflexão. (COHEN, 2013) 

 

3.7  VIGILÂNCIA UBÍQUA 

Cardeal Richelieu disse certa vez: "Se alguém me desse  
seis linhas escritas pela mão do homem mais honesto,  

eu encontraria algo nelas para enforcá-lo. (SCHNEIER, 2010, 
tradução nossa) 

 

Hoje, tecnologia e privacidade estão em outro confronto. As atenções se voltaram 

novamente para a violação de nossa privacidade, desde que o ex-contratado da Agência de 

Segurança Nacional44 (em inglês: National Security Agency - NSA) dos Estados Unidos, 

                                                

43 “First-of-a-Kind Technology to Help Doctors Care for Premature Babies”. Disponível em: <http://www-
03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/24694.wss>. Acesso em: 30 julho 2013 
44 Veja: Agência de Segurança Nacional (NSA). Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_de_Seguran%C3%A7a_Nacional>. Acesso em: 15 jul. 2013 
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Edward Snowden45, revelou documentos ultra-secretos sobre a espionagem clandestina da 

NSA e FBI, que vem acontecendo há pelo menos sete anos. O rastreamento e monitoramento 

massivo de nossa comunicação é feito pelo programa de vigilância eletrônica e mineração de 

dados, conhecido como PRISM46, 47, como também pelo acesso aos metadados dos servidores 

de nove prestadores de serviços dos EUA, incluindo Facebook, Microsoft, Google, Apple, 

Yahoo, YouTube, AOL e Skype. 

O problema da vigilância ubíqua surge, então, como uma importante preocupação na 

proteção das informações pessoais. Nas palavras de Snowden: 

Mesmo que você não esteja fazendo nada errado, está sendo observado e 
registrado. E a capacidade de armazenamento desses sistemas aumenta a 
cada ano, de forma consistente, por ordens de magnitude, até chegar ao 
ponto em que você não tendo feito nada errado, simplesmente acabará por 
cair sob suspeita de alguém, até mesmo por uma chamada telefônica por 
engano. Então, eles podem usar este sistema para voltar no tempo e analisar 
cada decisão que você já fez, cada amigo com quem você já discutiu algo e 
atacá-lo com base nisso [...] lhe colocando no contexto de um malfeitor. O 
público precisa decidir se esses programas e políticas são certos ou errados. 
(2013, tradução nossa)48 

 

Mais recentemente, foram revelados detalhes49 sobre outro programa de vigilância da 

NSA que levanta preocupações sobre privacidade on-line — a ferramenta de espionagem X-

Keyscore50 — de alcance mundial, a qual permite aos agentes da NSA, através de e-mails e 

bate-papos on-line, supervisionar “quase tudo o que um usuário comum faz na internet”, em 

                                                

45 Veja: Edward Snowden. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden>. Acesso em: 15 
julho 2013 
46 Veja: PRISM. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/PRISM_%28programa_de_vigil%C3%A2ncia%29>. Acesso em: 15 julho 2013 
47 Veja: PRISM. Guardian News and Media Limited. 2013. Disponível em: 
<http://www.guardian.co.uk/world/prism?INTCMP=SRCH>. Acesso em: 30 julho 2013 
48 NSA whistleblower Edward Snowden: 'I don't want to live in a society that does these sort of things' – video. 
09 Jun 2013. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/world/video/2013/jun/09/nsa-whistleblower-edward-
snowden-interview-video>. Acesso em: 30 julho 2013 
49 XKeyscore: NSA tool collects 'nearly everything a user does on the internet'. Disponível em: 
<http://www.theguardian.com/world/2013/jul/31/nsa-top-secret-program-on-line-data>. Acesso em: 30 julho 
2013 
50 NSA's XKeyscore program – read one of the presentations. Disponível em: 
<http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jul/31/nsa-xkeyscore-program-full-presentation>. Acesso 
em: 30 julho 2013 
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tempo real, inclusive no Brasil51. A Figura II mostra o alcance da ferramenta X-Keyscore no 

mundo: 

Figura II – Onde X-Keyscore está? (Where is X-Keyscore?) 

 
Fonte: The Guardian 

 

Estas revelações estão agitando um debate internacional sobre o direito do cidadão à 

privacidade, quando tanto governos quanto empresas privadas olham para tudo, desde bate-

papos na web e smartphones, dispositivos GPS, entrega de pizza a domicílio52, a eReaders e 

sites de vídeo, enquanto constroem e "mineram" imensos bancos de dados sobre quem somos, 

onde vamos e o que fazemos. Eles estão se valendo de leis de privacidade ultrapassadas para 

facilmente acessar, processar e distribuir nossas informações privadas, nos empurrando para 

uma sociedade de vigilância 24 horas. 

Num esforço para documentar o impacto operacional que estes programas de 

vigilância têm sobre empresas on-line e as suas políticas, a Electronic Frontier Foundation 

(EFF) publica, anualmente, o relatório53 “Who has your back” (2013), onde apresenta uma 

comparação dos compromissos das grandes empresas on-line com a transparência de suas 

                                                

51 EUA espionaram milhões de e-mails e ligações de brasileiros. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/mundo/eua-espionaram-milhoes-de-mails-ligacoes-de-brasileiros-8940934>. Acesso 
em: 30 julho 2013 
52 Ordering Pizza in 2015. The American Civil Liberties Union (the ACLU Foundation). Disponível em: 
<https://www.dotrights.org/ordering-pizza-2015>. Acesso em: 30 julho 2013 
53 Veja: “Who has your back”. Electronic Frontier Foundation (EFF). Disponível em <https://www.eff.org/who-
has-your-back-2013>. Acesso em: 15 julho 2013 
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interações com as solicitações de dados do governo. Através desses relatórios, o público pode 

conhecer o alcance do acesso do governo americano aos nossos dados pessoais. 

Como outras empresas de tecnologia e comunicações, a Google recebe regularmente 

pedidos de governos e tribunais em todo o mundo para entregar dados de usuários e publica o 

Relatório de Transparência54, divulgando o número de usuários ou contas sobre o qual os 

dados foram solicitados e a quantidade de solicitações de remoção recebidas de proprietários 

de direitos autorais ou governos. 

Devemos nos preocupar com a vigilância ubíqua, atual e crescente, uma vez que as 

teorias e leis de privacidade não acompanharam as questões que se desenvolveram com o uso 

das tecnologias da informação, para determinar quando tal vigilância é moralmente aceitável 

ou não. 

Para aqueles preocupados com as questões de justiça, privacidade e a relação entre a 

liberdade individual e o poder do Estado, o grande problema é saber até que ponto o governo 

e, cada vez mais, o setor privado têm o direito de monitorar e aprender sobre nossos hábitos e 

padrões, mesmo aqueles incomuns. Ou será que temos que, simplesmente, recalibrar as nossas 

expectativas em torno disso? O que entendemos por privacidade, hoje, é algo mais parecido 

com anonimato, onde há um meio termo entre a observação direta e nossa identidade e 

intenções? 

3.7.1. PRIVACIDADE COMO INTEGRIDADE CONTEXTUAL 

Em resposta à ambivalência geral nas teorias e leis de privacidade existentes sobre o 

conflito da privacidade em público, Nissenbaum (2004) desmistifica a dicotomia entre 

público versus privado, formalizando a teoria da "Privacidade como Integridade Contextual": 

Integridade Contextual é respeitada quando as normas de adequação e 
distribuição são respeitadas, é violada quando qualquer uma das normas é 
violada.55 

                                                

54 Veja: “Relatório de Transparência”. Google. Disponível em <https://www.google.com/transparencyreport/>. 
Acesso em: 15 julho 2013 
55 Ibid, tradução nossa. 
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Como o nome sugere, as normas de adequação ditam quais informações sobre as 

pessoas são apropriadas em um contexto particular. Normas de distribuição determinam os 

princípios que regem o fluxo de transferência de informações de uma parte para outra, e esse 

fluxo de informações pode não ser recíproco. 

A incorporação de funcionalidades de vigilância, criações de perfis e análises de 

comportamentos humanos com técnicas de Big Data nos bancos de dados públicos e privados 

produz um fluxo de informação que serve aos interesses de poderosas entidades públicas e 

privadas. O efeito pode ser percebido em diversas situações de vida, desde numa aprovação 

de crediário até na capacidade de alguém ser contratado, mas, como indivíduos, temos pouco 

a dizer sobre como a nossa informação está sendo usada. 

Nosso cotidiano é constituído por contextos e as normas que eles produzem. A 

autora56 afirma que, quando as violações das normas são generalizadas e sistemáticas como 

nos casos de vigilância em público, quando um forte incentivo de autointeresse está por trás 

dessas violações, quando as partes envolvidas são radicalmente desiguais em poder e riqueza, 

então as violações de privacidade possuem um significado político e exigem uma resposta 

política. 

3.7.2. BIG BROTHER E LITTLE BROTHER OU BIG BOSS 

“Someone must have slandered Josef K., for one morning,  
without having done anything truly wrong,  

he was arrested.” 57 
― Franz Kafka, The Trial 

 

“1984” é o romance clássico escrito por George Orwell, publicado em 1949. A 

história, essencialmente, é um conto de advertência em torno do Big Brother, a personificação 

de um governo totalitário que acompanha de perto toda e qualquer ação de seus cidadãos. 

Seria Big Brother a melhor metáfora para descrever os problemas de privacidade da era da 

Internet? 
                                                

56 Ibidem 
57 Alguém deve ter caluniado Josef K., pois uma manhã, sem ter feito nada realmente errado, ele foi preso. 
(Tradução nossa) 
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Solove (2001) afirma que a comparação com Big Brother, bem como grande parte da 

lei que protege a privacidade, emerge de um paradigma de longa data que associa a invasão de 

privacidade com monitoramento e divulgação de informações ocultas, porém essa 

comparação não consegue lidar eficazmente com o problema dos bancos de dados, Big Data e 

personalização. 

Reconhecendo que a privacidade on-line pode ser invadida, mesmo quando segredos 

não são revelados e mesmo que ninguém esteja nos monitorando, Solove argumenta que a 

metáfora com o conto "O Processo" de Kafka (1914), explica melhor os problemas de 

privacidade de hoje: a impotência, a vulnerabilidade e a desumanização criadas pela 

montagem de relatórios de informações pessoais, verdadeiros dossiês da vida de uma pessoa, 

sem seu consentimento ou participação na coleta e utilização de seus dados ou mesmo sem 

seu conhecimento. 

Sua privacidade pode ser invadida, se o governo compila um extenso dossiê das suas 

atividades, interesses, finanças, saúde e hábitos, caso o governo não proteja suas informações 

com segurança adequada e aconteça um vazamento de informações ou um roubo de 

identidade. E se o governo achar que suas transações financeiras parecem estranhas, mesmo 

que você não tenha feito nada de errado, e resolva congelar suas contas? E se o governo, 

equivocadamente, determinar com base no seu padrão de atividades, que é provável que você 

se envolva em um ato criminoso? Mesmo que você não tenha nada a esconder, o governo 

pode causar uma série de danos. 

O termo que Solove cunhou, "dossiê digital" é um ponto-chave para o debate sobre 

privacidade e proteção de dados. Um dossiê digital é um super conjunto de informações on-

line sobre um indivíduo, onde além de suas contribuições, outros podem fazer adições ao seu 

dossiê com fotos e informações para o subconjunto de dados que compõem a sua identidade 

on-line. Solove (2002) discute o papel da tecnologia na viabilização de agregados de grandes 

quantidades de dados distintos sobre os indivíduos e afirma que a disponibilidade de registros 

públicos cria um problema significativo para privacidade, pois um número crescente de 

organizações do setor privado montam "dossiês digitais", que são usados em uma série de 

maneiras perturbadoras que não estão em sintonia com os propósitos de leis de liberdade de 

informação. 
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De acordo com Solove (2001), conceituar o problema com a metáfora de Kafka tem 

profundas implicações para a regulamentação da privacidade de informação e na escolha de 

abordagens legais para resolvê-lo. 

Leis anti-vigilância que impedem, com rigor, a divulgação de informações 

confidenciais continuam a ser importantes, mas os problemas retratados pela metáfora 

kafkiana são de um tipo diferente dos problemas causados pela vigilância e necessitam de 

regulamentações sobre (i) qual informação, pública e privada, pode ser coletada e processada 

por bancos de dados privados ou governamentais; (ii) como a informação deve ser garantida; 

e (iii) como a transferência de informação entre bancos de dados deve ser limitada. Tais 

regulamentações podem aliviar a frustação e terrível sensação de que se tem pouco ou 

nenhum controle sobre as informações pessoais. 

3.8  SÍNTESE 

Neste capítulo, tentamos explorar os valores e conceitos como PII, reputação, 

identidade, anonimato e segurança, a fim de compreendermos sua utilidade para qualquer 

solução técnica e sua relevância nas discussões sobre privacidade. 

Muitas vezes, a privacidade não é sobre esconder, é sobre a criação de espaço para 

sermos livres. E uma das vantagens da nossa liberdade como seres humanos é termos uma 

memória limitada e a capacidade de esquecer tanto nossos momentos embaraçosos, quanto os 

dos outros.  

Em contraste, a Internet nunca esquece. Nossa vida tornou-se monitorada, indexada e 

totalmente pesquisável ― um registro permanente de nossa existência diária da qual, cada vez 

tem-se menos controle. E isso é muito perigoso. 

Uma sociedade que permite a ascensão desenfreada de infraestruturas de vigilância 

põe em risco a continuidade de ser uma democracia liberal. Na interação entre privacidade e 

os sistemas de vigilância, a liberdade de vigilância ― seja pública ou privada ― é 

fundamental para a prática da cidadania informada e reflexiva. Privacidade, portanto, é uma 

característica estrutural indispensável dos sistemas políticos democráticos liberais. 
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4  ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA PRIVACIDADE 

A privacidade é um impulso humano básico. E o direito de controlar quem vê nossas 

informações e atividades mais pessoais é reconhecido pela maioria dos sistemas jurídicos 

democráticos. 

A proteção à privacidade ganhou reconhecimento no âmbito internacional, após a II 

Guerra Mundial. A Declaração Universal dos Direitos Humanos58 prevê em seu artigo XII, 

além do direito à privacidade, também o direito à honra e ao sigilo de correspondência, nos 

seguintes termos: 

Ninguém será objeto de ingerências arbitrárias em sua vida privada, sua 
família, seu domicílio ou sua correspondência, nem de ataques à sua honra 
ou à sua reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei tais ingerências 
e ataques. 

A maioria das nações protege a privacidade em suas constituições: a África do Sul 

declara que "qualquer pessoa tem o direito à privacidade"; a Coréia do Sul anuncia que "a 

privacidade de nenhum cidadão deve ser violada" (Solove, 2008); e o Brasil, por exemplo, 

proclama no art. 5º de sua Constituição59 (vigente) que: 

Art.5º 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação; 

Art93 
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, [...] 
podendo a lei limitar a presença [...] às próprias partes e a seus advogados, 
ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade 
do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; 

Mas o que acontece com as informações digitais? Como a legislação de proteção de 

dados está evoluindo? 

                                                

58 ONU, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Resolução no. 217a. (III) da Assembleia Geral das Nações 
Unidas. 10 de dezembro de 1948. Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 30 julho 2013 
59 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 30 julho 2013 
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4.1  AS PRINCIPAIS CORRENTES DOUTRINÁRIAS 

A modernidade teve um ganho excepcional com o advento da Internet, entretanto, 

paralelamente a isso, veio a constatação de efeitos negativos decorrentes de seu uso para 

práticas ilícitas e, a partir daí, a preocupação “do que fazer” para lidar com o problema. 

Diante da necessidade de precauções a serem tomadas, com o passar do tempo foram 

surgindo diversas correntes doutrinárias, tais como: 

 Autorregulação, onde os próprios usuários instituem normas e diretrizes 

fundamentais; 

 Invenção de um Direito do Ciberespaço, desagregado do Direito 

convencional, amparado em convênios e acordos internacionais; 

 Emprego de Institutos Jurídicos Tradicionais, usando analogias e pontos de 

semelhanças entre coisas diferentes para lidar com a Internet; e 

 Abordagem mista, empregando o sistema jurídico simultanêamente com a 

própria arquitetura da Internet. 

O modelo de autorregulação surgiu em resposta às ameaças à independência e 

soberania do ciberespaço e foi inspirado no ensaio “Uma Declaração de Independência do 

Ciberespaço”60 de Barlow61 (1996, apud LEONARDI, 2012), com a visão utópica de que a 

ordem jurídica do ciberespaço refletiria a deliberação ética da comunidade em vez do poder 

coercitivo da governança no espaço real. Porém, o modelo de autorregulação falha, 

comprovadamente, em grupos com interesses e crenças tão diversos que torna extremamente 

difícil obter algum consenso. Com o tempo, a idéia de autorregulação vem sendo substituída 

por mecanismos tradicionais de regulação (LEONARDI, 2012). 

Mais especificamente, em relação à proteção da privacidade on-line, resultados 

efetivos vêm de uma abordagem mista, envolvendo regulação, educação do consumidor, 

                                                

60 “A Declaration of the Independence of Cyberspace” by John Perry Barlow. 1996. Disponível em: 
<https://w2.eff.org/Censorship/Internet_censorship_bills/barlow_0296.declaration>. Acesso em: 20 julho 2013 
61 John Perry Barlow foi um dos fundadores da Electronic Frontier Foundation (EFF). Veja: "Barlow 
Home(stead) Page". Disponível em: <https://projects.eff.org/~barlow/>. Acesso em: 20 julho 2013 
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responsabilidade organizacional e tecnologias sujeitas a controles de privacidade e utilizadas 

de forma responsável.62 

4.2  PROTEÇÕES DE PRIVACIDADE E PADRÕES MUNDIAIS 

Muitos países e regiões estão examinando cuidadosamente a eficácia dos seus 

regimes de proteção de dados e buscando um consenso sobre o desenvolvimento de proteções 

de privacidade e padrões. Nota-se um aumento considerável do número de países com leis de 

proteção de dados, inicialmente de 76 para 89 países, em 2012, enquanto que o número 

cresceu para 99 em meados de 201363.  

COLÔMBIA 

Em 2012, a Colômbia promulgou a Lei 158164 para regulamentar a proteção de 

dados pessoais e garantir o direito constitucional de privacidade em meio aos desafios 

colocados pela globalização e as novas tecnologias que permitem a fácil transferência 

eletrônica de dados pessoais. 

CHINA 

Na China, uma nova legislação de proteção de dados65 entrará em vigor em 1º de 

setembro de 2013. O Regulamento inclui a exigência da coleta mínima de informações e 

notificação de vazamento de dados, além de outros aspectos, tais como: 

 supervisão e gestão de proteção de dados pelos provedores e órgãos de 

telecomunicações, quando utilizam facilidades de processamento de terceiros; 

 exigência de inspeção anual das medidas de segurança;  e 
                                                

62 Veja a seção 5.3 AUTO-REGULAÇÃO, do capítulo 5 sobre os aspectos econômicos/mercadológicos da 
privacidade. 
63 "Data privacy laws in 99 countries and counting". Relatórios especiais e mapas da lei de privacidade. The 
Privacy Laws & Business. Publicado em junho de 2013. Disponível em: 
<http://www.privacylaws.com/Publications/special_reports/>. Acesso em: 30 julho 2013 
64 Ley Estatutaria Nº 1581. El Congreso de Colombia. 2012. Disponível em: 
<http://www.littler.com/files/press/related-files/LEY%201581%20de%20Colombia%20-
%2017%20de%20Octubre%202012.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2013 
65 “China’s new DP Regulations to take effect on 1st September”. The Privacy Laws & Business. 31/07/2013. 
Disponível em: <http://www.privacylaws.com/Publications/enews/International-E-news/Dates/2013/7/Chinas-
new-DP-Regulations-to-take-effect-on-1st-September/>. Acesso em: 30 julho 2013 
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 sanções financeiras e publicação de um relatório com o nome da empresa, em 

caso de violação dos regulamentos. 

ESPANHA 

Dentre as diversas leis existentes no contexto mundial, uma das mais abrangentes é a 

“Lei Orgânica de Proteção de Dados de Caráter Pessoal”66 da Espanha, 2007. Esta nova lei 

defende o direito à privacidade, adaptada para o cenário atual do desenvolvimento das 

tecnologias da informação e trata da proteção da informação pessoal que esteja dentro da 

Espanha, em meios digitais ou não. O texto inclui os seguintes princípios para a proteção de 

dados: 

 Qualidade dos Dados, incluindo a integridade dos mesmos;  

 Direito de Acesso à Informação; 

 Consentimento do Dono, incluindo a responsabilidade de comunicar ao 

mesmo sobre o tratamento a ser dado à sua informação;  

 Dados de Proteção Especial, onde são tratados os dados sigilosos, 

principalmente referentes à saúde, religião, ideologia e crença;  

 Acesso por Terceiros, incluindo autorizações e aprovações necessárias à 

concessão do acesso;  

 Exclusão da Informação, onde os dados devem ser excluídos das bases de 

dados após período determinado;  

 Monitoramento através de câmeras de vídeo ou qualquer outro em que seja 

possível a identificação de uma pessoa;  

 Transferência Internacional de Dados, onde são tratados todos os controles e 

regras necessários para o intercâmbio, envio ou armazenamento de dados em 

outro país que não tenha legislações especificas sobre o assunto, como o 

Brasil, dentre outros. 

                                                

66 Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Disponível em: 
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750>. Acesso em: 30 julho 2013 
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CANADÁ 

No Canadá, a Lei de Proteção de Informações Pessoais e Documentos Eletrônicos 

Act (em inglês: The Personal Information Protection and Electronic Documents Act - 

PIPEDA) é a lei relativa à privacidade dos dados. PIPEDA regula como as organizações do 

setor privado coletam, usam e divulgam informações pessoais em negociações comerciais.67 

Além disso, a lei contém várias disposições destinadas a facilitar o uso de documentos 

eletrônicos. PIPEDA tornou-se lei em 2000 a fim de promover a confiança dos consumidores 

no comércio eletrônico. O ato também foi destinado a tranquilizar a União Europeia de que a 

lei de privacidade canadense está em conformidade com as regras para proteção das 

informações pessoais dos cidadãos europeus. 

Apesar de algumas semelhanças básicas, proteções legais diferem substancialmente 

em todo o mundo. No cenário atual do mundo ocidental, existem duas abordagens principais 

para a legislação de privacidade da informação: a abordagem setorial, adotada nos Estados 

Unidos, e a abordagem global na Europa. 

 

4.3  O CENÁRIO LEGAL NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Nos Estados Unidos, os governos estaduais e organizações privadas são regulados 

“as-needed", i.e. “por demanda”, com leis setoriais altamente específicas, como por exemplo, 

o Privacy Protection Act Vídeo68 de 1988, que limita acesso aos registros de clientes de 

locação ou venda de vídeo69, enquanto que as leis de privacidade global abrangem só o 

governo federal. 

                                                

67 "PIPEDA and Your Practice. A Privacy Handbook for Lawyers". Disponível em: 
<http://www.priv.gc.ca/information/pub/gd_phl_201106_e.asp>. Acesso em: 30 julho 2013 
68 EFF - Privacy: Statutory Protections - Video Privacy Protection Act. Disponível em: 
<http://ilt.eff.org/index.php/Privacy:_Statutory_Protections#Video_Privacy_Protection_Act>. Acesso em: 30 
julho 2013. 
69 18 USC Chapter 121 - STORED WIRE AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS AND TRANSACTIONAL 
RECORDS ACCESS. Disponível em: < http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-I/chapter-121 >.. Acesso 
em: 15 julho 2013 
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A lei dos USA reconhece que os indivíduos têm o direito à privacidade em muitos 

contextos diferentes. Por exemplo, é ilegal compartilhar documentos financeiros ou registros 

de saúde sem o consentimento do proprietário da informação. 

No setor médico, a Lei de Melhoria de Qualidade e Segurança do Paciente (em 

inglês: Patient Safety and Quality Improvement Act of 2005 - PSQIA) entrou em vigor em 

janeiro de 200970, para incentivar a elaboração de relatórios e análise de erros médicos, 

fornecendo proteção à confidencialidade das informações de saúde do paciente. As regras de 

Responsabilidade e Portabilidade de Seguro de Saúde (em inglês: Health Insurance 

Portability and Accountability Act of 1996 - HIPAA)71 estabelecem normas para proteger os 

registros pessoais de saúde, salvaguardando a privacidade das informações pessoais nas 

transações por via eletrônica, como também estabelecem limites e condições sobre o uso e 

divulgação que podem ser feitos de tais informações sem a autorização do paciente. HIPPA 

também dá aos pacientes os direitos sobre suas informações de saúde, incluindo os direitos de 

examinar e obter uma cópia dos seus registros de saúde e solicitar correções. Em 2011, foi 

emitida uma diretriz banindo o uso de SMS para ordens médicas72. 

No setor financeiro americano, a lei Gramm-Leach-Bliley (em inglês: Gramm-

Leach-Bliley Act  - GLBA), também conhecida como a Financial Services Modernization Act 

de 1999, oferece proteção à privacidade, limitando a venda de informações financeiras (saldos 

bancários e números de conta) por empresas de cartão de crédito, bancos e outras instituições 

financeiras. Além disso, o GLBA codifica proteções contra pretexting, ou seja, a prática de 

obter informações pessoalmente identificáveis ou informações pessoais através de falsos 

pretextos73.  

 

                                                

70 PSQIA. Disponível em: <http://www.hhs.gov/ocr/privacy/psa/understanding/index.html>. Acesso em: 30 
julho 2013 
71 A regra de privacidade -- subpartes A e E da parte 164. Disponível em: 
<http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_07/45cfr164_07.html>. Acesso em: 30 julho 2013 
72 Veja, no capítulo 6 – aspectos tecnológicos da privacidade, sobre o aplicativo TigerText, que oferece uma 
alternativa para SMS, em conformidade com a HIPPA. 
73 GLBA Gramm-Leach Bliley Act. Disponível em: <http://www.ftc.gov/privacy/glbact/glbsub1.htm>. Acesso 
em: 30 julho 2013 
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4.3.1. LEI DE PROTEÇÃO ON-LINE À PRIVACIDADE INFANTIL (COPPA) 

A Lei de Proteção On-line à Privacidade Infantil (em inglês: Children's On-line 

Privacy Protection Act - COPPA)74 – foi aprovada em 1998, pelo Congresso Americano, com 

o intuito de proteger a privacidade de crianças menores de 13 anos de idade em sites 

comerciais e serviços on-line, solicitando o consentimento dos pais para a coleta ou uso de 

informações pessoais das crianças.  

O uso de informações pessoais sem o consentimento, especialmente quando menores 

estão envolvidos, é um clássico problema de privacidade em sites de redes sociais. Um 

exemplo famoso vem do programa de “anúncios sociais” do Facebook, lançado em 2007, e 

conhecido por usar os nomes e os "Likes" dos usuários para impulsionar promoções. O 

sistema do anúncio é integrado com o “feed de notícias” e o “Like” do Facebook, sempre que 

um usuário “curte” alguma coisa, ela vai aparecer nas páginas “recomendadas” e no “feed de 

notícias” de seus amigos. Alguns pais, cujos filhos usam o Facebook, afirmaram que a medida 

não estava autorizada por eles e a viram como uma violação de privacidade. Um homem 

chamado Nastro processou a Facebook, Inc.75 alegando que, apesar dos itens estarem 

escondidos nos “feeds de notícias”, os nomes e as fotos das crianças continuam aparecendo 

nos anúncios dos itens que elas tinham “curtido”. 

Como atestado num relatório da Comissão Federal de Comércio (FTC), no final de 

2012, centenas de jogos educacionais e aplicativos móveis populares para crianças vêm 

transmitindo o número do telefone, a localização precisa ou código de série único do 

dispositivo móvel para os desenvolvedores de aplicativos, redes sociais, publicidade ou de 

outras empresas, sem as devidas explicações básicas aos pais76. As conclusões do relatório 

reforçaram a necessidade de fortalecer a proteção à privacidade on-line para as crianças. 

                                                

74 U.S. Code CHAPTER 91 — CHILDREN’S ON-LINE PRIVACY PROTECTION está disponível em: Disponível 
em: <http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode15/usc_sup_01_15_10_91.html>. Acesso em: 30 julho 
2013 
75 Veja: "Facebook Sued For Letting Social Ads Use Minors Without Consent". Brown, J. (2011, May 5).  
Disponível em: <http://ftc.gov/opa/2013/07/coppa.shtmhttp://www.examiner.com/article/facebook-sued-for-
using-children-s-pictures-ads>. Acesso em: 30 julho 2013. 
76 Veja: "FTC's Second Kids' App Report Finds Little Progress in Addressing Privacy Concerns Surrounding 
Mobile Applications for Children". Disponível em: <http://www.ftc.gov/opa/2012/12/kidsapp.shtm>. Acesso em 
30 julho 2013 
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Em dezembro de 2012, o FTC aprovou revisões77 nas regras COPPA para endereçar 

mudanças na forma como as crianças acessam a Internet, incluindo o aumento do uso de 

dispositivos móveis e redes sociais. As novas regras78 limitam o rastreamento on-line e 

restringem a publicidade segmentada dirigida às crianças sem o consentimento dos pais, 

através do alargamento da definição de informações pessoais das crianças para incluir 

identificadores persistentes como cookies que rastreiam atividades on-line, bem como 

informações de geolocalização, fotos, vídeos, gravações de áudio, endereços IP e IDs de 

dispositivos móveis. 

Consequentemente, casos envolvendo estes problemas se multiplicam; 

principalmente em confronto com as inovações do século 21, que geraram situações não 

previstas quando da aprovação da lei COPPA em 1998. 

4.3.2. LEI DE PRIVACIDADE DAS COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS 
(ECPA) 

A Lei de Privacidade das Comunicações Eletrônicas (em inglês: The Electronic 

Communications Privacy Act - ECPA)79 é o principal instrumento de controle para a 

privacidade on-line nos Estados Unidos, pois oferece proteção de privacidade para e-mail e 

comunicações digitais. 

Porém, a promulgação da ECPA data de 1986, quando a web estava apenas 

começando e muito de seu conteúdo tornou-se ultrapassado em relação às mudanças 

fundamentais nas tecnologias de comunicação, incluindo e-mail, telefones celulares e internet 

móvel, computação em nuvem e redes sociais. Em face destes desenvolvimentos, a ECPA não 

fornece proteção adequada para a forma como a tecnologia é utilizada hoje, por exemplo, a lei 

considera e-mails armazenados num servidor por mais do que seis meses, como sendo 

                                                

77 “Revised Children's On-line Privacy Protection Rule Goes Into Effect Today”. 07/01/2013. Disponível em: 
<http://ftc.gov/opa/2013/07/coppa.shtm>. Acesso em: 30 julho 2013. 
78 “United States: FTC’s Recent Revisions to the Children’s On-line Privacy Protection Act (COPPA)”. 2013. 
Disponível em: 
<http://www.mondaq.com/unitedstates/x/255328/Data+Protection+Privacy/FTCs+Recent+Revisions+to+the+Ch
ildrens+On-line+Privacy+Protection+Act+COPPA&email_access=on>. Acesso em: 30 julho 2013 
79 “Electronic Communications Privacy Act of 1986 (ECPA)”, 18 U.S.C. § 2510-22. Disponível em: 
<https://it.ojp.gov/default.aspx?area=privacy&page=1285#contentTop>. Acesso em: 30 julho 2013 
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abandonados e, consequentemente, passíveis de busca e obtenção sem necessidade de uma 

ordem judicial.80 Talvez isto fizesse sentido nos anos ’90, quando muitos usuários baixavam 

seus e-mails dos servidores para seus computadores, porém é completamente ultrapassado na 

era do Gmail e outros provedores de e-mail e serviços “nas nuvens” (em inglês: Software as a 

Service - SaaS). O Quadro VI ilustra como o atual estado da ECPA diferencia o tratamento do 

conteúdo de um e-mail em vários momentos: 

Quadro VI – Tratamento de e-mail conforme ECPA 

Tipo de Comunicação Requerido para Acesso Conforme a Lei 

E-mail em trânsito Mandado 

E-mail armazenado em computador pessoal Mandado 

E-mail armazenado remotamente, 
Aberto, Intimação 

E-mail armazenado remotamente 
Fechado 
Guardado por 180 dias ou menos 

Mandado 

E-mail armazenado remotamente 
Fechado 
Gardado por mais de 180 dias 

Intimação 

Fonte: ECPA81 (tradução nossa) 

 

Sob a ECPA de 1986, da maneira desatualizada como se encontra, é relativamente 

fácil para uma agência governamental exigir que prestadores de serviços entreguem dados 

pessoais do consumidor que foram armazenados em seus servidores, possibilitando ao 

governo o acesso a uma infinidade de informações sobre o usuário.  

A União das Liberdades Civis Americanas (em inglês: American Civil Liberties 

Union - ACLU) junto com  associações comerciais, juristas e empresas de comunicação 

                                                

80 Erin Fuchs, "No One Is Talking About The Insane Law That Lets Authorities Read Any E-mail Over 180 Days 
Old", Business Insider, 7 June 2013. Disponível em: <http://www.businessinsider.com/when-can-the-
government-read-your-e-mail-2013-6> . Acesso em: 15 julho 2013 
81 “Electronic Communications Privacy Act of 1986 (ECPA)”, 18 U.S.C. § 2510-22. Disponível em: 
<https://it.ojp.gov/default.aspx?area=privacy&page=1285#contentTop>. Acesso em: 30 julho 2013 
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defendem a necessidade de reforma82 da ECPA83, para que os direitos constitucionais 

garantidos off-line possam, também, ser aplicados on-line. 

Eles têm desenvolvido um consenso em torno de um conjunto de princípios 

destinados a simplificar, esclarecer e unificar as normas da ECPA, para preservar os 

instrumentos legais necessários ao cumprimento das leis e à proteção da privacidade dos 

usuários, em face às mudanças na tecnologia e padrões de uso. O Quadro VII mostra as 

alterações necessárias para modernizar a ECPA: 

Quadro VII – Modernização da ECPA, segundo a ACLU. 

Modernização da ECPA 

Proteção robusta de toda 
informação eletrônica 
pessoal 

Lacunas existentes nas leis de privacidade devem ser fechadas 
para que a informação eletrônica receba proteção integral, 
independentemente da sua idade ou natureza. 

Proteção às informações 
de localização 

Localização transmitida por celular e outros dispositivos móveis 
é uma informação claramente pessoal. O governo deve obter um 
mandado com base em causa provável antes de acessá-la. 

Requerimentos de 
supervisão adequados 

Requisitos existentes para ordens de escuta devem ser estendidos 
a todos os tipos de pedidos de vigilância. 

Exceções razoáveis Registros só devem ser vistos em uma verdadeira emergência e 
com consentimento e devida notificação. 
Fonte: ACLU84 (adaptação e tradução nossa) 

 

No entanto, apesar destas alterações propostas, o regime legal para a obtenção de 

escutas telefônicas e comunicações armazenadas permanece ambíguo e, no cenário da 

computação ubíqua, as regras de privacidade relacionadas às tecnologias de identificação por 

                                                

82 “Digital Due Process: ECPA Reform-Why Now?”. Disponível em: 
<http://digitaldueprocess.org/index.cfm?objectid=37940370-2551-11DF-8E02000C296BA163>. Acesso em: 15 
julho 2013 
83 “ACLU - Electronic Privacy Law is Older Than the World Wide Web — It’s Time for An Upgrade”. 
Disponível em: <http://www.aclu.org/blog/technology-and-liberty/electronic-privacy-law-older-world-wide-
web-its-time-upgrade>. Acesso em: 15 julho 2013 
84 “ACLU - Electronic Privacy Law is Older Than the World Wide Web — It’s Time for An Upgrade”. 
Disponível em: <http://www.aclu.org/blog/technology-and-liberty/electronic-privacy-law-older-world-wide-
web-its-time-upgrade>. Acesso em: 15 julho 2013 
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radiofreqüência (em inglês: RFID), computação “em nuvem”, Big Data e as tecnologias 

envolvendo rastreamento e localização, ainda estão em discussão. 

 

4.3.3. A QUARTA EMENDA (FOURTH AMENDMENT) 

A Quarta Emenda da Constituição dos Estados Unidos tem como objetivo defender a 

privacidade e a segurança dos indivíduos, protegendo os cidadãos contra buscas e apreensões 

por parte do governo e de seus funcionários. Escutas e outras atividades realizadas por 

cidadãos puramente privados, como detetives particulares, não recebem proteção da Quarta 

Emenda. 

A Quarta Emenda afirma:  

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and 
effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and 
no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or 
affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the 
persons or things to be seized.85 

A Quarta Emenda exige que o governo prove que a busca era necessária, para poder 

ser considerada “constitucional”. Se o governo não mostrar que houve “causa provável”, a 

busca será considerada irracional. Em suma, uma busca ilegal acontece quando o governo 

viola a "expectativa de privacidade" de um indivíduo. 

Por outro lado, o réu deve ser capaz de demonstrar que tinha uma "expectativa 

razoável de privacidade" no local onde ocorreu a busca ou sobre a coisa que foi apreendida, 

ou seja, sem uma "expectativa razoável de privacidade" não há a proteção da Quarta Emenda. 

“Expectativa de privacidade” está relacionada, mas não é a mesma coisa que o 

direito à privacidade, um conceito muito mais amplo, que é encontrado em muitos sistemas 

                                                

85 “O direito do povo à inviolabilidade de suas pessoas, casas, papéis e efeitos, contra buscas e apreensões, não 
deve ser violado, e nenhum mandado será expedido, mas sobre a causa provável, apoiada por juramento ou 
afirmação e particularmente descrevendo o lugar a ser pesquisado, e as pessoas ou coisas a serem apreendidas.” 
(tradução nossa).Veja: “Official Bill of Rights in the National Archives”. Disponível em: 
<http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html>. Acesso em: 30 julho 2013 
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jurídicos. "Expectativa de privacidade" é um teste legal para a aplicabilidade das proteções de 

privacidade da Quarta Emenda e pode ser de dois tipos: 

 A expectativa subjetiva de privacidade é uma opinião de uma pessoa sobre 

uma situação ou local ser considerado privado, o que obviamente, varia muito 

de pessoa para pessoa; 

 Uma expectativa objetiva, legítima ou razoável de privacidade é uma 

expectativa de privacidade em geral reconhecida pela sociedade. Exemplos 

de lugares onde uma pessoa tem uma expectativa razoável de privacidade são 

sua residência ou quarto de hotel e locais públicos como banheiros públicos 

ou uma cabine telefônica.  

Em geral, não se pode ter uma expectativa razoável de privacidade em locais 

públicos e com coisas públicas; portanto, não existem direitos de privacidade no lixo 

deixado para coleta em um lugar público. 

Solove (2007) critica a visão estreita da Suprema Corte Americana igualando 

privacidade com segredo, quando da aplicação da Quarta Emenda. Na interpretação da 

Suprema Corte Americana, só se tem privacidade em reclusão, se você se expõe ou se está em 

público, você não mais tem a “expectativa de privacidade” e, consequentemente, não recebe 

proteção da Quarta Emenda. E a Suprema Corte estende esta regra para as informações, 

invalidando a proteção quando elas estão nas mãos de terceiros. Solove (2010) argumenta que 

esta interpretação servia no passado e levanta questões importantes sobre como esse direito 

deve ser aplicado na era digital, quando quase tudo o que fazemos gera um registro que está 

em mãos de terceiros, como por exemplo na computação “nas nuvens”. Atualmente, nada 

disto recebe proteção da Quarta Emenda, graças à visão da Suprema Corte Americana de que 

a privacidade é equivalente a sigilo. 

 

4.3.4. USA PATRIOT ACT 

Em consequência dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 (9/11), o 

impulso do governo americano para coletar informações aumentou consideravelmente, uma 

vez que dados pessoais são úteis para a construção de perfis e para rastrear terroristas. 
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Rapidamente, o presidente George W. Bush assinou o USA Patriot Act86 (em inglês: Uniting 

and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and 

Obstruct Terrorism Act), em 26 de outubro de 2001, concedendo amplos e novos poderes de 

vigilância para as agências de inteligência, Agência de Segurança Nacional (em inglês: 

National Security Agency - NSA), Agência Central de Inteligência (em inglês: Central 

Intelligence Agency - CIA) e Agência Federal de Investigação (em inglês: Federal Bureau of 

Investigation - FBI). 

As regras de privacidade, então, sofreram uma série de atualizações referentes às 

questões governamentais e de segurança, pois o USA Patriot Act teve como objetivo dar mais 

poder às agências de inteligência para coletar informações em casos relacionados com a 

segurança nacional (em inglês: “for security reasons”). O poder de vigilância do governo 

americano foi expandido, ao mesmo tempo em que as restrições para a escuta e coleta de 

informações por telefone, e-mail, registros médicos e financeiros foram drasticamente 

reduzidas. 

Enquanto o USA PATRIOT Act foi aprovado sob a alegação de 'guerra ao terrorismo', 

o estado de emergência continua na administração de Barack Obama. Dez anos após sua 

aprovação, o presidente Obama assinou uma prorrogação de quatro anos dos três disposições 

principais do USA PATRIOT Act: (i) escutas ambulantes; (ii) buscas de registros comerciais 

(pode ser usada para obter qualquer coisa tangível, incluindo livros, registros, documentos e 

outros itens); (iii) condução de vigilância de "lobos solitários", i.e., pessoas suspeitas de 

atividades relacionadas com o terrorismo, mas não ligadas a grupos terroristas.87 

Ao longo desses 12 anos, suas renovações geraram uma série de controvérsias e 

preocupações88 referentes a: (i) coleta de informações de cidadãos inocentes; (ii) 

cadastramento dessas informações em bancos de dados governamentais; (iii) data-mining.  

Após suspeita de abusos de que o FBI tem focado seus poderes cada vez mais sobre 

os cidadãos, com base em raça, etnia e crenças religiosas ou políticas, em vez de baseado no 

                                                

86 Disponível em: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf>. Acesso em: 
30 julho 2013 
87 Patriot Act. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act>. Acesso em: 30 julho 2013 
88 American Civil Liberties Union ( ACLU ) - Surveillance Under the Patriot Act. Disponível em: 
<http://www.aclu.org/national-security/surveillance-under-patriot-act>. Acesso em: 30 julho 2013 
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comportamento criminoso. As prorrogações89 do Patriot Act, ao transformar cidadãos comuns 

em suspeitos, representam uma das maiores ameaças à privacidade e às tradições 

democráticas na história dos EUA90. 

Martin Luther King Jr. foi um dissidente, um organizador, um crítico das guerras dos 

EUA no exterior e da pobreza e do racismo em casa. Ele foi espionado91 e seu trabalho foi 

interrompido pelo governo federal. 

Agora, mais de 10 anos depois e graças a Edward Snowden e aos jornalistas que 

escrevem histórias com base na sua denúncia, sabemos que a administração de Obama tem 

usado o PATRIOT Act para realizar vigilância massiva em todas as comunicações eletrônicas, 

coletando dados e "metadados", que podem ser analisados para revelar detalhes íntimos de 

nossas vidas, legalizando um sistema verdadeiramente orwelliano de vigilância total. 

4.3.5. FISA 

A Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira (Foreign Intelligence Surveillance 

Act - FISA92) de 1978 é uma lei dos Estados Unidos que autoriza a vigilância física e 

eletrônica para obtenção de informação de inteligência estrangeira, que pode incluir cidadãos 

americanos e residentes permanentes suspeitos de espionagem ou terrorismo. A lei foi 

alterada várias vezes desde o ataque de 11 de setembro de 2001. 

Para organizações que lidam com muitas pessoas fora dos EUA ou quaisquer 

governos estrangeiros ou organizações sediadas no exterior, enfrentam um maior risco de 

Vigilância de Inteligência Estrangeira. 

                                                

89 Hartmann: The USA - Patriot Act Ten Years Later - UnPatriotic & UnAmerican. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=niUMaJBWf_c>. Acesso em: 30 julho 2013 
90 EFF - Ten Years After the Patriot Act, a Look at Three of the Most Dangerous Provisions Affecting Ordinary 
Americans. Disponível em: < https://www.eff.org/deeplinks/2011/10/ten-years-later-look-three-scariest-
provisions-usa-patriot-act>. Acesso em: 30 julho 2013 
91 Martin Luther King, Jr.. 11 The FBI and King's personal life. Disponível em: 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King,_Jr.#The_FBI_and_King.27s_personal_life>. Acesso em: 
30 julho 2013 
92 Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978. Disponível em: 
<http://www4.law.cornell.edu/uscode/50/ch36.html>. Acesso em: 15 julho 2013 
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Google e Microsoft estão atualmente envolvidos em uma batalha legal, solicitando a 

permissão do tribunal de Vigilância de Inteligência Estrangeira (FISC) para mostrar dados 

agregados sobre o acesso do governo federal às informações do usuário, revelando, assim, o 

escopo de suas participações nos programas de espionagem da NSA expostos por Snowden, 

em junho/2013.93 

 

4.4  O CENÁRIO LEGAL NA UNIÃO EUROPEIA 

A Carta dos Direitos Fundamentais, criada em 2000 com o propósito de consolidar e 

consagrar a ampla gama de direitos concedidos aos cidadãos da União Europeia, reconhece 

expressamente, em seu artigo 8º, o direito fundamental à proteção dos dados pessoais94: 

Artigo 8º  

Protecção de dados pessoais95 

1. Todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de carácter pessoal 
que lhes digam respeito.  

2. Esses dados devem ser objecto de um tratamento leal, para fins 
específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou com outro 
fundamento legítimo previsto por lei. Todas as pessoas têm o direito de 
aceder aos dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respectiva 
rectificação.  

3. O cumprimento destas regras fica sujeito a fiscalização por parte de uma 
autoridade independente. 

Por outro lado, a legislação europeia, mesmo tendo mais abrangência na proteção à 

privacidade, também necessita de adições para se modernizar (LANGHEINRICH, 2005). 

 
                                                

93 Para um acompanhamento das notícias sobre FISA e seu histórico completo, veja a página do Electronic 
Privacy Information Center (EPIC). Disponível em: <https://epic.org/privacy/terrorism/fisa/>. Acesso em: 15 
julho 2013 
94 A Comissão Europeia disponibiliza informações detalhadas e uma vasta documentação em seu website. Veja: 
“Acesso ao direito da União Europeia”, em português de Portugal. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/pt/index.htm>. Acesso em: 30 julho 2013 
95 O art. 8º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, em português de Portugal, está disponível 
em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:pt:PDF>. Acesso em: 
30 julho 2013 
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4.4.1. DIRETRIZES DA OECD 

As Diretrizes para a Proteção da Privacidade e Fluxos Transfronteiriços de Dados 

Pessoais (em inglês: Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of 

Personal Data96), emitidas em 1980 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (em inglês: Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD), 

representam um consenso entre os 34 países membros97 da OECD, enfatizando um interesse 

comum em proteger a privacidade e as liberdades individuais. As Diretrizes da OECD 

garantem, ao mesmo tempo, que a disseminação das leis de privacidade não limitem 

indevidamente os fluxos de dados entre fronteiras e os benefícios econômicos e sociais que 

eles trazem. 

As orientações são uma parte importante nos debates da privacidade, pois tratam da 

construção e utilização de agregados de dados pessoais, que são organizados para a 

recuperação, a tomada de decisão, de investigação, inquéritos e propósitos semelhantes. Elas 

foram classificadas em oito princípios98, apresentados como "práticas justas de informação": 

(i) princípio do limite da coleta de dados pessoais; (ii) da qualidade; (iii) da finalidade; (iv) da 

limitação do uso; (v) da segurança; (vi) da transparência; (vii) da participação individual; e 

(viii) da responsabilidade.  

Deve-se ressaltar que as orientações são neutras em relação à tecnologia utilizada e 

que, em geral, não conseguem lidar com a privacidade de forma coerente e completa, porque 

não reconhecem uma premissa fundamental: a grande diferença em matéria de direitos, 

poderes e incentivos entre os governos e o setor privado99.  

                                                

96 OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html>. Acesso em: 30 julho 
2013 
97 Lista dos países-membros da Organização e as datas em que eles depositaram seus instrumentos de ratificação. 
“List of OECD Member countries - Ratification of the Convention on the OECD”. Disponível 
em<http://www.oecd.org/general/listofoecdmembercountries-ratificationoftheconventionontheoecd.htm>. 
Acesso em: 30 julho 2013 
98 Princípios básicos de aplicação nacional. Síntese das Diretrizes da OCDE para a Proteção da Privacidade e dos 
Fluxos Transfronteiriços de Dados Pessoais. Ver Anexo A. 
99 Privacilla.org. Disponível em<http://www.privacilla.org/government/oecdguidelines.html>. Acesso em: 30 
julho 2013 
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Em todo caso, as diretrizes, emitidas há 30 anos, estão sendo avaliadas e atualizadas 

para se adequar, abranger e contemplar o contexto atual da privacidade e fluxos de dados 

pessoais. 

 

O BRASIL E A OECD 

O Brasil, apesar de não ser membro, tornou-se parceiro100 da OECD, em 1998. Desde 

então, tem cooperação estreita com a OECD, fortalecida pela resolução101 adotada em 2007. 

 

4.4.2. DIRETRIZ DE PROTEÇÃO DE DADOS 95/46/CE 

Em 1995, a União Europeia implementou a Diretriz de Proteção de Dados 

95/46/CE102 (em inglês: EU Data Protection Directive)103, relativa ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados, tornando ilegal o transporte de dados tanto dentro 

como fora da União Europeia, sem o nível adequado de proteção e consentimento explícito.  

A Diretiva 95/46/CE contém orientações práticas para ajudar os governos, empresas 

e indivíduos na promoção da proteção de privacidade on-line a nível nacional e internacional. 

Ela propõe formas de adotar e publicar políticas de privacidade, os mecanismos de execução e 

reparação e os meios de promover a educação e conscientização do usuário. 

 

                                                

100 Veja: "OECD Active with Brazil - Better Polices for Better Lives". Disponível 
em<http://www.oecd.org/globalrelations/Brasil_2013_GB_V2_WEB.pdf>. Acesso em: 30 julho 2013 
101 Veja: "OECD Council Resolution on Enlargement and Enhanced Engagement". Disponível 
em<http://www.oecd.org/brazil/oecdcouncilresolutiononenlargementandenhancedengagement.htm>. Acesso em: 
30 julho 2013 
102 Diretiva de Proteção de Dados: Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro 
de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:PT:HTML>. Acesso em: 15 julho 2013 
103 The EU Data Privacy Directive: Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 
October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:EN:HTML>. Acesso em: 30 julho 2013 
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Os princípios da Diretiva 95/46/CE incidem sobre: 

 A qualidade dos dados: os dados pessoais devem ser exatos, atualizados e 

recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas.  

 A legitimidade dos tratamentos de dados: o tratamento de dados pessoais só 

poderá ser efetuado com consentimento. 

 As categorias específicas de tratamentos: deve proibir-se o tratamento de 

dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as 

convicções religiosas ou filosóficas, a filiação sindical, bem como o 

tratamento de dados relativos à saúde e à vida sexual. 

 A informação da pessoa responsável pelo tratamento de dados: identidade do 

responsável pelo tratamento, finalidades do tratamento, destinatários dos 

dados, etc.. 

 O direito de acesso destas pessoas aos dados. 

 As restrições a fim de salvaguardar, por exemplo, a segurança do Estado, a 

defesa, a segurança pública, ou a proteção da pessoa em causa. 

 O direito de oposição aos tratamentos de dados, por motivos legítimos, a que 

os dados que lhe digam respeito sejam objeto de tratamento. 

 A confidencialidade e segurança do tratamento para proteger os dados 

pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, 

a difusão ou o acesso não autorizado. 

 A notificação dos tratamentos a uma autoridade de controle. 

A Diretiva 95/46/CE impõe regras rigorosas para as empresas que querem usar os 

dados em marketing direto, ou para transferir os dados para outras empresas para esse uso. 

Essas regras também regulam informações sensíveis relativas à origem racial e étnica, filiação 

política, crenças religiosas ou filosóficas, filiação sindical, preferências sexuais e de saúde. 

Assim, um cliente do Reino Unido precisa estar ciente e em conformidade com o Data 
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Protection Act104, e.g. abordando os seguintes itens na introdução de uma survey: nome da 

organização que conduz a pesquisa e como os dados serão manipulados (confidenciais, ou 

seja, de identificação pessoal para a construção de banco de dados ou marketing direto, etc). 

 

4.4.3. REFORMA DA DIRETRIZ DE PROTEÇÃO DE DADOS 95/46/CE 

Without forgetting it is quite impossible to live at all. 
― Friedrich Nietzsche105 

 

Em janeiro de 2012, a Comissão Europeia propôs uma reforma106 à Diretriz de 

Proteção de Dados da EU, para rever e melhorar as regras vigentes, que foram aprovadas em 

1995, a fim de garantir a continuidade da proteção de dados em conformidade com a evolução 

tecnológica. 

A natureza cada vez mais global dos fluxos de dados tem transformado 

profundamente a escala e a forma como os dados pessoais são coletados, transferidos e 

trocados em grandes quantidades, em todos os continentes. Em particular, a computação “na 

nuvem” (em inglês: cloud computing) — onde os indivíduos acessam recursos 

computacionais remotamente, em vez de possuí-los localmente — coloca novos desafios para 

as autoridades de proteção de dados, pois os dados podem e se movem de uma jurisdição para 

outra em um instante. 

As novas propostas visam reforçar os direitos individuais e enfrentar os desafios da 

globalização e das novas tecnologias, dando aos cidadãos nos 27 países da UE alguns poderes 

                                                

104 Data Protection Act de 1998 CHAPTER 29. Disponível em: 
<http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980029_en_1>. Acesso em: 30 julho 2013 
105 “Sem esquecer é quase impossível viver.” (tradução nossa) 
106 Commission proposes a comprehensive reform of the data protection rules. Disponível em: 
<http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm>. Acesso em: 15 julho 2013 
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legais. Os debates sobre o projeto de reforma da Diretiva concentram-se nos principais 

pontos107: 

 Consentimento: sempre que for necessário, o consentimento para a utilização 

e o processamento de dados terá que ser dado explicitamente, ao invés de ser 

assumido; 

 Portabilidade de dados: a transferência de dados pessoais de um prestador de 

serviço para outro, ou seja, a transferência de arquivos de texto, fotos e vídeo 

em formatos utilizáveis a partir de um provedor de serviços on-line para outro 

sem depender da generosidade das empresas para permitir o download de 

seus próprios dados; 

 O "direito a ser esquecido” (em inglês: the right to be forgotten): os dados 

serão apagados, quando o usuário não quiser mais que sejam processados e 

quando não houver motivos legítimos para retê-los. A tarefa de simplesmente 

remover informações pessoais de um banco de dados se torna mais difícil 

pela duplicação de dados e backups regulares em servidores adicionais e 

ainda poucas empresas seriam capazes de cumprir as normas; 

 Um único conjunto de regras sobre proteção de dados, válido em toda a UE: 

os indivíduos e as empresas só terão de lidar com uma única autoridade 

nacional de proteção de dados no país da UE em que eles têm o seu 

estabelecimento principal, mesmo quando os dados pessoais sejam 

processados fora do seu país de origem; e 

 Regras da UE serão aplicadas a empresas não estabelecidas na UE, se eles 

oferecem bens ou serviços na UE ou monitoram o comportamento on-line dos 

cidadãos. 

Vários estados-membros da UE e empresas on-line pressionaram por regras menos 

rigorosas e, um ano mais tarde, o regulamento de proteção de dados proposto pela Comissão 

Europeia foi analisado por uma série de reguladores e comitês do Parlamento Europeu. O 

                                                

107 Veja: Why do we need data protection reform? Disponível em: <http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/document/review2012/factsheets/1_en.pdf>. Acesso em: 15 julho 2013 
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documento agora tem inúmeras alterações, algumas desenvolvidas em resposta às queixas de 

grupos de comércio norte-americanos de que certas disposições poderiam dificultar a 

inovação e impedir o livre comércio digital, num mercado já complicado para as empresas 

norte-americanas. 

Enquanto isso, as recentes revelações do escopo de programas de vigilância do 

governo dos EUA estão dando novo ímpeto aos esforços da União Europeia para tornar as 

regras de proteção de dados mais severas108. A UE está revendo os acordos de transferência 

de dados pré-existentes com os EUA e, provavelmente, aprovará uma nova lei em maio109, 

quando as eleições do Parlamento Europeu estão programadas. 

Por outro lado, devido à forte legislação de proteção de dados na UE e às 

negociações comerciais em curso, o Centro para Democracia e Tecnologia (em inglês: Center 

for Democracy and Technology - CDT110) dos Estados Unidos está pressionando o Congresso 

Americano para passar uma legislação de privacidade que venha ampliar a visão histórica 

americana de privacidade como "o direito a ser deixado em paz" — uma definição 

apresentada por Louis Brandeis e Samuel Warren em 1890 — para um conceito mais 

moderno de privacidade como o direito de controle de dados comerciais.111 

4.5  O “PORTO SEGURO” ENTRE A UNIÃO EUROPEIA E OS ESTADOS 
UNIDOS DA AMÉRICA 

Devido à forte proteção do direito à privacidade na Europa comparada ao sistema 

norte-americano, em 2000, a União Europeia e o Departamento de Comércio dos Estados 

Unidos negociaram um acordo, chamado de “Porto Seguro” (em inglês: Safe Harbor)112, para 

                                                

108 Veja: “U.S. Surveillance Programs Spur EU Efforts to Tighten Data Protection Rules”. Disponível em: 
<http://on-line.wsj.com/article/SB10001424127887324522504579000702411343532.html>. 
109 Veja: “EU wants data protection bill by May 2014”. Disponível em: < http://euobserver.com/justice/120867> 
110 O Centro para Democracia e Tecnologia (CDT) é uma organização sem fins lucrativos, sediada em 
Washington, DC, cuja missão é promover uma Internet aberta, inovadora e gratuita. Veja: Center for Democracy 
and Technology. Disponível em: <https://www.cdt.org/>. Acesso em: 15 julho 2013 
111 Veja: A Incomplete Quilt of American Privacy Laws. New York Times. Disponível em: 
<http://www.nytimes.com/2013/03/31/technology/in-privacy-laws-an-incomplete-american-
quilt.html?pagewanted=all&_r=0>. Acesso em: 15 julho 2013 
112 2000/520/EC: Commission Decision of 26 July 2000 pursuant to Directive 95/46/EC of the European 
Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the safe harbour privacy principles 
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que empresas norte-americanas pudessem estar em conformidade com a diretiva 95/46/CE 

relativa à proteção de dados pessoais. 

Organizações norte-americanoas que criam, mantém, usam ou divulgam informações 

pessoais devem atender às exigências da União Europeia, constantes nos sete Princípios de 

Privacidade do “Porto Seguro”, resumidos no Quadro VIII: 

Quadro VIII – Princípios de Privacidade do “Porto Seguro” 

Princípio Descrição 

Notificação As pessoas devem ser informadas quando seus dados são coletados e sobre como serão usados. 

Escolha As pessoas devem ter a capacidade de optar por sair (opt-out) da coleta e transferência de dados 
a terceiros. 

Transferência As transferências de dados a terceiros só podem ocorrer para outras organizações que seguem 
princípios adequados de proteção de dados. 

Segurança Esforços razoáveis devem ser feitos para evitar o vazamento, mau uso e acesso não autorizado, 
divulgação, alteração e destruição de informações. 

Integridade 
dos Dados Os dados devem ser relevantes e confiáveis para o fim para o qual foram coletados. 

Acesso Os indivíduos devem ser capazes de acessar informações armazenadas sobre eles e corrigí-las 
ou apagá-las caso contenham erro. 

Efetividade Deve haver meios eficazes para fazer respeitar essas regras. 
Fonte: Elaboração própria 

 

O Programa de Certificação do Selo TRUSTe113 prepara organizações para a 

autocertificação com o Departamento de Comércio dos EUA, verificando a conformidade 

com Princípios de Privacidade do “Porto Seguro”. 

A fim de cumprir com a directiva da União Europeia, no que diz respeito à retenção 

de dados pessoais recolhidos de seus usuários, o engenho de busca Google torna seus registros 

anônimos depois de nove meses e o Bing, após seis meses114. Já os novos engenhos de busca 

                                                                                                                                                   

and related frequently asked questions issued by the US Department of Commerce (Safe Harbour principle). 
Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0520:EN:HTML>. 
Acesso em: 30 julho 2013 
113 TRUSTe. Disponível em: <http://www.truste.com/products-and-services/enterprise-privacy/eu-safe-harbor-
seal/>. Acesso em 30 julho 2013 
114 Veja: "Bing may beat Google to compliance with EU anonymization directive". Disponível em: 
<http://betanews.com/2010/01/19/bing-may-beat-google-to-compliance-with-eu-anonymization-directive/>. 
Acesso em: 15 julho 2013 
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DuckDuckGo115, StartPage116 e Ixquick117 anunciaram que não mantêm qualquer informação 

pessoalmente identificável, um recurso de privacidade que os distingue no mercado dos 

motores de busca. 

Nos termos da Lei de Proteção On-line à Privacidade Infantil (COPPA), até a data 

atual, a FTC aprovou as seguintes aplicações118 como "Porto Seguro": 

 Privo, Inc.119, uma plataforma de gerenciamento de identidades, permissão e 

controle de PII;  

 Unidade de Revisão da Publicidade Infantil (em inglês: Children's 

Advertising Review Unit - CARU)120, um braço do programa de 

autorregulação da indústria da publicidade;  

 Entertainment Software Rating Board (ESRB)121, órgão sem fins lucrativos, 

que atribui classificações para vídeo games e aplicativos para que os pais 

possam fazer escolhas informadas; e 

 TRUSTe122, um programa de selo de privacidade. 

Embora haja muito debate sobre a eficácia do processo “Porto Seguro” no momento 

presente, este é um bom ponto de partida, especialmente para empresas que recebem recursos 

humanos, financeiros e de marketing, envolvidas em negócios nos países da UE. Vale 

salientar que a adesão a este quadro, não dispensa a possibilidade de uma denúncia criminal e 

                                                

115 Veja: DuckDuckGo Privacy Policy. Disponível em: <https://duckduckgo.com/privacy>. Acesso em: 15 julho 
2013 
116 Veja: Startpage Protects Your Privacy! Disponível em: <https://startpage.com/eng/protect-privacy.html>. 
Acesso em: 15 julho 2013 
117 Veja: How Ixquick protects you from government surveillance. Disponível em: 
<https://www.ixquick.com/eng/prism-program-revealed.html>. Acesso em: 15 julho 2013 
118 Safe Harbor Program. Disponível em: <http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/childrens_shp.html>. 
Acesso em: 30 julho 2013 
119 Privo, Inc.. Disponível em: < http://www.privo.com/certification.htm>. Acesso em 30 julho 2013 
120 CARU. Disponível em: <http://www.caru.org/program/index.aspx>. Acesso em 30 julho 2013 
121 ESBR. Disponível em: <https://www.esrb.org/privacy/index.jsp>. Acesso em 30 julho 2013 
122 TRUSTe Revised Children’s Privacy Program. Disponível em: 
<http://www.ftc.gov/os/2013/07/130701tustecoppaapplication.pdf>. Acesso em 30 julho 2013 
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civil com as autoridades locais europeias contra uma empresa dos Estados Unidos por 

sentirem que seus dados pessoais tenham sido comprometidos. 

Em suma, enquanto a União Europeia tem uma diretiva relativa à proteção de dados 

que estabelece princípios para a forma como as informações sobre os seus cidadãos podem ser 

coletadas e usadas, não importando o setor, o sistema americano envolve uma colcha de 

retalhos de leis de privacidade federais e estaduais que regem separadamente o uso de dados 

pessoais em diversas esferas. As diferentes legislações e diretrizes europeias e norte-

americanas relacionadas à privacidade são um reflexo das distintas abordagens filosóficas 

entre eles ― nos Estados Unidos da América, a privacidade é considerada um direito do 

cidadão, podendo este direito ser abdicado de usufruto, enquanto que na União Europeia, a 

privacidade é um direito fundamental inegociável. 

 

4.6  O CENÁRIO LEGAL NO BRASIL123 

No Brasil, não há nenhuma lei que trate especificamente de privacidade on-line 

(incluindo cookies e dados de localização). No entanto, os direitos estabelecidos para a 

privacidade, intimidade e direitos dos consumidores aplicam-se igualmente aos meios de 

comunicação eletrônicos, como dispositivos móveis e Internet. Assim, as violações desses 

direitos podem ser objeto de execução civil.  

Também não existe uma lei com os princípios, direitos e responsabilidades relativos 

à proteção de dados ou uma definição legal de dados pessoais ou dados sensíveis. Com 

relação à coleta e tratamento, em geral, não há nenhuma exigência para obter o consentimento 

prévio para coletar dados pessoais. No entanto, há um entendimento comum de que certos 

dados sensíveis (por exemplo, religião, orientação sexual, antecedentes criminais, etc) não 

devam ser coletados e usados para qualquer finalidade discriminatória. 

Vale ressaltar a existência de habeas data124, remédio previsto na Constituição 

Federal, que pode ser usado para obter acesso aos dados pessoais constantes de registros ou 
                                                

123 Mondaq. Brazil. Disponível em: 
<http://www.mondaq.com/search.asp?&cshowauthor=on&cshowsummary=on&icountry_id=30>. Acesso em: 
15 julho 2013 
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bancos de dados de órgãos ou entidades públicas e para a correção dos dados do cidadão 

contida em tais registros e bancos de dados. 

A legislação brasileira não limita expressamente a transferência de dados entre 

fronteiras. Na ausência de legislação específica, a transferência geográfica deve ser permitida 

com o consentimento das partes envolvidas. 

Discussões sobre legislação de privacidade aumentaram recentemente e o Congresso 

Nacional está analisando vários projetos de lei125 que tratam da proteção de dados e questões 

relacionadas à Internet. Enquanto isso, há princípios gerais e disposições relativas à proteção 

de dados e privacidade na Constituição Federal126, no Código Civil127 e nas leis e 

regulamentos que tratam de determinados tipos de relações, como por exemplo, o Código de 

Defesa do Consumidor128, 129. 

A Constituição Federal prevê que (i) a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas são invioláveis; (ii) o sigilo da correspondência e das comunicações 

eletrônicas está protegido; e (iii) a todos é assegurado o acesso à informação, embora o sigilo 

deva ser salvaguardado, sempre que necessário para o exercício de uma atividade profissional. 

Não há nenhuma lei federal que trate especificamente de marketing eletrônico. 

Apesar da falta de uma lei específica, ainda se aplicam as disposições gerais sobre os direitos 

de privacidade e intimidade, bem como os direitos de Defesa do Consumidor. Assim, um 

emissor deve cessar imediatamente o envio de qualquer tipo de marketing eletrônico, se tal 

lhe for solicitado pelo consumidor. 

                                                                                                                                                   

124 FERNANDES, João R. L., Fernandes.Habeas data: origem histórica e trajetória no direito brasileiro. 2008. 
Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/23105/habeas-data-origem-historica-e-trajetoria-no-direito-brasileiro>. 
Acesso em: 15 julho 2013 
125 Projetos da Câmara sobre cybercrimes. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/437735.html?timestamp=1363377453612. Acesso em: 30 
julho 2013 
126 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 julho 2013 
127 Código Civil - Presidência da República. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 15 julho 2013 
128 Código de Defesa do Consumidor - Presidência da República. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em: 15 julho 2013 
129 Veja seção 5.5.1 A NOVA LEI DO COMÉRCIO ELETRÔNICO, do Caíputo 5 relativo ao aspectos 
econômicos/mercadológicos da privacidade. 
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Em particular, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor deve 

ser notificado sobre a abertura de um cadastro ou registro, sem sua solicitação. O consumidor 

tem o direito de acesso aos dados pessoais e de exigir a correção sempre que achar que os 

dados ou arquivos estão incorretos. Outras limitações se aplicam, por exemplo, a informação 

negativa (como as relacionadas a dívidas, etc) não pode ser retida por mais de cinco anos. 

SEGURANÇA. Em vista dos princípios gerais aplicáveis, processadores de dados no 

Brasil são obrigados a tomar medidas técnicas, físicas e organizacionais para proteger a 

segurança dos dados pessoais, mas, geralmente, não há requisitos específicos, restrições ou 

detalhes sobre como a segurança deve ser implementada. A jurisprudência estabelece que os 

provedores e prestadores de serviços em redes devem manter registros de acesso (tais como 

endereços IP, logins, etc), de modo a identificar os usuários que tenham cometido crimes, 

difamação ou atos de violação. Se esses registros não são mantidos por um período razoável 

de tempo, o prestador de serviços ou de rede pode ser declarado responsável, conjuntamente, 

por um ato de infração. Notificação de violação de segurança não é obrigatória. 

Finalmente, também é importante ressaltar que a Lei 12.737/2012 – Lei Carolina 

Dieckmann130 promulgada no final de 2012, criminaliza os atos de pirataria ou invasão de 

dispositivos eletrônicos com a intenção de obter, adulterar ou destruir dados e/ou informações 

sem o consentimento do proprietário do dispositivo, além da instalação ou exploração de 

vulnerabilidades dentro de um dispositivo eletrônico, a fim de obter vantagem ilícita.  

4.6.1. LEI 12.527/11 – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA 

A Lei 12.527/11131 regula o amplo acesso à informação pública. As diretrizes básicas 

da Lei de Acesso à Informação Pública são: (i) a regra é que todos os documentos públicos 

devem ser divulgados e a confidencialidade dos dados deve ser excepcional; (ii) a divulgação 

de informações de interesse público deve ocorrer independentemente de solicitações; (iii) a 

divulgação de informações deve ser feita por qualquer meio de comunicação disponível; (iv) 

                                                

130 Mai detalhes na seção 4.4.4 LEI 12.737/12 – CAROLINA DIECKMANN, deste Capítulo. 
131 LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 15 julho 2013 
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visa promover o desenvolvimento de uma cultura de transparência na administração pública e 

seu controle pela sociedade. 

O direito de acesso à informação pública foi previsto na Constituição Federal do 

Brasil132, no inciso XXXIII do Capítulo I - dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos - 

que dispõe: 

todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

 

O Estado deve garantir a transparência da gestão da informação, promovendo, 

mediante solicitação, o amplo acesso do público a informações relevantes de qualquer 

autoridade pública. O pedido de informações pode ser feito por qualquer cidadão e deve 

conter apenas o nome da pessoa que está solicitando e as especificações de informação, sendo 

a autoridade do governo impedida de exigir qualquer justificação para tal pedido de 

informação, devendo processá-lo imediatamente, exceto no caso de informações 

confidenciais, quando a autoridade pública pode legitimamente se recusar a fornecê-la. 

A publicação da Lei de Acesso a Informações representa um importante passo para a 

consolidação democrática e para o sucesso das ações de prevenção da corrupção no Brasil. 

4.6.2. A QUESTÃO DA PRIVACIDADE NO MARCO CIVIL DA INTERNET 

O Projeto de Lei 2126/2011 do deputado Alessandro Molon (PT/RJ), conhecido 

como Marco Civil da Internet, estabelece os direitos e obrigações dos internautas e 

provedores de internet e tem o propósito de regulamentar o uso da Internet do ponto de vista 

jurídico e civil. A ideia é que o Marco Civil funcione como uma espécie de "constituição da 

internet", onde os direitos sejam mais claros, principalmente no que se refere à privacidade e à 

proteção dos dados pessoais. A defesa dos interesses e direitos estabelecidos no Marco Civil 

poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente. 

                                                

132 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 30 julho 2013 
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As garantias e direitos individuais e coletivos relacionados ao uso da internet, 

atualmente, não estão previstos de forma explícita no ordenamento jurídico nacional e, 

embora passíveis de proteção por derivarem de princípios constitucionais, a ausência de 

legislação específica acaba por prejudicar sua tutela e exercício. Estas garantias e direitos são 

identificados no capítulo II do Projeto de Lei, que também busca adaptar os direitos 

fundamentais existentes a um contexto de comunicação via internet. 

São três os pilares que sustentam o projeto: (i) a neutralidade de rede; (ii) a proteção 

à privacidade do internauta; e (iii) a liberdade de expressão. 

O Marco Civil avança na proteção à privacidade impedindo que os provedores de 

conexão guardem os registros do que o usuário acessa na web e proibindo a comercialização 

dos dados de navegação de internautas brasileiros, passando a ser um direito do usuário não 

ter seus dados de conexão e navegação entregues a terceiros, sem o seu consentimento. 

Assim, o Marco Civil prevê que a privacidade da navegação e o sigilo sejam a regra; a 

exceção será a quebra desse sigilo, por ordem judicial. 

Do Art. 8º, temos que “A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão 

nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à Internet”. O direito 

de acesso é essencial ao exercício da cidadania e aos usuários são assegurados os direitos: 

de inviolabilidade da intimidade e da vida privada [...] de sigilo e 
inviolabilidade de suas comunicações pela Internet [...] ao não fornecimento 
a terceiros de seus registros de conexão e de acesso a aplicações de Internet 
[...] a informações claras e completas sobre a coleta, uso, tratamento e 
proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para as 
finalidades que fundamentaram sua coleta, respeitada a boa-fé [...] à 
exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada 
aplicação de Internet ao término da relação entre as partes [...] à ampla 
publicização de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à 
Internet e de aplicações de Internet.133 

 

A questão da garantia à privacidade no Marco Civil está sendo tratada basicamente 

pela restrição da guarda de registros de conexão e registros de acesso a aplicações de Internet: 

                                                

133 Relatório completo do Projeto de Lei PL 2126/2011 sobre o Marco Civil da Internet, divulgado em 11 de 
julho de 2012. Disponível em: <http://edemocracia.camara.gov.br/documents/679637/277cc749-e543-4636-
9ddb-736144a9b654>. Acesso em: 30 julho 2013 
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Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a 
aplicações de Internet de que trata esta Lei devem atender à preservação da 
intimidade, vida privada, honra e imagem das partes direta ou indiretamente 
envolvidas. 

A restrição da guarda de registros de acesso - data e hora de uso de uma 

determinada aplicação de Internet a partir de um determinado endereço IP - proíbe os 

provedores de guardar um log com os sites que o usuário visita. Ou seja, por lei, só o usuário 

terá o seu histórico de internet. O artigo da lei é redigido de forma bem ampla, e não restringe 

por domínio. 

O Marco Civil prevê que registros de conexão sejam armazenados pelos provedores 

de internet por um ano, podendo ser divulgados apenas por ordem judicial. Registro de 

conexão, segundo o projeto de lei, é o conjunto de informações sobre quando o usuário usou a 

internet e por qual IP – quem acessou e a que horas – nada de quais sites ele visitou.  

A guarda de dados de conexão pelos provedores é considerada essencial para a 

apuração da autoria dos crimes. Embora duas leis que tipificam crimes na internet tenham 

sido aprovadas no ano passado (12.735/12 - Lei Azeredo e 12.737/12 - Lei Carolina 

Dieckmann), elas não contêm a previsão de guarda de logs. Daí, também, a necessidade de se 

aprovar a proposta do Marco Civil da Internet (PL 2126/11) para facilitar a apuração da 

autoria dos crimes. 

Toda esta proteção aos direitos e aos dados dos usuários coloca limites às práticas já 

adotadas pelas operadoras de Telecom. Hoje, não há na lei brasileira proibição para que 

empresas de telefonia vendam dados de navegação dos usuários para companhias de outros 

países. O problema é que a proteção da privacidade e a neutralidade na rede, que impedem a 

discriminação dos pacotes durante a transmissão, esbarram em interesses das telefônicas, que 

deixarão de ganhar bilhões de reais obtidos às custas da privacidade do consumidor. Por isto, 

há mais de um ano, o relator do Marco Civil da Internet vem lutando contra a pressão das 

empresas provedoras de conexão em busca de um acordo em torno da votação da proposta 

que já foi, por seis vezes, incluída e retirada da pauta de votação.  

Recentemente, com as denúncias de espionagem norte-americana sobre e-mails e 

ligações telefônicas de brasileiros, o Marco Civil da Internet voltou à pauta legislativa do 
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Congresso Nacional para ser votado134. Consenso num assunto tão vasto como a Internet não 

é simples e o relator não pôde fazer concessões, porque as mudanças comprometeriam os três 

princípios da proposta: neutralidade, privacidade e liberdade. O Quadro IX traz um resumo 

da proposta que está na pauta do Plenário: 

Quadro IX – Marco Civil da Internet 

Projeto de Lei 2126/11 - Marco Civil da Internet 

Princípios do 
Projeto 

1. A neutralidade de rede; 

2. A proteção da privacidade e dos dados pessoais do internauta; 
3. Garantia da liberdade de expressão. 

Direitos dos 
Usuários 

 O controle sobre os dados pessoais; 

 A inviolabilidade e o sigilo das comunicações; 

 A manutenção da qualidade contratada da conexão; e 

 Contratos com informações claras e completas. 

Obrigações do 
Provedor 

 A guarda, sob sigilo, dos registros de conexão dos usuários 
pelo prazo de um ano; 

 O provedor só poderá oferecer acesso a esses dados mediante 
ordem judicial. 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.6.3. LEI 12.735/12 – LEI AZEREDO 

A chamada Lei Azeredo, proposta em 1999 pelo então deputado federal Eduardo 

Azeredo (PSDB) com o objetivo de tipificar crimes virtuais, foi alvo de longa polêmica, 

devido à grande quantidade de pontos dúbios.  

O texto original do projeto de lei envolvia questões como a obrigação dos provedores 

de fiscalizar e guardar os registros da atividade de usuários ou o fato de tornar crime o 

compartilhamento de arquivos. Por isso, ficou conhecido no Brasil como o AI-5 Digital. 

                                                

134 "Prioridade" ao Marco Civil da Internet não passou de blefe. Disponível em: 
<http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=34236&sid=11#.UfWOOKzmRDU>. 
Acesso em: 30 julho 2013 
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Do texto do projeto PL 84/1999135, os pontos que geraram mais discussão foram 

excluídos e a Lei 12.735/12136, em vigor desde abril de 2013, traz somente duas mudanças: 

1. O principal ponto determina que a polícia crie setores especializados no 

combate a delitos na internet. Quando da aprovação da Lei Azeredo, apenas 

as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória/ES, Curitiba e Belo 

Horizonte possuíam delegacias especializadas em crimes eletrônicos; onde 

não tem, a indicação é procurar qualquer delegacia da Polícia Civil. 

2. O outro ponto aprovado inclui na legislação os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou de cor, permitindo a retirada do ar de qualquer 

publicação racista. 

 

4.6.4. LEI 12.737/12 – CAROLINA DIECKMANN 

Em abril de 2013, no Brasil, entrou em vigor a Lei 12.737/12, conhecida 

extraoficialmente como "Lei Carolina Dieckmann", pois resolve casos como o da atriz que 

teve fotos íntimas roubadas de seu computador. A Lei 12.737/12 que passa a punir 

determinados delitos, como a “invasão de dispositivos informáticos”, assim dispondo 

especificamente:  

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede 
de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e 
com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem 
autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar 
vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: Pena – detenção, de 3 (três) 
meses a 1 (um) ano, e multa.137 

 

                                                

135 PL 84/1999. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15028>. Acesso em: 30 julho 
2013 
136 Lei 12.735/12 – Lei Azeredo. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2012/lei-12735-30-
novembro-2012-774689-publicacaooriginal-138237-pl.html>. Acesso em: 30 julho 2013 
137 Lei 12.737/12 – Carolina Dieckmann. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12737.htm >. Acesso em: 30 julho 2013 
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Segundo a lei, as ações consideradas crimes são: (i) invasão de um computador com 

o fim de pegar imagens; (ii) distribuição de programas maliciosos com o objetivo de roubar 

senhas ou informações, obter conteúdo de e-mail ou controlar computadores de terceiros 

tornando-os zumbis; e (iii) encaminhar ou divulgar imagens obtidas indevidamente (a lei 

culpa apenas o autor do crime, ou seja, quem efetivamente encaminha ou divulga, mas não 

necessariamente quem compartilha esse tipo de conteúdo). 

A questão da finalidade de “obter dados” é polêmica e pode ser interpretada 

literalmente, falando-se em obtenção nos casos de cópia dos dados ou quando o agente entra 

na “posse dos dados”. Para outra corrente, o simples acesso a dados já agride e demonstra a 

“intenção em obter dados” e se beneficiar das informações, de modo que tal “acesso aos 

dados” estaria inserido no contexto do “obter dados”. 

O projeto traz agravantes ao crime, como mostra o Quadro X. 

Quadro X – Agravantes ao Crime e Exemplos 

Pena de Detenção Exemplo 

Crime 

Invadir dispositivo alheio, 
mediante violação de segurança 
com o fim de obter informações 
sem autorização 

De três meses a um 
ano e multa 

Invadir computador para roubar 
conteúdos sem consentimento do 
dono 

Roubo de informação em que 
causa prejuízo econômico 

De três meses a um 
ano e quatro meses 

Criminoso rouba conteúdo sigiloso 
de uma pessoa e apaga a 
informação, causando perda 
financeira 

Obtenção de conteúdo de 
comunicações privadas de forma 
não autorizada 

De seis meses a dois 
anos e multa 

Roubar conteúdo de e-mail ou 
controlar computadores tornando-
os zumbis 

Agravante 

Divulgação e comercialização de 
conteúdo roubado de dispositivo 
informático 

De oito meses a três 
anos e quatro meses 

Roubar informações sigilosas e 
vender ou divulgar na internet  

 

 

Deve-se esclarecer que a invasão, para ser criminosa, tem que ocorrer sem a 

autorização expressa do titular dos dados ou do dispositivo. Logo, caberá às empresas de 

segurança e auditoria, adaptarem seus contratos de serviços e pesquisa prevendo 

expressamente a exclusão de eventual incidência criminosa nas atividades desenvolvidas. 
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Apesar da "Lei Carolina Dieckmann" resolver o problema relacionado à invasão, o 

advogado especialista em Direito Digital Renato Ópice Blum138 considera que faltaram outros 

aspectos, como normas para a punição de difamação na web. Ele afirma que dificilmente 

alguém vai ser condenado e critica as baixas penas previstas no texto: 

O simbolismo das penas é desconfortante, pois em boa parte dos crimes 
informáticos os prejuízos materiais são apenas uma pequena parcela do 
problema: os danos versam sobre aspectos da intimidade dos indivíduos, 
conquistas profissionais, informações empresariais sensíveis, etc. Ou seja: 
dados de valor incalculável! 

 

4.6.5. CRIMES NA INTERNET 

A Polícia Federal e a Procuradoria Geral da República (PGR) se preocupam com o 

surgimento de novos crimes, como violação de segredos de Estado, “sequestro de perfil” em 

redes sociais e “roubo de identidade”.139 

O Brasil está atrasado em estratégias de combate a crimes cibernéticos140 e, 

atualmente, existem mais de 40 propostas sobre crimes informáticos ainda em análise na 

Câmara141. No entanto, o Código Penal Brasileiro contempla os tipos de crime mostrados no 

Quadro XI: 

 

 

                                                

138 Renato Opice Blum - Crimes Eletrônicos - a nova lei é suficiente?. Disponível em: 
<http://www.opiceblum.com.br/lang-pt/02_artigos_a001.html?ID_ARTIGO=119>. Acesso em: 30 julho 2013 
139 Fraudes bancárias e pornografia infantil são crimes mais recorrentes. 15/03/2013. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/437788-BRASIL-ESTA-
ATRASADO-EM-ESTRATEGIAS-DE-COMBATE-A-CRIMES-CIBERNETICOS.html>. Acesso em: 30 julho 
2013 
140 Brasil está atrasado em estratégias de combate a crimes cibernéticos. 15/03/2013. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/437788-BRASIL-ESTA-
ATRASADO-EM-ESTRATEGIAS-DE-COMBATE-A-CRIMES-CIBERNETICOS.html>. Acesso em: 30 julho 
2013 
141 Projetos da Câmara sobre cybercrimes. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/437735.html?timestamp=1363377453612. Acesso em: 30 
julho 2013 
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Quadro XI – Tipos de Crime 

Código 
Penal Crime Pena 

art. 147 Ameaça 
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou 
gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de 
causar-lhe mal injusto e grave: 

detenção, de um a seis 
meses, ou multa. 

art. 138 Calúnia 

Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente 
fato definido como crime: 

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, 
sabendo falsa a imputação, a divulga. 

§ 2º - É punível a calúnia contra os mortos. 

detenção, de seis meses 
a dois anos, e multa. 

art. 139 Difamação Difamar alguém, imputando-lhe fato 
ofensivo à sua reputação: 

detenção, de três meses 
a um ano, e multa. 

Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade 
ou o decoro: 
§ 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena: 
I - quando o ofendido, de forma reprovável, 
provocou diretamente a injúria; 
II - no caso de retorsão imediata, que 
consista em outra injúria. 

detenção, de um a seis 
meses, ou multa. 

§ 2º - Se a injúria consiste em violência ou 
vias de fato, que, por sua natureza ou pelo 
meio empregado, se considerem aviltantes: 

detenção, de três meses 
a um ano, e multa, além 
da pena correspondente 
à violência. 

art. 140 Injúria 

§ 3o Se a injúria consiste na utilização de 
elementos referentes à raça, cor, etnia, 
religião, origem ou à condição de pessoa 
idosa ou portadora de deficiência: 

reclusão de um a três 
anos e multa 

art.307 Falsa 
Identidade 

Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa 
identidade para obter vantagem, em 
proveito próprio ou alheio, ou para causar 
dano a outrem: 

detenção, de três meses 
a um ano, ou multa, se o 
fato não constitui 
elemento de crime mais 
grave. 

Fonte: Safernet.org142 

 

 

 
                                                

142 Tipos de crime. Disponível em: <http://www.safernet.org.br/site/prevencao/orientacao/modelo-carta>. Acesso 
em: 30 julho 2013 
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4.7  SÍNTESE 

Os marcos legais e as orientações apresentadas no Capítulo 4 formam o nosso meio 

ambiente, o conjunto de regras que regem a forma como a sociedade decidiu viver. Como 

vimos, existem abordagens diferentes, como entre a União Europeia e nos Estados Unidos da 

América.  

O Apêndice A traz uma linha do tempo com as regras e regulamentos abordados 

neste estudo, seguindo um caminho a partir do estabelecimento da 4ª Emenda dos Estados 

Unidos da América, em 1791, até o primeiro semestre de 2013. 

Visto que os regimes estatutários ainda não estão aptos a lidar com problemas de 

privacidade específicos a uma nova tecnologia, faz-se necessário que regulamentações 

antiquadas de privacidade sejam revisadas e atualizadas para contemplar o contexto global e 

as questões atuais de privacidade e proteção de dados. 

Nas palavras de privacidade dos pioneiros Warren e Brandeis: 

Alterações políticas e sócio-econômicas implicam no reconhecimento de 
novos direitos e a lei cresce para atender às demandas da sociedade. 
(WARREN, 1890, tradução nossa) 

Muitos argumentam que a Internet não precisa de uma lei, que ela deve se manter 

como está. No entanto, a Internet como a conhecemos e queremos – livre e democrática – 

encontra-se ameaçada pelos sistemas de vigilância e por práticas agressivas de mercado. 

O ambiente legal está evoluindo junto com as demandas surgidas da crescente 

economia da web. Compreender as questões jurídicas importantes é vital para qualquer 

empresa com uma estratégia on-line envolvendo coleta e compartilhamento de informações 

pessoais. 

Mas, como fazer com que as pessoas se mobilizem para lutar por sua privacidade na 

internet e garantir que as empresas cumpram as leis? 
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5  O ASPECTO ECONÔMICO/MERCADOLÓGICO DA PRIVACIDADE 

Privacidade nunca será codificada em zeros e uns... Seu desafio é 
desenvolver sistemas e fazer análises que equilibrem as formas 
complexas como as pessoas estão negociando nestes sistemas. 

(BOYD, 2010, tradução nossa) 

 

A economia de privacidade relaciona-se com a troca de informações, tentando 

quantificar e entender os fatores que os proprietários dos dados levam em conta quando uma 

informação pessoal é protegida ou compartilhada. Mecanismos de mercado, tecnologia ou 

política são utilizados para alcançar um equilíbrio desejável entre revelação e proteção de 

informação entre os indivíduos, organizações e sociedade como um todo. Economia da 

privacidade engloba questões provenientes dos dois mercados distintos: mercado para 

informações pessoais (empresas que lidam com dados dos clientes) e mercado de privacidade 

(empresas que oferecem soluções143 para proteção da privacidade). 

Nas modernas economias da informação, a redução do custo de armazenamento 

tornou possível capturar, guardar e analisar uma quantidade crescente de informações sobre 

uma pessoa. Empresas registram detalhes de cada transação do cliente, desde seu login, até 

seu comportamento nos sites que visita. Agregadores usam dados provenientes de diferentes 

fontes para compor perfis individuais.  

Quanto mais organizações e indivíduos abraçam as tecnologias digitais, mais barato 

e mais rápido se tornam a produção e o tratamento de dados pessoais e, potencialmente 

sensíveis. Assim, a preocupação com a privacidade cresce também. 

5.1  NEGOCIANDO PRIVACIDADE NAS CONEXÕES ON-LINE 

Pergunte a 100 pessoas se elas se preocupam com privacidade e 85 dizem 
sim. Pergunte a essas mesmas 100 pessoas, se elas lhe darão uma amostra de 
DNA em troca de um Big Mac de graça e 85 vão dizer que sim. 
(SHOSTACK, 2003, tradução nossa) 

                                                

143 Veja capítulo 6 – Tecnologias para Proteção da Privacidade. 



 

91 
 

 

Após o ano 2000, estudos teóricos e empíricos germinaram com o advento da 

Internet comercial e da explosão das tecnologias de difusão, coleta e análise de dados. O tema 

da privacidade, não só capturou a atenção da mídia, como também de cientistas sociais, com 

tendência a ver a privacidade através da perspectiva da escolha racional. Coerente com essa 

perspectiva, um conjunto considerável de pesquisas acadêmicas sobre privacidade assumiu 

que as pessoas têm uma preferência estável com relação à privacidade e que fazem 

negociações sensatas e harmoniosas entre privacidade e outros objetivos desejados, seja o uso 

gratuito de serviços e aplicações on-line, ou ainda a participação em redes sociais on-line.  

Privacidade envolve negociações: vantagens/desvantagens de acessar/revelar 

informações pessoais. Porém, essas negociações vêm expondo dicotomias entre as atitudes de 

privacidade e os comportamentos reais dos usuários. 

Centenas de milhões de indivíduos em todo o mundo, às vezes voluntariamente 

transmitem informações altamente pessoais para amigos e estranhos por meio de tecnologias 

da Web 2.0 (como blogs e redes sociais on-line). Além disso, várias atividades diárias podem 

ser rastreadas por diversas tecnologias da informação, alimentando bancos de dados de 

informações pessoais, cujos dados podem ser agregados para formar um relatório completo da 

vida de uma pessoa. Isso pode acontecer com ou sem o conhecimento ou consentimento da 

pessoa. 

Os indivíduos podem ser relativamente despreocupados com a divulgação de 

informações privadas e, no entanto, em outros contextos, extremamente e talvez 

excessivamente conscientes de sua privacidade.  

Acquisti (2009) mostra que, nas escolhas dos consumidores, as preferências são 

frequentemente mutáveis e influenciadas por fatores contextuais. Por exemplo, as preferências 

dependem de como as alternativas de escolha são elucidadas e enquadradas, bem como do 

tipo de comparação que elas evocam. 

A percepção de que as pessoas valorizam pouco a privacidade é moldada por 
suas expectativas baixas, quando o ponto de partida nas negociações é 
percebido como sendo de baixa privacidade;  
quando se tem privacidade, valoriza-se mais. (ACQUISTI, 2009, tradução 
nossa) 
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Acquisti (2009) tem tentado medir o valor monetário da privacidade atribuído pelas 

pessoas. Dado que as consequências tangíveis e intangíveis de privacidade são muitas vezes 

difíceis de estimar, numerosos efeitos sutis agindo sobre nossas preocupações podem 

influenciar e distorcer o valor da proteção de dados. Isto iria determinar o provável 

surgimento de inconsistências de comportamento e preferências não-estáveis, ou maleáveis, 

assim como uma flutuação das preocupações com a privacidade ao longo do tempo.  

5.2  PRIVACIDADE E GRATUIDADE: AS INFORMAÇÕES PESSOAIS COMO 
UM BEM ECONÔMICO 

If you are not paying for it, you're not the customer;  
you're the product being sold. 

― Andrew Lewis aka blue_beetle144 

 

Os serviços oferecidos por grandes provedores como Google, Facebook e Amazon 

são muitas vezes gratuitos, surgindo o questionamento sobre como o lucro é gerado ou, em 

outras palavras, “quem paga a conta?”.  

A resposta é que a maior parte da receita é obtida através de publicidade: os 

anunciantes – os verdadeiros clientes – sustentam grande parte desses serviços disponíveis na 

rede, enquanto que os dados dos usuários desses serviços são os produtos oferecidos para que, 

por exemplo, os anúncios sejam direcionados de acordo com as preferências e hábitos dos 

usuários. 

Dados pessoais são a mercadoria mais valiosa no mercado, hoje. Nós somos o ativo 

que cada empresa, indústria e governo quer. O comércio de informações pessoais tornou-se 

uma micro-economia dinâmica e a atual abordagem de mercado-livre para a venda de 

informações pessoais vem atraindo intenso escrutínio – as empresas têm o direito de ganhar 

dinheiro com a compra e venda não regulamentada de informações pessoais? 

                                                

144 "Se você não está pagando por isso, você não é o cliente, você é o produto sendo vendido." (tradução nossa). 
Embora seja amplamente atribuída a Andrew Lewis aka blue_beetle, a autenticidade desta citação não pode ser 
estabelecida. Disponível em: <http://www.metafilter.com/user/15556>. Acesso em: 15 julho 2013 
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Uma investigação do Wall Street Journal, em 2010, descobriu um conjunto de 

cookies e tecnologias de vigilância, revelando que o rastreamento on-line não é um negócio de 

pequeno porte. Os 50 maiores sites mantém um controle rígido sobre seus usuários através da 

instalação, em média, de 64 distintas tecnologias de monitoramento145.  

Surge daí, inevitavelmente, a discussão e a certeza de que privacidade on-line 

abrange muito mais do que o mau-estar dos consumidores ao perceber que são seguidos em 

toda web por anúncios de um determinado item, principalmente porque são os interesses das 

empresas on-line e dos anunciantes que serão colocados como prioridade em detrimento dos 

princípios éticos que protegem a privacidade (GUHA, 2008), apesar de um grande número de 

pessoas se mostrar tolerante à publicidade em aplicativos, em troca de serviços gratuitos. 

5.3  AUTORREGULAÇÃO 

Os empresários envolvidos no debate sobre privacidade do consumidor acreditam 

que, se o governo começar a proteger o direito das pessoas à privacidade on-line, esta 

economia, provavelmente, vai regredir e a abordagem adequada para tratar as questões de 

privacidade on-line do consumidor é através de educação e autorregulação.  

Porém, essa posição não é suportada pelos resultados obtidos numa pesquisa da 

Consumers Union146, onde dois terços dos consumidores acreditam que o governo deve 

desempenhar um papel maior em proteger sua privacidade na Internet e mais de 80 por cento 

quer a capacidade de optar por sair (“opt-out”147) de rastreamento de Internet a partir de um 

único local. 

“Poucas pessoas concordariam que cada informação que transmitem deva 
estar disponível para todos, para qualquer propósito concebível.” 129 
(tradução nossa) 

                                                

145 Veja: "Schwartz On Security: On-line Privacy Battles Advertising Profits.~Schwartz, M. J. (2011, March 31). 
Disponível em: <https://www.informationweek.com/security/privacy/schwartz-on-security-on-line-privacy-
batt/229400615>. Acesso em: 15 julho 2013 
146 Veja: “CU Poll: Consumers want government to protect Internet privacy”. Consumer Reports News. 2011. 
Disponível em: <https://www.consumerreports.org/cro/news/2011/06/cu-poll-consumers-want-government-to-
protect-internet-privacy/index.htm>. Acesso em: 30 julho 2013 
147 Veja a seção 5.4.1. A DISTINÇÃO ENTRE OPT-IN E OPT-OUT. 
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Relatórios148, 149, dão respaldo a essa opinião, concluindo que a autorregulação não 

assegura a proteção dos dados pessoais dos consumidores. Nas palavras de Woodrow 

Hartzog: 

“A autorregulação, em sua forma mais pura é uma receita para o desastre. Há 
simplesmente demasiados incentivos para violarem os interesses de 
privacidade e muito pouca transparência para saber o que está 
acontecendo.”150 

Diante desse quadro, fica claro que proteção à privacidade requer uma combinação 

de regulação, educação do consumidor, responsabilidade organizacional e tecnologias sujeitas 

a controles de privacidade e utilizadas de forma responsável para melhorar a experiência de 

compra do consumidor.  

5.4  SEGMENTAÇÃO COMPORTAMENTAL X SEGMENTAÇÃO CONTEXTUAL 

Publicidade ou segmentação comportamental (em inglês: Behavioral Targeting) é a 

técnica usada por editores e publicitários on-line para aumentar a eficácia das suas campanhas 

pela criação de um perfil do comportamento on-line do indivíduo (repetidas visitas a um site, 

interações, palavras-chave, produção de conteúdo, etc.), que em seguida será utilizado por 

comerciantes e marqueteiros para fornecer anúncios relevantes e personalizados. 

Em contraste com a segmentação contextual, que exibe anúncios relevantes ao 

conteúdo em uma página web, a segmentação comportamental serve anúncios relevantes aos 

interesses e ações dos usuários. 

Uma vez que o anúncio é gerado pelo interesse demonstrado pelo consumidor, a 

segmentação comportamental é uma técnica promissora de vendas, pois permite que os 

comerciantes sirvam anúncios relevantes em qualquer lugar dentro de uma rede de sites. A 
                                                

148 Veja: “Privacy Self Regulation: A Decade of Disappointment”. Electronic Privacy Information Center 
(EPIC). 2005. Disponível em: <http://epic.org/reports/decadedisappoint.html>. Acesso em: 30 julho 2013 
149 Veja: “FTC Once Again Says Privacy Self-Regulation Isn't Enough”. 2012. Disponível em: 
<https://www.cdt.org/blogs/erica-newland/2703ftc-once-again-says-privacy-self-regulation-insufficient>. 
Acesso em: 30 julho 2013 
150 Woodrow Hartzog é um advogado de privacidade na Samford University e professor afiliado com o Centro de 
Stanford para Internet e Sociedade. Veja: “In-Store Tracking Companies Try to Self-Regulate Privacy”. 2013. 
Disponível em: 
<http://www.slate.com/blogs/future_tense/2013/07/23/privacy_self_regulation_and_consumer_tracking_euclid_
and_the_future_of_privacy.html>. Acesso em: 30 julho 2013 
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técnica aborda alguns dos principais problemas que têm atormentado a indústria: o aumento 

do custo de marketing da Web e dos custos de aquisição de clientes frente à diminuição das 

taxas de conversão (a porcentagem de pessoas que realmente fazem uma compra ao ver um 

anúncio). 

Em comparação com outros métodos de publicidade on-line, os anúncios 

direcionados são uma forma eficaz de conquistar clientes potenciais que demonstraram algum 

nível de interesse. Mas quais são as implicações para os consumidores? As práticas de redes 

de anúncios representam riscos à privacidade do consumidor? 

O crescimento da publicidade on-line está, também, desafiando as empresas de 

marketing a equilibrar a avalanche de dados e exigências de privacidade do consumidor com 

métodos de gerenciamento de dados internos e com intermediários de tecnologia de 

publicidade. As ameaças estão aumentando, novas demandas são provenientes de agências 

governamentais e grupos de defesa do consumidor em todo o mundo, aumentando a 

responsabilidade que cada empresa enfrenta no gerenciamento de dados dos consumidores 

(ACXION ANNUAL REPORT, 2012). 

O mercado de anúncios na Internet151 cresce mais rápido que o mercado global. As 

mídias sociais estão se tornando o método preferido dos anunciantes para alcançar os 

consumidores e estudos calculam que a receita derivada de publicidade no espaço da mídia 

social ultrapassará US $ 6 bilhões até 2015152. Este crescimento se deve às redes de anúncios 

cujo negócio é conectar anunciantes com aplicativos, ou apps, onde os anúncios segmentados 

por localização trazem de duas a cinco vezes mais dinheiro que os anúncios comuns. 

Em recente estudo, o Wall Street Journal analisou 50 apps para smartphones153 com 

o intuito de descobrir que informações estas aplicações estão coletando, processando, 

agregando e enviando para terceiros. A investigação concluiu que estes aplicativos estão 

compartilhando dados pessoais como números de telefone, localização e nome real do 

                                                

151 Veja: “Statistics: On-line Advertising. Marketing Land”. Disponível em: 
<http://marketingland.com/library/statistics/statistics-on-line-advertising>. Acesso em: 15 julho 2013 
152 Veja: “Technology: The Legal Issues of Advertising On-line and Through Social Media”. Disponível em: 
<http://www.natlawreview.com/article/technology-legal-issues-advertising-on-line-and-through-social-media>. 
Acesso em: 13 agosto 2013 
153 Veja: WSJ Investigation, "Your Apps Are Watching You", December 18, 2010. Disponível em: <http://on-
line.wsj.com/article/SB10001424052748704694004576020083703574602.html>. Acesso em: 30 julho 2013 
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proprietário, idade, sexo e até mesmo um número de identificação único que nunca pode ser 

alterado ou desligado. O envio de informações de maneira extensa e regular acontece muitas 

vezes sem o conhecimento ou consentimento do usuário. 

Além da trilha de “pegadas digitais” que deixamos com nossas atividades on-line, 

toda vez que vamos às compras compartilhamos informações sobre nossos padrões de 

consumo com os varejistas e muitos deles estão estudando esses detalhes para descobrir quem 

somos, o que gostamos, o que precisamos, para onde vamos e que ofertas são mais propensas 

a nos fazer feliz. Através de um conjunto altamente sofisticado de ferramentas e software de 

análise, somados a tecnologias de rastreamento e mineração de dados, os comerciantes 

personalizam os anúncios na Web com base nos hábitos e comportamento dos consumidores – 

os sites que eles visitam, seus cliques e preferências – e constroem bancos de dados privados e 

dossiês detalhados de suas atividades, interesses, preferências e decisões de compra. 

Estatísticos das lojas Target foram capazes de determinar, com quase 90 por cento de 

precisão, a gravidez de suas clientes, ao analisar seus itens de compra.154 Em 2012, a loja 

começou a enviar, para a casa de uma cliente, promoções sobre roupas e objetos para bebê. O 

caso ganhou proporções e repercutiu na mídia porque foi desta maneira que o pai descobriu a 

gravidez de sua filha adolescente. 

Anúncios personalizados não são somente sobre nossas preferências de leitura ou 

musicais, eles podem ser ilegais ou devastadores. Anunciantes não fazem estimativas e 

suposições utilizando apenas os nossos dados individuais, eles também formam julgamentos 

baseados em estereótipos prejudiciais baseados em raça, histórico médico, renda, histórico de 

créditos, contatos de e-mail, enfim, sobre qualquer informação compartilhada on-line ou 

coletada por sensores. 

Sites estão adotando técnicas para recolher informações sobre seus visitantes em 

tempo real e, em seguida, entregam versões diferentes da Web para pessoas diferentes. Os 

preços variam, os produtos ficam trocados, textos são modificados e, para o usuário típico, 

não há como detectar quando isso acontece.  

                                                

154 Veja: How Companies Learn Your Secrets. The New York Times.  2012. Disponível em: 
<http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html?pagewanted=all&_r=2&>. Acesso em: 
30 julho 2013 
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5.4.1. A DISTINÇÃO ENTRE OPT-IN E OPT-OUT 

No que diz respeito ao consentimento para a coleta de informações pessoalmente 

identificáveis, em geral, a maioria dos sites conta com um dos dois métodos – opt-in ou opt-

out - para permitir que os usuários exerçam seu direito de opor-se a um uso específico de 

informações de identificação pessoal. 

O método "opt-in" significa que o usuário deve tomar uma ação concreta para dar ou 

receber informações. Compreender o significado de "consentimento explícito" é a chave para 

entender quais procedimentos são necessários para a coleta de dados pessoais. 

O método "opt-out" é também chamado de "consentimento presumido", porque 

presume-se que o usuário dá consentimento à ação ao menos que ele aja para declarar sua 

vontade contrária.  

Por exemplo, quando uma empresa de marketing de e-mail utiliza opt-in, o 

consumidor deve afirmativamente dar permissão a esta empresa para enviar informações 

sobre venda ou sobre novos produtos, ou ainda para compartilhar suas informações com 

terceiros que tenham relacionamento de negócio com a empresa onde o consumidor tem um 

acordo com regra opt-in. Se a empresa utiliza o marketing opt-out, a política de privacidade 

da empresa assume que o consumidor deseja obter tais informações, que lhe serão enviadas a 

menos que o consumidor opte por não recebê-las.  

Então, qual é o melhor? Bem, como todos os bons debates, há argumentos para 

ambos os lados. 

Para a maioria das empresas, o compartilhamento, a venda ou troca de informações 

de identificação pessoal é parte de uma estratégia de negócio e, nesse caso, a maioria  tende a 

preferir a abordagem "opt-out", porque é mais fácil para capturar a informação do 

consumidor. Por outro lado, esta abordagem pode representar um dilema para o consumidor 

que pode ou não estar ciente desta prática ou que não queira participar. A opção de opt-out faz 

crescer um banco de dados rapidamente e é considerada como escolha padrão do mercado, 

porque a maioria dos usuários não se preocupa em mudar a configuração padrão em um site 

ou aplicação. 
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Porém, um estudo155 sobre e-mail marketing descobriu que a taxa das pessoas que 

optaram ativamente para receber e-mail foi 82% maior do que a taxa de pessoas que foram 

adicionados a uma lista sem o seu conhecimento. Isto sugere que, mesmo que uma empresa 

tenha menos clientes, ela terá um público cativo e mais envolvido, quando lhes oferece a 

opção “opt-in”. É importante ressaltar, porém, que este estudo não mediu as taxas de 

conversão e receita gerada por esses e-mails. 

5.4.2. COOKIES 

A cada interação, os usuários são rastreados e seus dados e metadados, coletados por 

diversos meios, como por exemplo através de termos de pesquisa/busca, reconhecimento 

facial, DoubleClick156 e AdSense157, apps e cookies de terceiros, entre outros métodos de 

rastreamento.  

Rastreamento é um termo que inclui diversos métodos que os sites, anunciantes e 

outros utilizam para aprender sobre o seu comportamento de navegação na web. Isso inclui 

informações sobre os sites que você visita, as coisas que você gosta, não gosta e compra. Eles 

costumam usar essa informação para mostrar anúncios, produtos ou serviços voltados 

especificamente para você. Porém, rastreamento provoca uma quebra de confiança entre o 

usuário e o site, ao ponto de muitos consumidores exibirem intolerância à marcas ‘traidoras’. 

O botão “Curtir” do Facebook, por exemplo, é usado para rastrear usuários em outros sites 

com ligação para o Facebook e isso tem aumentado o problema. 

Cookies são pequenos arquivos de texto, muitas vezes criptografados, armazenados 

em seu computador ou dispositivo móvel pelo servidor de um site. Cookies podem conter 

detalhes sobre seu log-in, endereço de IP, navegador usado, tempo da sua visita, data de sua 

última visita ao site, suas preferências de visualização, sua pontuação em jogos, produtos que 

                                                

155 Veja: "Do Opt-In Lists Really Perform Better Than Opt-Out?". Disponível em: 
<http://mashable.com/2011/11/28/mailing-list-performance/>. Acesso em 15 de julho de 2013 
156 DoubleClick - Google. Disponível em: <http://www.google.com/doubleclick/>. Acesso em: 15 julho 2013 
157 Google AdSense. Disponível em: <http://www.google.com/adsense/start/#utm_source=ww-en-et-
storefront_adsense&utm_campaign=en&utm_medium=et&subid=ww-en-et-storefront_adsense>. Acesso em: 15 
julho 2013 
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você tenha clicado recentemente ou armazenado num carrinho de compras em um site de 

comércio eletrônico. 

Por padrão, páginas da web não têm qualquer “memória” e são as informações 

armazenadas nos cookies, localStorage, sessionStorage, IndexedDB e Web SQL que permitem 

ao site “lembrar”, por exemplo, suas preferências, seus dados de login ou o que está em seu 

carrinho de compras, para que da próxima vez que você visite esse site, ele saiba o que fazer e 

como agir. O Quadro XII mostra a terminologia adotada para os cookies: 

Quadro XII – Tipos de Cookies 

Tipo Descrição 

Cookies 
primários 

São criados pelo mesmo domínio (ou subdomínio) do site que se está visitando e são usados, 
por exemplo, para marcar que um usuário está logado. 

Cookies de 
terceiros 

São criados por domínios diferentes do mostrado na barra de endereço. A página web do site 
que se está visitando pode apresentar conteúdo de um domínio de terceiros, por exemplo, um 
conteúdo incorporado do Youtube, Flickr ou anúncio e esses sites podem definir seus 
próprios cookies. 

Cookies de terceiros são geralmente definidos pelas empresas que vendem publicidade na 
internet e têm a capacidade de rastrear a navegação do usuário por diferentes sites. Como 
exemplo, suponha que um usuário visite www.example1.com, com um anúncio que define 
um cookie com o domínio ad.tracking.com; mais tarde, quando o usuário visita 
www.example2.com, um outro anúncio pode definir outro cookie com o mesmo domínio 
ad.tracking.com. Eventualmente, ambos os cookies serão enviados para o anunciante, 
que poderá então usar esses cookies para construir um histórico de navegação do usuário por 
todos os sites que este anunciante tenha presença. Assim, as informações do usuário são 
passadas para sites de terceiros. Esta é a razão mais comum para as pessoas considerarem 
intrusivo o fato de um site armazenar informações em seu computador ou dispositivo móvel, 
sem o seu conhecimento ou consentimento, particularmente quando essas informações são 
armazenadas e utilizadas por terceiros.  

Opções de configuração de privacidade, na maioria dos navegadores modernos, permitem o 
bloqueio de alguns ou todos os cookies, ou mesmo que sejam apagados os cookies que já 
foram definidos, mas é preciso estar ciente de que se pode perder certas funcionalidades nesse 
site. 

Cookies de 
sessão 

Cookies de sessão, também conhecido como cookies temporários, são criados quando uma 
data de expiração ou intervalo de validade não está definido e ficam armazenados somente 
enquanto dura a sessão de navegação, sendo excluídos, quando o navegador é fechado ou 
quando a sessão é encerrada. Normalmente são usados para acompanhar um carrinho de 
compras em sites de comércio eletrônico. 

Cookies 
persistentes 

Os cookies persistentes duram várias sessões e o valor inicial fixado nesse cookie é enviado 
de volta para o servidor cada vez que o usuário visita o site. Esse tipo de cookie é usado, por 
exemplo, para armazenar as preferências do usuário, de modo que sejam lembradas na 
próxima visita. Por esta razão, os cookies persistentes também são chamados de cookies de 
rastreamento. 

 

 



 

100 
 

Tipo Descrição 

Flash cookies, 
também 
conhecidos 
como Local 
Shared Objects 
(LSO) ou 
“supercookies” 

Raramente mencionados nas Políticas de Privacidade, Flash cookies são utilizados pelo 
Adobe Flash para reproduzir vídeos do YouTube, para animações e jogos em Flash. Flash 
cookies também podem ser usados por anunciantes de maneira semelhante aos cookies 
comuns e de terceiros, para guardar as preferências do usuário e para rastreamento e 
publicidade. A diferença é que, ao contrário dos cookies tradicionais do navegador, Flash 
cookies são armazenados em locais distintos e não são controlados pelas opções de 
privacidade de um navegador. Isso significa que eles precisam ser explicitamente 
excluídos158, porque continuam armazenados no computador, mesmo quando o usuário exclui 
os cookies. (SOLTANI, 2009)159. 

Evercookies, ou 
"cookie zumbi" 

São automaticamente recriados depois de excluídos pelo usuário, quando sua ausência é 
detectada por um script, também programado para armazenar o conteúdo deste cookie em 
outras localizações, tais como o armazenamento local disponível para o conteúdo Flash, 
armazenamentos HTML5 e de outros mecanismos do lado do cliente. Por resistir ativamente 
à exclusão, Evercookies têm sido motivo de preocupação com relação à privacidade. 

Fonte: Elaboração própria 

 

No Capítulo 6, dos aspectos tecnológicos da privacidade, apontamos uma série de 

tecnologias para oferecer aos usuários o controle sobre o rastreamento através de cookies e 

outros mecanismos. Aqui, destacamos uma ferramenta leve, disponível como extensão160 para 

o navegador Chrome ou como bookmarklet 161para qualquer outro navegador. “Offline Data” 

inspeciona os cookies e dados de armazenamento da web HTML5 (localStorage e 

sessionStorage) armazenados por uma página web. Você pode verificar se um site armazena 

as informações do cartão de crédito em um cookie, por exemplo. A ferramenta também 

permite que você remova os cookies e armazenamento web (localStorage e sessionStorage) 

encontrados. 

 

 

 

                                                

158 Veja sobre ferramentas para remoção de LSOs, no Capítulo 6 - Tecnologias para Proteção da Privacidade. 
159 Soltani (2009) constatou que 54 dos 100 melhores sites, estão usando Flash cookies de uma maneira 
decididamente dissimulada. 
160 Chrome extension “Offline Data”. Disponível em: <https://chrome.google.com/webstore/detail/examine-
offline-data-cook/lgbennneeiaagpbialihidiohfkcagph>. Acesso em: 15 julho 2013 
161 Veja: “Examine Offline Data (cookies, web storage)”. Disponível em: 
<http://deceptiveweb.com/blog/examine-offline-data-bookmarklet/>. Acesso em: 15 julho 2013 
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A LEI DE COOKIES DA UNIÃO EUROPEIA 

A Lei de Cookies da União Europeia (em inglês: The EU Cookie Law162 - e-Privacy 

Directive) aplica-se ao uso de cookies e outras tecnologias semelhantes que armazenam 

informações no equipamento de um usuário, seja um computador ou qualquer outro 

dispositivo conectado na web, como um smartphone ou tablet, obrigando sites a obter o 

consentimento dos visitantes para armazenar ou recuperar qualquer informação em um 

computador ou qualquer outro dispositivo conectado na web, como um smartphone ou tablet. 

A Lei foi projetada para proteger a privacidade on-line, fazendo os consumidores conscientes 

de como as informações sobre eles são coletadas por sites e permitindo-lhes escolher se 

querem ou não que isto ocorra. 

Se sua empresa tem um site, você quase certamente precisará fazer alterações para 

dar cumprimento à lei. Se não o fizer corre o risco de perder a confiança dos seus clientes, 

especialmente quando, cada vez mais, seus concorrentes estão mudando seus sites para 

cumprir com a Lei dos Cookies163. Você também enfrenta a possibilidade de ação do 

Escritório dos Comissários da Informação (em inglês: The Information Commissioners' Office 

- ICO), que é o órgão regulador responsável pela Lei de Cookies. 

As orientações164 do ICO se resumem a três etapas básicas: 

 Fazer uma auditoria de cookies165; 

 Atualizar a política de privacidade para informar aos visitantes como o site 

usa cookies; 

 Obter o consentimento do visitante, fornecendo opções para “opt-out” ou 

“opt-in”166. 

                                                

162 Veja: “The EU cookie law (e-Privacy Directive)”. Disponível em: 
<http://www.ico.org.uk/for_organisations/privacy_and_electronic_communications/the_guide/cookies>. Acesso 
em: 15 julho 2013 
163 Em sites na plataforma Wordpress, para notificar os visitantes sobre cookies em conformidade com a Lei dos 
Cookies da União Europeia, veja: “How to Add a Cookies Popup in WordPress”. Disponível em: 
<http://www.wpbeginner.com/plugins/add-cookies-popup-wordpress/>. Acesso em: 19 setembro 2013 
164 The ICO Guidance on the rules on use of cookies and similar technologies. 2012. Disponível em: 
<http://www.ico.org.uk/for_organisations/privacy_and_electronic_communications/the_guide/~/media/documen
ts/library/Privacy_and_electronic/Practical_application/cookies_guidance_v3.ashx>. Acesso em: 15 julho 2013 
165 Cookie Audit. Disponível em: <http://www.cookielaw.org/cookie-audit.aspx>. Acesso em: 15 julho 2013 
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Quando o uso de cookie envolve o tratamento de dados pessoais, prestadores de 

serviços terão de certificar-se de que cumprem com os requisitos adicionais do Data 

Protection Act 167 1998. 

Em junho de 2012, a autoridade europeia de proteção de dados adotou um parecer 

esclarecendo que alguns usos de cookies podem ser isentos da obrigação de obter o 

consentimento do usuário, sob certas condições: 

(i) se não forem utilizados para fins adicionais. São os cookies de sessão, i.e. usados 

para manter o dados de um usuário, seja de login, formulários on-line ou carrinhos de 

compras; 

(ii) cookies primários não são susceptíveis a criar um risco de privacidade se os sites 

fornecerem informações claras e garantias de privacidade para seus usuários. Por exemplo, 

um mecanismo para “opt-out”, para sair de qualquer coleta de dados, ou quando se está 

garantido que as informações identificáveis se tornaram anônimas. 

 

5.4.3. CORRETORES DE DADOS 

Nos esforços para a obtenção de perfis mais completos do consumidor, algumas 

redes de anúncios chegam a comprar os fluxos de dados de assinantes de um provedor de 

internet ou empresa telefônica168. O que seria mais distópico169 do que saber que todas as 

nossas ações e movimentos são monitorados e que nossas preferências são analisadas e 

retornadas para nós como marketing? 

                                                                                                                                                   

166 Veja: “opt-out or opt-in control”. Disponível em: <http://www.cookielaw.org/optanon.aspx>. Acesso em: 15 
julho 2013 
167 Veja seção 4.2.2 DIRETIVA DE PROTEÇÃO DE DADOS (EU DATA PROTECTION DIRECTIVE) do 
Capítulo 4 sobre os aspectos legais da privacidade. 
168 Veja: Phone Firms Sell Data on Customers. Disponível em: <http://finance.yahoo.com/news/phone-firms-
sell-data-customers-231300766.html>. Acesso em: 30 julho 2013 
169 O termo distopia (ou antiutopia) é o pensamento, a filosofia ou o processo discursivo baseado numa ficção 
cujo valor representa a antítese da utópica ou promove a vivência em uma "utopia negativa". Alguns traços 
característicos da sociedade distópica são: poder político totalitário, mantido por uma minoria; privação extrema 
e desespero de um povo que tende a se tornar corruptível. Disponível em : 
<http://dicionario.babylon.com/distopia/>. Acesso em: 30 julho 2013 
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Empresas que coletam informações, incluindo informações pessoais sobre os 

consumidores, com o objetivo de revender tais informações aos seus clientes, tanto do setor 

privado quanto de agências governamentais, são chamadas de corretores de dados, corretores 

de informações ou revendedores de dados. 

Dentro da indústria de dados, existem dois tipos de empresas: os corretores de dados 

primários, que coletam os dados diretamente das fontes, e os corretores de dados secundários, 

que são os clientes dos corretores primários. Isto inclui empresas como eVerify170 e 

Intelius171, que combinam-dados de redes sociais com registros públicos e nossos perfis off-

line. Ainda mais abaixo na cadeia são empresas como BeenVerified172, PeekYou173 e 

Spokeo174, os provedores de "busca de pessoas" que agregam os dados de outros corretores de 

dados primários e secundários, bem como de perfis on-line e permitem que qualquer um 

compre informações pessoais 

Facebook e Google na verdade não são corretores de dados - em vez disso, são ricas 

fontes de informação, que, sem dúvida, "sabem" mais sobre nós do que qualquer outra 

empresa. No entanto, nos últimos anos, a diferença entre corretor de dados e fonte de dados se 

tornou cada vez menor. Google adquiriu a Doubleclick175 e Facebook atualmente tem parceria 

com três das maiores corretoras de dados dos EUA: Datalogix176; Epsilon177, a maior agência 

de publicidade nos Estados Unidos; e Acxiom178, a segunda maior, com informações sobre 

500 milhões de pessoas em todo o mundo e cerca de 1.500 dados por pessoa179, além de um 

banco de dados de informações off-line que eles vêm coletando há 40 anos (ACXION 

                                                

170 Veja: eVerify. Disponível em: <http://www.everify.com/>. Acesso em: 15 julho 2013 
171 Veja: Intelius. Disponível em: <http://www.intelius.com/>. Acesso em: 15 julho 2013 
172 Veja: BeenVerified. Disponível em: <http://www.beenverified.com/>. Acesso em: 15 julho 2013 
173 Veja: PeekYou. Disponível em: <http://www.peekyou.com/>. Acesso em: 15 julho 2013 
174 Veja: Spokeo. Disponível em: <http://www.spokeo.com/>. Acesso em: 15 julho 2013 
175 Veja: DoubleClick - Google. Disponível em: <http://www.google.com/doubleclick/>. Acesso em: 15 julho 
2013 
176 Veja: Datalogix. Disponível em: <http://www.datalogix.com/>. Acesso em: 15 julho 2013 
177 Veja: Epsilon. Disponível em: <http://www.epsilon.com/>. Acesso em: 15 julho 2013 
178 Veja: Acxiom. Disponível em: <http://acxiom.com/>. Acesso em: 15 julho 2013 
179 Veja: Mapping, and Sharing, the Consumer Genome. The New York Times. June 16, 2012. Disponível em: 
<http://www.nytimes.com/2012/06/17/technology/acxiom-the-quiet-giant-of-consumer-database-
marketing.html?pagewanted=all&_r=0>. Acesso em: 15 julho 2013 
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ANNUAL REPORT, 2012). Essas parcerias significam que nossas atividades off-line e on-

line tornaram-se inexoravelmente interligadas.180 

Marketing diz respeito a identificar para quem e onde as verbas publicitárias terão o 

maior impacto, tentando diferenciar quais são os clientes mais valiosos. E isso pode ter 

significados diferentes, por exemplo, para uma companhia de seguros, a pessoa que adoece 

menos é muito mais valiosa, ao passo que, para uma empresa farmacêutica, esta mesma 

pessoa vale menos. Mas quando o equilíbrio de poder é tão distorcido quanto na relação entre 

os consumidores e os corretores de dados, quando uma assimetria existe que só irá crescer à 

medida que mais dados tornam-se disponíveis, o marketing torna-se predatório. 

Em termos práticos, ganhar dinheiro com o comércio desregulado de informações 

pessoais, sem o consentimento dos proprietários, é uma flagrante violação da privacidade. 

Ainda que, informações pessoais sejam um componente essencial para a publicidade on-line, 

que é a fonte de sobrevivência de muitos sites. 

Privacy Rights Clearinghouse181 é uma corporação sem fins lucrativos que rastreia os 

corretores de dados e as suas políticas, com a missão de informar e defender os consumidores. 

De acordo com a Privacy Rights Clearinghouse, existem cerca de 250 corretores de dados182 

on-line e não há como se verificar o que seus dossiês contêm sobre uma pessoa. 

Embora não sejam obrigados a fazê-lo, alguns corretores de informação oferecem 

opt-out, ou seja, permitem que os usuários optem por não ter seus dados coletados. Mas não é 

fácil se retirar das bases de dados de centenas de empresas regularmente envolvidas na 

compra e venda de dados pessoais, pois é preciso saber quais são os diferentes corretores de 

dados e onde encontrar seus opt-outs. Como a maioria dos consumidores não tem essa 

informação, empresas como a SafeShepherd183 e Abine184 oferecem serviços caros que 

                                                

180 Para uma discussão mais abrangente da indústria de corretores de dados, veja: "Everything We Know About 
What Data Brokers Know About You". Disponível em: <https://www.propublica.org/article/everything-we-
know-about-what-data-brokers-know-about-you>. Acesso em: 15 julho 2013 
181 Veja: Privacy Rights Clearinghouse. Disponível em: <https://www.privacyrights.org/>. Acesso em: 15 julho 
2013 
182 Veja: On-line Data Vendors: How Consumers Can Opt Out of Directory Services and Other Information 
Brokers. Disponível em: <https://www.privacyrights.org/on-line-information-brokers-list>. Acesso em: 15 julho 
2013 
183 Veja: SafeShepherd. Disponível em: <https://www.safeshepherd.com/>. Acesso em: 15 julho 2013 
184 Veja: Abine - DeleteMe. Disponível em: <http://abine.com/deleteme/landing.php>. Acesso em: 15 julho 2013 
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prometem eliminar suas informações pessoais das bases de dados dos corretores de dados. 

Abine disponibiliza, também, instruções passo a passo185 sobre como remover seus registros 

públicos on-line dos principais sites de corretores de dados. 

A indústria de publicidade on-line tem feito esforços para tornar-se mais 

transparente, explicando a suas políticas de retenção de dados. Em sites como o Network 

Advertising Initiative (NAI)186 e Digital Advertising Alliance187, pode-se optar por não receber 

(opt-out) publicidade baseada em interesses, ou seja, por não ser rastreado por Google, 

Facebook, Foursquare, AOL, Fox e outras tantas fontes para a indústria de revenda de dados e 

redes de anúncios. 

 

5.5  PRIVACIDADE DO CONSUMIDOR 

Com o crescimento do comércio eletrônico, a privacidade se tornou essencial para o 

bom funcionamento dos sistemas de comércio on-line, uma vez que os consumidores se 

mantém cautelosos com o uso secundário de suas informações, além de ofendidos com a ideia 

de que estão sendo monitorados por sites e anunciantes rastreando seus movimentos. 

Varian (1996, apud Acquisti, 2010) observa que o uso secundário de dados pessoais 

causa preocupações econômicas específicas: um consumidor pode racionalmente optar por 

compartilhar informações pessoais com uma empresa porque espera receber um benefício 

líquido dessa operação, no entanto, ele tem pouco conhecimento ou controle sobre a forma 

como a empresa vai usar esses dados posteriormente. A empresa pode vender os dados do 

consumo a terceiros, mas o consumidor não pode compartilhar desse lucro, ou pode até 

mesmo ter um custo por causa de abusos como spam e discriminação de preços. Além disso, 

pessoas têm passado por roubo de identidade, perda de emprego e prejuízos financeiros, 

                                                

185 Veja: Abine - How To Protect Your Data And Remove Personal Information From The Internet. Disponível 
em: < https://www.abine.com/optouts.php>. Acesso em: 15 julho 2013 
186 Veja: Network Advertising Initiative (NAI).  Disponível em: 
<http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp>. Acesso em: 15 julho 2013 
187 Veja: Digital Advertising Alliance.  Disponível em: <http://www.aboutads.info/choices/>. Acesso em: 15 
julho 2013 
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porque alguma informação sobre eles foi indevidamente liberada. Estas ocorrências fazem 

com que muitos continuem relutantes em fazer compras na Internet. 

Num estudo qualitativo visando detalhar as atitudes subjetivas das pessoas com 

relação a anúncios on-line, Cranor (2009) afirma que os consumidores não compreendem a 

publicidade comportamental e "estão confusos sobre qual parte de uma página da Web é a 

publicidade". Lorrie Cranor conclui que a publicidade comportamental parece violar as 

expectativas das pessoas e é "entendida como uma fonte de prejuízo à privacidade" por parte 

dos consumidores. 

Apesar do crescimento e expansão da publicidade através da mídia social, a ausência 

de proteção à privacidade do consumidor pode causar um retrocesso nas práticas de 

marketing, o que de fato pode ser o obstáculo número um para o crescimento do e-commerce. 

Daí, a preocupação com a privacidade do consumidor ter se tornado um grande desafio. 

A proteção da privacidade garante um relacionamento de confiança com os 

consumidores, incentivando-os a fazer parte de novas transações em redes e a revelar 

informações que de outra forma eles estariam relutantes em compartilhar. De acordo com 

Rotenberg (2012), o objetivo central da proteção da privacidade do consumidor é possibilitar 

o livre fluxo de informações, o que para muitos é um contrassenso, mas na ausência de 

proteção da privacidade, as informações fluem menos livremente. Por isso, é importante que 

anunciantes e agências entendam os regulamentos e os requisitos legais aplicáveis. 

Em dezembro de 2007, a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos (em 

inglês: Federal Trade Commission - FTC)188 tentou abordar os temores dos consumidores, 

propondo cinco diretrizes189 para a utilização de direcionamento comportamental, incluindo a 

notificação aos consumidores, quando suas informações estão sendo coletadas e permissão 

para eles optarem por sair do programa (BEHAVIORAL ADVERTISING, MOVING THE 

DISCUSSION FORWARD TO POSSIBLE SELF-REGULATORY PRINCIPLES, 2007). Mas o 

                                                

188 FTC é uma agência federal independente, cuja principal finalidade é proteger os consumidores e assegurar um 
mercado de forte concorrência, aplicando uma variedade de medidas de defesa do consumidor e leis antitruste, 
protegendo contra práticas comerciais nocivas e anti-concorrenciais. Disponível em: <http://www.ftc.gov/>. 
Acesso em: 30 julho 2013 
189 Os “Princípios da Informação Justa” da FTC são apenas recomendações para a privacidade nas práticas de 
coleta de dados e não são impostos pela lei. A aplicação e adesão a estes princípios são principalmente realizadas 
através de autorregulação. Veja: “Fair Information Practice Principles”. FTC. Disponível em: 
<http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm>. Acesso em: 30 julho 2013 
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fato de que muitos sites continuam desrespeitando estas diretrizes, não incentiva a confiança 

dos consumidores no processo. 

Em 01 de dezembro de 2010, a FTC emitiu um relatório sobre privacidade on-line 

intitulado “Protegendo a privacidade do consumidor em uma era de rápidas mudanças: uma 

estrutura proposta para empresas e formuladores de políticas.” (em inglês: Protecting 

Consumer Privacy in an Era of Rapid Change: A Proposed Framework for Businesses and 

Policymakers), onde sugere mudanças que precisam ser feitas sobre a privacidade do 

consumidor, afirmando:  

Para todos os negócios, a privacidade deve ser uma consideração básica, 
semelhante a manter o controle de custos e receitas, ou planejamento 
estratégico. (FTC, 2010, tradução nossa) 

 

Para promover este objetivo, o relatório propõe um quadro normativo de como as 

empresas devem proteger a privacidade dos consumidores (PROTECTING CONSUMER 

PRIVACY IN AN ERA OF RAPID CHANGE, 2010), deixando claro que as regras expressas 

no seu guia são neutras com relação à plataforma e dispositivo. A FTC acrescenta que vai 

continuar a aplicar as leis de defesa do consumidor e avaliar a publicidade on-line utilizando 

critérios tradicionais, apesar de reconhecer os desafios que podem ser apresentados por 

inovações futuras. 

Em 16 de dezembro de 2010, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos da 

América emitiu o seu "Livro Verde" sobre privacidade, resultado da análise global da relação 

entre política de privacidade e de inovação na economia da Internet, intitulado “Privacidade 

de Dados Comerciais e Inovação na Economia da Internet: Um Enquadramento Político 

Dinâmico” (em inglês: Commercial Data Privacy and Innovation in the Internet Economy: A 

Dynamic Policy Framework). O documento enfatiza que a proteção da privacidade é crucial 

para a manutenção da confiança do consumidor e propõe iniciativas que contemplam o 

estabelecimento de códigos de conduta aplicáveis à colaboração entre as partes interessadas, 

além de revigorar o compromisso de fornecer aos consumidores a transparência efetiva sobre 

as práticas de dados (DEPARTMENT OF COMMERCE IPTF, 2010). 
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5.5.1. A NOVA LEI DO COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL 

No Brasil, devido a uma interpretação ampla estabelecida na jurisprudência, 

praticamente todo usuário de internet é considerado um “consumidor” para os fins da defesa 

do consumidor. 

Até pouco tempo, os consumidores prejudicados só tinham a proteção do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC), criado no início dos anos ‘90. Porém, as regras gerais do CDC 

estão muito distantes das novas tendências do comércio pela internet e deixam “brechas” para 

que sites mal intencionados, usando endereços falsos, se aproveitem da incerteza para aplicar 

roubo de identidade e toda sorte de golpes financeiros. 

 

DECRETO 7.962/13 

Em maio/2013, entrou em vigor o Decreto-Lei 7.962/13190 para garantir mais 

segurança aos consumidores, obrigando os sites de compra a disponibilizar informações 

fundamentais, como nome, número do CNPJ da empresa, endereço físico e eletrônico da 

empresa, além de informações claras sobre o exercício do direito de arrependimento pelo 

consumidor. 

O decreto 7.962/13 reduz os problemas com as compras on-line, mas compras feitas 

em sites estrangeiros não têm o amparo dos órgãos de proteção ao consumidor do Brasil e, em 

caso de problema, é necessário procurar o serviço de atendimento ao consumidor da loja 

virtual em questão. 

Com relação às práticas de dados e privacidade do consumidor, o Decreto 7.962/13 

não traz nenhuma mudança. 

 

 

 

                                                

190 DECRETO Nº 7.962, DE 15 DE MARÇO DE 2013. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7962.htm>. Acesso em: 30 julho 2013. 
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DECRETO 7.963/13 

Também em maio/2013, entrou em vigor o Decreto 7.963/13191 que cria a Câmara 

Nacional das Relações de Consumo e institui o Plano Nacional de Consumo e Cidadania 

(PLANDEC)192, com sete diretrizes para garantir a proteção ao consumidor, em especial a 

“autodeterminação, privacidade, confidencialidade e segurança das informações e dados 

pessoais prestados ou coletados, inclusive por meio eletrônico”. 

A questão da confidencialidade/sigilo da informação é o elemento de destaque. Por 

isso, uma loja que coleta dados de clientes precisa ter um sistema de proteção para assegurar o 

sigilo dos dados pessoais, reduzir os riscos de vazamento de dados e que estes dados não 

sejam copiados e utilizados de maneira fraudulenta.  

A empresa que pratica o comércio eletrônico obrigatoriamente terá que garantir estas 

ações com a adoção de procedimentos para a gestão da segurança baseados na norma ABNT 

NBR ISO/IEC 27002:2005193. 

 

5.6  TERMOS DE SERVIÇO E POLÍTICAS DE PRIVACIDADE 

Termos de Serviço (em inglês: Terms of Service - TOS) são documentos legais ou 

declarações, que estabelecem o relacionamento entre usuários, sites e provedores de serviços 

de internet. TOS, tipicamente, contém seções relativas aos direitos e responsabilidades dos 

usuários, às limitações e responsabilidades do prestador de serviço e suas Políticas de 

Privacidades, definindo as formas como o site ou serviço on-line utiliza e administra os dados 

de seus usuários. 

                                                

191 DECRETO Nº 7.963, DE 15 DE MARÇO DE 2013. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7963.htm>. Acesso em: 30 julho 2013. 
192 Plano Nacional de Consumo e Cidadania – PLANDEC. Disponível em 
<http://www.procon.sc.gov.br/images/documentos/Plano_Nacional_de_Consumo_e_Cidadania-
_Plandec_1.pdf>. Acesso em: 30 julho 2013. 
193 "Esta Norma estabelece diretrizes e princípios gerais para iniciar, implementar, manter e melhorar a gestão de 
segurança da informação em uma organização. Os objetivos definidos nesta Norma provêem diretrizes gerais 
sobre as metas geralmente aceitas para a gestão de segurança da informação". A Norma “ABNT NBR ISO/IEC 
27002:2005 – Tecnologia da informação – Técnicas de segurança – Código de prática para a gestão de segurança 
da informação” está à venda no catálogo da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Disponível em 
<http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1532>. Acesso em: 30 julho 2013. 
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TOS funcionam como contratos, apesar do usuário não ter como “negociar”, ficando 

simplesmente com a opção de “aceitar” ou “não concordar” e, consequentemente, não poder 

utilizar o serviço/site. De um modo geral, a maioria dos usuários nunca sequer se preocupou 

em ler e muito menos entender esses acordos com termos legais confusos. Cranor (2008) 

descobriu que o usuário médio da Internet encontra quase 1.500 políticas de privacidade por 

ano, cada uma com cerca de 2.500 palavras, e estimou em 244 horas por ano para cada 

indivíduo poder lê-las. 

Além do tempo requerido para a leitura, ainda há a dificuldade de entendimento dos 

termos legais que ofuscam o significado real dos TOS, deixando os usuários com a falsa 

certeza de que “política de privacidade” é a forma como o site está protegendo a sua 

privacidade, quando, na realidade, essas políticas são quase exclusivamente sobre como os 

sites vão coletar e usar os dados das pessoas. 

Na tentativa de melhorar o entendimento dos TOS, o projeto “Termos de Serviço; 

não li” (em inglês: “Terms of Service; Didn't Read” - ToS;DR194) visa simplificar a leitura dos 

TOS, fornecendo boletins e descrições em linguagem simples destes TOS. À medida que 

evolui, a base de dados do ToS;DR irá revelar os sites com as melhores práticas em cada 

categoria. O serviço está disponível como uma extensão para os principais navegadores. 

Já o site Digital Trends195 traduz para inglês simples as Políticas de Privacidade dos 

sites importantes. 

O fato de que muitas dessas aplicações possuem TOS que não atendem ao padrão 

estabelecido, deixando a desejar como forma básica de defesa do consumidor, é outro 

agravante, ao ponto dos TOS serem apelidos de “Terms Of (Ab)Use”196, i.e. “Termos de 

(Ab)uso”. Uma boa política de privacidade deve ser baseada nas diretrizes estabelecidas pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (em inglês: Organization for 

Economic Co-operation and Development - OECD) para “práticas justas de informação197”, 

                                                

194 “Terms of Service; Didn't Read” (ToS;DR). Disponível em: <http://tosdr.org/index.html>. Acesso em: 30 
julho 2013 
195 Veja: Digital Trends. Disponível em <http://www.digitaltrends.com/topic/terms-and-conditions/>. Acesso 
em: 15 julho 2013 
196 Terms Of (Ab)Use. Disponível em: <https://www.eff.org/issues/terms-of-abuse>. Acesso em: 15 julho 2013 
197 Veja síntese dos "Oito Princípios Básicos" das Diretrizes da OCDE para a Proteção da Privacidade e dos 
Fluxos Transfronteiriços de Dados Pessoais, no Anexo A.. 
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que afirmam o compromisso dos websites/serviços para proteger a privacidade e respeitar os 

fluxos de dados pessoais. 

Ainda mais importante são as constantes alterações nos TOS que muitas 

organizações reservam-se o direito expresso de fazê-las, unilateralmente, seja com mudanças 

pequenas e pouco significativas ou mesmo com modificações que podem ter consequências 

graves para a privacidade do usuário. 

Cada vez mais, está se tornando difícil controlar nossos dados, porque as 
políticas de privacidade de dados, como todos sabem, estão em constante 
mudança. Seu consentimento hoje pode não ser o seu consentimento 
amanhã. (BARNES, tradução nossa)198, 199 

 

Desde 2009, o projeto TOSBack200, da Electronic Frontier Foundation (EFF)201, foi 

criado para tornar o conteúdo destes TOS mais transparente para o usuário médio, 

monitorando as políticas e termos de serviço de websites como Amazon, Google, Facebook, 

entre outros, e mostrando como essa políticas mudam com o tempo. 

Clickwrapped202 é outro serviço que analisa os Termos do Serviço dos principais 

sites de consumo e pontua cada um de acordo com suas políticas e práticas em relação aos 

direitos dos usuários, levando em conta, por exemplo, se os sites dão aos usuários aviso 

prévio das mudanças propostas, ou se os sites concedem direitos de coleta e uso dos dados dos 

usuários, além do que acontece com os dados em caso de rescisão. 

Para usuários do Chrome ou Firefox, o Privacy Choice203 oferece uma extensão que 

também dá notas/pontua as Políticas de Privacidade dos sites que você visita.  

                                                

198 Veja a entrevista de Khaliah Barnes para npr.org: "Tracking Privacy and Ownership In An Online World", em 
08 de fevereiro de 2013. Disponível em: <http://www.npr.org/2013/02/08/171486706/tracking-privacy-and-
ownership-in-an-on-line-world>. Acesso em: 30 julho 2013 
199 Khaliah Barnes é Advogada do Electronic Privacy Information Center (EPIC). Disponível em: 
<https://epic.org/epic/staff_and_board.html>. Acesso em: 30 julho 2013 
200 TOSBack. Disponível em: <http://tosdr.github.io/ToSBack3/>. Acesso em: 30 julho 2013 
201 EFF Launches TOSBack - A 'Terms of Service' Tracker for Facebook, Google, eBay, and More. Disponível 
em: <https://www.eff.org/press/archives/2009/06/03-0>. Acesso em: 30 julho 2013 
202 Veja: Clickwrapped. Disponível em: <http://www.clickwrapped.com/results>. Acesso em: 15 jul. 2013 
203 Veja: Privacy Choice. Disponível em <http://privacychoice.org/>. Acesso em: 15 julho 2013 
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Por fim, ao examinar rapidamente uma política de privacidade, convém prestar 

atenção ao texto em torno da palavra "licenciamento", que é onde o site diz quais os direitos 

que os usuários conservarão sobre seus dados. Por exemplo, no caso da Amazon e Google, a 

empresa obtém uma licença de suas informações quando você as carrega. Na verdade, ao 

concordar com os Termos de Serviço, você está dando para o Amazon Cloud Drive204 "o 

direito de acessar, usar e divulgar as informações e arquivos de sua conta". 

Outra seção que vale a pena ser lida é a que trata da “divulgação”, i.e. se a empresa 

fornece a sua informação para "terceiros", como as empresas de publicidade ou do governo. 

Twitter205, por exemplo, afirma que só vai divulgar informações sobre o usuário "em 

conformidade com a legislação dos EUA para processo legal válido”. Por exemplo, os 

pedidos de conteúdos de comunicação exigem um mandado de busca dos EUA. 

Caso o usuário se disponha ou necessite ler os TOS/Políticas de Privacidade, convém 

procurar pelas respostas a estas perguntas: 

 Que informações estão sendo coletadas? A informação é pessoalmente 

identificável? 

 Por que é necessário coletar essas informações? A coleta desses dados é 

adequada para a atividade ou transação? 

 Como estão sendo coletados os dados? O site cria cookies; mantém web logs? 

 Como a informação pessoal é utilizada, depois que é recolhida? É usada para 

propósitos diferentes daqueles aos quais o usuário tenha inicialmente 

consentido? (Se assim for, o usuário deve ser informado.) Será que o usuário 

tem a opção de proibir o uso secundário e ainda desfrutar o site? 

 O site oferece diferentes tipos de serviço dependendo das preferências de 

privacidade do usuário? Será que um usuário tem uma escolha sobre o tipo e 

quantidade de informações pessoais que o site recebe? 

                                                

204 Veja: Amazon Cloud Drive - Amazon.com. Disponível em 
<http://www.amazon.com/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000828861>. Acesso em: 15 julho 2013 
205 Veja: Twitter / Twitter Privacy Policy. Disponível em <https://twitter.com/privacy>. Acesso em: 15 julho 
2013 
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 Os usuários podem acessar as informações que foram coletadas sobre eles? 

Os usuários são capazes de corrigir dados inexatos? 

 Por quanto tempo as informações pessoais são armazenadas? São mantidas 

por mais tempo que o necessário para a tarefa em mãos? 

 Que leis regulam a coleta de dados? 

 Como os usuários podem entrar em contato ou fazer reclamações? 

5.7  SÍNTESE 

Neste capítulo, oferecemos uma análise econômica da proteção e da revelação de 

dados pessoais. Em especial, descrevemos o modelo de publicidade comportamental e os 

problemas com cookies e outros métodos para rastreamento das atividades dos consumidores. 

Levantamos a problemática dos dados pessoais passarem para mãos e tratamento de 

terceiros, alertando para a indústria de corretores de dados e os riscos de danos à privacidade e 

roubo de identidade com as inúmeras formas de “uso secundário”. 

Fizemos, também, uma explanação do enquadramento jurídico da privacidade do 

consumidor brasileiro, norte-americano e europeu e, ao final do capítulo, analisamos Políticas 

de Privacidade e Termos de Uso dos serviços on-line, apresentando algumas soluções para 

ajudar os consumidores. 

Publicidade on-line é vital para a economia da web. Particularmente, nas plataformas 

de mídia social, publicidade é uma atividade em evolução e rentável, permitindo que cada 

parte lucre com o sistema – os anunciantes conseguem clientes, as redes de publicidade 

ganham dinheiro, as plataformas de serviço on-line lucram sem a necessidade de cobrar pelo 

seu serviço e os usuários obtém o serviço gratuito.  

No entanto, abusos e mau usos no marketing on-line podem causar enormes danos, 

especialmente quando informações pessoais são coletadas sem a devida notificação e 

consentimento dos usuários e depois de transmitidas/vendidas a terceiros, retornam aos 

consumidores em forma de anúncios personalizados.  
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6  TECNOLOGIAS PARA PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE 

The most profound technologies are those that disappear. They weave 
themselves into the fabric of everyday life until they are 

indistinguishable from it. 

― Mark Weiser206 

 

Máquinas e interfaces estão cada vez mais semelhantes aos humanos, em sua 

aparência e interação. Se, por um lado, tecnologia e design levantam desafios, podendo 

prejudicar a privacidade pela coleta de informações sobre o usuário ou pela manipulação da 

experiência do usuário, por outro lado, também podem apresentar oportunidades pra melhorar 

a proteção da privacidade dos usuários. Segundo Calo (2010), à medida que interfaces 

antropomórficas estão sendo introduzidas em dispositivos móveis, computadores e espaços 

tradicionalmente privados (como casas e carros), a zona de privacidade vai diminuindo e as 

pessoas sofrendo danos pela autocensura de discursos, curiosidade e autoexpressão. Porém, as 

interfaces antropomórficas também conseguem aumentar a interação dos usuários em 

websites, por exemplo. 

Novas tecnologias introduzem sérios riscos à privacidade. Mas elas também 

oferecem serviços e oportunidades que as gerações anteriores não poderiam ter imaginado; a 

cada dia, vemos soluções viáveis e produtos onde a inovação e a privacidade não são 

mutuamente excludentes. 

Todos nós podemos considerar tecnologia da mesma forma, não só envolvendo 

trocas desastrosas com privacidade. Isso requer enfrentar os problemas de privacidade com 

forças conjuntas entre governos, empresários, desenvolvedores e usuários/consumidores. 

Governos desempenham um papel na proteção dos direitos de privacidade. Usuários e 

desenvolvedores de aplicativos e plataformas podem ajudar a definir padrões mais elevados 

de transparência e controle de dados. Consumidores devem fazer exigências por segurança e 

                                                

206 As tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem. Entremeiam-se no cotidiano até que sejam 
indistinguíveis a partir dele. (tradução nossa). Veja: Mark Weiser. “The computer for the 21st century”. 
Scientific American, 265(3):66–75, September 1991. Disponível em: 
<http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/SciAmDraft3.html>. Acesso em: 15 julho 2013 
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privacidade de suas informações, pois têm o direito de saber quando, porquê e quais 

informações um aplicativo está coletando, transmitindo e armazenando. Tecnologia, inovação, 

segurança e privacidade podem coexistir. O que deve ser inevitável é a demanda que a 

privacidade seja um valor incorporado à tecnologia. 

Mas, como valores como privacidade, liberdade e autonomia são incorporados na 

infraestrutura codificada? 

Poderemos usar o conceito das fronteiras pessoais de Marx (2001) e a taxonomia de 

Solove (2006) como guia na concepção de tecnologias que levem em consideração as práticas 

e expectativas dos usuários com relação à privacidade da informação.  

Quando um novo sistema de informação está sendo projetado, ou um sistema de 

informação convencional está sendo atualizado, o cliente, projetista, desenvolvedor ou 

fornecedor de um sistema de informação pode perguntar a si mesmo de que forma a 

privacidade do usuário pode ser melhor protegida. Nesta fase, também, determina-se como o 

usuário exercerá controle sobre seus dados pessoais. A pergunta a ser feita é sobre a 

quantidade e quais dados pessoais são de fato necessários para o sistema funcionar 

corretamente, fazendo-se uma tentativa de minimização de dados. 

Os dados são a poluição da era da informação. É um subproduto de cada 
interação mediada por computador... Eles permanecem para sempre, a menos 
que sejam eliminados. Eles podem ser reciclados, mas tem que ser feito com 
cuidado. E, como a poluição física durante as primeiras décadas da era 
industrial, a maioria das pessoas ignora completamente o problema. 
(SCHNEIER, 2009, tradução nossa) 

Há apelo substancial à ideia de uma solução tecnológica para um problema que a 

tecnologia em si pode ter criado, em parte porque essas tecnologias parecem reduzir a 

necessidade de intervenções regulatórias. 

 

6.1  NOTIFICAÇÃO/AVISO & CONSENTIMENTO/ESCOLHA 

Concepções de privacidade que envolvem a noção de controle individual requerem 

um mecanismo para as pessoas entenderem onde e em que condições a sua informação 

pessoal pode circular e, desta forma, exercerem controle sobre esse fluxo de informação. 
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Assim, o conjunto de informações, práticas, princípios e as leis de privacidade com base 

nesses princípios incluem requisitos para o fornecimento de aviso, dando às pessoas o 

controle sobre as práticas de dados. 

“Notificação e Consentimento” têm sido, por décadas, os princípios fundamentais207 

de proteção à privacidade das informações. As políticas de privacidade e os mecanismos de 

opt-out tornaram-se as ferramentas predominantes de aviso e de escolha. No entanto, surgiu 

um consenso de que as políticas de privacidade são mecanismos pobres para a comunicação 

com as pessoas. 

Outras propostas estão focadas nas preferências dos usuários em serem rastreados ou 

não, como é o caso do “Do Not Track” (DNT). No entanto, em muitos aspectos, os debates 

em torno dessas novas propostas são uma reminiscência daqueles que ocorreram na década de 

‘90 com o desenvolvimento e “queda” da Platform for Privacy Preferences (P3P). 

Na ausência de um mecanismo voluntário viável para que os websites divulguem 

suas políticas, a legislação parece ser uma boa solução para um problema que só está 

piorando, na medida em que os profissionais de marketing coletam mais dados sobre os 

usuários. 

Até vermos ações para garantir e dar suporte às práticas de padrões de privacidade 

voluntárias, como P3P e DNT, os usuários não serão capazes de confiar nelas. Incentivos para 

a adoção e mecanismos para a aplicação são essenciais. É improvável que um padrão de 

política de privacidade seja adotado amplamente, se não se resolver a barreira mais 

significativa para sua adoção: a falta de incentivos. 

Incentivos podem vir na forma de regulamentos que exigem a adoção ou fornecem 

um porto seguro para as empresas que adotam o protocolo. Incentivos podem vir, também, da 

força do mercado. Hoje, não são apenas os reguladores e defensores da privacidade que 

buscam mais segurança e controle de dados pessoais, os consumidores estão mais exigentes. 

Empresas reconhecem que têm que lidar com a privacidade e estão tentando ganhar vantagem 

no mercado, lançando-se como mais "privacy-friendly" que suas rivais. 

                                                

207 Os “Princípios da Informação Justa” da FTC são apenas recomendações para a privacidade nas práticas de 
coleta de dados e não são impostos pela lei. A aplicação e adesão a estes princípios são principalmente realizadas 
através de autorregulação. Veja: “Fair Information Practice Principles”. FTC. Disponível em: 
<http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm>. Acesso em: 30 julho 2013 
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6.1.1. A PLATAFORMA PARA PREFERÊNCIAS DE PRIVACIDADE (P3P) 

A Plataforma para Preferências de Privacidade (em inglês: Platform for Privacy 

Preferences – P3P), foi projetada pelo World Wide Web Consortium para a negociação de 

protocolos sobre privacidade. É uma linguagem legível por computador para políticas de 

privacidade de sites e preferências dos usuários, respectivamente, em um formato padrão que 

pode ser interpretado facilmente por agentes, isto é, um esquema de comunicação máquina a 

máquina para proteger a privacidade.208  

A ideia era que os sites iriam publicar suas políticas de privacidade em formato P3P 

e navegadores iriam interpretá-las automaticamente, comparando-as com as configurações de 

privacidade de cada usuário. No caso em que uma política de privacidade não correspondesse 

às preferências do usuário, o navegador poderia alertá-lo, dando-lhe a oportunidade de 

concordar com esses termos e continuar navegando, se assim desejasse, ou tomar outras ações 

automaticamente, como bloquear cookies, por exemplo. 

A solução P3P envolve tanto marketing quanto resposta tecnológica, os dois 

trabalhando juntos para criar uma espécie de proteção à privacidade que a lei por si só não 

poderia proporcionar. No entanto, como não havia apoio suficiente do mercado para a sua 

implementação, o Grupo de Trabalho do W3C decidiu colocar o desenvolvimento do P3P em 

um estado provisoriamente final. Fica a lição, nas palavras de Lorrie Cranor, uma de suas 

idealizadoras e entusiasta: 

Antes de se ir muito longe no desenvolvimento de novos avisos de 
privacidade legíveis por máquina (sites com P3P, conjuntos de ícones, avisos 
para aplicações móveis, “Do Not Track” ou outra coisa), é essencial garantir 
que os incentivos adequados serão postos em prática para que a nova solução 
seja adotada e que existam mecanismos adequados para efetivar sua 
aplicação.209 

 

 

                                                

208 “Platform for Privacy Preferences (P3P) Project”. Disponível em: <http://www.w3.org/P3P/>. Acesso em: 
15 julho 2013 
209 Veja: “P3P is dead, long live P3P!”. Disponível em: <http://lorrie.cranor.org/blog/2012/12/03/p3p-is-dead-
long-live-p3p/>. Acesso em: 15 julho 2013 



 

118 
 

6.1.2. "NÃO RASTREAR" (“DO NOT TRACK”) 

Talvez, o avanço mais notável na privacidade dos navegadores, em meses recentes, 

foi a implementação da especificação "Não Rastrear" (em inglês: Do Not Track - DNT) por 

todos os principais navegadores. Alguns, como o Internet Explorer 10, foram mais longe ao 

ponto de habilitar o DNT por padrão. 

O DNT é um recurso no navegador que permite ao usuário informar a um site, 

através do cabeçalho HTTP, que ele não quer (opt-out) ser rastreado por terceiros para fins de 

publicidade comportamental. Quando o usuário ativa o recurso DNT no navegador, sites que 

honram essa configuração devem parar automaticamente de rastrear seu comportamento, sem 

qualquer ação adicional da parte do usuário. A Figura III mostra as opções do DNT no 

navegador Firefox: 

Figura III – DNT nas opções de privacidade do Firefox. 

 

 

Com o DNT habilitado, o usuário ainda verá anúncios. No entanto, DNT pode alterar 

o tipo de anúncios que se vê. Por exemplo, os anúncios comportamentais são direcionados aos 

interesses do usuário com base nos sites que ele visita e os termos de busca que ele usa. Se o 

usuário habilitar o DNT e os sites respeitarem sua preferência de privacidade, ele verá mais 

anúncios genéricos no lugar de anúncios comportamentais. 

DNT é uma boa opção quando não se quer que sites monitorem o histórico de 

navegação, no entanto, dá uma falsa sensação de segurança, pois não bloqueia tanto quanto se 

pensa. Na verdade, a proteção do DNT é bastante fraca, já que, atualmente, os sites se 

submetem voluntariamente à preferência do usuário de não ser rastreado. Enquanto isso, a 

legislação do DNT foi proposta no Congresso americano e, conforme o padrão continua sendo 

discutido, o assunto recebe mais atenção. 

O problema com os padrões de privacidade de autorregulação parece ser que a 

indústria os considera como opcionais e nenhum regulador ainda interveio para dizer o 
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contrário. Embora a indústria da publicidade tenha dito, de modo geral, que respeitaria as 

preferências do DNT, algumas empresas já anunciaram que vão ignorá-lo210. Porém se 

enganam ao assumir que podem resistir ao DNT e continuar com suas práticas de negócios, 

porque a cada dia, os usuários estão mais conscientes sobre os riscos à privacidade e se 

voltando para melhores alternativas que bloqueiam anúncios e mecanismos de 

rastreamento.211 

 

6.1.3. BLOQUEIO DE RASTREADORES E PUBLICIDADE 

Para o usuário que realmente não quer ser rastreado por anunciantes, habilitar a 

configuração de DNT do navegador não é suficiente. É preciso tomar medidas adicionais, 

incluindo instalar extensões como “Do Not Track Me” e NoScript, por exemplo, para garantir 

um bloqueio efetivo dos mecanismos de rastreamento.  

Selecionamos as melhores extensões para o bloqueio de cookies e scripts de 

rastreamento, disponíveis no mercado para os quatro navegadores mais populares – Firefox, 

Chrome, Safari e IE. Dentre essas extensões, o destaque vai para a novíssima Disconnect 

Kids212, uma app de privacidade construída por um ex-engenheiro da Agência Nacional de 

Segurança (NSA) especificamente para crianças, dadas as revelações contínuas sobre PRISM 

e privacidade na Internet. O Quadro XIII mostra as extensões selecionadas para o bloqueio de 

scripts e cookies de rastreamento de terceiros, ressaltando suas características únicas: 

                                                

210 Veja: "Web Privacy Becomes a Business Imperative". Disponível em: 
<http://www.nytimes.com/2013/03/04/technology/amid-do-not-track-effort-web-companies-race-to-look-
privacy-friendly.html?smid=tw-share&_r=0>. Acesso em: 15 julho 2013 
211 Veja: “Tracking the Trackers: Self-Help Tools”. Disponível em: 
<https://cyberlaw.stanford.edu/blog/2011/09/tracking-trackers-self-help-tools>. Acesso em: 15 julho 2013 
212 Veja: "Disconnect, The Anti-Ad Tracking Startup, Now Has A Privacy App Specifically For Children. 
Disponível em: <http://techcrunch.com/2013/08/12/disconnect-the-anti-ad-tracking-startup-now-has-a-privacy-
app-specifically-for-children-built-by-an-ex-nsa-engineer/>. Acesso em: 12 agosto 2013 
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Quadro XIII – Bloqueio de rastreadores de terceiros e publicidade 

Extensões para bloqueio de rastreadores de terceiros e publicidade 
(anti-tracking, anti-cookie) 

Disconnect213 

 Protege do monitoramento por redes sociais como 
Facebook, Google e Twitter, que usam a navegação off-site 

para coletar dados do usuário. 
 Mostra o número total de pedidos de rastreamento em cada página 

visitada e o monitoramento de sites por companhia e categoria 
(publicidade, análise de redes sociais e conteúdo). 

    

Disconnect Kids214 

 Inclui ferramentas educacionais para 
crianças (e pais) aprenderem sobre 

privacidade on-line (rastreamento on-line + segmentação). 

    

Do Not Track Me215 

 Mostra quais scripts e cookies de rastreamento foram 
carregados (e quais dados eles estão tentando obter), 
dando a opção de desativá-los. 

    

Ghostery216 

 Bloqueia iframes e permite a remoção de LSOs (objetos locais 
compartilhados). 

 Fornece links para as políticas de privacidade de cada empresa 
identificada. 

    

Priv3217 

 Sua única função é parar plugins e widgets sociais, 
evitando que sites de redes sociais sigam o usuário, 
mesmo depois que ele as deixa. 

    

Collusion218 

 Mostra, em tempo real, a teia de sites criada pelos 
cookies de terceiros que rastreiam o usuário na web. 

    

Fonte: Elaboração própria 

 
                                                

213 Disconnect. Disponível em: <http://disconnect.me/>. Acesso em: 30 julho 2013 
214 Disconnect Kids. Disponível em: <https://www.disconnect.me/kids>. Acesso em: 30 julho 2013 
215 Do Not Track Me. Disponível em: <https://www.abine.com/dntdetail.php>. Acesso em: 30 julho 2013 
216 Ghostery. Disponível em: <http://www.ghostery.com/>. Acesso em: 30 julho 2013 
217 Priv3. Disponível em: <http://priv3.icsi.berkeley.edu/>. Acesso em: 30 julho 2013 
218 Collusion. Disponível em: <https://www.mozilla.org/en-US/collusion/>. Acesso em: 30 julho 2013 
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O Quadro XIV mostra a única extensão existente, no momento, para a remoção de 

cookies Flash (Objetos Compartilhados Locais; em inglês Local shared objects - LSOs). Este 

tipo de cookie é particularmente prejudicial, uma vez que armazena uma quantidade enorme 

de informações e pode ser usado para rastreamento, além de não ser excluído como um cookie 

normal.219 

Quadro XIV – Extensões para remover LSOs 

Remoção de LSOs 

Better Privacy220 encontra a pasta em seu disco rígido onde 
os LSOs são armazenados e os exclui, ao final da sessão.     

LSOs podem ser removidos com o CCleaner221, basta marcar a 
opção para “Adobe Flash Player” na aba de Aplicações. 

Onde encontrar os LSOs, para removê-los manualmente: 

Windows são armazenados tipicamente com a extensão de arquivo “.SOL” na pasta de 
usuário Macromedia\FlashPlayer\#SharedObjects. 

Linux  ~/.macromedia 

Para websites,  
~/Library/Preferences/Macromedia/FlashPlayer.  

Mac  
OS X 

Para aplicações AIR,  
~/Library/Preferences/[package name (ID)of your app] e 
~/Library/Preferences/Macromedia/FlashPlayer/macromedia
.com/Support/flashplayer/sys 

Fonte: Elaboração própria 

 

O Quadro XV mostra extensões para o bloqueio de anúncios, pop-ups, widgets e 

scripts de terceiros. Como são bastante poderosas, podem tornar inutilizável o site que se 

visita, até que se descubra o que permitir e o que bloquear. 
                                                

219 Veja sobre cookies na seção 5.4.2, do capítulo 5 – Aspectos econômicos/mercadológicos da privacidade. 
220 Better Privacy . Disponível em: <http://betterprivacy.en.softonic.com/>. Acesso em: 30 julho 2013 
221 CCleaner. Disponível em: <https://www.piriform.com/ccleaner/download>. Acesso em: 30 julho 2013 
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Quadro XV – Bloqueio de anúncios (ads), scripts de terceirs e pop-ups. 

Extensões para bloqueio de anúncios (ads), scripts de terceirs e pop-ups.  

Adblock Plus222 

Bloqueia banners, pop-ups, anúncios em vídeo (até mesmo no Facebook 
e YouTube), cookies de rastreamento de terceiros e scripts e pode ser 
configurada para bloquear domínios conhecidos por hospedar malware. 

 Mostra "anúncios aceitáveis" por default (padrão). 

 Usuários básicos, que podem habilitar as listas de filtros criadas por membros da 
comunidade de código aberto. Usuários avançados podem criar suas próprias regras 
de bloqueio223. 

    

Adblock Edge224 

Fornece os mesmos recursos que o Adblock Plus, mas sem mostrar os 
"anúncios aceitáveis", usando menos memória. 

    

NoScript225 

    

NoScript e ScriptSafe possuem a política padrão de 
negar (desativar) JavaScript, Java, Flash e outros 
plugins, até que o usuário os adicione a uma lista de 
permissões. 

São poderosos, mas também são muito agressivos e 
vão quebrar uma quantidade enorme de sites, por 
isso são indicados para usuários avançados que 
procuram um controle mais granular. Além disso, 
Adblock Plus já faz isso, bastando apenas adicionar 
os filtros corretos. 

ScriptSafe226 

    

FlashBlock227 

Bloqueia, especificamente, o auto-playing de vídeos, anúncios e outros 
elementos em Flash. 

    

Better Pop Up Blocker228 

Melhora o bloqueio nativo do Chrome para pop-up, bloqueando 
também pop-unders e os novos pop-ups gerados por javascript. 

    

Fonte: Elaboração própria 

                                                

222 Adblock Plus . Disponível em: <https://adblockplus.org />. Acesso em: 30 julho 2013 
223 Para proteção extra, recomendamos a instalação da assinatura Antisocial para banir os botões de 
compartilhamento de conteúdos em plataformas de mídias sociais, como Facebook, Twitter, Google+ e outras 
(que transmitem dados sobre você depois que você deixa esses sites), mesmo que a página visitada tenha um 
plugin social. Assim, evita-se que as redes sociais criem um perfil sobre você com base nos sites que você visita. 
224 Adblock Edge . Disponível em: <https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/adblock-edge/>. Acesso em: 
30 julho 2013 
225 NoScript. Disponível em: <http://noscript.net/>. Acesso em: 30 julho 2013 
226 ScriptSafe. Disponível em: <http://chrome.google.com/webstore/>. Acesso em: 30 julho 2013 
227 FlashBlock. Disponível em: <http://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/flashblock/> e 
<http://chrome.google.com/webstore/>. Acesso em: 30 julho 2013 
228 Better Pop Up Blocker. Disponível em: <http://chrome.google.com/webstore/>. Acesso em: 30 julho 2013 
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6.2  TECNOLOGIAS DE REFORÇO À PRIVACIDADE (PET) 

Em 1995, a Comissão de Informação e Privacidade (em inglês: Information and 

Privacy Commission – IPC) e a Autoridade de Proteção de Dados holandesa (Dutch Data 

Protection Authority) publicaram o estudo de referência, “Tecnologias de Reforço à 

Privacidade: O Caminho para o Anonimato” (em inglês: Privacy-Enhancing Technologies: 

The Path to Anonymity, Volume II, 1995), que levou ao desenvolvimento do conceito e 

metodologia reconhecidos, hoje, como Privacy-Enhancing Technology (PET), ou Tecnologia 

de Reforço à Privacidade. 

O conceito de Tecnologia de Reforço à Privacidade (PET) visa proteger a 

privacidade, eliminando ou reduzindo os dados pessoais ou impedindo o processamento 

desnecessário ou indesejado dos dados pessoais, sem perder a funcionalidade do sistema de 

informação. 

PET ganhou terreno na década de ‘90 e sua utilidade foi reconhecida por capacitar os 

usuários a gerenciar suas próprias identidades de maneira a reforçar a privacidade, dando-lhes 

o controle sobre seus dados. PETs englobam uma variedade de recursos e incluem 

ferramentas ou sistemas para: 

 anonimizar e pseudo-anonimizar identidades (aqueles com o objetivo de 

limitar a capacidade dos outros discernirem a identidade de uma pessoa em 

particular, por exemplo, uma navegação anônima); 

 gerenciar, com segurança, IDs e senhas de login e outros requisitos de 

autenticação (aqueles com o objetivo de proteger a identidade através da 

utilização de uma determinada tecnologia); 

 restringir rastreabilidade e limitar vigilância (aqueles onde nenhum registo da 

transação é criado ou mantido, com o objetivo de proteger os dados 

transacionais, como por exemplo, sistemas automatizados para destruir dados 

transacionais); 

 permitir aos usuários revelar seletivamente suas Informações Pessoalmente 

Identificáveis (Personally Identifiable Information - PII) aos outros e exercer 

o máximo controle sobre elas, uma vez reveladas (aqueles onde a identidade 

do sujeito está “protegida” em “zonas de interação”). 
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Softwares de criptografia, “anonymizers” e extensões do navegador que fornecem 

controles granulares, são exemplos de PETs úteis para os usuários que já entendem os riscos 

de privacidade on-line. O CIS PET wiki229 possui uma lista de tecnologias livres, além de uma 

variedade de recursos que descrevem ou são dedicados a capacitar os usuários a obter um 

melhor controle sobre seus dados. 

PETs são ferramentas essenciais de capacitação de usuários, mas formam uma única 

peça em um contexto mais amplo que deve ser considerado quando se discute como a 

tecnologia pode ser usada a serviço da proteção da privacidade. 

Enquanto tecnologias PETs inovadoras são um importante componente, quando 

aplicadas ou adicionais tardiamente a um produto, não cumprem o objetivo maior de elaborar 

um conjunto de direitos do consumidor e as responsabilidades da empresa que, juntos, 

fortalecem e protegem as decisões que os consumidores fazem online. 

 

6.3  PRIVACY BY DESIGN 

Tecnologia não conhece fronteiras ... 
tecnologia transcende a jurisdição. 

― Ann Cavoukian230 

Inicialmente, o desenvolvimento de PETs foi vista como solução. Hoje, uma 

abordagem mais substancial, como Privacy by Design (PbD)231, ou Proteção Integrada da 

Vida Privada (PIVP) é utilizada. A resolução232 sobre PbD como padrão internacional para a 

proteção da privacidade foi aprovada durante a 32nd International Data Protection and 

Privacy Commissioners Conference (2010), em Jerusalém, Israel. 

                                                

229CIS PET wiki. Disponível em: <http://cyberlaw.stanford.edu/wiki/index.php/PET>. Acesso em: 30 julho 2013 
230Veja: Ann Cavoukian. Disponível em: <http://www.ipc.on.ca/english/about-us/about-the-commissioner/>. 
Acesso em: 30 julho 2013 
231 Privacy by Design (PbD). Disponível em: <http://www.privacybydesign.ca/>. Acesso em: 30 julho 2013 
232 Privacy by Design Resolution. 32nd  International Data Protection and Privacy Commissioners Conference. 
Jerusalém, Israel. October 2010. Disponível em: <http://www.ipc.on.ca/site_documents/pbd-resolution.pdf>. 
Acesso em: 30 julho 2013 
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Privacy by Design fornece um arcabouço para a incorporação de privacidade em 

todos os projetos e operações de uma organização e não apenas em tecnologia da informação, 

enfatizando a necessidade de adoptar uma abordagem pró-ativa em vez de reativa. 

O conceito, defendido por Ann Cavoukian, coloca a privacidade como um pré-

requisito em qualquer sistema de TI ou prática de negócios. Seguindo esse paradigma, as 

tecnologias, processos e práticas para proteger a privacidade são incorporados na arquitetura 

do sistema e não adicionados mais tarde como um adendo. Desta forma, a abordagem se torna 

proativa e os dados pessoais são gerenciados durante todo o seu ciclo de vida.  

Um dos objetivos do PbD é ser transparente para os usuários e ajudá-los a 

permanecer no controle de seus dados, especialmente no que diz respeito ao fornecimento de 

acesso e correção de seus dados pessoais. Esses desafios são tratados através de normas 

técnicas e ferramentas para registrar e descrever o ciclo de vida real dos dados pessoais 

coletados e mantidos por uma organização. Os padrões e ferramentas podem, também, 

auxiliar na administração de dados pessoais das organizações e facilitar a prestação de contas.  

No caso das organizações, PbD visa fornecer uma vantagem competitiva e 

sustentável. Conforme descrito por Cavoukian, 

Privacy by Design asserts that the future of privacy cannot be assured solely 
by compliance with regulatory frameworks; rather, privacy assurance must 
ideally become an organization’s default mode of operation.233 

 

Para impedir que riscos e infrações de privacidade ocorram, PbD incorpora a 

privacidade no projeto, operação e gerenciamento de tecnologias de informação e sistemas, ou 

seja, desde a concepção até as práticas empresariais. 

PbD apresenta um conjunto de “princípios fundamentais”, que podem ajudar as 

empresas a inovar de forma consistente com as “práticas de informação justas” (em inglês: 

                                                

233 "Privacy by Design afirma que o futuro da privacidade não pode ser assegurado apenas pelo cumprimento de 
marcos regulatórios, mas sim, a garantia da privacidade deve idealmente ser o modo de operação padrão de uma 
organização." (tradução nossa). Veja: “The Role of Privacy by Design in Protecting Consumer Privacy”. 
Disponível em: <https://www.cdt.org/policy/role-privacy-design-protecting-consumer-privacy.. Acesso em: 15 
julho 2013 
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Fair Information Practices234 - FIPs) do FTC em todo ciclo de vida da informação. O Quadro 

XVI mostra estes sete princípios: 

Quadro XVI – Princípios fundamentais do arcabouço PbD 

 Princípio Fundamental Descrição 

1 Abordagem pró-ativa e não reativa; 
preventiva, não corretiva; 

Prevenir-se e antecipar-se às invasões de 
privacidade. Não esperar que os riscos se 
materializem. 

2 Privacidade como configuração padrão 
(default); 

Construir medidas de privacidade 
diretamente nos sistemas de TIC ou nas 
práticas de negócios, por padrão. 

3 Privacidade embarcada na arquitetura 
do sistema; 

Incorporar privacidade no projeto e 
arquitetura de sistemas e práticas de negócios 
de TIC. 

4 Funcionalidade total - Soma positiva, 
não Soma-Zero; 

Acomodar todos os objetivos e interesses 
legítimos em uma soma positiva, na forma 
"ganha/ganha", invés de uma abordagem de 
soma zero envolvendo negociações 
desnecessárias. 

5 Proteção durante todo o Ciclo de Vida 
do sistema/informação; 

Certificar-se do gerenciamento de “ponta-a-
ponta”, durante todo o ciclo de vida da 
informação. 

6 Visibilidade e transparência; 

Manter os componentes dos sistemas de TI e 
as operações de práticas de negócios visíveis 
e transparentes aos prestadores/provdores e 
usuários. 

7 Respeito pelos interesses do usuário. 
Respeitar e proteger os interesses do 
indivíduo, acima de tudo, mantendo-se uma 
postura centrada no usuário. 

Fonte: PbD235 (adaptação nossa) 

 

As empresas podem usar o manual “Privacy by Design Diagnostic Tool 

Workbook”236, para diagnosticar e determinar se estão cumprindo - e como - com os 

princípios da PbD. 

                                                

234 Veja: “Fair Information Practice Principles”. FTC. Disponível em: 
<http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm>. Acesso em: 30 julho 2013 
235 Privacy by Design (PbD). Disponível em: <http://www.privacybydesign.ca/>. Acesso em: 30 julho 2013 
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6.3.1. PBD NA PRÁTICA 

Enquanto isso, muitas empresas, incluindo IBM, Mozilla, Hewlett Packard237, 

Microsoft238, SpiderOak239 entre outras, já incorporaram Privacy by Design em seus 

desenvolvimentos de produtos e ressaltam o papel importante que a proteção à privacidade 

desempenha em seus modelos de negócios. Veja alguns exemplos no Quadro XVII: 

 

Quadro XVII – Exemplos de PbD na Prática 

Fonte PbD na Prática 

IBM 

PbD 

De Big Blue para o código vermelho, PbD Framework está sendo amplamente adotado como 
padrão da indústria240 

O cientista de dados do grupo de análise da IBM Corp 's descreve como o software irá 
“anonimizar” informações pessoais, tornando-se imune a uma violação de dados. Ele está falando 
de G2, o seu "sense making engine”. Ele usa um one-way hash, Jeff Jonas diz.  
"Se eu pegar um porco e um moedor e fizer uma salsicha, então eu lhe dou a salsicha e o moedor, 
você poderia fazer um porco?" 

SpiderOak 

SpiderOak and Privacy by Design241 

“[...] dissipar o mito de que só porque os dados foi on-line não significa que ele não poderia ser 
privado.” [...] “SpiderOak acredita que uma pessoa deve ser capaz de se envolver com tecnologias 
de nuvem, sem comprometer o seu direito à privacidade. Para isso, lançamos recentemente 
Crypton (https://crytpon.io) - uma estrutura de aplicativo de código aberto - que permite a 
qualquer desenvolvedor incorporar privacidade diretamente na sua aplicação sem ter de se 
concentrar nos elementos de criptografia. Além disso, criamos ZeroKnowledgePrivacy.org 
(https://zeroknowledgeprivacy.org) como uma forma de promover e educar em torno dos conceitos 
de privacidade e de sua importância no ambiente de hoje.” 

 

                                                                                                                                                   

236 Privacy Diagnostic Tool (PDT). Disponível e: <http://www.ipc.on.ca/images/Resources/pdt.pdf>. Acesso em: 
15 julho 2013 
237 HP está automatizando privacidade e segurança para "as nuvens", com uma metodologia de PbD e PET. Veja: 
“HP's Privacy-Enhancing Technologies”. Disponível em: 
<http://www.privacybydesign.ca/content/uploads/2010/04/HP-Privacyenhancingtechnologies.pdf>. Acesso em: 
30 julho 2013 
238 “Privacy by Design at Microsoft”. Disponível e: <https://www.microsoft.com/privacy/bydesign.aspx>. 
Acesso em: 15 julho 2013 
239 SpiderOak. Disponível em: <http://www.privacybydesign.ca/index.php/ambassador/spideroak/>. Acesso em: 
30 julho 2013 
240 “From Big Blue to code red, Privacy by Design framework being widely adopted as industry standard”. 
Disponível em: <http://www.privacybydesign.ca/index.php/from-big-blue-to-code-red-privacy-by-design-
framework-being-widely-adopted-as-industry-standard/>. Acesso em: 30 julho 2013 
241 “SpiderOak and Privacy by Design”. Disponível em: 
<http://www.privacybydesign.ca/content/uploads/2013/07/SpiderOak-and-Privacy-by-Design.pdf>. Acesso em: 
30 julho 2013 
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Fonte PbD na Prática 

Taylor & 
Francis 

Programa medidor inteligente da Grã-Bretanha: Um estudo de caso em PbD242 

O artigo também considera lições mais amplas para a abordagem de PbD. 

Euronews 

Privacidade vs novas tecnologias da informação243 

Pesquisadores em Chipre estão trabalhando em sistemas inovadores e afirmam que a proteção da 
privacidade tornou-se prioridade e é levada em consideração, mesmo antes de começarem a 
projetar o sistema. 

“Quando projetamos os algoritmos, levamos em consideração a proteção da privacidade. É uma das 
nossas primeiras prioridades, antes mesmo de começarmos a criar o sistema.” 

Mozilla 

Sugestões de Busca para o Firefox e para Android: Outro exemplo de abordagem da Mozilla 
para Privacy by Design244 

Nós adicionamos algumas outras características para fazer sugestões de busca “sensíveis à 
privacidade”. 

Fonte: Mídia (adaptação e tradução nossa) 

 

Privacy by Design, embora importante, deve ser vista como uma ferramenta em um 

contexto maior, pois sozinha, é insuficiente para proteger a privacidade do consumidor. 

Esforços para incentivar uma abordagem de PbD em projetos para inovação devem ser 

complementados por uma combinação de autorregulação, aplicação da legislação em vigor e 

promulgação de um novo estatuto de privacidade do consumidor que estabeleça a proteção 

básica e tenha força de regulamentação. 

 

6.4  NOVAS FRAMEWORKS PARA A GARANTIA DA PRIVACIDADE 

Recentemente, surgiram novas frameworks para garantir que uma atenção especial 

aos valores se torne parte integrante da concepção, projeto e desenvolvimento de artefatos 

tecnológicos e sistemas, a saber: 

                                                

242 “Britain's smart meter programme: A case study in privacy by design”. Disponível em: 
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13600869.2013.801580#.UhBjhaxI5R0>. Acesso em: 30 julho 
2013 
243 “Privacy versus new information technology”. Disponível em: 
<http://www.euronews.com/2013/01/07/privacy-versus-new-information-technology>. Acesso em: 30 julho 
2013 
244 “Search Suggestions for Firefox for Android: Another example of Mozilla’s approach to Privacy by Design”. 
Disponível em: <https://blog.mozilla.org/privacy/2013/01/08/search-suggestions-for-firefox-for-android-
another-example-of-mozillas-approach-to-privacy-by-design/>. Acesso em: 30 julho 2013 
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 Design for Values245, concebida por L. Jean Camp246; 

 Values at Play™ (VaP)247, o projeto “Valores em Jogo” investiga 

como os designers podem integrar, conscientemente, os valores 

humanos em seus sistemas baseados em jogos. O projeto conta com 

Helen Nissembaum248, como principal pesquisadora, e Mary 

Flanagan249; e 

 Value Sensitive Design (VSD)250, Projeto Sensível a Valor visa 

proporcionar teoria e método que levem em consideração os valores 

humanos, durante todo o processo de design, através de uma 

abordagem sistemática. O Projeto VSD é liderado pela Profª. Batya 

Friedman251, Escola de Informação, Universidade de Washington. 

Todos os projetos acima citados procuram ampliar os critérios de avaliação da 

qualidade dos sistemas tecnológicos de modo a incluir a promoção dos valores éticos e 

humanos, e de forma proativa, influenciar a concepção das tecnologias para levar em 

consideração esses valores durante o processo de concepção e design. 

6.5  SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE 

Com a vigilância do governo americano declaradamente em ascensão, as atenções se 

voltaram novamente para a privacidade de dados, que está se tornando um problema cada vez 

mais importante para muitos usuários. Os consumidores estão exigindo um nível diferente de 

privacidade nos produtos e serviços que usam e parecem estar impulsionando uma indústria 

de start-ups de privacidade. 

                                                

245 Disponível em: <http://www.designforvalues.org/>. Acesso em: 30 julho 2013 
246 Disponível em: <http://www.ljean.com/research.html>.Acesso em: 15 julho 2013 
247 Disponível em: <http://www.valuesatplay.org/>. Acesso em: 30 julho 2013 
248 Disponível em: <http://www.nyu.edu/projects/nissenbaum/>. Acesso em: 30 julho 2013 
249 Disponível em: <http://www.maryflanagan.com/bio/>. Acesso em: 30 julho 2013 
250 Disponível em: <http://depts.washington.edu/vsdesign/>. Acesso em: 30 julho 2013 
251 Profª. Batya Friedman, The Information School, University of Washington. Disponível em: 
<http://www.vsdesign.org/>.Acesso em: 15 julho 2013 
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A confiança do consumidor é um bem vital para as empresas da web e estamos 

vendo mais e mais empresas desenvolvendo serviços e soluções que enfatizam a proteção de 

dados dos consumidores ou ajustando os controles que os usuários têm sobre seus dados em 

dispositivos móveis, bem como em computadores: 

 Em 2011, Google procurou distinguir sua ferramenta de rede social Google 

Plus como mais privada, introduzindo a idéia de "círculos", como forma de 

limitar o compartilhamento de “certas coisas com certas pessoas”; 

 Apple incluiu um dispositivo chamado "identificador de publicidade" no seu 

sistema operacional móvel, para que os usuários podessem desativá-lo, caso 

não quisessem ser monitorados, além de exigir que as aplicações obtenham 

permissão do usuário para o rastreamento de localização; 

 Outra empresa, a Wave Systems, exibiu sua nova ferramenta de privacidade, 

chamada Scrambls, que criptografa uma postagem de rede social ou e-mail, 

permitindo que o autor escolha quem deve ter a chave para lê-la; 

 Abine está oferecendo uma solução que disponibiliza um endereço de e-mail 

ou número de telefone proxy para cada transação, evitando assim, expor as 

credenciais de login do usuário. 

Maiores esforços por parte das organizações e empresas responsáveis pelo desenho 

de soluções e manutenção de aplicações que preservam a privacidade representam um 

desenvolvimento importante e um componente-chave de uma abordagem globalmente eficaz 

para proteger a privacidade. 

A concorrência pela atenção do usuário é, praticamente, global e vemos que as 

organizações que já implementaram estratégias de privacidade, realmente se sobressaíram 

com uma performance destacada de seus rivais. No momento, há bastante tração e ímpeto, 

tanto da parte dos consumidores quanto das empresas, para conduzir o mercado de 

privacidade para frente. Portanto, para uma organização que quer prover produtos e serviços 

na emergente era da privacidade, não há tempo a perder. 
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6.5.1.  “QUEIME DEPOIS DE LER” 

Nas sociedades tradicionais, onde os erros são observados, mas não necessariamente 

gravados, os limites da memória humana asseguram que os deslizes das pessoas acabam 

sendo esquecidos. Por outro lado, a internet não esquece jamais. 

Mayer-Schönberger (2011) explora as diversas maneiras de como a tecnologia 

alterou a relação humana com a memória, nos deslocando de uma sociedade onde o padrão 

era “esquecer” para uma onde é impossível evitar as conseqüências de um registro 

permanente. O autor nota que, em uma sociedade onde tudo é gravado "para sempre", torna-se 

impossível escapar de nossos atos passados e "sem alguma forma de esquecer, perdoar torna-

se uma tarefa difícil". 

Depois de analisar as várias soluções jurídicas possíveis para este problema, Mayer-

Schonberger (2011) está mais propenso a uma solução tecnológica e vem com uma ideia 

interessante, imitando a memória humana: dados com prazo de validade embutidos e 

dispositivos digitais de armazenamento programados para apagá-los, quando atingem seus 

prazos de validade.  

Esta não é uma visão inteiramente fantasiosa - já existem aplicativos oferecendo 

funcionalidades semelhantes, para nos trazer mais perto de um mundo onde nossos dados não 

permanecem para sempre. No Quadro XVIII, selecionamos quatro apps, como exemplo: 
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Quadro XVIII – Aplicativos de auto-destruição dos dados 

Aplicativos de auto-destruição de dados 

O aplicativo TigerText252 permite que mensagens de 
texto sejam excluídas do seu servidor e dos 
computadores e telefones do remetente e do receptor, 

depois de uma data de expiração. Ele criptografa todas as comunicações em trânsito e 
autentica destinatários antes de enviar. 
O maior diferencial do TigerText é ser uma alternativa para SMS, em conformidade com a 
HIPPA253. 

O projeto de pesquisa Vanish254 também faz com que dados eletrônicos (e-mail e 
dados armazenados “na nuvem”, incluindo fotos ou texto ou qualquer coisa postada 
no Facebook, Google ou blogs) "se autodestruam" após uma data de vencimento.  

Em vez de confiar no Google, Facebook ou Hotmail para apagar os dados armazenados “na 
nuvem”, Vanish criptografa esses dados e, em seguida, "quebra" a chave de criptografia. Para 
ler os dados, o computador tem que colocar as peças da chave de volta, mas com o passar do 
tempo elas "se corroem" até o ponto em que o dado não mais poderá ser lido. 

A tecnologia Vanish não promete controle perfeito, pois não se pode impedir alguém de 
copiar suas fotos ou chats do Facebook, durante o período em que eles não estejam 
criptografados. 

Snapchat255 é um aplicativo de mensagens desenvolvido por estudantes da 
Universidade de Stanford. Usando o aplicativo, os usuários podem tirar fotos, 
gravar vídeos, adicionar texto e desenhos, e enviá-los a uma lista controlada de 

destinatários. Usuários definem um limite de tempo, variando de 10 segundos até 1 segundo, 
para que destinatários possam ver o seu Snaps. Após esse tempo, o Snap será escondido do 
dispositivo do destinatário e excluído do servidor snapchat 

Burn Note256 permite o envio de mensagens que se auto-destruirão, após serem 
lidas. Burn Note também permite que se apague uma mensagem após o envio e 
antes de ela ter sido lida; funcionalidade útil em casos de envio por engano à 

pessoa errada. 
Possui uma patente chamada Privacy Spotlight, que torna screenshots praticamente 
irrelevantes, limitando o que e quanta informação pode ser capturada. 

Fonte: Elaboração própria 

                                                

252 TigerText. Disponível em: <http://www.tigertext.com>. Acesso em: 15 julho 2013 
253 Veja sobre a HIPPA, na seção 4.1 – O cenário legal nos Estados Unidos. 
254 Vanish: Enhancing the Privacy of the Web with Self-Destructing Data. Disponível em: 
<http://vanish.cs.washington.edu/>. Acesso em: 15 julho 2013 
255 Snapchat - Real-time Picture Chatting for iOS and Android. Disponível em: <http://www.snapchat.com/>. 
Acesso em: 15 julho 2013 



 

133 
 

                                                                                                                                                   

256 Burn Note - Real private messaging. Disponível em<https://burnnote.com/>. Acesso em: 15 julho 2013 
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6.5.2. ALTERNATIVAS OPEN-SOURCE PARA SOFTWARES 
PROPRIETÁRIOS 

Os usuários estão mais conscientes e a demanda por soluções que enfatizam 

privacidade e anonimato só vem crescendo. Organizações estão integrando regras para 

proteção de dados e privacidade em suas práticas de negócio. Já podemos afirmar que, para 

quase todos os tipos de aplicações e serviços, existem add-ons e alternativas para uma melhor 

proteção das informações pessoais. 

Estas iniciativas podem desempenhar um papel importante na busca de maneiras 

práticas para melhorar a proteção da privacidade e, assim, promover os benefícios 

econômicos e sociais originados por elas. 

Com os recentes acontecimentos sobre Edward Snowden e a NSA, é difícil dizer 

quem está nos observando e o que é privado. Não há garantia de privacidade on-line, mas 

nesta seção, destacamos algumas ferramentas open source que você pode usar para cobrir 

pelo menos o básico.  

Estamos diante de uma infinidade de alternativas, mostradas nos Quadros a seguir: 
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ALTERNATIVAS PARA GOOGLE SEARCH, MICROSOFT BING, YAHOO! SEARCH 

Quadro XIX – Alternativas para Google Search, Microsoft Bing, Yahoo! Search. 

Pesquisa web 

Blekko257 - “Privacy of searchers shall not be violated.” 

 Sem anúncios. Além disso, Blekko não envia qualquer informação 
identificável (tais como, endereço IP) a terceiros para fins de publicidade ou 

marketing. Não possui nenhuma integração com o Facebook 

 Sempre usa HTTPS e somente envia a string de busca. Assim, o único caminho para 
que uma string de busca seja atrelada ao usuário seria se ele enviasse informações 
pessoais em sua query de pesquisa (por exemplo, pesquisando seu primeiro nome e 
sobrenome). 

DuckDuckGo258 - “Google tracks you. We don't.” 

 Pesquisas anônimas, sem histórico salvo. 

 Fornece resultados anônimos de pesquisa do Bing. 

 DDG gera lucros com anúncios contextuais, assim como Google. 

 Parcialmente proprietária e hospedada nos EUA 

Seeks Project259 

 Plataforma aberta e descentralizada para pesquisas colaborativas. 

StartPage260 

 Pesquisas privadas, sem histórico salvo. 

 Fornece resultados anônimos de busca do Google (incluindo imagens). 

 Startpage é proprietária, hospedada nos EUA / Holanda. 

YaCy261 - free software e open source 

 Pesquisa web descentralizada (P2P) 
Fonte: Elaboração própria 

                                                

257 Blekko. Disponível em: <https://blekko.com/legal>. Acesso em: 30 julho 2013 
258 DuckDuckGo (DDG). Disponível em: <http://duckduckgo.com/>. Acesso em: 30 julho 2013 
259 Seeks Project. Disponível em: <http://www.seeks-project.info/site/>. Acesso em: 30 julho 2013 
260 StartPage. Disponível em: < http://startpage.com/>. Acesso em: 30 julho 2013 
261 YaCy. Disponível em: <http://www.yacy.net/>. Acesso em: 30 julho 2013 
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ALTERNATIVAS PARA APPLE SAFARI, GOOGLE CHROME, MICROSOFT IE E OPERA 
Quadro XX – Alternativas para Safári, Chrome, IE e Opera 

Navegação Anônima 

Tor Browser Bundle 262 - The Onion Router 

 Navegação anônima e criptografada. Mas para não oferecer risco, deve-se 
usar criptografia de ponta-a-ponta. 

 Tor também permite aos usuários contornar várias formas de vigilância e 
censura, tornando-se uma ferramenta poderosa para ativistas de direitos humanos, 
jornalistas e qualquer um que queira usar serviços da web anonimamente para evitar 
assédio, prisão e, em alguns casos, morte.  

 O Navegador Tor é uma versão modificada do Firefox que acompanha o Pacote Tor 
(em inglês: Tor Browser Bundle) para fornecer aos usuários uma maneira fácil de 
navegar com Tor sem qualquer configuração necessária. Porém, é lento. 

Orbot263 - Proxy Tor para Android. Permite que usuários de telefones celulares 
acessem a web, mensagens instantâneas e e-mail sem serem monitorados ou 
bloqueados por seu provedor de serviços de internet móvel. 

Syndie 264 
Software distribuído e anônimo para foruns. 

Fonte: Elaboração própria 

                                                

262Tor. The Onion Router. Disponível em: <http://www.torproject.org>. Acesso em: 30 julho 2013 
263 Orbot. Disponível em: <HTTP://www.torproject.org/docs/android>. Acesso em: 30 julho 2013 
264 Syndie. Disponível em: <https://syndie.de/>. Acesso em: 30 julho 2013 
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ALTERNATIVAS PARA APPLE OS X MESSAGES, GOOGLE TALK, TRILLIAN, VIBER 

MESSENGER, WHATSAPP MESSENGER, YAHOO! MESSENGER 

Quadro XXI – Alternativas para Mensagens Instantâneas 

Mensagens Instantâneas 

Pidgin265 

Programa de bate-papo de código livre. XMPP OTR 

Off-the-Record Messaging - OTR266 

Instalar e habilitar no Pidgin para conversas criptografadas. 

ChatSecure267 

Mensagens instantâneas criptografadas para iOS. 

Cryptocat268 

Mensagem instantânea (bate-papo) privada e criptografada 

Gibberbot269 

Mensagens OTR privadas e seguras para Android. OTR 

TextSecure270 

Comunicação SMS/MMS segura para Android. 

Xabber271 

Mensagens instantâneas com criptografia OTR para Android. 

TorChat272 

P2P descentralizada (Tor Hidden Services.), anônimo 

Fonte: Elaboração própria 

 
                                                

265 Pidgin. Disponível em: <https://www.pidgin.im/>. Acesso em: 30 julho 2013 
266 Off-the-Record Messaging. Disponível em: <http://www.cypherpunks.ca/otr/>. Acesso em: 30 julho 2013 
267 ChatSecure .Disponível em: < https://chatsecure.org/>. Acesso em: 30 julho 2013 
268 Cryptocat. Disponível em: <https://syndie.de>. Acesso em: 30 julho 2013 
269 Gibberbot.Disponível em: <https://guardianproject.info/apps/gibber/>. Acesso em: 30 julho 2013 
270 TextSecure. Disponível em: <https://whispersystems.org/#encrypted_texts>. Acesso em: 30 julho 2013 
271 Xabber. Disponível em: <http://www.xabber.com/>. Acesso em: 30 julho 2013 
272 TorChat. Disponível em: <https://github.com/prof7bit/TorChat/wiki>. Acesso em: 30 julho 2013 
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VPN OPEN-SOURCE 

Quadro XXII – VPNs Open-source 

VNPs FREE  

Libreswan 273 
Derivado do Openswan. 

Openswan 274 
Derivado do FreeS/WAN. 

OpenVPN 275 
 

strongSwan 276 
Derivado do FreeS/WAN. 

Fonte: Elaboração própria 

                                                

273 Libreswan. Disponível em: <https://libreswan.org/>. Acesso em: 30 julho 2013 
274 Openswan. Disponível em: <https://www.openswan.org/projects/openswan/>. Acesso em: 30 julho 2013 
275 OpenVPN. Disponível em: <https://openvpn.net/index.php/open-source.html>. Acesso em: 30 julho 2013 
276 strongSwan. Disponível em: <http://strongswan.org/>. Acesso em: 30 julho 2013 
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6.5.3. CRIPTOGRAFIA PARA E-MAILS 

Quadro XXIII – Criptografia para e-mails 

Criptografia  

GNU Privacy Guard - GPG 277 
Implementação livre do OpenPGP.  

GPGMail278 
OpenPGP para Apple OS X Mail. 

WebPG279 
GnuPG/PGP no navegador web 

APG280 
OpenPGP para Android. 

Mailvelope281 
Criptografia OpenPGP para e-mail.  

Riseup282 
Contas de email seguras e privadas, mas 
somente com convite. 

 Hospedada nos EUA 
Fonte: Elaboração própria 

 

                                                

277 GNU Privacy Guard – GPG. Disponível em: <http://www.gnupg.org/>. Acesso em: 30 julho 2013 
278 GPGMail. Disponível em: <https://gpgtools.org/gpgmail/index.html>. Acesso em: 30 julho 2013 
279 WebPG. Disponível em: <http://webpg.org/>. Acesso em: 30 julho 2013 
280 APG. Disponível em: <http://www.thialfihar.org/projects/apg/>. Acesso em: 30 julho 2013 
281 Mailvelope. Disponível em: <http://www.mailvelope.com/>. Acesso em: 30 julho 2013 
282 Riseup. Disponível em: <https://riseup.net/en>. Acesso em: 30 julho 2013 
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6.5.4. EXTENSÕES PARA NAVEGADORES WEB 

Quadro XXIV – Extensões variadas para navegadores web 

Miscelânea  

Clear Console283 

Limpa o histórico, cache, cookies, logins e armazenamento 
local do HTML5. 

    

HTTPS Everywhere284 
Forçar a conexão com SSL sempre que possível, 
criptografando as comunicações com muitos sites grandes, 

tornando a navegação mais segura.  

HTTPS Everywhere é produto da colaboração entre o Projeto Tor e a 
Electronic Frontier Foundation (EFF) e é uma extensão essencial, 
independente de quais outras ferramentas você opte por usar. 

    

Web of Trust (WOT)285 

Indica a reputação do site que se está visitando, 
mostrando quando não é confiável ou por ser conhecido 

por hospedar malware ou porque é carregado com cookies de rastreamento 
e scripts para adware. 

    

RequestPolicy286 
Por padrão, nega redirecionamento, ou seja, pedidos feitos pelo 
site que se está visitando para acessar sites de terceiros. 

    

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

                                                

283 Clear Console. Disponível em: <https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/clear-console/?src=cb-dl-
featured>. Acesso em: 30 julho 2013 
284 HTTPS Everywhere. Disponível em: <https://www.eff.org/https-everywhere>. Acesso em: 30 julho 2013 
285 Web of Trust (WOT). Disponível em: <http://www.mywot.com/>. Acesso em: 30 julho 2013 
286 RequestPolicy. Disponível em: <http://www.requestpolicy.com/>. Acesso em: 30 julho 2013 
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6.5.5. MODO DE NAVEGAÇÃO INCÓGNITO/PRIVADO 

O modo de navegação Incógnito/Privado, disponível nos grandes navegadores, 

oferece maneiras de se navegar sem manter o histórico de navegação ou outros dados 

privados, como cache ou os cookies deixados no final de uma sessão.  

Entretanto, a navegação privada não faz muita coisa para manter privado o que se 

está fazendo online: não bloqueia anúncios, cookies Flash ou qualquer outro tipo de cookie, 

nem muito menos torna o usuário anônimo na Internet; o provedor de serviço de Internet, o 

empregador ou os próprios sites por onde se navega ainda podem acompanhar as páginas que 

se visita.  

A única coisa que a navegação privada faz é limpar seus rastros de navegação, 

evitando que outras pessoas (que possam ter acesso físico ao mesmo computador ou 

dispositivo móvel) os vejam. 

Alternativamente, a qualquer momento é possível excluir os dados de navegação 

manualmente. O atalho de teclado: CTRL + SHIFT + DEL (no IE, Chrome e Firefox) permite 

que se especifique o que manter e o que remover, como mostra a Figura IV: 

Figura IV – Excluindo os dados de navegação. 
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6.5.6. SOLUÇÃO LOW-TECH 

 

OFF Pocket287 é uma bolsa para smartphone projetada para 
neutralizar a vigilância cada vez mais exagerada, através do 
bloqueio de todos os sinais sem fio - celulares, Wi-Fi, GPS etc - 
para que você não seja mais rastreado enquanto carrega seu 
smartphone. Também é uma opção melhor e mais rápida do que 
apenas desligar o telefone, que pode não bloquear todos os sinais, 
ou ter que remover a bateria para cortar a rastreabilidade 
completamente. 

 

 

6.5.7. O MERCADO DE APLICATIVOS PARA PROTEÇÃO DA 
PRIVACIDADE 

It is indeed possible, and far more desirable, to embed both privacy 
and security by taking a proactive approach!  
Why settle for one when you can have both?  

Gain a competitive advantage and make privacy payoff  
by embedding it along with security. 

― Ann Cavoukian288 

 

Estamos satisfeitos por ver que algumas das melhores práticas que destacamos neste 

estudo estão se tornando padrões na indústria. Em particular, vemos que mais e mais 

empresas de Internet estão formalmente se comprometendo a dar aos usuários a proteção de 

sua privacidade, seja respeitando suas opções para não serem rastreados ou, ainda, garantindo 

que não coletam ou mantêm dados pessoais. 

                                                

287 Veja: “OFF Pocket Is A Privacy Pouch For Your Phone That Blocks Cellular, Wi-Fi, GPS To Defy Spies”. 
Disponível em: <http://techcrunch.com/2013/08/05/off-pocket/>. Acesso em: 15 julho 2013 
288"É de fato possível e muito mais desejável embutirprivacidade e segurança, tendo uma abordagem pró-ativa! 
Por que se contentar com um quando você pode ter os dois? Ganhe uma vantagem competitiva e retorno, 
incorporando privacidade juntamente com a segurança." (tradução nossa). Veja: "A convergence of privacy and 
security yields the biggest gains for business”. Disponível em: <http://www.privacybydesign.ca/index.php/a-
convergence-of-privacy-and-security-yields-the-biggest-gains-for-business/>. Acesso em: 30 julho 2013 
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O volume e frequência de artigos e notícias na mídia internacional sobre as 

preocupações dos usuários com a perda gradual de privacidade e sobre o crescente mercado 

de soluções para a proteção da privacidade confirmam nossa hipótese de que a demanda dos 

usuários está motivando o mercado de soluções técnicas para o problema da privacidade na 

era digital. Uma amostra dessas evidências coletadas encontra-se no Apêndice B, deste 

documento. 

 

6.6  SÍNTESE 

Neste capítulo, apresentamos as propostas P3P e DNT baseadas nos princípios de 

“notificação & consentimento”, a metodologia PbD para a construção de sistemas com 

privacidade embarcada e as tecnologias de reforço à privacidade PET, para apoiar o indivíduo 

em um mundo cheio de sensores e serviços ubíquos.  

Encarar a privacidade como premissa e atributo inerente aos projetos e 

desenvolvimento de sistemas e tecnologias, estimula experimentação a partir do qual a 

inovação emerge. As empresas, produtos e soluções que levam em conta a privacidade, 

destacam-se no mercado e se tornam mais competitivos, pois constroem um relacionamento 

de confiança e valoração com seus clientes e usuários. No entanto, apenas algumas empresas 

tentam explicitamente fornecer uma infraestrutura de privacidade abrangente como a proposta 

do PbD. 

Vimos também neste capítulo, uma variedade de opções, tais como ferramentas para 

o bloqueio de cookies e anúncios, ferramentas de confiança (por exemplo, P3P e programas 

de selo), de autenticação, encriptação e anonimato, além de alternativas para os serviços 

proprietários, como engenhos de busca e navegadores. Essas tecnologias já estão em uso 

difundido na Internet global e podemos, com consciência sobre a vigilância ubíqua a qual 

estamos submetidos, utilizá-las prontamente. 

Acreditamos ter fornecido o conhecimento necessário para avaliar as ferramentas e 

mecanismos existentes para o controle sobre as informações pessoais on-line, respondendo, 

desta forma, às questões de pesquisa sobre a demanda dos usuários por estratégias e soluções 

para proteção da privacidade on-line. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAS 

Ao longo deste trabalho, foi conceituada a privacidade e, através da análise de seus 

diferentes aspectos, examinamos os desafios colocados pelas novas tecnologias e as diferentes 

ameaças à privacidade, vindas tanto das brechas deixadas por legislações ultrapassadas, 

quanto pela inexistência de regras e regulamentos apropriados à privacidade na era digital. 

Soma-se a isso, os interesses financeiros em um mercado de autooregulação, numa sociedade 

capitalista. Desta forma, respondemos a questão específica: 

 Que interesses vêm ameaçando à privacidade da informação? 

A privacidade tornou-se uma preocupação para muitos usuários da Internet e a 

principal razão para que usuários evitem o comércio eletrônico e as redes sociais. Pesquisa 

após pesquisa indica essa preocupação crescente.  

Enquanto a privacidade enfrenta ameaças vindas tanto do setor privado quanto do 

governo, as regras e leis existentes falham em fornecer uma proteção abrangente, deixando 

margens para desconfiança e ceticismo, limitando, assim, o potencial de muitos 

empreendimentos na internet. Em todos os casos, atualizações e regulamentações adicionais 

se fazem necessárias para contemplar as ameaças à privacidade em todo o ciclo de vida da 

informação: coleta, armazenamento, processamento e distribuição. 

Também pela análise das facetas sociais, mercadológicas, legais e tecnológicas da 

privacidade, discorremos a respeito dos ganhos individuais e coletivos, quando se tem 

privacidade e discutimos prováveis formas de preservação, atendendo, assim, às questões de 

pesquisa:  

 O que estamos tentando salvaguardar com a preservação da privacidade? 

 De que forma podemos preservar a privacidade das informações na internet?  

Muitos defendem a privacidade de informações como proteção contra roubo de 

identidade, assédio e outros usos indevidos de informações pessoais. Para aqueles que 

concebem a proteção de dados pessoais como um interesse fundamental, essencial à 

autonomia individual, a dignidade e a liberdade de uma sociedade civil democrática, a 

legislação para privacidade das informações é vista, normalmente, como necessária para 
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garantir a proteção desses interesses. Outros consideram limitações cognitivas sobre a 

capacidade dos indivíduos para compreender e avaliar com precisão os riscos que correm ao 

revelar dados pessoais como uma razão para a lei fornecer medidas corretivas. 

No entanto, alcançar um consenso sobre a justificativa para a proteção da privacidade 

de informações, será desnecessário quando ambas as considerações econômicas e não 

econômicas favorecem uma maior proteção aos dados pessoais no ciberespaço. 

Como complemento às formas para salvaguardar a privacidade das informações on-

line, investigamos as metodologias e o mercado de soluções para proteção da privacidade, 

apresentando, ao final, uma seleção das técnicas, ferramentas e extensões disponíveis, de 

maneira a responder as questões: 

 Qual a demanda por produtos que ofereçam aos usuários/consumidores uma 

maior privacidade e controle sobre as informações pessoais on-line? 

 Quais as estratégias e soluções de software atualmente em uso para a garantia 

de que as tecnologias de informação e comunicação (TIC) possam ser usadas 

de forma eficaz e eficiente, sem colocar em risco a privacidade do usuário? 

Novas tecnologias oferecem serviços e oportunidades que as gerações anteriores não 

poderiam ter imaginado. Mas elas também introduzem sérios riscos à privacidade. 

Acreditamos que, se esses riscos forem tratados logo no início e se legislações e práticas de 

consumo consciente forem desenvolvidas junto com essas novas tecnologias, os consumidores 

poderão tirar proveito de tudo que a inovação tem para oferecer, sem terem que se preocupar 

com o que estão renunciando ou dando em troca. É nossa esperança encontrar mais e mais 

soluções viáveis e produtos que demonstrem que inovação e privacidade não são mutuamente 

excludentes. 

Encarar a privacidade como um processo inerente aos projetos e desenvolvimento de 

sistemas e tecnologias, estimula o espírito de inovação, permitindo o exercício da 

autodeterminação, experimentação e ação com consciência e conhecimento. Os produtos, 

soluções e empresas que levam em conta a privacidade, destacam-se no mercado e se tornam 

mais competitivos, pois constroem um relacionamento de confiança e valoração com seus 

clientes e usuários. 



 

146 
 

Normas sobre o uso adequado de dados pessoais devem continuar evoluindo, até que 

as empresas estejam convencidas de que a confiança necessária para impulsionar o mercado 

requer apropriada deferência aos interesses dos indivíduos na privacidade da informação e na 

adaptação da infraestrutura tecnológica do ciberespaço, de modo que a privacidade torne-se 

um requisito padrão.  

O principal desafio desses empreendimentos multi-facetados será articular valores 

inerentes à privacidade das informações que devam suportar as relações sociais, econômicas, 

tecnológicas e legais. A tarefa dos cientistas sociais, advogados, reguladores e profissionais de 

privacidade é aceitar o desafio das tecnologias de informação e comunicação como um 

desafio para a inovação social.  

Privacidade da informação é um objetivo social, não só tecnológico. Atingir as metas 

de privacidade exigirá inovações sociais, incluindo a formação de novas regras para 

estabelecer limites entre os usos aceitáveis e inaceitáveis de dados pessoais. Pode ser mais 

fácil para os tecnólogos da informação incorporar tais normas e regras legais em código 

depois que a sociedade tiver configurado o que essas regras devam ser e, com certeza, terão 

incentivos maiores para fazê-lo se a lei exigir. 

Consideramos improvável que a tecnologia por si só possa resolver os problemas de 

privacidade da era digital e, embora neste trabalho defendamos uma abordagem mais severa 

para a proteção de dados pessoais, reconhecemos que as leis, exclusivamente, não são 

suficientes para tratar, a tempo, as questões de privacidade de informação em meio aos 

desafios colocados pela globalização. 

Uma combinação de ferramentas – técnicas, legais e de autorregulação – deve ser 

utilizada para atender às preocupações dos usuários da Internet com relação à privacidade. 

Objetivos prioritários devem incluir a elaboração de legislação apropriada para definir 

padrões de referência para a privacidade, além da fixação de limites no trato com as 

informações pessoais, garantindo que as novas tecnologias de informação e comunicação 

sejam projetadas de forma a proteger a privacidade. 

Vimos que a privacidade é realmente multifacetada, portanto, nenhum esforço 

isolado abordará adequadamente a verdadeira amplitude das questões necessárias para a 

compreensão plena do alcance desta importante questão. 
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É nossa esperança que a confiança e boa vontade entre as partes que interagem no 

ambiente digital possa ser mantida e melhorada, a fim de proporcionar aos usuários 

transparência e controle sobre suas informações, levando a um equilíbrio entre as promessas e 

os perigos da Era Digital. 

Outrossim, espera-se com a realização deste estudo, trazer conhecimento científico 

aos profissionais e estudantes da área técnica, bem como aos demais profissionais 

comprometidos com a ética e interessados no tema "privacidade da informação". Pretende-se, 

ainda, que os tecnólogos avaliem sua maneira de ver as expectativas e práticas dos usuários e 

passem a contemplar, em seus procedimentos e projetos, os valores de liberdade e autonomia. 

7.1  RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

As informações contidas neste trabalho possibilitaram a percepção de estudos que 

poderão ser realizados no futuro, como: levantamento das expectativas dos usuários locais, 

uma análise crítica sobre os sistemas de informação e base de dados, workshops de 

ferramentas PET, como também uma revisão das normas e legislação brasileira no que tange à 

privacidade da informação e proteção de dados, entre outros. 

Como proposta para futuras pesquisas, acreditamos que os Projetos de Lei ainda não 

aprovados merecem acompanhamento e investigação mais aprofundada: 

 Legislação brasileira sobre privacidade e proteção de dados, também 

chamada de “PROCON do Internauta”; e 

 Projeto de Lei 2.126 de 2011, mais conhecido como Marco Civil da Internet, 

sobre os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no 

Brasil. A redação do Marco Civil apresentada ao Congresso em 2012 foi 

resultado de um trabalho colaborativo intenso, envolvendo todos os 

interessados da sociedade (academia, governo, empresas, entidades e 

movimentos civis) e não deve ser alterada em favor de interesses nem sempre 

da cidadania, para que a essência desse processo de construção transparente e 

democrático não seja destruída. 
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APÊNDICE A - CRONOLOGIA DA LEGISLAÇÃO REFERENTE À 
PRIVACIDADE 

Veja, no Quadro XXV, uma linha do tempo com as regras e regulamentos abordados 

neste estudo sobre Privacidade, seguindo um caminho a partir do estabelecimento da 4ª 

Emenda dos Estados Unidos da América, em 1791, até o primeiro semestre de 2013. 

Quadro XXV – Cronologia da Legislação de Privacidade. 

1791 USA 4 ª Emenda (4th Amendment) 

1948 UN Declaração Universal dos Direitos Humanos 

1978 USA Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira (FISA) 

1980 EU Diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) 

1986 USA Lei de Privacidade das Comunicações Eletrônicas (ECPA)   

BR CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988 USA Privacy Protection Act Vídeo 

1995 EU Diretriz de Proteção de Dados 95/46/CE da União Europeia (EU Data Protection 
Directive) 

1996 USA Regras de Responsabilidade e Portabilidade de Seguro de Saúde (HIPAA) 

1998 USA Lei de Proteção On-line à Privacidade Infantil (COPPA) 

1999 USA Lei Gramm-Leach-Bliley (GLBA), também conhecida como Financial Services 
Modernization Act of 1999 

Canadá PIPEDA 
USA Gramm-Leach-Bliley Financial Privacy Rule 2000 
EU Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

2001 USA USA Patriot Act 
COPPA Safe Harbor Programs 

2003 USA Gramm-Leach-Bliley Safeguards Rule 

2007 Espanha “Lei Orgânica de Proteção de Dados de Caráter Pessoal” (em espanhol: Ley Orgánica 
de Protección de Datos de Carácter Personal – LOPD) 

2009 USA 
Health Breach Notification Rule 
Lei de Melhoria de Qualidade e Segurança do Paciente (PSQIA) 

2011 USA 
Prorrogação de 4 anos para o USA Patriot Act 
SMS proibido (HIPAA) 

2012 Colômbia Lei 15.81 

BR 
Lei 12.735/12 Lei Azeredo 
Lei 12.737/12 "Lei Carolina Dieckmann" 

USA Revisão da Lei de Proteção On-line à Privacidade Infantil (COPPA) 2013 
China Legislação de Proteção de Dados 
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APÊNDICE B - PRIVACIDADE NA MÍDIA INTERNACIONAL 

O Quadro XXVI traz uma amostra da necessidade crescente por produtos que 

oferecem privacidade - evidências na mídia internacional de que a demanda dos usuários está 

motivando o mercado de soluções técnicas para o problema da privacidade na era digital: 

Quadro XXVI – Privacidade na mídia internacional. 

Fonte Evidências 

NYT 

Web Privacy Becomes a Business Imperative 
http://www.nytimes.com/2013/03/04/technology/amid-do-not-track-effort-web-companies-race-to-look-privacy-
friendly.html?pagewanted=all&_r=2& 

As ‘Do Not Track’ Effort Seems to Stall, Web Companies Race to Look Privacy-Friendly. 

Privacy is no longer just a regulatory headache. Increasingly, Internet companies are pushing each 
other to prove to consumers that their data is safe and in their control. In some instances, established 
companies are trying to gain market advantage by casting themselves as more privacy-friendly than 
their rivals. 

Established companies are trying to gain market advantage by casting themselves as more privacy-
friendly than their rivals. 

“It’s not just privacy advocates and regulators pushing,” Mr. Lynch said. “Increasingly, people are 
concerned more about privacy as technology intersects their life.” 

The 
Register 

Psssst: If you wanna be rich, make the next privacy Robocop app 
http://www.theregister.co.uk/2013/07/17/avg_privacy_story/ 

Revelations of US spooks monitoring the internet have freaked out consumers so much that privacy 
protection software will be The Next Big Thing. 

TechCrunch 

Disconnect, The Anti-Ad Tracking Startup, Now Has A Privacy App 
Specifically For Children (Built By An Ex-NSA Engineer) 
http://techcrunch.com/2013/08/12/disconnect-the-anti-ad-tracking-startup-now-has-a-privacy-app-specifically-for-children-
built-by-an-ex-nsa-engineer/ 

Disconnect has more than 1 million people each week using its apps and browser extensions. 
Disconnect Kids helps children control how their web- and app-browsing activity is used, and 
educates them about on-line privacy in the process. It claims that it is the first iOS app designed to 
“prevent data about your web-browsing and in-app activity from ever leaving your device.” 

The Center 
for Internet 
and Society 

(CIS) at 
Stanford 

Law 

Tracking the Trackers: Self-Help Tools 
https://cyberlaw.stanford.edu/blog/2011/09/tracking-trackers-self-help-tools 

A number of technologies have been touted to offer consumers control over third-party web 
tracking. This post reviews the tools that are available and presents empirical evidence on their 
effectiveness. 

Hulu Jobs 

Privacy, Internet and Technology Attorney 
http://www.hulu.com/jobs/category?nl=1&jvi=ochIXfwS%2CJob 

Hulu's small but growing team is seeking talented people [...] to further shape Hulu’s strategy and 
approach to achieving its business objectives in a way that respects user privacy. Expertise is 
required in the various federal and state privacy laws applicable to an internet and media company, 
including the VPPA, COPPA, CAN-SPAM, TCPA and Section 5 of the FTC Act. 
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Fonte Evidências 

Euronews 

Privacy versus new information technology 
http://www.euronews.com/2013/01/07/privacy-versus-new-information-technology 

“So during our research we want to have the opportunity to work on innovative systems that take 
the protection of privacy into consideration, even before we begin designing the system. When we 
design the algorithms we take into consideration privacy protection. It is one of our first priorities 
even before we begin creating the system. “ 

“Of course privacy protection in new technologies, and especially network technologies – 
technologies like vehicle networking – will be very important especially now that these 
technologies are being developed. This will allow technology users to be assured that they are safe 
when sharing data with other users and also it will enable the user to use the technology more 
freely. 

“As researchers, and as individuals that develop these technologies, protecting privacy will certainly 
remain high on our agenda for any future research and development”. 

Mozilla 

Mozilla is Most Trusted Internet Company in Privacy 
https://blog.mozilla.org/theden/2013/02/06/mozilla-is-most-trusted-internet-company-in-privacy/ 

Mozilla was honored to have been named the most trusted Internet company (ranked highest in the 
Internet & Social Media industry category.). Not only that, but Mozilla made it onto the top 20 list 
for ALL companies, no matter the industry. 

Ponemon 

2012 Most Trusted Companies for Privacy 
http://www.ponemon.org/blog/2012-most-trusted-companies-for-privacy 

Do we still care about privacy? According to our annual study on privacy trust, more and more of us 
do care.  

Ponemon Institute presents the results from its annual Most Trusted Companies for Privacy Study. 
[…] Now in its seventh year, the research identifies the overall top performing companies and 
industries perceived by consumers to be most trusted for their privacy practices. […] The report 
also found that “the importance of privacy has steadily trended upward over seven years.”  

EPIC 

 

PEW 

 

NYT 

Pew Survey Finds Most Mobile Users Avoid Apps Due to Privacy Concerns 
https://epic.org/privacy/survey/ 

54% of mobile users have decided to not install an app after discovering the amount of information 
it collect, and  

30% of mobile users uninstalled an app after discovering that it was collecting personal information 
that they didn’t wish to share. 
http://pewinternet.org/Media-Mentions/2012/Consumers-Say-No-to-Mobile-Apps-That-Grab-Too-Much-Data.aspx 

Consumers Say No to Mobile Apps That Grab Too Much Data 
http://bits.blogs.nytimes.com/2012/09/05/consumers-say-no-to-mobile-apps-that-grab-too-much-data/?_r=0 

The study seems to suggest a deepening awareness of digital privacy. And it contradicts a common 
perception that the generation of young Americans who have grown up in the Internet age blithely 
share their personal details. 

NYT 

Stealth Wear Aims to Make a Tech Statement 
http://www.nytimes.com/2013/06/30/technology/stealth-wear-aims-to-make-a-tech-statement.html?ref=technology 

Designers are combining fashion and engineering for clothing and accessories that are intended to 
protect the wearer from a camera’s detection. “The science-fiction part has become a reality,” he 
said, “and there’s a growing need for products that offer privacy.”  

Elaboração própria a partir de fontes variadas na web. 
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ANEXO A - OS OITO PRINCÍPIOS BÁSICOS DA OECD 

Os oito princípios básicos 
Diretrizes da OCDE para a Proteção da Privacidade e dos  

Fluxos Transfronteiriços de Dados Pessoais289 

1. Princípio de limitação da coleta  

A coleta de dados pessoais deveria ser limitada e qualquer desses dados deveria ser obtido através  de meios 
legais e justos e, caso houver, informando e pedindo o consentimento do sujeito dos dados.  

2. Princípio de qualidade dos dados   

Os dados pessoais deveriam ser relacionados  com  as finalidades de sua utilização e, na medida necessária, 
devem ser exatos, completos e permanecer atualizados.  

3. Princípio de definição da finalidade  

Os propósitos da coleta de dados pessoais  devem  ser  indicadas no momento da coleta de dados ao mais tardar e 
o uso subsequente limitado à realização destes objetivos ou de outros que não sejam incompatíveis e que sejam 
especificados cada vez que mudar o propósito.  

4. Princípio de limitação de utilização  

Dados pessoais não deveriam ser divulgados, comunicados ou utilizados com finalidades outras das que foram 
especificadas de acordo com o Parágrafo 9, salvo: (i) com o consentimento do sujeito dos dados; ou (ii) por força 
de lei. 

5. Princípio do back-up de segurança  

Back-up de segurança regulares deveriam proteger os dados pessoais contra riscos tais como perda, ou acesso, 
destruição, uso, modificação ou divulgação desautorizados de dados.  

6. Princípio de abertura  

Deveria haver uma política geral de abertura a respeito do desenvolvimento, da prática e da política referentes a 
dados pessoais. Deveriam estar  prontamente  disponíveis  meios  de estabelecer a existência e natureza de dados 
pessoais, as finalidades principais de seu uso, bem como a identidade e residência habitual do controlador de 
dados.  

7. Princípio de participação do indivíduo  

Um indivíduo deveria ter o direito de:  
 obter do controlador de dados, ou por outro meio, a confirmação de que este possui ou não 
dados referentes a ele;  
 de que lhe sejam comunicados dados relacionados a ele   

o dentro de um prazo razoável;    
o por um preço, caso houver, que não seja  excessivo;    
o de maneira razoável;  e   
o de modo prontamente  compreensível para ele;    

 obter explicações caso for rejeitado um  pedido feito conforme o disposto  nos subparágrafos 1 
e 2, e ter meios de contestar tal  recusa;  e   
 contestar dados relacionados a ele e, se a contestação for recebida, pedir que os dados sejam 
apagados, retificados,  completados ou modificados.    

8. Princípio de responsabilização - O  controlador de dados terá de prestar contas pela observância das 
medidas que dão efeito aos princípios acima indicados. 

                                                

289 Esta síntese é uma tradução da publicação original “OECD Guidelines on the Protection of Privacy and 
Transborder Flows of Personal Data”, publicada com o seguinte título em inglês: "Fair Information Practices". 
2003. Disponível em: <http://www.oecd.org/sti/ieconomy/15590254.pdf>. Acesso em: 30 julho 2013 
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