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RESUMO 

 

Partindo de algumas das reflexões trazidas pelo sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman a 

respeito da dinâmica de consumo na atualidade, será desenvolvido ao longo deste trabalho a 

capacidade do mercado digital de instigar em seus consumidores práticas consumistas, ainda 

que inconscientemente, graças ao monitoramento integral do seu comportamento como usuário 

de redes sociais. Com base em análise bibliográfica e legislativa e com o objetivo de verificar 

se estaria o cidadão brasileiro munido de institutos capazes de assegurar a proteção de seus 

dados nestes ambientes, foram escolhidas como objeto de estudo as redes Facebook e 

Instagram, cada qual contando com um vasto alcance quanto ao número total de usuários e 

geridas pela mesma empresa, o Facebook, que tem seu modelo de negócio quase que 

inteiramente voltado à venda de espaços nessas plataformas aos fornecedores que tiverem 

interesse em publicar anúncios personalizados, segundo os gostos e comportamentos inferidos 

de cada usuário por meio de seus dados. 

 

Palavras-chave: dados; publicidade; Facebook; Instagram; LGPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Based on some of the reflections brought by sociologist and philosopher Zygmunt Bauman 

about the dynamics of consumption today, this essay will develop the capacity of the digital 

market to instigate consumerist practices in its consumers, even unconsciously, thanks to the 

integral monitoring of their behavior as a user of social networks. Based on bibliographic and 

legislative analysis and in order to verify whether the Brazilian citizen would be provided with 

institutes capable of ensuring the protection of their data in these environments, the Facebook 

and Instagram networks were chosen as the object of study, each with a vast reach regarding 

the total number of users and managed by the same company, Facebook, which has its business 

model almost entirely focused on selling spaces on these platforms to suppliers interested in 

publishing personalized ads, according to the tastes and inferred behavior of each user through 

their data. 

 

Keywords: data; publicity; Facebook; Instagram; LGPD 
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INTRODUÇÃO 

  

O ano de 2020 foi significativo para a relação do ser humano com a tecnologia. Neste 

ano, com a ocorrência da pandemia da Covid-19, uma infecção respiratória aguda causada pelo 

coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave e de elevada transmissibilidade, muitas 

pessoas passaram a adotar o isolamento físico como forma de contenção e prevenção da 

doença1. Com isso, atividades que antes pareciam meras projeções futuristas da sociedade 

foram forçosamente inseridas em seu cotidiano, visto que parte considerável de quem teve a 

oportunidade de passar este período em suas casas, com acesso à internet, se viu mais do que 

nunca imersa no meio digital, tendo que adaptar seu emprego, vida social, lazer, educação etc. 

à nova realidade imposta pelo quadro de crise mundial.  

Apesar de ainda ser incerta a forma com que as pessoas passarão a agir quando a 

pandemia tiver o seu fim definitivo, é inevitável que certas práticas que tenham se comprovado 

mais cômodas, e para alguns mais lucrativas2, de serem realizadas online terminem esse 

período ainda mais potencializadas do que antes de sua ocorrência. Entre as áreas que tiveram 

grande crescimento no ano de 2020, destaca-se o consumo digital, que, apenas durante no 

primeiro trimestre deste ano, quando o vírus ainda começava a se espalhar pelos países ao redor 

do globo, teve um aumento de 26,7% em relação ao mesmo período do ano anterior3.  

 
1 O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) fez a análise da evolução do excesso de mortalidade 

por causas naturais no Brasil em 2020 e constatou que, desde o registro do primeiro óbito por Covid-19 no país, 

em 16 de março, até 6 de junho do mesmo ano, ocorreram 332.997 óbitos por causas naturais, 22% mais mortes 

acima do esperado para o período, o que corresponde a 62.490 mortes que não deveriam ter ocorrido. A infecção 

por Sars-Cov-2 não é necessariamente a causa direta desse excesso de mortalidade, considerando que o número 

superior ao que era esperado para o período também pode ser reflexo indireto da epidemia, como as decorrentes 

da sobrecarga nos serviços de saúde e pela interrupção de tratamento de doenças crônicas. Disponível em: 

<https://www.conass.org.br/indicadores-de-obitos-por-causas-naturais/>. Acesso em 19 maio 2021. 
2 Empresas que antes se viam limitadas a contratar profissionais que viviam nos locais próximos aos de seus 

escritórios ou aos dos seus clientes, passaram a ter a opção, a partir da adoção forçada do modelo home-office no 

início da pandemia, de recrutar pessoas que moram em lugares cada vez mais distantes, de acordo com seus 

interesses trabalhistas e econômicos. A empresa de consultoria de recursos humanos Robert Half International 

divulgou relatório revelando que o modelo híbrido de trabalho, que combina o home office com atividades 

presenciais, passou a ser considerado ideal por empresas e profissionais no pós-pandemia, comprovando seus 

benefícios. Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/sua-carreira,home-office-faz-39-dos-

profissionais-planejarem-mudar-de-cidade,70003628246>. Acesso em 19 maio 2021. 
3 Uma pesquisa divulgada nos primeiros meses de 2020, realizada pela SEMrush, companhia norte-americana 

especializada em marketing digital, que analisou o impacto da pandemia no comportamento das pessoas no meio 

online para entender quais setores e empresas foram mais ou menos afetados, demonstrou que os serviços que 

auxiliam no trabalho em casa e no entretenimento se destacaram de maneira positiva durante esse período. Entre 

elas se destacaram as plataformas de trabalho remoto, as plataformas de streaming e de delivery de comida e de 

supermercado. A empresa de inteligência de mercado, Compre&Confie, com foco em e-commerce, também fez 

um levantamento do primeiro trimestre de 2020 que demonstrou que o comércio eletrônico cresceu de forma 

significativa neste período. O faturamento chegou a atingir a marca de R$20,4 bilhões, que corresponde a uma 

alta de 26,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, um reflexo do aumento do volume de compras 

realizadas pela internet: 49,8 milhões, número 32,6% maior do que o do primeiro trimestre de 2019. Disponível 
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Durante este mesmo intervalo de tempo, foi também verificado um aumento do uso das 

redes sociais4, como consequência do dito distanciamento físico e da busca constante por 

informações e entretenimento. A observação conjunta dessas informações foi o que levou ao 

levantamento da hipótese de que, para além da questão da comodidade, estaria o mercado 

digital capacitado a permanecer em alta mesmo após o fim da pandemia, tendo em vista o 

monitoramento integral do comportamento do usuário nessas redes, que possivelmente será 

utilizado em prol do mercado para instigá-lo mais facilmente a adotar práticas consumistas, 

ainda que inconscientemente, conforme será melhor desenvolvido ao longo do texto.  

Com esta hipótese em mente, foi estabelecido o objetivo de verificar se estaria o cidadão 

brasileiro munido de institutos capazes de assegurar a proteção de seus dados nestes ambientes. 

Para isso, foram escolhidas como objeto de estudo duas redes sociais em específico, o Facebook 

e Instagram, cada uma contando com um vasto alcance quanto ao número total de usuários, 

conforme será, ao longo do trabalho, verificado. Outra característica compartilhada por ambas 

é que elas se encontram sob a propriedade da mesma empresa, o Facebook, que tem seu modelo 

de negócio quase que inteiramente voltado à venda de espaços nessas plataformas aos 

fornecedores que tiverem interesse em publicar anúncios personalizados, segundo os gostos e 

comportamentos inferidos de cada usuário por meio de seus dados.  

Metodologicamente, se optou por um estudo pautado na doutrina e na legislação pátria, 

em especial, na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrou em vigor justamente em 

2020, para avaliar se os dados fornecidos pelos usuários destas redes poderão realmente 

municiar suas ferramentas voltadas ao estímulo ao consumo. Também será verificado se a 

utilização desses dados é capaz de potencializar a vulnerabilidade do consumidor e, além disso, 

se a lei de proteção de dados brasileira se demonstra realmente efetiva para zelar pelos 

interesses dos consumidores que aqui se encontram, ou se estes ficarão sem poder contar com 

a devida proteção por parte do Estado.  

Importante ainda destacar que, por mais que o presente trabalho tenha como foco a 

análise da doutrina e do ordenamento jurídico brasileiro quanto à proteção do consumidor nos 

meios digitais, será demonstrado que há fatores de grande impacto neste recorte que vão muito 

 
em: <https://www.forbes.com.br/forbes-tech/2020/04/pesquisa-revela-os-setores-que-estao-se-dando-bem-na-

crise-causada-pela-pandemia/>. Acesso em 14 maio 2021.  
4 Dados coletados durante o mês de março de 2020 pela empresa Kantar apontam que, durante a pandemia, 

Facebook, Instagram e WhatsApp obtiveram um crescimento de cerca de 40% entre os usuários abaixo de 35 

anos. Já a empresa Squid, especializada em marketing de influência, divulgou que, em comparação com o mesmo 

período do ano de 2019, houve um aumento de 24% na taxa de engajamento e 27% no alcance efetivo da 

ferramenta de ‘Stories’ do Instagram. Disponível em: <https://portaldacomunicacao.com.br/2020/04/redes-

sociais-e-influenciadores-crescem-na-pandemia/>. Acesso em 25 maio 2021.  
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além da questão legal. Afinal, “a menos que saibamos por que as pessoas precisam de bens de 

luxo [ou seja, bens que excedem as necessidades de sobrevivência] e como os utilizam, não 

estaremos nem perto de considerar com seriedade os problemas da desigualdade”5.  

Assim, na tentativa de trazer uma abordagem interdisciplinar que auxilie na 

compreensão da dinâmica de consumo na atualidade, irá ser demonstrada a pertinência de 

algumas das reflexões trazidas pelo sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman, principalmente no 

que diz respeito aos conceitos de “sociedade de consumidores”, “consumismo” e “modernidade 

líquida”. Estas serão seguidas por uma análise a respeito do papel exercido pela publicidade no 

contexto digital, as transformações pelas quais passou em adaptação a este meio, e os limites 

impostos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Será também desenvolvida uma 

discussão sobre as novas camadas que a vulnerabilidade do consumidor passou a assumir no 

ambiente online e a relação que a mesma tem com a subjetividade do consumidor, sendo 

demonstradas as especificidades das plataformas Facebook e Instagram a respeito. Por último, 

será dado foco maior à LGPD em si, sendo apresentadas críticas e soluções às previsões 

entendidas como pertinentes ao tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 DOUGLAS, Mary. In the Active Voice. Routledge and Kegan Paul, 1998, p. 24 apud BAUMAN, Zygmunt. Vida 

para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 41. 
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1) RELAÇÕES DE CONSUMO NA MODERNIDADE SEGUNDO A VISÃO DE 

ZYGMUNT BAUMAN 

 

De início, em Vida para consumo - a transformação das pessoas em mercadoria, 

Bauman afirma que o “consumo” é um fenômeno de origem tão antiga quanto a existência de 

qualquer ser vivo, uma “parte permanente e integral de todas as formas de vida conhecidas a 

partir de narrativas históricas e relatos etnográficos”6. Partindo desse pressuposto, qualquer 

modalidade de consumo considerada característica de um determinado período da história 

humana pode ser entendida como uma mera versão modificada das que a antecederam. O ato 

de consumir, portanto, é uma atividade dotada de certa dose de continuidade, uma característica 

e uma ocupação do ser humano enquanto indivíduo, um aspecto que o une aos demais seres 

vivos, por se tratar de uma questão de subsistência básica.  

A descrição acima, no entanto, não é mais aplicável ao consumo após a alteração no 

modo de ser e estar da humanidade na pós-modernidade7. Esta foi causada, em grande parte, 

pelo papel que o “consumismo” passou a desempenhar na vida dos indivíduos, um atributo 

adquirido pela sociedade a partir da alienação do consumo enquanto atividade inerente a toda 

e qualquer pessoa8. A guinada do consumo para o consumismo se deu com o que foi 

denominado por Bauman de “revolução consumista”, processo que tornou a aparentemente 

inesgotável capacidade humana de “desejar” o centro de sua própria existência, convertendo 

suas emoções no verdadeiro motor que movimenta a economia moderna9.  

Aqui cabe a consideração feita pelo sociólogo a respeito do próprio uso dos termos 

“consumismo”, “sociedade de consumidores” e “sociedade de produtores”. Segundo Bauman, 

esses conceitos não deixam de ser, a seu ver, o que Max Weber chamou de “tipos ideais” e, 

 
6 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008, p. 37. 
7 A diversidade de posicionamentos que giram ao redor do conceito de “pós-modernismo” foi o que levou Bauman 

a adotar a terminologia “modernidade líquida”: “Uma das razões pelas quais passei a falar em “modernidade 

líquida” e não em “pós-modernidade” ´[...] é que fiquei cansado de tentar esclarecer uma confusão semântica que 

não distingue sociologia pós-moderna de sociologia da pós-modernidade, “pós-modernismo” de “pós-

modernidade”. No meu vocabulário, “pós-modernidade” significa uma sociedade (ou, se se prefere, um tipo de 

condição humana), enquanto pós-modernismo refere-se a uma visão de mundo que pode surgir, mas não 

necessariamente, da condição pós-moderna. Procurei sempre enfatizar que, do mesmo modo que ser um ornitólogo 

não significa ser um pássaro, ser um sociólogo da pós-modernidade não significa ser um pós-modernista, o que 

definitivamente não sou”. BAUMAN, Zygmunt. Entrevista com Zygmunt Bauman. Tempo social, v. 16, n. 1, São 

Paulo, junho de 2004. Entrevista concedida a Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/ts/a/JjQcm7wmFXWn5ZPTWVyTSSM/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 12 set. 

2021.  
8 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008, p. 41. 
9 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008, p. 38-39. 
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como tais, comportam algumas limitações. Porém, por mais que não sejam capazes de 

comportar a inteira complexidade de seus objetos, a formulação de tipos ideais ainda é 

considerada uma ferramenta útil para a sociologia, que auxilia seus estudiosos a entender um 

determinado fenômeno real, tal como as relações de consumo, que é o caso em questão. Dito 

isto, a sociedade de consumidores seria “o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça 

a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumistas, e rejeita todas as opções 

culturais alternativas”10, enquanto a sociedade de produtores de outrora era comprometida com 

a causas da segurança e estabilidade, consistindo no principal modelo societário da fase 

“sólida” da modernidade11.  

Voltando ao ponto, a sociedade de consumidores tem no consumismo sua principal 

forma de convívio humano, ao mesmo tempo que estabelece parâmetros específicos de acordo 

com as estratégias de vida de cada um e manipula suas probabilidades de escolha e condutas 

individuais. Apenas como exemplo de uma das estratégias utilizadas por fornecedores, hoje em 

dia, para exercer a dita influência sobre o comportamento humano, é possível citar os nudges, 

que, de forma breve, podem ser definidos como um aspecto da arquitetura de escolha que torna 

mais fácil ao consumidor tomar a decisão “correta”, conforme será demonstrado no decorrer 

do texto. Tal ferramenta é um dos meios que permite a manutenção da ordem do sistema 

implementado na sociedade de consumidores, entendo “ordem” como “monotonia, 

regularidade, repetição e previsibilidade”12, com uma maior probabilidade de certos eventos 

ocorrerem do que outros. Já fica aqui evidente certo desequilíbrio de forças na relação 

estabelecida entre fornecedor e consumidor. Não por acaso, tal qual reconhecem outras 

legislações internacionais, a Lei Consumerista brasileira é tida como “norma protetiva dos 

vulneráveis negociais”13.  

Esta reflexão, porém, ainda é muito superficial no que tange ao conteúdo do modelo 

consumista. Para o sociólogo polonês, a questão que exige maior atenção investigativa é a que 

diz respeito ao que se é almejado e como as substâncias dos anseios humanos vão mudando 

conforme o curso e em consequência da passagem ao consumismo14. A título de comparação, 

 
10 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008, p. 71. 
11 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008, p. 42. 
12 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008, p. 72. 
13 TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito material 

e processual. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 38. 
14 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008, p. 41. 



15 

 

cabe uma digressão à dita sociedade de produtores. Lá, o que mais movia os desejos das pessoas 

era a apropriação e a posse de bens que refletissem conforto e respeito, como consequência de 

se viver em uma sociedade que valorizava a segurança e estabilidade. Sendo este seu principal 

propósito, os bens adquiridos não eram destinados ao consumo imediato, mas sim preservados 

até que surgisse a necessidade de usá-los. Porém, quando se trata da sociedade de 

consumidores, o desejo por segurança e estabilidade são substituídos pela busca à felicidade, 

que não necessariamente está ligada à satisfação das necessidades, mas sim atrelada a um 

volume e intensidade sempre crescentes de desejos. Isto implica no uso imediato e na rápida 

substituição dos bens que vão sendo adquiridos no intuito de satisfazê-los. Estes são os novos 

valores sociais, que vão ao encontro do novo contexto de “liquidez”, instaurado na nova fase 

da modernidade.  

Ainda assim, a característica mais notável da sociedade líquida-moderna de 

consumidores envolve sua renegociação do significado do tempo. Em vez de ser cíclico ou 

linear, como experimentado nos modelos anteriores, a espécie de tempo que mais faz jus à nova 

sociedade é o “pontilhista”. Ela pode ser identificada por suas rupturas, na medida em que a 

lógica de continuidade ou causalidade capaz de conectar pontos sucessivos só é identificada 

quando vista em retrospecto, assim como pelo conteúdo contido em cada ponto, cada qual 

dotado de uma oportunidade de potencial infinito. Dessa forma, não tem grande importância o 

que tenha ocorrido nos pontos anteriores e a ideia de progresso perde sua força. A história passa 

a ser vista como um processo aberto, onde surpresas e oportunidades inesperadas podem surgir 

a qualquer momento. Por consequência, o momento presente passa a ser o mais valorizado 

pelas pessoas e uma vida onde apenas o “agora” importa tende a ser mais "apressada'', ou seja, 

se cada ponto representa um começo totalmente novo, mas não há estímulo que cause uma 

determinada reação, o que se tem é uma oportunidade perdida. Qualquer hesitação nesse 

contexto, portanto, é prejudicial15.  

Acrescente-se que, apesar de os impulsos de adquirir e juntar serem motivos para toda 

essa pressa, o fator que a torna imperativa é a necessidade de descartar e substituir. Isto porque, 

se um objeto de desejo “falha”, no sentido de não gerar a satisfação esperada, o primeiro 

impulso do consumidor é de abandono imediato devido à frustração16. Essa possibilidade faz 

lembrar da previsão do art. 18 do CDC, em que é tratada a questão dos vícios de qualidade ou 

 
15 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008, p. 47-50. 
16 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008, p. 51. 
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quantidade que tornam os produtos impróprios ou inadequados ao consumo. De acordo com 

seu §1º, é garantido ao consumidor a possibilidade de substituir o produto, ter restituído o valor 

pago ou ter abatimento proporcional do preço, caso o vício não seja sanado pelo fornecedor 

dentro do prazo máximo de 30 dias. Digno de nota a observação feita por Rizzato Nunes de 

que a norma em questão, na maior parte das aplicações concretas, atente contra o protecionismo 

legal do próprio CDC17. Passado este prazo, porém, diante do novo divisor de águas que é a 

revolução consumista, e seguindo o entendimento de Bauman, o abandono seria a atitude 

seguinte mais provável a ser tomada, porque sua vontade seria de passar o mais rapidamente 

possível para o ponto seguinte, onde uma nova oportunidade inesperada pode vir a surgir.  

Dado a este novo contexto de “infinitas” escolhas e possibilidades, o que passa a ocupar 

a mente do consumidor é justamente decidir, após considerados os riscos, a quais delas dar 

prioridade, cabendo a cada indivíduo descobrir o que fazer para lhe proporcionar a maior 

satisfação possível. O mais provável, entretanto, é que significativa parte da vida humana se 

passe na agonia de ter de tomar tais decisões, pois não há tarefa mais custosa e irritante ao 

consumidor do que a necessidade de ter de dispensar possibilidades inexploradas. Sua 

infelicidade surge, portanto, do excesso e não da falta de escolha18.   

Na tentativa de orientar o consumidor a tomar determinadas decisões, surge outro fator 

de grande relevância na sociedade de consumidores, que é a produção massiva de informação 

pelos fornecedores. Isto porque a forma com que esse novo modelo busca atender às novas 

necessidades, impulsos e vícios, por ele mesmo criados, e criar novos mecanismos de 

motivação, orientação e monitoramento da conduta humana, tem como base o excesso e o 

desperdício. No entanto, conforme afirma Bauman, chegará um momento, mais cedo ou mais 

tarde, em que a oferta do mercado excederá a capacidade de demanda, genuína ou inventada, 

do consumidor, uma vez que a habilidade humana de absorver e assimilar a constante massa 

de inovações é limitada. Nisto consistiria uma grande falha no estilo de vida consumista, não 

fosse outro tipo de excesso que a acompanha, que é justamente o de informação. Nas palavras 

do sociólogo:  

Na acirrada competição pelo mais escasso dos recursos - a atenção de potenciais 

consumidores -, os fornecedores de pretensos bens de consumo, incluindo os de 

informação, buscam desesperadamente sobras não cultivadas do tempo dos 

consumidores, qualquer brecha entre momentos de consumo que possa ser preenchida 

com mais informação19.  

 
17 NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 12ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 165. 
18 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p. 82. 
19 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008, p. 55. 
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A relação entre esta avaliação com os modelos de negócio que financiam as principais 

redes sociais utilizadas no mundo é imediata, em especial as que são objeto deste trabalho: o 

Facebook e o Instagram. O intuito dos fornecedores, como foi dito anteriormente, é ter um 

meio de motivar, orientar e monitorar a conduta humana, e eles o encontraram nestas 

plataformas, que coletam e tratam uma gigantesca quantidade de dados pessoais, gerada, 

diariamente, por seus usuários. Assim, quando um consumidor cruza “por ventura” com 

informações das quais não precisa ou busca, tais como os anúncios dispostos aleatoriamente 

no feed de sua rede social favorita, se forem elas impactantes ou acuradas o suficiente, serão 

absorvidas, e o objetivo dos fornecedores alcançado. 

Porém, não só de anúncios se sustenta o mercado, mas também por outra característica 

marcante das redes sociais, que é a busca por exemplos20. Mais do que nunca, se observa a 

ocupação da esfera pública por questões anteriormente classificadas como privadas e, mais 

ainda, problemas privados de figuras públicas tratadas como “questões públicas”. No âmbito 

do consumo, a busca por exemplos “aperfeiçoados”, que orientem na imensidão de 

possibilidades e volume de objetos sedutores, se tornou um vício, na medida em que o conteúdo 

ali compartilhado se torna o padrão de vida desejado pelo indivíduo, ao invés de sua própria 

vida fora das telas, que passa a parecer irreal enquanto não for remodelada à imagem propagada 

nas redes21.  

Essa constante disputa pela atenção dos potenciais consumidores tem como 

consequência a extrapolação de sua capacidade de absorção de informações e o modo com que 

os mesmos se relacionam com o conhecimento, o trabalho e a vida como um todo são afetados. 

Como já foi dito, na sociedade de consumidores, o modo de entender o tempo e a ideia de 

progresso foram alterados, com as pessoas passando a adotar certo desprendimento em meio à 

busca por sua próxima grande oportunidade. Bauman enxerga nessas mudanças o 

desenvolvimento de uma espécie de distúrbio por parte do consumidor, a que chamou de 

 
20 O poder de influência das redes sociais é de tal forma reconhecido que, por exemplo, se tornou estratégia 

deliberada do governo da Indonésia na campanha de vacinação contra a Covid-19 no início de 2021, tendo sido 

dada prioridade em seu cronograma para grupo de influenciadores do Instagram. Segundo afirmou Ahyani 

Raksanagara, à época chefe da agência de saúde de Bandung, a esperança era de que os artistas transmitiriam 

influências e mensagens positivas sobre as vacinas, especialmente para os jovens. G1. Influenciadores digitais 

estão entre os primeiros da fila da vacinação contra Covi-19 na Indonésia. 2021. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2021/01/14/influenciadores-digitais-estao-entre-os-primeiros-da-fila-

para-vacinacao-contra-covid-19-na-indonesia.ghtml>. Acesso em 18 maio 2021. 
21 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p. 108-109. 
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melancolia, decorrente do conflito entre a sensação de obrigação e compulsão pela tomada 

constante de escolhas e sua incapacidade de realizá-las por inteiro22.  

Essa falta de realização sentida constantemente pelos consumidores é projetada pelo 

próprio mercado, a fim de que a promessa de satisfação permaneça sedutora aos olhos do 

cliente, visto que esse modelo de sociedade só funciona se o mesmo não estiver se sentindo 

plenamente satisfeito, ou, em outras palavras, feliz. Há mais de um modo de os fornecedores 

gerarem esse efeito. A estratégia explícita é depreciar e desvalorizar os produtos pouco após 

terem se tornado objetos de desejo, que é o caso da obsolescência programada. Outra mais 

implícita, porém, mais eficiente, é tornar a satisfação de uma necessidade em uma compulsão 

ou vício. 

Mesmo assim, por mais contraditório que possa parecer, o valor supremo a que todos 

devem utilizar como métrica para avaliação do seu próprio mérito é o sentimento de felicidade. 

Sua presença ou ausência, conforme afirma Bauman, são derivados do conjunto formado por 

esperanças, expectativas e hábitos aprendidos, e todos estes tendem a diferir de um ambiente 

social para o outro23. No caso da sociedade de consumidores, qualquer justificativa e/ou 

legitimidade para apresentar qualquer espécie de infelicidade é evitada. Porém, ao contrário do 

que fazem acreditar as crenças populares e o próprio mercado, não há evidências de que, com 

o crescimento do consumo, o número de pessoas que afirmam ser felizes também aumente. Na 

verdade, o oposto tende a ocorrer: fenômenos e causas negativas do desconforto e da 

infelicidade, tais como o estresse ou depressão, falta de autoconfiança e incertezas, tendem a 

crescer em frequência, volume e intensidade24. 

Contudo, essa diferença marcante entre a promessa de realização que é feita e o efeito 

que o consumo de fato gera não deve ser encarado como um sinal de falha da sociedade de 

consumidores, mas sim como a condição básica necessária para seu funcionamento. Tendo em 

vista que a busca por realização deve prosseguir e as novas promessas devem permanecer 

 
22 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008, p. 58. 
23 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008, p. 59. 
24 Trazendo a discussão para o âmbito das redes sociais, em especial as aqui estudadas, foi publicado, em 2017, 

o relatório #StatusOfMind, pela United Kingdom’s Royal Society for Public Health, em que foram examinados 

os efeitos positivos e negativos das mídias sociais na saúde dos jovens, sendo ranqueadas as plataformas de acordo 

com seu impacto na saúde mental do grupo avaliado. De acordo com a pesquisa, plataformas baseadas no 

compartilhamento de fotos, apesar de permitirem aos jovens se expressarem mais e dar mais destaque a sua própria 

identidade, também foram associadas a altos níveis de ansiedade, depressão, bullying e síndrome de FOMO. O 

Instagram foi avaliado como sendo a mais negativa de cinco plataformas, as mais populares entre o grupo, seguido 

pelo Snapchat e pelo Facebook, nesta ordem. YOUNGER PEOPLE. Instagram Ranked Worst fpr Young People’s 

Mental Health. 2017. Disponível em: <https://www.rsph.org.uk/about-us/news/instagram-ranked-worst-for-

young-people-s-mental-health.html>. Acesso em 23 abr. 2021. 
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atraentes e cativantes, as promessas que foram realizadas anteriormente devem ser quebradas 

e as expectativas de realização constantemente frustradas. Afirma Bauman que essas promessas 

devem ser enganadoras, ou, no mínimo, exageradas25. Do contrário, a busca acaba ou a 

intensidade com que é feita se torna insuficiente para manter a circulação de mercadorias em 

um nível adequado.  

O que faz com que a soma de frustrações não se torne exaustiva é justamente seu 

excesso. Conforme dito anteriormente a respeito do modelo de tempo pontilhista, o momento 

presente é o que passa a importar mais ao consumidor, enquanto a ideia de continuidade do 

tempo perde sua força, só sendo percebida quando analisada em retrospecto. A soma desse 

fator com o excesso de informações, que gera constantemente uma nova leva de novas 

necessidades, faz com que o acúmulo de experiências frustrantes não quebre por definitivo a 

confiança de efetividade na busca por realização. A sociedade de consumidores é, portanto, 

uma economia baseada em suas escolhas irracionais, como consequência do desequilíbrio 

informacional e em total desacordo com a premissa de emancipação promovida pelo CDC. De 

acordo com Bauman:  

Além de ser um excesso e um desperdício econômico, o consumismo também é, por 

essa razão, uma economia do engano. Ela aposta na irracionalidade dos 

consumidores, e não em suas estimativas sóbrias e bem informadas; estimula emoções 

consumistas e não cultiva a razão. Tal como ocorre com o excesso e o desperdício, o 

engano não é um sinal de problema na economia de consumo. Pelo contrário, é 

sinônimo de sua boa saúde e de que está firme sobre os trilhos, é a marca distintiva 

do único regime sob o qual a sociedade de consumidores é capaz de assegurar sua 

sobrevivência26. 

Outro aspecto que garante à sociedade de consumidores sobrevivência é a sua 

capacidade de absorver e reciclar as discordâncias que ela mesma produz, transformando-as 

em fonte de reprodução, revigoramento e expansão27. A principal maneira pela qual esse efeito 

consegue ser atingido repetidas vezes se deve pelo ambiente líquido-moderno em que essa 

sociedade está inserida, além da própria cultura de consumo em si. Como o consumo é uma 

 
25 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008, p. 64. 
26 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008, p. 65. 
27 Muitas empresas, hoje em dia, têm se apropriado de causas sociais e ambientais como estratégia de marketing, 

em um fenômeno denominado de "woke-washing", a fim, além de lucrar, de evitar questionamentos a respeito de 

sua própria eticidade. Um exemplo que pode ser citado é o da Lacoste, que, apesar de ter realizado uma campanha 

em prol dos animais em risco de extinção, lançando uma edição limitada de camisas com seus desenhos no lugar 

de seu característico crocodilo, símbolo da marca, teve pouco depois apontadas campanhas em que eram 

oferecidas luvas feitas de couro de veado e bolsas de couro de vaca. Outro é o da Nike, que lançou lucrativas 

campanhas em que fazia uso de personalidades fortemente associadas aos movimentos de direitos civis e 

empoderamento feminino, como Kaepernick e Serena Williams, mas foi acusada de não conceder licença 

maternidade remunerada a uma de suas atletas patrocinadas. JONES, Owen. Woke-washing: how brands are 

cashing in on the culture wars. 2019. Disponível em: <https://www.theguardian.com/media/2019/may/23/woke-

washing-brands-cashing-in-on-culture-wars-owen-jones>. Acesso em 26 abr. 2021.   
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atividade compartilhada por todos, mas realizada sob condições completamente distintas, os 

membros dessa sociedade são induzidos à divisão e à competição por um espaço, só ocupado 

por meio da conquista e da expulsão dos demais. Somadas à oferta abundante de recomeços e 

ressurreições, oportunidades para verdadeiras transformações no mundo ou para o estímulo à 

afetividade entre os seres humanos tendem a não ser aproveitadas.  

A cultura consumista, por sua vez, se traduz no modo único pelo qual os membros da 

sociedade de consumidores buscam se comportar, isto é, irracionalmente, visto que são 

treinados desde a infância, por meio de pressões coercitivas, para ter seu corpo administrado28. 

Por meio dessa doutrinação, todos neste modelo de sociedade passam a encarar o consumo 

como sua verdadeira vocação, ao mesmo tempo em que lhes é um direito e um dever humano 

que não conhece distinção, inclusive de classe. Conforme afirma o autor e jornalista inglês 

Jeremy Seabrook:  

os pobres não vivem numa cultura separada da dos ricos. Eles devem viver no mesmo 

mundo que foi planejado em proveito daqueles que têm dinheiro. E sua pobreza é 

agravada pelo crescimento econômico, da mesma forma que é intensificada pela 

recessão e pelo não crescimento29. 

Como consequência, constrói-se a crença de que obedecer aos preceitos do consumo 

depende unicamente da disposição e do desempenho individuais, o que constitui, em última 

instância, a base do consumo enquanto vocação.  

Tendo em vista esses estímulos constantes ao consumo, o indivíduo que não os atende 

sente-se inadequado, deficiente e abaixo do padrão, uma vez que seu objetivo era de alcançar 

e manter a posição social almejada, justamente para poder desempenhar suas funções sociais 

e, assim, conseguir resguardar sua autoestima. Não por acaso, Vagner Bruno Caparelli Carqui 

relaciona o novo contexto trazido pela modernidade líquida com a alta probabilidade de 

superendividamento do consumidor30. Diz ele:  

O risco ligado a essa nova realidade, onde as relações de consumo tomam papel de 

protagonista na vida dos indivíduos deve abarcar, também, as situações de 

superendividamento do consumidor, dado que a volatilidade das relações e a falta de 

cálculo acerca dos problemas que o acesso ao crédito produz, geram grandes 

problemas sociais. O superendividamento do consumidor, sob a ótica dos riscos na 

sociedade de consumo, pode ser compreendido, ainda, como a perda de capacidades 

civis dos indivíduos que se encontram nessa situação, tendo em vista que a 

 
28 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008, p. 72-73. 
29 SEABROOK, Jeremy. The Race for Riches: The Human Costs of Wealth. Basingstoke: Marshall Pikering, 1988, 

p. 168-169 apud BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p. 113. 
30 Recentemente, a Lei nº 14.181/2021 fez alterações em alguns dos artigos do CDC e do Estatuto do Idoso para, 

justamente, aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do 

superendividamento.  
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impossibilidade de consumir, em um panorama que se movimenta em função do 

consumo, faz com que o indivíduo seja reflexamente excluído da vida social31. 

Consumir, portanto, passou a significar, de acordo com Bauman, a “vendabilidade” dos 

próprios consumidores, isto é, sua elevação à condição de mercadorias vendáveis32, o que 

consiste no objetivo central do consumo no modelo de sociedade em questão. Essa afirmação 

do sociólogo faz lembrar a citação que ficou conhecida em português como “se você não está 

pagando, você não é o cliente, é o produto”. Porém, dados os novos contornos trazidos por 

práticas de empresas como o Facebook, em que é vendido aos anunciantes espaço em suas 

plataformas, e considerando o que já foi dito anteriormente a respeito da manipulação das 

emoções dos consumidores, é possível cogitar a modificação dessa frase, para melhor adequá-

la aos novos tempos, em que o dito produto, na verdade, é a mudança de comportamento dos 

potenciais consumidores. 

A partir da análise de todos esses fatores, torna-se difícil interpretar as mudanças 

promovidas pela sociedade de consumo como possibilitadoras de escolha. Ao contrário do que 

o imaginário popular possa fazer crer, de que a humanidade caminha em direção constante à 

liberdade pessoal e à racionalidade, a passagem da sociedade de produtores para a de 

consumidores pode se revelar como sendo a derradeira “conquista, a anexação e a colonização 

da vida pelo mercado de bens de consumo”33, em que o novo compromisso de ter de escolher 

por um produto é encarado como a liberdade de escolha em si, ou, nas palavras do próprio, 

“tudo numa sociedade de consumo é uma questão de escolha, exceto a compulsão da escolha. 

- a compulsão que evolui até se tornar um vício e assim não é mais percebida como 

compulsão”34.  

O que se percebe, portanto, é que as leis do mercado, que agora reina soberano, 

tornaram-se preceitos da vida, que, se violados, tendem a ser punidos por meio da exclusão. 

Em outras palavras, “o que se percebe, através da análise econômica do direito, é que a 

“evolução” da economia vem acompanhada de uma perda das liberdades individuais em 

detrimento dos interesses especulativos e financeiros dos grandes operadores de crédito”35. 

 
31 CARQUI, Vagner Bruno Caparelli. O RISCO NA SOCIEDADE DE CONSUMO: SUPERINDIVIDAMENTE 

COMO PERDA DE CAPACIDADES. Revista de Direito, Globalização e Responsabilidade nas Relações de 

Consumo, v.1, n. 2, 2015, p. 256-272; p. 257. 
32 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008, p. 76. 
33 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008, p. 82. 
34 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p. 95. 
35 CARQUI, Vagner Bruno Caparelli. O RISCO NA SOCIEDADE DE CONSUMO: SUPERINDIVIDAMENTE 

COMO PERDA DE CAPACIDADES. Revista de Direito, Globalização e Responsabilidade nas Relações de 

Consumo, v.1, n. 2, 2015, p. 256-272; p. 267. 
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Graças aos alicerces estabelecidos por esse mercado, corre-se o risco de, por exemplo, a 

vulnerabilidade dos consumidores, reconhecida pelo CDC, ser considerada como há muito 

superada, e, logo, não mais necessária36, o que, conforme será demonstrado adiante, está longe 

de ser o caso.  

Portanto, resta claro que esta análise sociológica inicialmente apresentada aponta para 

a perda gradativa da liberdade de escolha do consumidor, que recebe constantes estímulos 

subconscientes para permanecer adicto à atividade de compra. Por isso, torna-se necessário, a 

partir deste momento, começar a tratar de questões mais específicas à área de direito do 

consumidor, por ser a autonomia uma questão central ao próprio CDC. Logo, no próximo 

capítulo, será aprofundada a temática da jornada do consumidor, isto é, seu processo de tomada 

de decisão, levando em consideração elementos como sua vulnerabilidade, o papel que é 

exercido pela publicidade e, em reflexo ao crescimento do e-commerce, a diferença 

proporcionada pelo processo de compras online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Segundo entende Luciana L. Yeung, em análise feita a respeito da Lei de Liberdade Econômica, o Direito 

brasileiro, ao considerar o cidadão como alguém que precisa ser protegido, em virtude de sua hipossuficiência, 

isenta os cidadãos comuns de praticamente toda responsabilidade e risco, que são implicações necessárias do 

exercício do direito de escolha individual, fundamento da liberdade econômica. YEUNG, Luciana L. Friedrich 

Hayek, liberdade econômica, a MP e a lei de liberdade econômica: porque é necessária? In: SALOMÃO, Luis 

Felipe; FRAZÃO, Ana (Coord.). Lei de liberdade econômica e seus impactos no Direito brasileiro. 1ª ed. São 

Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 81.   
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2) A PUBLICIDADE E A VULNERABILIDADE NO MEIO DIGITAL 

 

Partindo da análise sociológica realizada no Capítulo I, pode-se afirmar que, para que 

os fornecedores sejam bem-sucedidos na sociedade de consumidores diagnosticada por 

Bauman, eles devem encontrar meios de alcançar a participação total e ativa de seus clientes, 

assim como seu envolvimento emocional. Uma vez estabelecidos esses objetivos, e em 

adaptação ao avanço das tecnologias e ao novo contexto de imersão digital, foram sendo 

desenvolvidas algumas ferramentas capazes de fazer com que o fornecedor alcançasse o 

consumidor de forma cada vez mais assertiva. De início, pode-se citar como exemplo o 

chamado Marketing 4.0, caracterizado por englobar um imenso volume de dados, big data37, 

fluxo de informações e comportamento de consumo38. Todo esse fluxo de informações aumenta 

o poder de estratégia dessas empresas, se elas o possuírem e souberem como usar tais recursos.  

Sem pretensão de desenvolver aqui as versões que o antecederam, o que diferencia o 

Marketing 4.0 dos demais é a maneira com que, ao ter o consumidor mais integrado à 

tecnologia, possibilitou uma melhor análise de suas preferências, opiniões e necessidades e, 

como consequência, um maior entendimento sobre o que o influencia em seu processo de 

tomada de decisão. Ou seja, por meio do processo de análise desses dados, profissionais de 

marketing digital são capazes de saber se uma determinada abordagem está funcionando e se é 

capaz de envolver e engajar os clientes. Esse feedback é utilizado até que seja encontrada uma 

abordagem que produza uma melhor resposta do cliente e uma melhor interação de produtos e 

serviços. Seus objetivos, portanto, podem ser descritos em termos de engajamento da marca, 

fidelização, retenção e recomendação, sendo a percepção de qualidade, satisfação e experiência 

do consumidor as ferramentas para obtê-los39. 

 
37 Rebecca Lemov, professora associada de história da ciência da Universidade de Harvard, tem a preocupação de 

enfatizar que, antes de tudo, o termo big data refere-se a pessoas. Em seu artigo intitulado ‘Big data is people!’ 

(“Big data são pessoas!”, em tradução livre), ela defende que a maioria das definições utilizadas para o termo, 

muitas das quais recorrem aos “três Vs” (um conjunto de dados qualificado como enorme em volume, alto em 

velocidade e diversificado em variedade), cunhados em 2001 por Doug Laney, não leva em consideração a 

humanidade que lhe é inerente, tampouco costumam abordar de maneira significativa suas implicações para a 

relação existente entre a tecnologia e as formas, em constante transformação, com que as pessoas se autodefinem. 

LEMOV, Rebecca. ‘Big data is people!’. 2016. Disponível em: <https://aeon.co/essays/why-big-data-is-actually-

small-personal-and-very-human>. Acesso em 06 set. 2021. 
38 ANDRADE, Norberto Almeida; RAINATTO, Giuliano Carlo; FARIA, Jucilene Moreira de Barros; SILVA, 

André Luis da. Jornada de engajamento do consumidor por meio do Marketing 4.0 e o Big Data. Revista 

Brasileira de Pesquisas de Marketing, Opinião e Mídia, São Paulo, v. 11, n. 3, p. 272-287, 2018, p. 272. 
39 ANDRADE, Norberto Almeida; RAINATTO, Giuliano Carlo; FARIA, Jucilene Moreira de Barros; SILVA, 

André Luis da. Jornada de engajamento do consumidor por meio do Marketing 4.0 e o Big Data. Revista 

Brasileira de Pesquisas de Marketing, Opinião e Mídia, São Paulo, v. 11, n. 3, p. 272-287, 2018, p. 280. 
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Essa observação sobre o atual funcionamento da área de marketing será importante para 

a discussão que será traçada a seguir a respeito da publicidade, pois introduz o questionamento 

sobre a existência de uma real autonomia do consumidor, algo tão caro, como dito 

anteriormente, ao CDC. Nesse ponto, faz-se relevante a reflexão trazida por Immanuel Kant 

sobre a natureza do esclarecimento, isto é, a libertação do homem de sua imaturidade auto-

imposta, entendendo essa menoridade como a incapacidade do indivíduo de empregar seu 

próprio entendimento sem a orientação dos demais40. Essa imaturidade é tida pelo filósofo 

como um estado cômodo, muito difícil de ser desvencilhado em virtude da sua naturalização. 

Porém, o esclarecimento ainda seria possível de ser alcançado por meio do exercício da 

liberdade de se fazer uso público da razão em todas as questões41. Pode-se entender, então, o 

esclarecimento como uma espécie de empoderamento42, reservado ao indivíduo munido de 

senso crítico. Senso crítico este que o torna um ser dotado de autonomia, e, por sua vez, 

emancipado e capacitado a exercer uma cidadania ativa.  

Há aqui o risco de se chegar à conclusão equivocada de que, com a aplicação dessas 

tecnologias os consumidores teriam passado a exercer um papel mais ativo na sua relação com 

os fornecedores, como reflexo das mudanças de funcionamento do mercado, de sua própria 

sofisticação e dos ambientes regulatórios. De fato, o consumidor teve seu papel alterado na 

sociedade de consumidores, mas isto decorre da sua inserção como parte da linha de produção, 

o que fez com que passassem a serem chamados de “prosumers”, isto é, pessoas que ao mesmo 

tempo consomem e produzem mídia43, algo que espelha a busca por exemplos orientadores, 

apontada por Bauman como problemática44.  

Partindo, porém, do entendimento de Kant sobre a autonomia, percebe-se que este não 

é um caso em que o conceito em questão possa ser aplicado. Isto porque, partindo das análises 

de Bauman a respeito da sociedade de consumidores, conclui-se que, para que esta se sustente, 

os consumidores precisam ter um grau de gerência ainda muito limitado. Ou seja, os 

consumidores atuam no compartilhamento de opiniões e experiências, que podem vir a 

 
40 KANT, Immanuel. Resposta à Pergunta: Que é “Esclarecimento”? (Aufklärung). In: FERNANDES, Floriano 

de Sousa (tradução). IMMANUEL KANT textos seletos. 2ª ed. Petrópolis: VOZES, 1985, p. 100. 
41 KANT, Immanuel. Resposta à Pergunta: Que é “Esclarecimento”? (Aufklärung). In: FERNANDES, Floriano 

de Sousa (tradução). IMMANUEL KANT textos seletos. 2ª ed. Petrópolis: VOZES, 1985, p. 104. 
42 SANTOS E SILVA, Cândido Francisco Duarte dos. RECONHECIMENTO DO OUTRO COMO IGUAL EM 

UMA CULTURA DE CONSUMO. In: Colóquio Habermas e VI Colóquio Filosofia da Informação. Rio de 

Janeiro, 2019, p. 320. 
43 ANDRADE, Norberto Almeida; RAINATTO, Giuliano Carlo; FARIA, Jucilene Moreira de Barros; SILVA, 

André Luis da. Jornada de engajamento do consumidor por meio do Marketing 4.0 e o Big Data. Revista 

Brasileira de Pesquisas de Marketing, Opinião e Mídia, São Paulo, v. 11, n. 3, p. 272-287, 2018, p. 274. 
44 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p. 108-109. 
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influenciar outros em sua tomada de decisão - o que ocorre especialmente por meio de redes 

sociais, como será melhor abordado mais para frente -, mas permanecem sem liberdade 

suficiente para exercer sua razão em todo seu potencial, em virtude do desequilíbrio de poder 

que continua a possuir em relação aos fornecedores. 

Esse desequilíbrio foi logo de início reconhecido pelo CDC, em seu art. 4º, I, onde o 

consumidor é identificado como vulnerável, sem qualquer forma de discriminação, isto é, em 

todas as ocasiões em que se enquadre como tal, o consumidor será considerado como “a parte 

fraca da relação jurídica de consumo”45. Essa fraqueza decorre tanto de seu aspecto técnico 

quanto econômico. O primeiro diz respeito aos meios de produção, visto que são de monopólio 

do fornecedor, que escolhe o quê, quando e de que maneira produzir, restando ao consumidor 

apenas optar pelo que existe e é oferecido no mercado46, ainda que haja, hoje em dia, uma 

grande variedade de opções.  Já o segundo diz respeito à maior capacidade econômica que, via 

de regra, o fornecedor tem em relação ao consumidor47.   

Levando em consideração essa vulnerabilidade inicial, e como fruto da interpretação 

sistemática do sistema jurídico brasileiro, foi imposto ao fornecedor o dever de informar o 

consumidor a respeito dos produtos e serviços que oferta, com base no direito de acesso à 

informação previsto no art. 5º, XIV, da CF. Logo, por consequência, ao consumidor é reservado 

o direito de ser informado, direito este que lhe é reconhecido pelo art. 6º, III, do CDC como 

básico. Neste mesmo artigo, também resta estabelecido que a informação deve ser “adequada 

e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos 

que apresentam”.  

Essa obrigação de informar que recai sobre o fornecedor é, em grande parte, exercida 

por meio da publicidade. Esta atividade, conforme observa o autor Flávio Tartuce, deve seguir 

os parâmetros da boa-fé objetiva, em conjunto com outro princípio, também muito valorizado 

pelo CDC, que é o da transparência, ou da confiança, no que tange à oferta, especialmente 

porque o Código busca trazer “um Direito Privado mais concreto e efetivo, e menos 

formalizado”48. A previsão legal a respeito do tema pode ser encontrada entre os artigos 30 e 

38 deste mesmo Código, e seguindo sua lógica, tem como fim a proteção do vulnerável 

negocial, isto é, do consumidor, que é entendido como o mais exposto aos artifícios utilizados 

 
45 NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 12ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 122. 
46 NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 12ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 122. 
47 NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 12ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 123. 
48 TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito material 

e processual. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 262. 
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pelos fornecedores para atrair pessoas a adquirir seus produtos e serviços49. Ocorre que, hoje 

em dia, percebe-se que este é justamente o principal papel exercido pela publicidade, como 

será mais bem demonstrado a seguir. 

Antes, porém, de adentrar nesta discussão, há um relevante debate a ser aqui enfrentado, 

que diz respeito à amplitude do termo “publicidade”, isto é, se sinônimo, ou não, à propaganda. 

O professor Rizzatto Nunes entende que os dois vocábulos podem ser usados como sinônimos, 

sendo ambos “adequados para expressar o sentido buscado pelo anunciante”50, uma vez que, 

em sua origem, o termo propaganda comporta o sentido de “propagação de princípios, idéias, 

conhecimentos ou teorias”51 e publicidade aponta para a “qualidade daquilo que é público ou 

do que é feito em público”52. Argumenta ele, ainda, que a própria Constituição não faz qualquer 

diferenciação entre elas em seu texto, falando em “propaganda” (art. 220, §3º, II), “propaganda 

comercial” (art. 22, XXIX, e §4º do art. 220), “publicidade dos atos processuais'' (art. 5º, LX) 

e “publicidade” (art. 37, caput e §1º) indistintamente. Esse entendimento é acompanhado pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde podem ser encontradas decisões em 

que ambas são interpretadas como que possuindo o mesmo significado53.  

Por outro lado, para doutrinadores como Flávio Tartuce, sob o ponto de vista técnico-

terminológico, não se pode confundir a publicidade com a propaganda, visto que aquela “tem 

fins de consumo e circulação de riquezas”54 e esta “tem finalidades políticas, ideológicas ou 

sociais”55. Em concordância com esta última vertente, resumiu bem o Ministro Antonio 

Herman Benjamin: 

Os termos publicidade e propaganda são utilizados indistitivamente no Brasil. Não 

foi esse, contudo, o caminho adotado pelo Código de Defesa do Consumidor. Não se 

confundem publicidade e propaganda, embora, no dia a dia do mercado, os dois 

termos sejam utilizados um pelo outro. A publicidade tem um objetivo comercial, 

enquanto a propaganda visa a um fim ideológico, religioso, filosófico, político, 

econômico ou social. Fora isso, a publicidade, além de paga, identifica seu 

patrocinador, o que nem sempre ocorre com a propaganda56. 

 
49 TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito material 

e processual. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 262. 
50 NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 12ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 76. 
51 NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 12ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 75. 
52 NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 12ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 75-76. 
53 Podem ser citados, sem prejuízo de outros, o REsp 1.151.688/RJ - Quarta Turma - Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão - j. 17.02.2011 - DJe 22.02.2011 e REsp 1057828/SP - Segunda Turma - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 

02.09.2010 - DJe 27.09.2010. 
54 TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito material 

e processual. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 263. 
55 TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito material 

e processual. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 263. 
56 BENJAMIN, Antonio Herman. V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito 

do Consumidor. 3ª ed. São Paulo: RT, 2010, p. 229. 
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Este último será o posicionamento adotado no presente trabalho, em razão de sua maior 

especificidade. Publicidade, portanto, será aqui entendida como “qualquer forma de 

transmissão difusa de dados e informações com o intuito de motivar a aquisição de produtos 

ou serviços no mercado de consumo”57.  

Feito esse esclarecimento, chega-se ao ponto em que será mais bem aprofundado o fato 

de a publicidade estar tendo seu papel modificado ao longo dos últimos anos, aproximando-se 

cada vez mais da área de marketing, motivo pelo qual ela foi brevemente desenvolvida no início 

deste capítulo. Esta afirmação advém da observação de que, conforme expôs o jurista italiano 

Guido Alpa, a atividade publicitária passou de mecanismo de informação para mecanismo de 

persuasão dos consumidores58. Levando ainda em consideração o fato de que o surgimento de 

novas tecnologias, que possibilitaram a coleta de um número cada vez maior de informações, 

não levou a uma distribuição igualitária das mesmas entre as partes, ficando elas apenas “em 

poder de apenas uma parcela de indivíduos, os hiperssuficientes da relação jurídica”59, resta 

fortalecido o argumento apresentado por Bauman de que o consumidor, a despeito do seu 

direito a ser informado, é movido por decisões irracionais60.  

Em razão desse desequilíbrio, existente desde antes do advento do chamado capitalismo 

informacional61, é que o CDC, aliado à Constituição, estabeleceu alguns parâmetros de controle 

à atividade publicitária, atuando, principalmente, por meio de princípios para evitar a 

ocorrência de certos abusos. Antonio Herman V. Benjamin, um dos autores do anteprojeto que 

gerou o CDC, enumera os seguintes: princípio da identificação da publicidade, princípio da 

vinculação contratual da publicidade, princípio da veracidade da publicidade, princípio da não 

abusividade da publicidade, princípio da inversão do ônus da prova, princípio da transparência 

da fundamentação da publicidade, princípio da correção do desvio publicitário, princípio da 

lealdade publicitária e princípio da identificação publicitária62. O que se pode observar apenas 

 
57 TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito material 

e processual. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 278. 
58 ALPA, Guido. Il diritto dei consumatori. 2ª ed. Roma: Laterza, 2002, p.114 apud TARTUCE, Flávio; NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito material e processual. 3ª ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 278. 
59 TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito material 

e processual. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 262. 
60 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008, p. 65. 
61 Ladislau Dowbor chegou a conclusão de que, partindo do ponto de que um acúmulo de mudanças quantitativas 

leva a uma mutação qualitativa, o conjunto de mudanças pelas quais passa o capitalismo caracteriza sua evolução 

para um outro modo de produção, a que chama de informacional, constituindo uma nova era, a do conhecimento. 

DOWBOR, Ladislau. O capitalismo se desloca – Novas arquiteturas sociais. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 

2020, p. 23. 
62 BENJAMIN, Antonio Herman. V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito 

do Consumidor. 3ª ed. São Paulo: RT, 2010, p. 234-236. 
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pela menção a estes princípios é que a ética deve ser a guia de toda a atividade publicitária, o 

que, em matéria de relações de consumo, se traduz como valorização da verdade63.  

É evidente, portanto, que, pelos parâmetros legais e éticos estabelecidos, não deveria 

ser admitido aos fornecedores se apoiar na irracionalidade do consumidor para levá-lo a 

adquirir seus produtos e serviços, aspecto este que, conforme dito anteriormente, é inerente ao 

funcionamento da sociedade de consumidores. Esse traço revela, na verdade, a exploração da 

vulnerabilidade do consumidor, que, conforme apontado por Tartuce, era da vontade do 

legislador que fosse reconhecida a todas as situações por meio da aplicação do art. 4º, I, do 

CDC64. Não seria diferente, portanto, no mundo digital, onde, na verdade, percebe-se que ela 

ganha novas camadas, graças à coleta e tratamento65 dos dados dos consumidores. 

No entanto, essa discussão a respeito da vulnerabilidade do consumidor nos meios 

digitais vem sendo debatida há mais tempo na União Europeia, motivo pelo qual, para seu 

aprofundamento, serão aqui tomadas como referencial algumas de suas produções a respeito 

do tema. Importante ressalva, entretanto, deve ser feita a respeito do conceito de 

vulnerabilidade que é lá aplicado. Diferentemente do Brasil, onde, como foi dito, “todos os 

consumidores têm tal condição, decorrente de uma presunção que não admite discussão ou 

prova em contrário”66, o art. 5º da Unfair Commercial Practices Directive (UCPD) da União 

Europeia (UE) descreve o “consumidor vulnerável” como membro de um grupo de 

consumidores que pode ser facilmente identificável como particularmente vulnerável, seja à 

prática ou ao produto subjacente, em razão de uma enfermidade física ou mental, idade ou 

credulidade, sendo razoável esperar que o fornecedor possa prever tal vulnerabilidade67. Este 

conceito vem, naturalmente, acompanhado de sua contraposição: o “consumidor médio”, 

empoderado e capaz de se auto proteger no mercado através de escolhas ativas e bem-

informadas, segundo o Recital 18 do mesmo documento legal68.  

 
63 NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 12ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 77. 
64 TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito material 

e processual. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 42. 
65 A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), define o tratamento de dados, em seu art. 5º, X, como “toda operação 

realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, 

acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, 

avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração”.  
66 TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito material 

e processual. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 44. 
67 HELBERGER, Natali; MICKLITZ, Hans-W.; SAX, Marijin; STRYCHARZ, Joanna. Surveillance, consente 

and the vulnerable consumer. Regaining Citizen agency in the information economy. In: EU CONSUMER 

PROTECTION 2.0 – Structural asymmetries in digital consumer markets. Brussels, 2021, p. 8. 
68 HELBERGER, Natali; MICKLITZ, Hans-W.; SAX, Marijin; STRYCHARZ, Joanna. Surveillance, consente 

and the vulnerable consumer. Regaining Citizen agency in the information economy. In: EU CONSUMER 

PROTECTION 2.0 – Structural asymmetries in digital consumer markets. Brussels, 2021, p. 8. 
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Percebe-se logo por essa diferenciação que, na concepção da União Europeia, para ser 

considerado “consumidor vulnerável”, a pessoa, ou grupo, deve ser dotado de certas 

características que o identifiquem como necessitado de atenção política e regulatória 

específica, devido à sua falta de poder de barganha, às desigualdades estruturais ou outras 

condições de mercado, ou sociais, que os tornem mais suscetíveis a danos69. Essa consideração 

às diferenças individuais entre os consumidores é objeto de crítica pelas legislações que julgam 

todo o consumidor como vulnerável, como o faz o CDC. É uma perspectiva, porém, que vem 

sendo reconsiderada ao longo dos últimos anos pela UE, em observância às especificidades de 

funcionamento do mercado digital, que a levou a se aproximar cada vez mais da perspectiva 

brasileira, isto é, de que consumidores vulneráveis não são exceção, mas sim a regra na 

sociedade, tornando mais factível a transposição de algumas de suas considerações ao cenário 

nacional. 

Tal mudança de percepção decorre da observação de que a digitalização do mercado e 

suas transações eletrônicas têm gerado novas estratégias de persuasão, capazes de descobrir e 

de se basear em preconceitos, fraquezas, preferências individuais e necessidades do 

consumidor. A essas características são direcionadas, propositalmente, práticas de marketing 

específicas, capazes de tornar o consumidor - mesmo aquele que não pertence às categorias 

típicas de “consumidor vulnerável" - vulnerável, no sentido de afetar sua capacidade racional70. 

Resta aqui, portanto, mais uma análise que corrobora para o argumento de Bauman sobre ser a 

irracionalidade inerente ao funcionamento da sociedade de consumidores71.  

Caminham, também, nesse mesmo sentido, estudos teóricos e empíricos a respeito do 

tema, que indicam que a vulnerabilidade não é causada apenas por fatores internos, como os 

considerados pelo art. 5 da UCPD, mas igualmente, ou até mais, por influência de fatores 

externos e arranjos sociais e institucionais mais amplos, que as originam, sustentam e 

reforçam72. Essa conclusão também vai ao encontro dos defensores da teoria universal da 

vulnerabilidade, que argumentam que não é a vulnerabilidade inerente que distingue os 

 
69 HELBERGER, Natali; MICKLITZ, Hans-W.; SAX, Marijin; STRYCHARZ, Joanna. Surveillance, consente 
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70 HELBERGER, Natali; MICKLITZ, Hans-W.; SAX, Marijin; STRYCHARZ, Joanna. Surveillance, consente 

and the vulnerable consumer. Regaining Citizen agency in the information economy. In: EU CONSUMER 
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71 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008, p. 65. 
72 PERONI, L.; TIMMER, A. Vulnerable Groups: The Promise of an Emerging Concept in European Human 

Rights Convention Law. International Journal of Constitutional Law, v. 11, p. 1056-1085, 2013, p. 1059. 
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usuários e cria desigualdades, mas sim sistemas de poder e privilégios que interagem para 

produzir redes de vantagens e desvantagens73.  

Dessa forma, pode-se dizer que, no contexto de mercados de consumo digitais, a 

vulnerabilidade é sobre o poder ou sobre a habilidade que os fornecedores possuem de afetar 

decisões, desejos e comportamentos do consumidor, de modo que este não se opõe, mas 

também não está em posição de impedir74. Para que seja possível, portanto, entender e 

conceituar o consumidor vulnerável, seria necessário, em primeiro lugar, explorar as práticas 

desse mercado, seus sistemas e condições institucionais que acabam por criá-las, além de ser 

realizada uma investigação do papel que as leis pertinentes ao tema podem ter nessas 

circunstâncias externas e sistêmicas. Por meio de estudos europeus como estes que foi possível 

chegar à figura da “vulnerabilidade digital'': um estado universal de indefesa e suscetibilidade 

em razão do desequilíbrio de poder que é resultado do aumento da automatização do comércio, 

das relações consumidor-fornecedor regidas por dados e dos mercados digitais bem 

arquitetados75. 

 A esta estrutura estão inclusas as brevemente mencionadas “arquiteturas de escolha”, 

consistentes na prática de organizar o contexto em que as pessoas tomam decisões76, 

antecipando vieses cognitivos e afetivos através de designs projetados para alterar 

comportamentos77. Elas já faziam parte das relações entre consumidores e fornecedores desde 

antes de sua transposição para o meio online. No entanto, quando isto ocorreu, elas passaram 

a ser baseadas nos dados dos consumidores, tornando-se ajustáveis e personalizáveis, graças a 

utilização de sistemas de inteligência artificial (IA), capazes de aprender como que diferentes 

pessoas interagem no ambiente digital.  

Devido a sua natureza cíclica, à medida que esses sistemas de IA obtêm um maior 

conhecimento a respeito das características dos consumidores e de suas respostas a incentivos 

específicos, cresce também o potencial de manipulação das práticas comerciais digitais 
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contemporâneas, uma vez que construída uma infraestrutura capaz de automatizar a busca 

contínua por vulnerabilidades exploráveis dos consumidores. Resumidamente, isso ocorre por 

meio de contínuas experimentações, cujos objetivos são de descobrir qualquer tendência 

psicológica ou viés cognitivo, ou afetivo, que possa alavancar seu conhecimento78.  

Entre as maiores interessadas em maximizar esses fluxos de dados estão grandes 

plataformas como o Facebook e o Instagram, objetos de estudo do presente trabalho, 

especialmente poderosas por, entre outros fatores, que serão no próximo capítulo apresentados, 

controlarem as arquiteturas de escolha com que cada política de privacidade é apresentada para 

os usuários79. Todo este controle sobre o ambiente de escolha pode, evidentemente, ser usado 

para direcionar os usuários às opções que maximizam os fluxos mencionados. Melhor 

explicando, o que pode ocorrer é, primeiro, os dados dos usuários serem utilizados para 

otimizar o ambiente de configurações de privacidade para fluxos de dados máximos, com base 

no conhecimento sobre como os usuários interagem com esses ambientes de escolha. E, 

segundo, ao otimizar o ambiente de configurações de privacidade para fluxos de dados 

máximos, as plataformas podem, por sua vez, fortalecer cada vez mais sua posição de poder, 

obtendo ainda mais conhecimento a respeito do comportamento e psicologia de seus usuários80. 

Outra perspectiva que também deve ser aqui destacada é a natureza relacional das 

vulnerabilidades. Estudos apontam que são precisamente os laços relacionais entre as pessoas 

que as tornam vulneráveis a outros atores e influências, tão presentes em plataformas como as 

acima mencionadas, e cujo potencial para identificar e direcionar vulnerabilidades aumenta à 

medida que os consumidores continuam a usar esse determinado serviço ou aplicativo por um 

longo período de tempo81, reforçando mais uma vez a importância do papel dos exemplos para 

a tomada de decisão de compra, tal como dito por Bauman82.  
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Por esse mesmo motivo que serviços comerciais digitais também buscam construir 

relacionamentos duradouros com seus usuários, a níveis que podem ser interpretados como de 

adicção. Soma-se a esse aspecto a natureza frequentemente assimétrica dessas relações. Como 

elas costumam durar um longo período de tempo, conforme dito, desequilíbrios de poder já 

existentes se tornam ainda mais significativos, como um resultado direto dessas relações 

duradouras83.  

A confiança também desempenha outro importante papel no processo de construção 

desses relacionamentos duradouros. Ela pode ser definida como um estado psicológico que 

pode ser evocado, instilado ou planejado, diferenciando-se da confiabilidade, que refere-se às 

circunstâncias factuais reais que tornam algo digno de confiança84. Ambientes digitais 

baseados em dados, que aprendem cada dia mais sobre seus usuários, e que são ajustados 

dinamicamente com base naquilo que aprendem, são precisamente os tipos de ambientes que 

podem gerar confiança, uma vez que têm a possibilidade de descobrir o que faz os usuários 

confiarem em algo, podendo mudar seus elementos para evocar tal estado psicológico85.  

A percepção que se tem até aqui, portanto, é que o ambiente digital possui grande 

potencial de criação e exploração de vulnerabilidades. Por exemplo, quanto à publicidade, que 

é o tema principal deste trabalho, é possível identificar o quanto dela ainda pode ser vendido, 

saber as maiores chances, e em que momento, os usuários estão mais suscetíveis a pagar por 

serviços adicionais e ainda fazer com que mais dados do usuário sejam coletados, a fim de que 

possam ser vendidos a terceiros ou utilizados para reforçar os exemplos anteriores. Redes 

sociais em especial, como o Facebook e o Instagram, ambas pertencentes à mesma empresa, o 

Facebook, contêm vários dos traços apontados ao longo deste capítulo que foram relacionados 

à vulnerabilidade digital, entre eles a existência de laços relacionais, o estabelecimento de 

relacionamentos duradouros com seus usuários e o grande fluxo de dados. Por isso, foram elas 

escolhidas como objeto de estudo para a demonstração, ao longo do próximo capítulo, de 

algumas das consequências e riscos resultantes desses aspectos. 
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3) O ASPECTO SUBJETIVO E O ALCANCE DAS PLATAFORMAS FACEBOOK 

E INSTAGRAM 

 

Conforme o que foi até aqui discutido, o monitoramento das ações dos usuários nas 

plataformas é, intencionalmente, algo extenso e contínuo, uma vez que projetadas com a 

intenção de direcionar esses imensos volumes de dados à elaboração de estratégias de 

modificação do comportamento humano. Essa influência pode ser direcionada ao alcance de 

diversos objetivos, sendo o aqui estudado o de estímulo ao consumo, tal como identificado por 

Bauman em sua obra Vida para Consumo, discutida no capítulo I. Mas, para que fosse possível 

chegar a este cenário descrito, foi necessário que primeiro crescesse o interesse e as pesquisas 

relacionadas ao estudo das áreas tecno científica, econômica e social em processos algorítmicos 

de extração e utilização de dados psíquicos e emocionais. 

 

3.1) A ECONOMIA PSÍQUICA DOS ALGORITMOS 

 

De início, percebe-se que os dados pessoais passaram a ser, ao mesmo tempo, a 

principal “moeda” do modelo de negócio aplicado às plataformas digitais, uma fonte 

privilegiada de conhecimento a respeito de seus usuários e um meio de controle de 

comportamento86. Essa tríplice característica dos dados pessoais dá forma às três camadas da 

atual Economia Psíquica dos Algoritmos87: a camada econômica/mercadológica, a 

epistemológica e a de gestão e controle comportamental, que operam conjuntamente para 

alimentar as estratégias de previsão e indução de comportamentos, primeiramente, dentro das 

plataformas digitais, e, eventualmente, fora delas88. 

 
86 BENTES, Anna Carolina Franco; BRUNO, Fernanda Glória; FALTAY, Paulo. ECONOMIA PSÍQUICA DOS 

ALGORITMOS E LABORATÓRIO DE PLATAFORMA: MERCADO, CIÊNCIA E MODULAÇÃO DO 

COMPORTAMENTO. Revista FAMECOS, Porto Alegre, v. 26, n. 3, 2019, p. 5. 
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emocionais extraídas de nossos dados e ações em plataformas digitais (redes sociais, aplicativos, serviços de 

streaming, plataformas de compartilhamento e/ou consumo de conteúdo audiovisual etc.)”, demonstrando que o 

interesse do mercado se voltou não apenas às ações e interações dos usuários nas plataformas, mas também o que 

elas indicam sobre seu estado psíquico e emocional. BENTES, Anna Carolina Franco; BRUNO, Fernanda Glória; 
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3, 2019, p. 5. 
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Na primeira camada, há a percepção de que os processos de monitoramento digital estão 

cada vez mais atrelados a estratégias econômicas que visam prever e modificar o 

comportamento humano89. O sucesso dessa lógica deriva de um certo modelo de publicidade e 

de práticas empresariais de empresas como o Google e o Facebook, que dependem da 

comercialização dos dados de seus usuários. Porém, ainda mais importante do que o modelo 

de publicidade inserido nessas plataformas é a promessa e a capacidade de agir 

simultaneamente sobre os comportamentos humanos, tendo os algoritmos um papel central 

nessa operação. 

Já começa, então, a ser demonstrada a importância do papel exercido pela segunda 

camada, a epistemológica, centrada na produção de conhecimento a respeito de pessoas 

enquanto indivíduos e como grupos. Isto porque os processos de aprendizado de máquina 

(machine learning) são os responsáveis tanto pela produção de conhecimento, obtida através 

do imenso volume de dados gerados pelos usuários, quanto pela oferta personalizada de ações 

e interações. Dentre os mais variados dados, serão aqui ressaltados os psíquicos e emocionais, 

que tiveram um crescimento expressivo de sua relevância, o que é visível, por exemplo, na 

popularização de ferramentas voltadas para sua expressão e captura, como emoticons, emojis e 

GIFs animados. O objetivo é tornar esses dados disponíveis ao cálculo computacional para 

poder, assim, inferir, algoritmicamente, a personalidade de pessoas que se tornarão objetos 

futuros de diferentes tipos de ação, como sistemas de recomendação e direcionamento de 

conteúdos90. 

Esse saber preditivo, proporcionado pelos algoritmos, perfilisa os usuários para 

sugestionar a eles conteúdos específicos no momento e no contexto que o sistema concluiu 

serem os mais apropriados para influenciar seus comportamentos, conforme dito no capítulo 

anterior. Por tais práticas, estratégias de marketing digital e de design de plataforma 

demonstram estarem se apropriando da linguagem e das técnicas próprias da Economia 

Comportamental, uma vez que reúnem um conjunto de teorias da psicologia para o 

desenvolvimento de modelos que visam identificar e prever padrões na forma com que as 

pessoas tomam suas decisões econômicas, na busca por saber identificar como e quando 
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intervir sobre suas escolhas91. Infere-se, portanto, que, na percepção dos que aplicam tais 

teorias, os usuários não são concebidos como consumidores racionais e perfeitamente 

informados, tal como, mais uma vez, havia identificado Bauman em sua análise sobre o 

funcionamento da sociedade de consumidores92. 

Esses fatores contextuais e tendências cognitivas coletados são explorados para a 

elaboração das arquiteturas de escolha mencionadas no capítulo anterior, formando a última 

camada da Economia Psíquica dos Algoritmos: a de gestão e controle comportamental. Válido 

aqui mencionar o resultado de uma pesquisa realizada por dois pesquisadores da Cambridge 

University, Michal Kosinski e David Stilwell, com base no teste myPersonality, um aplicativo 

desenvolvido e utilizado entre 2007 e 2012 para coletar e analisar dados dos usuários do 

Facebook. Resumidamente, o aplicativo oferecia aos usuários um teste de personalidade e, em 

troca, recebia a autorização para capturar e utilizar, para fins de pesquisa acadêmica, os dados 

de seus perfis psicológicos, a que tinham acesso pelo teste, além dos seus próprios perfis do 

Facebook. Eis a conclusão a que chegaram a respeito da aplicabilidade dos resultados obtidos: 

“(...) Uma aplicação potencial para o nosso trabalho é a publicidade online e os 

sistemas de recomendação. Analisando as informações das redes sociais, seria 

possível “perfilar” os indivíduos, dividindo automaticamente os usuários em 

diferentes segmentos e adaptando os anúncios a cada segmento com base na 

personalidade. Da mesma forma, pode-se imaginar a construção de sistemas de 

recomendação baseados em perfis de personalidade (tradução livre)”93. 

A hegemonia desse método preditivo, no entanto, parece estar sendo desafiada pela 

ascensão do método da captura/engajamento, o que implica em mudanças significativas nas 

estratégias de gestão e de controle de comportamentos. Nos últimos anos, desenvolvedores 

digitais têm se voltado cada vez mais para a arquitetura e o design desses sistemas algorítmicos 

com o objetivo de não apenas prever preferências, interesses e comportamentos futuros, mas, 

sobretudo, de capturar e engajar a atenção de usuários. Essas alterações já podem ser 

observadas, por exemplo, na trajetória dos sistemas de recomendação algorítmicos, que vem 

exercendo progressivamente o papel de protagonista na mediação da oferta de conteúdo 

cultural, comercial e político em diversas plataformas. Em outras palavras, tal como dito no 

capítulo anterior, essas ferramentas passaram a funcionar cada vez mais com o objetivo de 

manter os usuários o máximo de tempo conectados às plataformas digitais, com o fim de 
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adquirir uma quantidade ainda maior de dados dos usuários e fazer com que seus 

comportamentos se tornem ainda mais reconhecíveis e suscetíveis a intervenções. 

O motivo para essa mudança pode ser traçado mais uma vez à constatação de Bauman, 

ainda na primeira década dos anos 2000, de que, em meio a um ambiente cada vez mais 

saturado de estímulos informacionais, a atenção vai se tornando um recurso escasso e, por isso, 

extremamente valioso e disputado94. Com esse novo método da captura/engajamento, sendo 

um tipo de abordagem que aposta no desenvolvimento de uma arquitetura de decisões voltada 

a capturar e cativar a atenção dos usuários, tornou-se possível explorar tendências e 

vulnerabilidades cognitivas que mantenham os consumidores engajados nos serviços digitais, 

em um comportamento que, idealmente, seja a eles habitual95. 

 

3.2) AS PARTICULARIDADES DO FACEBOOK E DO INSTAGRAM 

 

Dito isso, passa-se à análise do objeto de estudo escolhido, que são duas das maiores 

plataformas de rede social geridas pela empresa Facebook: o Facebook e o Instagram. A 

apresentação que será feita a seguir de algumas das controversas pesquisas envolvendo a 

empresa, que tinham como objetivo explorar a relação entre os dados dos usuários e a busca 

pela alteração do comportamento humano, tem como intenção fazer com que fique ainda mais 

evidente que a forma com que essas redes são geridas fazem parte de uma nova lógica de 

mercado que conecta, de modo inédito, corporações de tecnologia digital, ciência e sociedade96.  

Em maio de 2017, por exemplo, foi vazado um relatório interno, produzido por dois 

executivos da filial australiana do Facebook, que tornou público que a companhia monitorava, 

em tempo real, postagens, fotos e vídeos compartilhados por jovens, com o objetivo de 

determinar quando estes usuários supostamente se sentiam estressados, ansiosos, nervosos etc. 

Elaborado como uma apresentação para um dos principais bancos do país, o documento 

pretendia mostrar a capacidade da empresa de reunir informações psicológicas com base em 

uma numerosa base de dados, o que, nesta pesquisa, consistiu em cerca de 1.9 milhão de 
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estudantes de ensino médio, 1.5 milhão de universitários e três milhões de jovens 

trabalhadores97. 

Pouco antes, em setembro de 2016, Alexander Nix, então diretor-executivo da 

consultoria de marketing político da Cambridge Analytica, apresentou uma palestra intitulada 

The Power of Big Data and Psychographics, em que, sem grandes ressalvas sobre os aspectos 

éticos das ferramentas sobre as quais discursava, relatou o trabalho desenvolvido pela empresa 

na campanha do senador americano Ted Cruz, que tinha como objetivo influenciar e persuadir 

o eleitorado do país durante as primárias do partido republicano daquele ano. Sua apresentação 

tinha como propósito exaltar a eficácia da metodologia de publicidade direcionada 

desenvolvida pela Cambridge Analytica para a campanha, elaborada por meio da criação de 

perfis psicométricos, a partir de dados pessoais e relacionais digitais, algo que seria uma 

inovação quando comparados aos tradicionais métodos de análise e segmentação demográficos 

que eram até então utilizados para esses fins98. 

A mesma empresa foi contratada para a elaboração da campanha de Donald Trump, nas 

eleições presidenciais ocorridas naquele mesmo ano. A relação que a Cambridge Analytica 

tinha com a plataforma Facebook, no entanto, só veio a se tornar pública em março de 2018, 

quando o New York Times99 e o The Guardian100 publicaram, com base nos documentos e no 

depoimento fornecidos por Christopher Wylie, ex-funcionário da própria Cambridge 

Analytica, uma série de matérias e reportagens em que era revelado que a empresa havia 

utilizado, indevidamente e sem o consentimento dos envolvidos, dados de cerca de 87 milhões 

de usuários da rede social para direcionar propaganda política em favor do então presidente 

eleito.  

Um outro episódio que chamou a atenção para o uso eticamente questionável dos dados 

dos usuários da plataforma ocorreu com um experimento, realizado pelo próprio Facebook, em 

2014, que tinha como objetivo o estudo da promoção de efeitos persuasivos no comportamento 
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humano. O artigo, intitulado, em tradução livre, “Evidência experimental de contágio 

emocional em escala massiva através de redes sociais”, detalha os resultados e as conclusões 

da manipulação do feed de notícias de quase 700 mil usuários, ocorrida ao longo de uma 

semana, sem seu conhecimento ou autorização.  

Os donos dos perfis foram divididos em dois grupos: um que havia recebido um filtro 

de conteúdos emocionalmente positivos e o outro um filtro de conteúdos emocionalmente 

negativos. O experimento tinha como propósito saber se o humor ou estado emocional desses 

grupos seria alterado a partir do conteúdo visualizado em seu feed, tendo sido, para isso, 

monitoradas as atualizações de seus status. Segundo os pesquisadores, a hipótese de contágio 

emocional teria sido confirmada, ou seja, os usuários haviam reproduzido, em suas atualizações 

de status, o estado emocional preponderante em seus feeds101. 

 Mas voltando ao caso da Cambridge Analytica, a via de acesso às informações de perfis 

do Facebook pela empresa se deu por meio do teste de personalidade thisisyourdigitallife, 

ofertado como um aplicativo da rede social e elaborado com base no mencionado teste 

myPersonality. O seu papel no caso da Cambridge Analytica, contudo, foi relativamente 

secundário, servindo mais para acessar, minerar e explorar os dados relacionais, que são 

aqueles que interessam mais à economia psíquica dos algoritmos102. 

Importante ressaltar que a acusação de violação à privacidade dos usuários não fica 

restrita às plataformas digitais geridas pela empresa Facebook. Porém, há alguns aspectos que 

diferenciam suas redes, em especial o Instagram e o Facebook, das demais, entre elas o número 

de pessoas a elas conectadas, algo que gera reflexos imediatos na quantidade de dados a que a 

empresa tem acesso, e na publicidade que são com base neles ofertadas. A expressividade 

desses números pode ser observada pela estimativa elaborada pela empresa alemã Statista para 

o mês de julho de 2021, sobre as redes mais populares ao redor do mundo, tendo como base o 

número de usuários ativos de cada plataforma.  

Figura 1 - Redes sociais mais populares em todo o mundo em Julho de 2021, ranqueadas por número de 

usuários ativos (em milhões) 

 
101 GUILLORY, Jamie E.; HANCOCK, Jeffrey T.; KRAMER, Adam D. I. Experimental evidence of massive-

scale emotional contagion through social networks. PNAS, v. 111, n. 24, p. 8788-8790, 2014, p. 8790. 
102 BENTES, Anna Carolina Franco; BRUNO, Fernanda Glória; FALTAY, Paulo. ECONOMIA PSÍQUICA DOS 

ALGORITMOS E LABORATÓRIO DE PLATAFORMA: MERCADO, CIÊNCIA E MODULAÇÃO DO 

COMPORTAMENTO. Revista FAMECOS, Porto Alegre, v. 26, n. 3, 2019, p. 21. 
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Fonte: Statista, 2021103 

Com um foco maior na população estadunidense, a pesquisa realizada, em 2019, pela 

Edison Research, que acompanha o comportamento do consumidor nas mídias digitais, 

apresentou alguns resultados relevantes para a demonstração do alcance dessas duas 

plataformas. Para isso, foi feita, aleatoriamente, uma pesquisa por telefone com 1.500 pessoas, 

com 12 anos ou mais. Foi descoberto que, desse grupo mais amplo, com idade acima de 12 

anos, 61% da população do país ainda utilizava o Facebook. Em 2018 eram 62% e, em 2017, 

67%. Considerando apenas a faixa etária de 12 a 34 anos, de acordo com o estudo, 79% deles 

ainda estavam no Facebook em 2017. Comparando com a percentagem de 2018, de 67%, e a 

de 2019, de 62%, constata-se uma queda drástica da usabilidade regular da plataforma por este 

grupo demográfico. Em contrapartida, a rede social tem atraído grupos etários mais velhos, 

como os de 55 anos ou mais. 

Figura 2 - Uso da marca da mídia social 

 
103 Pode-se observar pelo gráfico que o Facebook e o Instagram aparecem, respectivamente, em primeiro e em 

quarto lugar, com 2.853 e 1.386 usuários cada. Gráfico extraído de: 

<https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/>. Acesso em 18 

ago. 2021. 
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Fonte: Edison Research, 2019104 

Figura 3 - Uso do Facebook   

 

Fonte: Edison Research, 2019105 

 
104 Pode-se observar por este gráfico a queda no número de usuários estadunidenses do Facebook, entre os anos 

2017, 2018 e 2019, e o inverso ocorrendo na plataforma do Instagram, que foi ganhando mais adeptos durante 

este mesmo período. Gráfico extraído de: <https://www.edisonresearch.com/infinite-dial-2019/>. Acesso em: 18 

ago. 2021. 
105 Já por este gráfico, é possível acompanhar a queda ou o aumento do número de usuários do Facebook a 

depender da faixa etária, entre os anos 2017, 2018 e 2019. Gráfico extraído de: 

<https://www.edisonresearch.com/infinite-dial-2019/>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Mas mesmo a perda de usuários mais jovens não causa grande impacto à empresa dona 

do Facebook quando se percebe que essa faixa etária mais jovem, de 12 a 34 anos, aderiu à sua 

outra rede social, até então mais focada em fotos, o Instagram. Seu percentual de usabilidade 

da plataforma alcançou a marca de 62% em 2018 e 66% em 2019, com tendência para a 

continuidade do seu crescimento. 

Figura 4 - Uso da marca da mídia social (12-34 anos) 

 

Fonte: Edison Research, 2019106 

Tais dados já constituem uma base importante para a análise que será feita a seguir do 

cenário brasileiro, onde é reafirmada a hegemonia dessas mesmas redes. Segundo, novamente, 

a Statista, em julho de 2021, o Brasil ocupava a 4ª posição no ranking de países adeptos ao 

Facebook, com 130 milhões de usuários no país. 

Figura 5 - Países líderes quanto ao número de usuários do Facebook, em Julho de 2021 

 
106 Especificamente para a faixa etária de 12 a 34 anos, é possível acompanhar sua expressiva queda na usabilidade 

da plataforma do Facebook e o oposto acontecendo quanto ao Instagram, durante os anos 2017, 2018 e 2019. 

Gráfico extraído de: <https://www.edisonresearch.com/infinite-dial-2019/>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Fonte: Statista, 2021107  

Sendo sua estimativa de número de usuários da plataforma Facebook a seguinte: 

Figura 6 - Número de usuários do Facebook no Brasil de 2017 a 2025 (em milhões) 

 

Fonte: Statista, 2020108  

Esses números se demonstram especialmente problemáticos quando levada em 

consideração a conclusão a que chegou uma pesquisa realizada pela Quartz, originalmente 

publicada em 2015, de que 55% dos brasileiros acreditavam na seguinte afirmação: “o 

 
107 O Brasil ficou apenas atrás da Índia, com 340 milhões de usuários, dos EUA, com 200 milhões de usuários, e 

da Indonésia, com 140 milhões de usuários, com 13 anos ou mais, inscritos na plataforma Facebook. Gráfico 

extraído de: <https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-

users/>. Acesso em 18 de ago. de 2021. 
108 Por este gráfico é possível acompanhar o crescimento constante no número de adeptos total da plataforma 

Facebook, sendo previsto para o ano de 2025 o total de 157.85 milhões de usuários. Gráfico extraído de: 

<https://www.statista.com/statistics/244936/number-of-facebook-users-in-brazil/>. Acesso em 18 ago. 2021.  
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Facebook é a internet”109. Ou seja, mais da metade da população do Brasil acreditava, há 

poucos anos atrás, que a internet, em toda a sua complexidade, se reduzia ao que lhes era 

ofertado pela plataforma Facebook. 

Já a distribuição etária dos usuários brasileiros no Instagram em muito se assemelha a 

dos EUA. 

Figura 7 - Distribuição de usuários do Instagram no Brasil em Junho de 2021, por grupo etário 

 

Fonte: Statista, 2021110  

Diante de todas estas informações, não causa grande surpresa o fato de a empresa ter 

chamado a atenção de entes governamentais e civis, tornando-se alvo recente de alguns 

processos. Entre eles, destaca-se um por monopólio, que teve início em dezembro de 2020, 

com um grupo de procuradores de 48 dos 50 Estados dos EUA, em conjunto com a Comissão 

Federal do Comércio dos Estados Unidos (FTC na sigla em inglês), o órgão regulador do 

comércio do país. De acordo com estes, a empresa manteria seu monopólio no setor de redes 

sociais há anos através de condutas que atentam contra o exercício da livre concorrência, 

privando os consumidores “dos benefícios e vantagens de um mercado competitivo com maior 

proteção da privacidade”, deixando a eles poucas opções de escolha de suas redes sociais, e 

privando os anunciantes dos benefícios da concorrência111.  

 
109 MINARI, Leo. Millions of Facebook users have no idea they’re using the internet. 2015. Disponível em: 

<https://qz.com/333313/milliions-of-facebook-users-have-no-idea-theyre-using-the-internet/>. Acesso em 18 de 

ago. de 2021. 
110 Por este gráfico é possível acompanhar a distribuição dos usuários do Instagram por faixa etária, sendo a com 

o maior número de adeptos o grupo de 25 a 34 anos, que correspondem a 31,1% do total. Gráfico extraído de: 

<https://www.statista.com/statistics/866268/instagram-user-share-brazil-age/>. Acesso em 18 de ago. 2021. 
111 SÁNCHEZ-VALLEJO, María Antonia. Estados Unidos processam Facebook por monopólio. 2020. 

Disponível em: <https://brasil.elpais.com/economia/2020-12-09/estados-unidos-processam-facebook-por-

monopolio.html>. Acesso em 23 ago. 2021. 
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Em fevereiro de 2021, também nos EUA, um juiz federal aprovou um acordo de US 

$650 milhões em um outro processo movido contra a empresa Facebook, dessa vez atinente à 

questão da privacidade. Se tratava de uma ação coletiva aberta em Illinois em 2015, por quase 

1,6 milhão de usuários da rede social do Estado, que acusavam a empresa de violar uma lei de 

privacidade do Estado ao não obter consentimento antes de usar a tecnologia de 

reconhecimento facial no escaneamento das fotos por eles postadas na plataforma, com o fim 

de criar e armazenar rostos digitalmente. A lei em questão, a Biometric Information Privacy 

Act, permite que os consumidores processem as empresas que não obtiveram suas permissões 

antes de coletar dados como rostos e impressões digitais. O caso também resultou em uma 

outra ação coletiva, dessa vez na Califórnia. Desde então, o Facebook mudou seu sistema de 

marcação de fotos112. 

Outro aspecto marcante da empresa Facebook é a sua alta lucratividade, alcançada 

majoritariamente pelo modelo de negócio aplicado às plataformas Facebook e Instagram. 

Como o uso das mesmas é gratuito, sua expressiva rentabilidade advém da venda de espaços 

que são nelas reservados aos anunciantes. Nas palavras da própria empresa:  

Geramos substancialmente todas as nossas receitas com a venda de canais de 

publicidade para profissionais de marketing. Nossos anúncios permitem que os 

profissionais de marketing alcancem pessoas com base em uma variedade de fatores, 

incluindo idade, sexo, localização, interesses e comportamentos. Os profissionais de 

marketing compram anúncios que podem aparecer em vários lugares, incluindo 

Facebook, Instagram, Messenger e aplicativos e sites de terceiros (tradução livre)113.  

Constata-se por meio dessa declaração que a própria empresa afirma abertamente se utilizar 

dos dados pessoais e da análise comportamental de seus usuários para fins de exploração 

financeira, respaldando o que foi até o momento dito neste capítulo sobre a lógica de mercado 

que move a atual sociedade de consumidores.  

Percebe-se também por esta mesma declaração que essas informações coletadas são 

direcionadas à formulação de anúncios, com os profissionais de marketing se utilizando da 

arquitetura de escolha oferecida pelas plataformas em questão. A significativa margem de lucro 

da empresa, alcançada quase que exclusivamente por meio da venda desses canais de 

publicidade pode ser observada a seguir. 

Figura 8 - Receita anual do Facebook, para o ano fiscal terminado em 31 de Dezembro de 2020 

 
112 ASSOCIATED PRESS. Judge approves $650m settlement of privacy lawsuit Against Facebook. 2021. 

Disponível em: <https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/27/facebook-illinois-privacy-lawsuit-

settlement>. Acesso em 23 ago. 2021. 
113 ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 

1934 - FOR THE FISCAL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020. 2020, p. 7. Disponível em: 

<http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001326801/4dd7fa7f-1a51-4ed9-b9df-7f42cc3321eb.pdf>. Acesso 

em 24 ago. 2021. 
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Fonte: ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES 

EXCHANGE ACT OF 1934 - FOR THE FISCAL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020; 2020, p.96114  

Conforme a própria empresa observou neste mesmo documento, o contexto da 

pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2, que chegou ao alcance global no ano de 2020, 

teve impacto direto no aumento do consumo online, o que, por sua vez, também fez por 

aumentar, neste mesmo ano, a demanda por publicidade em suas plataformas: 

“(...) acreditamos que a pandemia contribuiu para uma aceleração na mudança do 

comércio de off-line para on-line, bem como o aumento da demanda do consumidor 

por produtos de compra em vez de serviços, que por sua vez aumentaram a demanda 

por nossos serviços de publicidade (...)” (tradução livre)115 

A observação dessas práticas por parte da empresa Facebook quanto à questão 

publicitária, cujos princípios e deveres foram desenvolvidos no Capítulo II e parecem deles 

muito se distanciar, foi justamente o que motivou a elaboração deste trabalho, para questionar 

as possíveis implicações quanto à privacidade e à vulnerabilidade dos usuários, especialmente 

os brasileiros, enquanto potenciais consumidores. Ainda que a ciência comportamental na qual 

sua estratégia monetária se baseia seja objeto de críticas há mais de um século por diferentes 

 
114 Pelo gráfico, observa-se que, no ano de 2020, a receita da empresa advinda da publicidade corresponde ao 

valor de $84,16 bilhões, enquanto que as demais fontes somam o valor de $1,79 bilhão. Gráfico extraído de: 

<http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001326801/4dd7fa7f-1a51-4ed9-b9df-7f42cc3321eb.pdf>. Acesso 

em 24 ago. 2021. 
115 ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 

1934 - FOR THE FISCAL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020. 2020, p. 20. Disponível em: 

<http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001326801/4dd7fa7f-1a51-4ed9-b9df-7f42cc3321eb.pdf>. Acesso 

em 24 ago. 2021. 
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campos, que questionam sua real eficácia e confiabilidade116, tal prática não é ausente de 

efeitos, principalmente quando levada em consideração a massiva escala, que acaba de ser 

comprovada, em que as redes Facebook e Instagram operam. Por isso, o próximo capítulo irá 

se debruçar sobre os parâmetros legais que devem ser seguidos pela empresa Facebook em 

relação a suas práticas publicitárias, quando em território nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
116 BENTES, Anna Carolina Franco; BRUNO, Fernanda Glória; FALTAY, Paulo. ECONOMIA PSÍQUICA DOS 

ALGORITMOS E LABORATÓRIO DE PLATAFORMA: MERCADO, CIÊNCIA E MODULAÇÃO DO 

COMPORTAMENTO. Revista FAMECOS, Porto Alegre, v. 26, n. 3, 2019, p. 16. 
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4) O ARCABOUÇO LEGAL BRASILEIRO QUANTO À PROTEÇÃO DE DADOS 

DO CONSUMIDOR 

 

Na legislação pátria, a privacidade é entendida como um direito fundamental, sendo 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, conforme estabelece 

o inciso X, do art. 5º, da CF. Este é um direito que, no atual cenário de um capitalismo movido 

a informações, em que os dados são tidos como ativos de grande valor, deve ser considerado 

como um assegurador da dignidade humana, também prevista na Constituição, no art. 1º, III. 

Entendendo, assim, a privacidade como a capacidade das pessoas de limitar o acesso dos 

fornecedores aos seus dados, utilizados por estes para identificar e explorar suas 

vulnerabilidades, conforme vem sendo dito até aqui, então pode-se tomá-la como um valor 

capaz de garantir certa autonomia por parte dos consumidores.  

Antes, porém, da criação da LGPD, uma lei especificamente voltada ao resguardo dos 

dados do cidadão brasileiro, o que se tinha no país para tratar dos diferentes aspectos das 

relações jurídicas que envolviam o tema eram leis esparsas. A própria Constituição Federal de 

1988, por exemplo, prevê o habeas data como o instrumento adequado para assegurar o 

conhecimento de informações relativas ao impetrante. Também é possível citar o art. 21 do 

Código Civil, relativo aos direitos da personalidade, a Lei de Acesso à Informação, a Lei de 

Cadastro Positivo, o Marco Civil da Internet, a Lei de Interceptação Telefônica, a Lei de 

Telecomunicações e o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, previsto 

no art. 313-A do Código Penal. O próprio CDC também tem previsão, em seus artigos 43 e 44, 

sobre os bancos de dados e cadastros dos consumidores. 

Apesar dessa lacuna, a Lei Geral de Proteção de Dados, mesmo sendo de evidente 

importância, demorou a ser criada no país. Ela foi sancionada apenas em agosto de 2018, 

recebendo o nº 13.709/18, muito impulsionada por ser condição para o ingresso do Brasil na 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A título de 

comparação, o Chile começou a incorporar um sistema legal de proteção de dados em 1999, 

seguido pela Argentina, em 2000, e, nos anos subsequentes, por outros países da América 

Latina, entre eles o Uruguai, México, Peru, Costa Rica, Nicarágua, Colômbia e República 

Dominicana117.  

 
117 Ainda comparando a adoção de uma legislação específica à proteção de dados pessoais, a Europa, desde janeiro 

de 1981, possui o Convenção 108, um texto voltado ao tratamento automatizado de dados de caráter pessoal. Este 

mesmo documento serviu de base para a Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho de 1995, que, por sua 

vez, foi substituída, em 2016, pelo Regulamento Europeu nº 679, a GDPR, cujo texto entrou em vigor em 25 de 

maio de 2018. ABRUSIO, Juliana. Com certo atraso, Brasil finalmente é inserido no rol de países com marco 
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4.1) O POTENCIAL E OS LIMITES DA LGPD 

 

Dito isso, parte-se para análise dos dispositivos da LGPD que são aqui entendidos como 

essenciais para a crítica a respeito da estratégia de publicidade utilizada, atualmente, nas 

plataformas Facebook e Instagram. Importante frisar que, pelo art. 3º, incisos I e II, da Lei, ela 

é aplicável a qualquer pessoa, natural ou jurídica, de direito público ou privado, desde que, 

independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, 

a atividade de tratamento desses dados tenha por objetivo “a oferta ou o fornecimento de bens 

ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional” ou, 

ainda, que “os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território 

nacional”. 

Começando então pelos seus fundamentos, dispostos ao longo dos incisos do seu art. 

2º, percebe-se o uso de preceitos entendidos aqui como chave para o estudo da questão. Entre 

eles, no inciso I está o respeito à privacidade, já mencionado no início deste capítulo, seguido 

logo depois pela autodeterminação informativa, no inciso II, e a liberdade de expressão, de 

informação, de comunicação e de opinião, no inciso III. Importante, também, o disposto no 

inciso IV, sobre a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem e no inciso VII, sobre 

os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da 

cidadania pelas pessoas naturais. Dá-se, ainda, especial destaque ao fundamento disposto no 

inciso VI, isto é, a defesa do consumidor. 

O que se infere desses fundamentos é a busca por enfatizar que os dados dizem respeito, 

antes de tudo, a pessoas. Essa mesma lógica de repersonalização também pode ser destacada 

do CDC, em relação ao consumidor, onde, em seu art. 2º, caput, o consumidor é definido como 

toda pessoa, física ou jurídica, que adquira ou utilize produto ou serviço como destinatário 

final. Quando se analisa, portanto, as relações de consumo que são guiadas por dados, como as 

aqui em estudo, já deve-se partir desta premissa, e não de que o indivíduo, ou a manipulação 

de suas emoções, é o produto a ser explorado e transacionado, conforme se denota dos gráficos 

apresentados no capítulo anterior. 

Firmado esse posicionamento, pode-se passar à análise das demais premissas que 

devem orientar toda prática de dados operada em território nacional: os princípios do art. 6º da 

 
legal em proteção de dados. 2018. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/286385/com-certo-

atraso--brasil-finalmente-e-inserido-no-rol-de-paises-com-marco-legal-em-protecao-de-dados>. Acesso em 01 

set. 2021.  
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LGPD. Será dado aqui especial destaque a alguns destes princípios e, a seguir, serão discutidas 

suas limitações e reais capacidades de zelar pelos interesses do cidadão brasileiro. O primeiro 

a ser discutido é o da transparência, previsto no inciso VI, onde é definido como “garantia, aos 

titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do 

tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e 

industrial”.  

O que se busca aqui não é questionar a importância do princípio da transparência, posto 

que evidente apenas pelo contexto de uma sociedade marcada pela desigualdade informacional. 

A problemática se encontra na simplória interpretação de que seria este princípio a derradeira 

solução para essa desigualdade e para o desequilíbrio de poder enfrentados na presente 

sociedade de consumidores descrita por Bauman. Isto porque a ideia de apresentar ao público 

geral ainda mais informações, esperando dele uma deliberação racional que o leve à tomada de 

decisões conscientes já se demonstrou, no mínimo, falaciosa. 

Como exemplo de distorção provocada pela divulgação de informações sem o suporte 

adequado, pode-se citar o próprio caso da Cambridge Analytica, apresentado no capítulo 

anterior, em que, uma vez divulgada as informações, sem o suporte adequado, elas passaram a 

se desdobrar em casos de desinformação e servindo como base para a fomentação de teorias da 

conspiração118. Sun-ha Hong também cita como exemplo as revelações de Snowden, que, além 

de terem sido reiteradamente utilizadas para a disseminação de desinformação e teorias da 

conspiração, fez com que o próprio fosse acusado de traição, de ser um agente duplo, russo, 

chinês e assim por diante. O autor entende esse e outros casos similares como distrações para 

a criação de estratégias eficientes de governança de plataforma.  

Como o próprio Bauman já observava em 2008, ao consumidor já é imposto o fardo de 

receber um constante fluxo de informações, as quais lhe são humanamente impossíveis de 

serem totalmente absorvidas119. Justamente por isso, um dos maiores desafios enfrentados 

pelos fornecedores, hoje em dia, é a conquista da sua atenção. Crer que repousa sobre ele 

também a tarefa de ler todo o termo de uso, entender os riscos que envolvem o complexo uso 

de algoritmos e checar cada nova notícia que lhe é apresentada no dia a dia não parece ser uma 

estratégia genuinamente efetiva aos problemas que foram ao longo deste trabalho apresentados. 

 
118 HONG, Sun-ha. Why Transparency Won’t Save Us. 2021. Disponível em: < 

https://www.cigionline.org/articles/why-transparency-wont-save-us/?utm_campaign=newsletter_-

_23022021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station>. Acesso em 04 set. 2021. 
119 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2008, p. 55. 
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Muito pelo contrário, parece servir aos interesses das grandes empresas de tecnologia, ao retirar 

delas a obrigação de se adaptarem às novas normas. 

A política de transparência da empresa Facebook, em específico, parece ser, no mínimo, 

contraditória. Apesar de tratá-la publicamente como prioridade, se comprometendo a divulgar 

relatórios regulares sobre suas práticas120, a big tech recebeu duras críticas, no ano de 2021, 

por temporariamente reter o relatório correspondente ao primeiro trimestre deste ano, 

divulgando apenas uma versão do segundo trimestre que não era tão prejudicial para a sua 

imagem. O motivo, conforme foi primeiro relatado pelo New York Times, que obteve uma cópia 

do documento antes do mesmo ser divulgado oficialmente pela empresa, seria a revelação de 

que o link mais visualizado da plataforma Facebook seria uma notícia que sugeria que a morte 

de um médico do estado da Flórida estaria associada à vacina da Covid-19121. A resposta do 

gerente de políticas de comunicação da Facebook, Andy Stone, foi que a empresa reteve o 

relatório correspondente ao primeiro trimestre de 2021 porque havia correções importantes a 

serem feitas no sistema, sem entrar em detalhes quais seriam elas. 

Este não foi o único caso recente envolvendo o Facebook. Ainda em 2021, a empresa 

também foi acusada de banir da plataforma contas pessoais de acadêmicos que pesquisavam a 

transparência de anúncios e a disseminação de desinformação na rede social Facebook. A 

empresa afirma que o grupo violou seus termos de uso ao coletar, sem permissão, dados de 

seus usuários. Os pesquisadores, por outro lado, a acusam de querer silenciar o projeto por 

expor problemas na plataforma. Eles faziam parte do NYU Ad Observatory, um projeto criado 

na universidade para examinar a origem e a difusão de anúncios políticos no Facebook, com 

implicações importantes para a compreensão da disseminação de notícias falsas122. 

Essa atitude da empresa pode parecer justificável, a princípio, após os escândalos 

recentes envolvendo a coleta de dados dos usuários da plataforma, comentados brevemente no 

capítulo II deste trabalho. No entanto, é curioso que a ação de banimento tenha sido voltada a 

 
120 Entre o material disponibilizado ao público se encontra a “Biblioteca de Anúncios", que, nas palavras da 

empresa, oferece “uma coleção abrangente e pesquisável de todos os anúncios em veiculação nos aplicativos e 

serviços do Facebook, incluindo o Instagram”. Ela também oferece informações adicionais sobre esses anúncios, 

como seus financiadores, seu custo e seu alcance demográfico, ficando elas disponíveis por 7 anos. FACEBOOK. 

Biblioteca de Anúncios. S.d. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=US&me

dia_type=all>. Acesso em 04 set. 2021. 
121 LYONS, Kim. Facebook releases shelved contente transparency report after criticismo it wasn’t being 

transparente. 2021. Disponível em: <https://www.theverge.com/2021/8/22/22636508/facebook-releases-

shelved-content-transparency-report-content-coronavirus>. Acesso em 04 set. 2021.  
122 VINCENT, James. Facebook bans academics who researched ad transparency and misinformation on 

Facebook. 2021. Disponível em: <https://www.theverge.com/2021/8/4/22609020/facebook-bans-academic-

researchers-ad-transparency-misinformation-nyu-ad-observatory-plug-in>. Acesso em 04 set. 2021. 
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uma pesquisa, que acabou por ser interrompida, cujos dados coletados eram disponibilizados 

publicamente a pesquisadores e jornalistas, que usavam essas informações para revelar 

tendências e problemas na plataforma, como sua falha em divulgar quem paga por alguns 

anúncios políticos e como a desinformação de extrema direita gera mais engajamento do que 

casos de desinformação que tem como fonte o centro ou a esquerda do espectro político. Essas 

informações, teoricamente, deveriam constar na “Biblioteca de Anúncios” disponibilizada pela 

empresa, mas esses e outros dados não compartilhados, como a forma com que os anúncios são 

direcionados com base nos interesses dos usuários, acabam por comprovar suas limitações. 

Feitas essas observações a respeito do princípio da transparência, passa-se à análise do 

princípio da prevenção, disposto no inciso VII, art. 6º, da LGPD, onde é descrito como “adoção 

de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais”. 

O primeiro ponto a ser aqui observado é a exigência de risco de danos, não devendo o princípio, 

à primeira vista, ser aplicado de maneira indiscriminada123. Outra observação, decorrente desse 

primeiro ponto, é que esse “dano” não apresenta definição ou menção quanto a sua gravidade, 

parecendo encarregar tal tarefa à sociedade124. 

Pois bem, quanto a abertura do debate regulatório aos atores envolvidos, os autores 

Bruno Ricardo Bioni e Maria Luciano veem no princípio da accountability um fator 

determinante para a “abertura dos processos de tomada de decisão acerca do que será 

considerado como um risco tolerável nas atividades de tratamento de dados”125. O princípio da 

accountability a que eles se referem pode ser traduzido como o de responsabilização e prestação 

de contas, encontrado no inciso X, art. 6º, da LGPD. A lei o define como “demonstração, pelo 

agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento 

das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas”. 

 
123 BIONI, Bruno Ricardo; LUCIANO, Maria. O princípio da precaução na regulação da inteligência artificial: 

seriam as leis de proteção de dados o seu portal de entrada?. 2019, p. 7. Disponível em: 

<https://brunobioni.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Bioni-Luciano_O-PRINCI%CC%81PIO-DA-

PRECAUC%CC%A7A%CC%83O-PARA-REGULAC%CC%A7A%CC%83O-DE-

INTELIGE%CC%82NCIA-ARTIFICIAL-1.pdf>. Acesso em 12 set. 2021. 
124 BIONI, Bruno Ricardo; LUCIANO, Maria. O princípio da precaução na regulação da inteligência artificial: 

seriam as leis de proteção de dados o seu portal de entrada?. 2019, p. 7. Disponível em: 

<https://brunobioni.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Bioni-Luciano_O-PRINCI%CC%81PIO-DA-

PRECAUC%CC%A7A%CC%83O-PARA-REGULAC%CC%A7A%CC%83O-DE-

INTELIGE%CC%82NCIA-ARTIFICIAL-1.pdf>. Acesso em 12 set. 2021. 
125 BIONI, Bruno Ricardo; LUCIANO, Maria. O princípio da precaução na regulação da inteligência artificial: 

seriam as leis de proteção de dados o seu portal de entrada?. 2019, p. 10. Disponível em: 

<https://brunobioni.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Bioni-Luciano_O-PRINCI%CC%81PIO-DA-

PRECAUC%CC%A7A%CC%83O-PARA-REGULAC%CC%A7A%CC%83O-DE-

INTELIGE%CC%82NCIA-ARTIFICIAL-1.pdf>. Acesso em 12 set. 2021. 
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O motivo para essa relação entre os princípios reside no entendimento de que a 

elasticidade do conteúdo da obrigação de prestação de contas seria diretamente proporcional à 

participação e ao engajamento da sociedade nos circuitos decisórios126. Essa abertura a 

deliberações públicas permitiria que a discussão relativa à definição de riscos se mantivesse 

plural e correspondente aos valores da sociedade em questão, e levaria, como consequência, à 

capacidade decisória sobre o emprego ou não de uma inteligência artificial (IA) no país. Ao 

mesmo tempo, seria um passo a caminho da redistribuição do poder deliberativo das grandes 

empresas de tecnologia quanto ao emprego dessas IAs. 

Ainda sobre a aplicabilidade de medidas preventivas, é relevante destacar a importância 

que tem sido atribuída aos relatórios de impacto à proteção de dados pessoais (RIPDP). 

Basicamente, esses relatórios teriam como conteúdo o registro dos processos de tratamento de 

dados e as respectivas medidas adotadas para mitigar os riscos relativos aos direitos de seus 

titulares127. Na Europa, o controlador, que é o que detém o poder de tomada de decisão na 

cadeia de tratamento de dados, é obrigado a executar um RIPDP sempre que a situação for de 

alto risco128. No Brasil, por outro lado, o art. 10, §3º, da LGPD, prevê a faculdade da Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados (ANPD) em solicitar ao controlador esse relatório, não 

indicando sequer que elementos e que tipo de análise se espera encontrar em tal documento129, 

o que pode ser entendido como uma perda para o potencial de aplicação do princípio da 

prevenção. 

Destaca-se que, mesmo com a aplicação de tais medidas preventivas, a total ausência 

de riscos quanto ao uso de IA não é considerada uma opção. Isso porque, conforme foi 

 
126 BIONI, Bruno Ricardo; LUCIANO, Maria. O princípio da precaução na regulação da inteligência artificial: 

seriam as leis de proteção de dados o seu portal de entrada?. 2019, p. 10. Disponível em: 

<https://brunobioni.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Bioni-Luciano_O-PRINCI%CC%81PIO-DA-

PRECAUC%CC%A7A%CC%83O-PARA-REGULAC%CC%A7A%CC%83O-DE-

INTELIGE%CC%82NCIA-ARTIFICIAL-1.pdf>. Acesso em 12 set. 2021. 
127 BIONI, Bruno Ricardo; LUCIANO, Maria. O princípio da precaução na regulação da inteligência artificial: 

seriam as leis de proteção de dados o seu portal de entrada?. 2019, p. 10-11. Disponível em: 

<https://brunobioni.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Bioni-Luciano_O-PRINCI%CC%81PIO-DA-

PRECAUC%CC%A7A%CC%83O-PARA-REGULAC%CC%A7A%CC%83O-DE-

INTELIGE%CC%82NCIA-ARTIFICIAL-1.pdf>. Acesso em 12 set. 2021. 
128 BIONI, Bruno Ricardo; LUCIANO, Maria. O princípio da precaução na regulação da inteligência artificial: 

seriam as leis de proteção de dados o seu portal de entrada?. 2019, p. 11. Disponível em: 

<https://brunobioni.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Bioni-Luciano_O-PRINCI%CC%81PIO-DA-

PRECAUC%CC%A7A%CC%83O-PARA-REGULAC%CC%A7A%CC%83O-DE-

INTELIGE%CC%82NCIA-ARTIFICIAL-1.pdf>. Acesso em 12 set. 2021. 
129 BIONI, Bruno Ricardo; LUCIANO, Maria. O princípio da precaução na regulação da inteligência artificial: 

seriam as leis de proteção de dados o seu portal de entrada?. 2019, p. 11. Disponível em: 

<https://brunobioni.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Bioni-Luciano_O-PRINCI%CC%81PIO-DA-

PRECAUC%CC%A7A%CC%83O-PARA-REGULAC%CC%A7A%CC%83O-DE-

INTELIGE%CC%82NCIA-ARTIFICIAL-1.pdf>. Acesso em 12 set. 2021. 

 



53 

 

reiteradamente dito ao longo deste trabalho, concomitante ao desenvolvimento tecnológico que 

permitiu a ocorrência de um fluxo cada vez maior de dados, foram também criadas máquinas 

capazes de armazenar, organizar, estruturar e compreender esse mesmo fluxo, através do uso 

de algoritmos130. Ocorre que estes mesmos algoritmos, isto é, as instruções que definem a 

forma com que esses dados serão utilizados, não são isentos de subjetividade, erro ou 

manipulação131, uma vez que programados por seres humanos. 

O modo com que isso se relaciona com o tema principal do trabalho, que é a questão 

publicitária no Facebook e no Instagram, é que, cada vez mais, decisões automatizadas, como 

os anúncios que cada usuário recebe ao utilizar essas plataformas, são realizadas com base em 

sistemas de perfilização. Cláudia Lima Marques e Guilherme Mucelin definem perfilização 

como ‘um sistema de “descoberta” de correlações entre dados que podem ser usados para a 

identificação e a representação de um ser humano em determinado grupo, a fim de 

individualizar e representar um sujeito ou para segmentá-lo em grupos ou categorias’132. Uma 

das problemáticas desse tipo de sistema é que, como já foi demonstrado, eles têm como objetivo 

analisar tendências comportamentais e emocionais desses mesmos usuários, algo que foi aqui 

interpretado como exploração de sua vulnerabilidade.  

Se por um lado, essa automatização é capaz de apresentar anúncios mais precisos 

quanto aos interesses do consumidor, por outro, ela potencializa os riscos decorrentes de vícios 

ou má-interpretações advindas dos sistemas de IA operantes. Considerando a dimensão do 

alcance da empresa Facebook, demonstrada, por exemplo, no gráfico referente à Figura 1, que 

informa as redes sociais mais populares em todo o mundo em Julho de 2021, em que o 

Facebook e o Instagram aparecem, respectivamente, em primeiro e em quarto lugar, entende-

se como incalculáveis os danos que a mesma pode vir a causar no caso de ocorrência de riscos 

como esses.  

 
130 MARQUES, Cláudia Lima; MUCELIN, Guilherme. Inteligência artificial e “opacidade” no consumo: a 

necessária revalorização da transparência para a proteção do consumidor. In: TEPEDINO, Gustavo; SILVA, 

Rodrigo da Guia (Coord.). O Direito Civil na era da Inteligência Artificial. 1ª ed. São Paulo: Thomson Reuters 

Brasil, 2020, p. 412. 
131 BIONI, Bruno Ricardo; LUCIANO, Maria. O princípio da precaução na regulação da inteligência artificial: 

seriam as leis de proteção de dados o seu portal de entrada?. 2019, p. 2. Disponível em: 

<https://brunobioni.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Bioni-Luciano_O-PRINCI%CC%81PIO-DA-

PRECAUC%CC%A7A%CC%83O-PARA-REGULAC%CC%A7A%CC%83O-DE-

INTELIGE%CC%82NCIA-ARTIFICIAL-1.pdf>. Acesso em 12 set. 2021. 
132 MARQUES, Cláudia Lima; MUCELIN, Guilherme. Inteligência artificial e “opacidade” no consumo: a 

necessária revalorização da transparência para a proteção do consumidor. In: TEPEDINO, Gustavo; SILVA, 

Rodrigo da Guia (Coord.). O Direito Civil na era da Inteligência Artificial. 1ª ed. São Paulo: Thomson Reuters 

Brasil, 2020, p. 415. 
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Nesse sentido, o CDC, em seu art. 39, IV, classifica como abusiva a prática comercial 

que se prevaleça da fraqueza ou ignorância do consumidor para impor sobre ele produtos e 

serviços. Da mesma forma, pode-se entender como abusivas as condições contratuais 

inalteráveis dessas plataformas que estabelecem obrigações que colocam o consumidor em 

desvantagem exagerada, que sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV, CDC) 

ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção do consumidor (art. 51, XV, CDC). 

O problema é que, ao consumidor, essa abusividade nem sempre é facilmente perceptível ou 

possível de ser evitada, pois só aceitando seus termos de uso por completo é que ele será capaz 

de utilizar o serviço. 

Quanto aos princípios da finalidade133, da adequação134, da necessidade135 e da 

segurança136, dispostos nos incisos I, II, III e VII, do art. 6º, da LGPD, respectivamente, 

entende-se a existência do risco de serem eles desvirtuados para melhor atenderem aos 

interesses financeiros das grandes empresas, no caso, a Facebook. Considerando que quase a 

totalidade da sua receita, como demonstrado na Figura 8 do capítulo anterior, advém da venda 

de espaços para o exercício da publicidade direcionada, é muito provável que haverá resistência 

quanto a regulamentações que limitem de forma mais incisiva a coleta de dados dos usuários 

nas suas principais plataformas, já que até mesmo o menor deles pode ser utilizado para a 

operação dos modelos preditivos e de engajamento, apresentados no capítulo III.  

Encarando-se desta forma, resta demonstrada a importância de serem estabelecidas 

diretrizes éticas correspondentes à realidade brasileira. É feita essa especificação porque é 

lógica e comprovada a conclusão de que as falhas decorrentes dos sistemas de IA afetam 

desproporcionalmente os grupos marginalizados, enquanto beneficiam alguns poucos 

privilegiados. Por isso, tendo em vista que os esforços globais voltados ao uso ético da IA 

costumam partir de apenas algumas regiões do mundo, particularmente da América do Norte e 

do noroeste da Europa137, corre-se o risco de serem desenvolvidos padrões, no mínimo, sem 

 
133 Definido pela Lei 13.709/2018 como: “realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, 

explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas 

finalidades”. 
134 Descrito na LGPD como: “compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo 

com o contexto do tratamento”. 
135 Entendido pela lei como: “limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, 

com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento 

de dados”. 
136 Delimitado pela LGPD como sendo a “utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os 

dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 

comunicação ou difusão”. 
137 GUPTA, Abhishek; HEATH, Victoria. AI ethics groups are repeating one of society’s classic mistakes – Too 

many councils and advisory boards still consist mostly of people based in Europe or the United States. Disponível 
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aplicação regional prática, por não serem compreendidas suas especificidades sociais e 

culturais. 

Infelizmente, hoje, o campo ético da IA se encontra sob o risco de se ver limitado a 

linguagens, ideias, teorias e desafios originários, principalmente, da América do Norte, Europa 

Ocidental e Leste Asiático138. Essa falta de diversidade regional é diretamente refletida na atual 

concentração de pesquisas sobre sistemas de IA: 86% dos artigos publicados em conferências 

sobre o tema, em 2018, foram atribuídos a autores do Leste Asiático, América do Norte e 

Europa e menos de 10% das referências listadas nos artigos publicados nessas regiões foram 

escritos por autores de outras regiões139. 

Na China, por exemplo, têm surgido iniciativas interessantes de regulação de 

algoritmos. Em agosto de 2021, a Administração do Ciberespaço da China divulgou uma 

proposta preliminar com 30 itens que proíbem práticas incentivadoras do vício ou do alto 

consumo, além de quaisquer atividades que ponham em perigo a segurança nacional ou 

perturbem a ordem social e econômica140. Neste mesmo ano, o governo chinês também adotou 

uma série de medidas de repressão referentes a práticas de monopólio e de concorrência desleal 

praticadas pelas indústrias de tecnologia141. 

Outras práticas, como a de compliance, também têm sido apontadas como medidas 

efetivas possíveis. O termo se refere ao “conjunto de ações a serem adotadas no ambiente 

corporativo para que se reforce anuência da empresa à legislação vigente, de modo a prevenir 

a ocorrência de infrações ou, já tendo ocorrido o ilícito, propiciar o imediato retorno ao 

 
em: <https://www.technologyreview.com/2020/09/14/1008323/ai-ethics-representation-artificial-intelligence-

opinion/>. Disponível em 12 set. 2021. 
138 GUPTA, Abhishek; HEATH, Victoria. AI ethics groups are repeating one of society’s classic mistakes – Too 

many councils and advisory boards still consist mostly of people based in Europe or the United States. Disponível 

em: <https://www.technologyreview.com/2020/09/14/1008323/ai-ethics-representation-artificial-intelligence-

opinion/>. Disponível em 12 set. 2021. 
139 GUPTA, Abhishek; HEATH, Victoria. AI ethics groups are repeating one of society’s classic mistakes – Too 

many councils and advisory boards still consist mostly of people based in Europe or the United States. Disponível 

em: <https://www.technologyreview.com/2020/09/14/1008323/ai-ethics-representation-artificial-intelligence-

opinion/>. Disponível em 12 set. 2021. 
140 Discussões similares têm ocorrido em vários países. Em audiências ocorridas em março de 2021, no Congresso 

dos EUA, as empresas Facebook e Google foram acusadas de usar suas plataformas para viciar crianças nos 

serviços por elas oferecidos, como o Instagram e o YouTube, respectivamente. HUANG, Zheping. China estuda 

regras para controlar algoritmos de tecnologia. Disponível em: 

<https://www.bloomberglinea.com.br/2021/08/27/china-estuda-regras-para-controlar-algoritmos-de-

tecnologia/>. Acesso em 12 set. 2021.   
141 HUANG, Zheping. China estuda regras para controlar algoritmos de tecnologia. Disponível em: 

<https://www.bloomberglinea.com.br/2021/08/27/china-estuda-regras-para-controlar-algoritmos-de-

tecnologia/>. Acesso em 12 set. 2021. 
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contexto de normalidade e legalidade”142. Programas como estes estão relacionados à fixação 

de controles internos dos agentes econômicos que, em complementaridade aos esforços de 

regulação estatal, os auxiliem na tarefa de se manterem em conformidade com a lei e com suas 

próprias políticas corporativas. 

Em artigo sobre o tema, as autoras Ana Frazão, Milena Donato Oliva e Viviane da 

Silveira Abilio atentaram para a necessidade da existência de elementos mínimos capazes de 

estruturar um programa de compliance verdadeiramente efetivo. Partindo de experiências 

brasileiras e estrangeiras, elas chegaram ao total de dez pontos centrais a serem observados 

pelas organizações, que, em observância à pertinência temática deste trabalho, não poderão ser 

aqui esgotados. São eles: a avaliação contínua de riscos e atualização do programa, a elaboração 

de códigos de ética e conduta, uma organização compatível com o risco da atividade, o 

comprometimento da alta administração, a autonomia e independência do setor de compliance, 

o fornecimento de treinamentos periódicos aos funcionários, a criação de uma cultura 

corporativa de respeito à ética e às leis, o monitoramento constante dos controles e processos, 

a existência de canais seguros e abertos de comunicação de infrações e mecanismos de proteção 

dos informantes e, por último, a detecção, apuração de punição de condutas contrárias ao 

programa de compliance143.         

Dito isto, pode-se dizer que o que se espera do arcabouço legal brasileiro é que ele seja 

capaz de zelar pelos interesses de seus cidadãos, especialmente, no caso aqui em discussão, 

enquanto parte vulnerável que são da sociedade de consumidores. Tal objetivo não visa impor 

sobrecargas às normas consumeristas já em vigor no país, mas, como vem sendo demonstrado 

até aqui, complementá-las com outras fontes, como a própria LGPD, e práticas, como as de 

accountability e compliance, que permitam o combate de novas práticas comerciais desleais, 

protejam os dados pessoais e a privacidade dos consumidores e evitem casos de assédio e de 

discriminação144.  

Importante frisar o entendimento, a que se chegou pela leitura e pesquisa realizada para 

a formulação do presente trabalho, que o debate a respeito da proteção de dados não deve se 

 
142 FRAZÃO, Ana. Programas de compliance e critérios de responsabilização de pessoas jurídicas por ilícitos 

administrativos. In: ROSSETTI, Maristela Abla; PITTA, Andre Grunspun. Governança corporativa: avanços e 

retrocessos. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 42. 
143 FRAZÃO, Ana; OLIVA, Milena Donato; ABILIO, Viviane da Silveira. Compliance de dados pessoais. In: 

FRAZÃO, Ana; TEPEDINO, Gustavo; OLIVA, Milena Donato (coord.). A lei geral de proteção de dados 

pessoais e suas repercussões no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 687-693. 
144 MARQUES, Cláudia Lima; MUCELIN, Guilherme. Inteligência artificial e “opacidade” no consumo: a 

necessária revalorização da transparência para a proteção do consumidor. In: TEPEDINO, Gustavo; SILVA, 

Rodrigo da Guia (Coord.). O Direito Civil na era da Inteligência Artificial. 1ª ed. São Paulo: Thomson Reuters 

Brasil, 2020, p. 412. 
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encerrar no frio cumprimento da lei. É necessário que este se torne o objetivo maior e a prática 

a ser internalizada por todos os agentes envolvidos na cadeia de produção desse novo sistema 

em vigor, desde programadores, aos donos das empresas de tecnologia, chegando aos 

fornecedores e, por último, mas não menos importante, aos consumidores, a fim de que estes 

tenham seus direitos fundamentais à privacidade, intimidade e dignidade assegurados, do início 

ao fim da cadeia de produção. 
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CONCLUSÃO 

         

Como se pode denotar das considerações feitas ao longo deste trabalho, a constatação 

de Bauman de que o consumo deixou para trás sua característica de subsistência básica, sendo 

alienada do homem moderno em prol do consumismo145 acabou por se demonstrar como 

correta. Principalmente após começar a ter seus dados coletados e tratados por sistemas de IA, 

operantes em redes sociais como o Facebook e o Instagram, o consumidor vem sofrendo a 

perda gradativa de sua liberdade de escolha ao ter suas próprias emoções voltadas contra si e 

suas escolhas e condutas alteradas conforme os interesses do mercado.  

Por mais que ressalvas sobre o real alcance da ciência comportamental em que seus 

sistemas de IA operam possam ser feitas, como o seu alto caráter determinista, não é possível 

descartar a escala em que operam, isto é, com uma grande quantidade e variedade de dados de 

milhões de indivíduos, conforme pode se denotar pelos gráficos apresentados no Capítulo III, 

de modo que sua influência não resta de todo sem efeitos e, logo, de riscos. Conforme se 

verificou neste mesmo Capítulo III, esse comportamento, por vezes irracional, do consumidor 

é capaz de ser conduzido pelo design das plataformas digitais, onde passou a encontrar os 

objetos de desejo cuidadosamente selecionados para corresponder aos seus interesses.  

O que se conclui desde trabalho, no entanto, é que o modo com que essa prática é 

realizada explora a vulnerabilidade do consumidor de maneira totalmente nova, ao não seguir 

os parâmetros legais estabelecidos para as relações de consumo nem para o tratamento de 

dados, dos quais essa curatela de produtos e serviços são inferidos. Esta crítica não é 

direcionada à estratégia publicitária de estudar o comportamento dos consumidores com o 

objetivo de oferecer a eles produtos e serviços da maneira que mais lhe atraiam, posto que não 

é recente, mas às novas possibilidades oferecidas à área pela tecnologia, que podem implicar 

em violações aos direitos fundamentais do consumidor. Em decorrência delas que o fornecedor 

possui, atualmente, o poder de afetar decisões, desejos e comportamentos do consumidor de 

modo nunca visto, algo que pode ter crescido ainda mais após o uso intenso dessas redes 

durante a pandemia da Covid-19.  

Além dessa imersão cada vez maior no mundo digital, não é possível ignorar também 

o impacto causado pela natureza relacional tão presente nas redes sociais, tanto a nível 

interpessoal quanto com as próprias plataformas, das quais o consumidor é cada dia mais 

 
145 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2008, p. 41. 
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dependente e, por consequência, também mais vulnerável. Como consequência dessa 

conectividade, sua relação com o modo de interpretar o mundo acaba por ser afetada, em maior 

grau, pelas expectativas, movida pela pressa e desnorteada pelo excesso de informações. 

O consumidor brasileiro, em especial, parece se encontrar em destacada posição de 

vulnerabilidade, dado o alcance e contexto das redes Facebook e Instagram no país, onde 

encontram grande número de adeptos, conforme demonstra a Figura 5 do Capítulo III, onde o 

Brasil aparece em quarto lugar no ranking de países líderes quanto ao número de usuários do 

Facebook, no mês de julho de 2021. Relembrando ainda que, pela pesquisa realizada pela 

Quartz, mencionada neste mesmo capítulo, 55% destes usuários afirmaram, em 2015, acreditar 

que esta plataforma se tratava da própria internet146. Soma-se a estes fatores o despreparo legal 

e institucional, público e privado, quanto à proteção dos dados no país, mesmo quando diversas 

outras nações já demonstraram grande preocupação quanto aos riscos de vício e manipulação 

comportamental que plataformas como estas têm o potencial de gerar. 

Respondendo, então, à indagação inicial apresentada na introdução deste trabalho, a 

LGPD não aparenta estar apta, no momento, a resguardar os interesses e direitos do cidadão 

brasileiro. No entanto, estratégias preventivas como as de compliance e regulações pautadas 

em princípios éticos regionais, acompanhadas da efetivação dos próprios princípios 

estabelecidos na LGPD, em especial destaque o de prestação de contas, sinalizam ser mais 

eficientes do que esperar do consumidor um esclarecimento individual que lhe é inalcançável. 

O objetivo final é fazer da proteção de dados uma cultura a ser seguida, sendo esclarecida a 

todos da cadeia de produção, com o suporte adequado, sua devida importância para a 

preservação da dignidade e da intimidade do consumidor enquanto pessoa, não como um mero 

conjunto de dados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
146 MINARI, Leo. Millions of Facebook users have no idea they’re using the internet. 2015. Disponível em: 

<https://qz.com/333313/milliions-of-facebook-users-have-no-idea-theyre-using-the-internet/>. Acesso em 18 de 

ago. de 2021. 



60 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABRUSIO, Juliana. Com certo atraso, Brasil finalmente é inserido no rol de países com 

marco legal em proteção de dados. 2018. Disponível em: 

<https://www.migalhas.com.br/depeso/286385/com-certo-atraso--brasil-finalmente-e-

inserido-no-rol-de-paises-com-marco-legal-em-protecao-de-dados>. Acesso em 01 set. 2021. 

   

ALBERTSON FINEMAN, Martha. The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the 

Human Condition Essay. Yale Journal of Law and Feminism, v. 20, p. 1-24, 2008. 

ALPA, Guido. Il diritto dei consumatori. 2ª ed. Roma: Laterza, 2002. 

 

ANDRADE, Norberto Almeida; RAINATTO, Giuliano Carlo; FARIA, Jucilene Moreira de 

Barros; SILVA, André Luis da. Jornada de engajamento do consumidor por meio do 

Marketing 4.0 e o Big Data. Revista Brasileira de Pesquisas de Marketing, Opinião e Mídia, 

São Paulo, v. 11, n. 3, p. 272-287, 2018. 

 

ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES 

EXCHANGE ACT OF 1934 - FOR THE FISCAL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020. 

2020. Disponível em: <http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001326801/4dd7fa7f-

1a51-4ed9-b9df-7f42cc3321eb.pdf>. Acesso em 24 ago. 2021.   

 

ARBEX, Gabriela; MARI, Angelica. FORBES Insider: SEMrush, Endeavor, Plug and 

Play, Pulse. 2020. Disponível em: <https://www.forbes.com.br/forbes-tech/2020/04/pesquisa-

revela-os-setores-que-estao-se-dando-bem-na-crise-causada-pela-pandemia/>. Acesso em 14 

maio 2021. 

 

ASSOCIATED PRESS. Judge approves $650m settlement of privacy lawsuit Against 

Facebook. 2021. Disponível em: 

<https://www.theguardian.com/technology/2021/feb/27/facebook-illinois-privacy-lawsuit-

settlement>. Acesso em 23 ago. 2021.   

 

BACHRACH, Yoram; KOSINSKI, Michal; GRAEPEL, Thore; KOHLI, Pushmeet; 

STILLWELL, David. Personality and patterns of Facebook usage. Proceedings of the 4th 

Annual ACM Web Science Conference. ACM, jun. 2012. Disponível em: 

https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/personality-and-patterns-of-facebook-

usage/. Acesso em: 12 set. 2021. 

 

BAUMAN, Zygmunt. Entrevista com Zygmunt Bauman. Tempo social, v. 16, n. 1, São 

Paulo, junho de 2004. Entrevista concedida a Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke. Disponível 

em: 

<https://www.scielo.br/j/ts/a/JjQcm7wmFXWn5ZPTWVyTSSM/?format=pdf&lang=pt>. 

Acesso em 12 set. 2021. 

 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.  

           

BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. 

Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 

 

BENJAMIN, Antonio Herman. V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. 

Manual de Direito do Consumidor. 3ª ed. São Paulo: RT, 2010. 



61 

 

 

BENTES, Anna Carolina Franco; BRUNO, Fernanda Glória; FALTAY, Paulo. ECONOMIA 

PSÍQUICA DOS ALGORITMOS E LABORATÓRIO DE PLATAFORMA: 

MERCADO, CIÊNCIA E MODULAÇÃO DO COMPORTAMENTO. Revista 

FAMECOS, Porto Alegre, v. 26, n. 3, 2019. 

 

BIONI, Bruno Ricardo; LUCIANO, Maria. O princípio da precaução na regulação da 

inteligência artificial: seriam as leis de proteção de dados o seu portal de entrada?. 2019. 

Disponível em: <https://brunobioni.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Bioni-Luciano_O-

PRINCI%CC%81PIO-DA-PRECAUC%CC%A7A%CC%83O-PARA-

REGULAC%CC%A7A%CC%83O-DE-INTELIGE%CC%82NCIA-ARTIFICIAL-1.pdf>. 

Acesso em 12 set. 2021.  

 

CADWALLADR, Carole. ‘I made Steve Bannon’s psychological warfare tool’: meet the 

data war whistlebower. 2018. Disponível em: < 

https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/data-war-whistleblower-christopher-wylie-

faceook-nix-bannon-trump>. Acesso em 23 ago. 2021. 

 

CARQUI, Vagner Bruno Caparelli. O RISCO NA SOCIEDADE DE CONSUMO: 

SUPERINDIVIDAMENTE COMO PERDA DE CAPACIDADES. Revista de Direito, 

Globalização e Responsabilidade nas Relações de Consumo, v.1, n. 2, 2015, p. 256-272. 

 

CONASS. Painel de análise do excesso de mortalidade por causas naturais no Brasil. 2020. 

Disponível em: <https://www.conass.org.br/indicadores-de-obitos-por-causas-naturais/>. 

Acesso em 19 maio 2021. 

 

DOUGLAS, Mary. In the Active Voice. Routledge and Kegan Paul, 1998. 

 

DOWBOR, Ladislau. O capitalismo se desloca – Novas arquiteturas sociais. São Paulo: 

Edições Sesc São Paulo, 2020. 

 

EDISON RESEARCH. The Infinite Dial 2019. 2019. Disponível em: 

<https://www.edisonresearch.com/infinite-dial-2019/>. Acesso em: 18 ago. 2021.   

 

FACEBOOK. Biblioteca de Anúncios. S.d. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads

&country=US&media_type=all>. Acesso em 04 set. 2021. 

 

FRAZÃO, Ana; OLIVA, Milena Donato; ABILIO, Viviane da Silveira. Compliance de dados 

pessoais. In: FRAZÃO, Ana; TEPEDINO, Gustavo; OLIVA, Milena Donato (coord.). A lei 

geral de proteção de dados pessoais e suas repercussões no direito brasileiro. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2019.  

 

FRAZÃO, Ana. Programas de compliance e critérios de responsabilização de pessoas jurídicas 

por ilícitos administrativos. In: ROSSETTI, Maristela Abla; PITTA, Andre Grunspun. 

Governança corporativa: avanços e retrocessos. São Paulo: Quartier Latin, 2007. 

 

G1. Influenciadores digitais estão entre os primeiros da fila da vacinação contra Covi-19 

na Indonésia. 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-



62 

 

arte/noticia/2021/01/14/influenciadores-digitais-estao-entre-os-primeiros-da-fila-para-

vacinacao-contra-covid-19-na-indonesia.ghtml>. Acesso em 18 maio 2021. 

 

GUILLORY, Jamie E.; HANCOCK, Jeffrey T.; KRAMER, Adam D. I. Experimental 

evidence of massive-scale emotional contagion through social networks. PNAS, v. 111, n. 

24, p. 8788-8790, 2014. 

 

GUPTA, Abhishek; HEATH, Victoria. AI ethics groups are repeating one of society’s 

classic mistakes – Too many councils and advisory boards still consist mostly of people 

based in Europe or the United States. Disponível em: 

<https://www.technologyreview.com/2020/09/14/1008323/ai-ethics-representation-artificial-

intelligence-opinion/>. Disponível em 12 set. 2021. 

 

HELBERGER, Natali; MICKLITZ, Hans-W.; SAX, Marijin; STRYCHARZ, Joanna. 

Surveillance, consente and the vulnerable consumer. Regaining Citizen agency in the 

information economy. In: EU CONSUMER PROTECTION 2.0 – Structural asymmetries 

in digital consumer markets. Brussels, 2021. 

 

HONG, Sun-ha. Why Transparency Won’t Save Us. 2021. Disponível em: < 

https://www.cigionline.org/articles/why-transparency-wont-save-

us/?utm_campaign=newsletter_-

_23022021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station>. Acesso em 04 set. 2021.      

 

HONORATO, Ludimila. Home office faz 39% dos profissionais planejarem mudar de 

cidade. 2021. Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/sua-carreira,home-

office-faz-39-dos-profissionais-planejarem-mudar-de-cidade,70003628246>. Acesso em 19 

maio 2021. 

 

HUANG, Zheping. China estuda regras para controlar algoritmos de tecnologia. 

Disponível em: <https://www.bloomberglinea.com.br/2021/08/27/china-estuda-regras-para-

controlar-algoritmos-de-tecnologia/>. Acesso em 12 set. 2021. 

 

HUCKINS, Grace. An AI Used Facebook Data to Predict Mental Illness. 2020. Disponível 

em: <https://www.wired.com/story/an-ai-used-facebook-data-to-predict-mental-illness/>. 

Acesso em 21 julho 2021.   

 

JONES, Owen. Woke-washing: how brands are cashing in on the culture wars. 2019. 

Disponível em: <https://www.theguardian.com/media/2019/may/23/woke-washing-brands-

cashing-in-on-culture-wars-owen-jones>. Acesso em 26 abr. 2021. 

 

KANT, Immanuel. Resposta à Pergunta: Que é “Esclarecimento”? (Aufklärung). In: 

FERNANDES, Floriano de Sousa (tradução). IMMANUEL KANT textos seletos. 2ª ed. 

Petrópolis: VOZES, 1985. 

 

LEMOV, Rebecca. ‘Big data is people!’. 2016. Disponível em: <https://aeon.co/essays/why-

big-data-is-actually-small-personal-and-very-human>. Acesso em 06 set. 2021. 

 

LEVIN, Sam. Facebook told advertisers it can identify teens feeling ‘insecure’ and 

‘worthless’. 2017. Disponível em: 



63 

 

<https://www.theguardian.com/technology/2017/may/01/facebook-advertising-data-insecure-

teens>. Acesso em 25 ago. 2021. 

 

LYONS, Kim. Facebook releases shelved contente transparency report after criticismo it 

wasn’t being transparente. 2021. Disponível em: 

<https://www.theverge.com/2021/8/22/22636508/facebook-releases-shelved-content-

transparency-report-content-coronavirus>. Acesso em 04 set. 2021. 

 

MARQUES, Cláudia Lima; MUCELIN, Guilherme. Inteligência artificial e “opacidade” no 

consumo: a necessária revalorização da transparência para a proteção do consumidor. In: 

TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo da Guia (Coord.). O Direito Civil na era da 

Inteligência Artificial. 1ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.  

 

MINARI, Leo. Millions of Facebook users have no idea they’re using the internet. 2015. 

Disponível em: <https://qz.com/333313/milliions-of-facebook-users-have-no-idea-theyre-

using-the-internet/>. Acesso em 18 de ago. de 2021.        

 

NEGÓCIOS DA COMUNICAÇÃO. Redes Sociais e influenciadores crescem na pandemia. 

2020. Disponível em: <https://portaldacomunicacao.com.br/2020/04/redes-sociais-e-

influenciadores-crescem-na-pandemia/>. Acesso em 25 maio 2021. 

 

NIX, Alexander. Cambridge Analytica – The Power of Big Data and Psychographics. 

2016. Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=n8Dd5aVXLCc>. Acesso 

em 07 set. 2021.    

 

NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 12ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 

2018. 

 

PERONI, L.; TIMMER, A. Vulnerable Groups: The Promise of an Emerging Concept in 

European Human Rights Convention Law. International Journal of Constitutional Law, v. 

11, p. 1056-1085, 2013. 

 

ROSENBERG, Matthew; CONFESSORE, Nicholas; CADWALLADR, Carole. How Trump 

Consultants Exploited the Facebook Data of Millions. 2018. Disponível em: < 

https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-

campaign.html?searchResultPosition=1>. Acesso em 23 ago. 2021. 

 

SÁNCHEZ-VALLEJO, María Antonia. Estados Unidos processam Facebook por 

monopólio. 2020. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/economia/2020-12-09/estados-

unidos-processam-facebook-por-monopolio.html>. Acesso em 23 ago. 2021.   

 

SANTOS E SILVA, Cândido Francisco Duarte dos. RECONHECIMENTO DO OUTRO 

COMO IGUAL EM UMA CULTURA DE CONSUMO. In: Colóquio Habermas e VI 

Colóquio Filosofia da Informação. Rio de Janeiro, 2019. 

 

SEABROOK, Jeremy. The Race for Riches: The Human Costs of Wealth. Basingstoke: 

Marshall Pikering, 1988. 

 



64 

 

STATISTA. Distribution of Instagram users in Brazil as of June 2021, by age group. 2021. 

Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/866268/instagram-user-share-brazil-

age/>. Acesso em 18 de ago. 2021.   

 

STATISTA. Leading countries based on Facebook audience size as of July 2021 (in 

millions).  2021. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-

countries-based-on-number-of-facebook-users/>. Acesso em 18 de ago. de 2021. 

 

STATISTA. Number of Facebook users in Brazil from 2017 to 2025. 2020. Disponível em: 

<https://www.statista.com/statistics/244936/number-of-facebook-users-in-brazil/>. Acesso 

em 18 ago. 2021.     

 

STATISTA. Most popular social networks worldwide as of July 2021, ranked by number 

of active users (in millions). 2021. Disponível em:  

<https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-

users/>. Acesso em 18 ago. 2021.   

 

TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do 

consumidor: direito material e processual. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: MÉTODO, 

2014. 

 

THALER, R. H.; SUNSTEIN, C. R.; BALZ, J. P. Choice architecture. In: The behavioral 

foundations of public policy, p. 428-439, Ed. E. Shafir, Princeton, NJ: Princeton University 

Press, 2013. 

 

VINCENT, James. Facebook bans academics who researched ad transparency and 

misinformation on Facebook. 2021. Disponível em: 

<https://www.theverge.com/2021/8/4/22609020/facebook-bans-academic-researchers-ad-

transparency-misinformation-nyu-ad-observatory-plug-in>. Acesso em 04 set. 2021.   

 

YEUNG, Luciana L. Friedrich Hayek, liberdade econômica, a MP e a lei de liberdade 

econômica: porque é necessária? In: SALOMÃO, Luis Felipe; FRAZÃO, Ana (Coord.). Lei 

de liberdade econômica e seus impactos no Direito brasileiro. 1ª ed. São Paulo: Thomson 

Reuters Brasil, 2020. 

 

YOUNGER PEOPLE. Instagram Ranked Worst fpr Young People’s Mental Health. 2017. 

Disponível em: <https://www.rsph.org.uk/about-us/news/instagram-ranked-worst-for-young-

people-s-mental-health.html>. Acesso em 23 abr. 2021.   

 




