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ApresentAção
Quem somos

O Grupo de Pesquisa e Ensino em Inovação 
(GEPI) visa, por meio deste relatório, tornar 
públicas as discussões e reflexões alcançados 
no contexto do Projeto de Pesquisa 
Aplicada - Um Novo Mundo de Dados.

Sediado na Escola de Direito de São Paulo da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV Direito SP), o 
GEPI constitui espaço de reflexão e produção 
acadêmica sobre possíveis impactos de 
novas tecnologias na sociedade. O grupo 
possui uma equipe multidisciplinar dedicada 
a conduzir pesquisas empíricas focadas em 
tensões entre tecnologia, sociedade e direito 
nos dias atuais e em criar bens públicos que 
contribuam para o entendimento do papel do 
sistema jurídico frente aos desafios trazidos 
pela introdução de novas tecnologias nos 
diferentes âmbitos sociais.

Desde sua criação, em 2011, o GEPI tem 
contribuído para o debate de temas atuais e 
complexos do campo de Direito, Tecnologia 
e Sociedade, tais como democracia digital 
e remoção de conteúdo digital ao longo do 
processo eleitoral; discurso de ódio nas redes 
sociais; inteligência artificial e profissões 
jurídicas; criptografia, cibersegurança e law 
enforcement; privacidade e proteção de 
dados pessoais, dentre outros.

um novo mundo de dAdos

O Projeto Um Novo Mundo de Dados 
nasceu da proposta de se discutir o desafio 
da proteção de dados pessoais no Brasil. 
Tomamos como ponto de partida casos 
empíricos em setores específicos da economia 
brasileira marcados pelo uso intensivo de 
dados, estabelecendo diálogos com com os 
três projetos de lei (PLs) em tramitação no 

Congresso Nacional que buscam regular 
o tema e com debates acadêmicos em 
âmbito nacional e internacional. Para tanto, 
foram selecionadas três frentes para o 
desenvolvimento da pesquisa aplicada, a 
saber: saúde digital, cidades inteligentes e 
agricultura de precisão-digital.

A pesquisa buscou responder aos seguintes 
questionamentos:

i. Se e quais são os pontos de convergência, 
entre áreas absolutamente distintas, que 
justifiquem a existência de uma lei geral 
de proteção de dados pessoais;

ii. Quais dados são extraídos, como são 
coletados e como se dá seu tratamento, 
que justificaria a necessidade dessa 
regulação; e

iii. Como esses dados podem ser utilizados 
a fim de gerar transformações em cada 
um dos setores e também se reverter em 
impacto social, no sentido de se explorar 
dados a serviço da sociedade.

Os três casos analisados têm nos dados 
coletados um elemento central para 
seu crescimento nos próximos anos e 
mostram como essa transformação já está 
acontecendo. A proposta deste relatório é 
descrever este processo, além de contribuir 
com o debate no âmbito legislativo em torno 
da proteção de dados pessoais no país.

Uma lei desse tipo não deve impedir ou 
limitar o desenvolvimento desses setores, 
mas sim criar regras e garantias que 
ampliem a segurança jurídica de operações 
de tratamento de dados pessoais para 
gestores públicos e empresas que baseiam 
suas estratégias negociais no uso desses 
dados - percebendo-os, portanto, como 
ativos. Por esta razão, a pesquisa pretendeu 
uma melhor compreensão sobre os tipos 
de dados coletados em cada setor, seu 
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fl uxo dentro de cada iniciativa estudada, 
seu ciclo de vida e sua importância para 
determinadas atividades.

Nosso propósito foi buscar compreender 
quanto os principais projetos de leis de 
proteção de dados pessoais em tramitação 
no Congresso Nacional1 podem conferir 
maior segurança jurídica e proteção a 
usuários no contexto das iniciativas que 
fazem uso desses dados.

A fi m de apresentar os resultados 
alcançados com a pesquisa, realizada entre 
setembro de 2016 e agosto de 2017, este 
documento está organizado da seguinte 
forma: na Introdução, apresenta-se o 
contexto e os argumentos que justifi caram 
a realização da pesquisa. Na segunda parte, 
é apresentado o Percurso Metodológico 

1.  A saber, trata-se do Projeto de Lei nº 5.276/2016 (“PL 5276/16), elaborado no âmbito do Projeto Pensando o Direito, do Ministério da 
Justiça; o Projeto de Lei do Senado nº 330/13 (“PL 330/13”), de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares (PSB/SE), cuja versão atual 
inclui um aditivo de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP); e o Projeto de Lei nº 4.060/12 (“PL 4060/12”), de autoria do 
Deputado Federal Milton Monti (PR/SP).

que respaldou todas as etapas da 
investigação, a escolha dos estudos de 
caso, materiais e métodos empregados, 
dentre outras informações pertinentes 
às metodologias empregadas para a 
condução da pesquisa em todas as frentes. 
A terceira parte do relatório é dedicada 
aos Estudos de Caso propriamente 
ditos, dedicada a mapear oportunidades 
e desafios no que diz respeito ao uso 
intensivo de dados nos setores estudados 
e sua relação com uma possível lei geral de 
proteção de dados pessoais no país. Por 
fim, serão apresentados alguns achados 
da pesquisa, semelhanças e diferenças 
entre os setores e como uma lei geral de 
proteção de dados pessoais pode impactá-
los a médio e longo prazo.

1.  A saber, trata-se do Projeto de Lei nº 5.276/2016 (“PL 5276/16), elaborado no âmbito do Projeto Pensando o Direito, do Ministério da 
Justiça; o Projeto de Lei do Senado nº 330/13 (“PL 330/13”), de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares (PSB/SE), cuja versão atual 
inclui um aditivo de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP); e o Projeto de Lei nº 4.060/12 (“PL 4060/12”), de autoria do 
Deputado Federal Milton Monti (PR/SP).
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A compreensão da expressão “sociedade 
da informação” nos dias atuais está 
diretamente relacionada com a forma como 
dados pessoais de usuários são coletados, 
tratados, analisados e, posteriormente, 
descartados por empresas, governos e 
entidades da sociedade civil organizada. 
São diversas as dimensões de debate sobre 
o papel de operações envolvendo dados 
pessoais na economia (e.g., bem, ativo 
financeiro), nas relações sociais (e.g., mapas 
de conflitos) e na política (e.g., uso de bots 
em período eleitoral).

No ano de 2011, por exemplo, segundo 
levantamento realizado pela Statista, 
as receitas advindas de operações de 
tratamento e análise de grandes volumes de 
dados por provedores de serviços na Internet 
totalizaram o montante de U$ 7.6 bilhões no 
mundo. Quatro anos mais tarde, em 2015, 
este valor alcançou a cifra de 22.6 bilhões de 
Dólares, um crescimento de cerca de 300%. 
Para 2017, a projeção é que o mercado de 
dados cresça pouco menos de 34 bilhões de 
Dólares em receita.

Empresas que começaram como startups 
(empresas nascentes de base tecnológica) 
no começo dos anos 2000, Google, Facebook, 
Twitter, Double Click, se tornaram empresas 
de grande porte com atuação internacional 
em 2015, criando modelos de negócio 
integralmente baseados em operações de 
coleta, tratamento e análise de dados dos 
usuários de seus serviços.

Por um lado, o governo eletrônico, capaz 
de permitir o acesso à serviços públicos 
via plataformas eletrônicas online, pode 
se valer da coleta e análise de dados para 
compreender as demandas da população. 
Por outro, a oferta privada e gratuita de 
aplicativos de Internet, que baseia o seu 
modelo de negócio em receitas advindas de 
anúncios publicitários construídos a partir do 

histórico de navegação do usuário. A partir 
desses, dentre outros exemplos, torna-se 
cada vez mais relevante o debate sobre os 
limites do uso de dados pessoais.

Para dar conta deste cenário, diversos 
países criaram os seus modelos jurídicos 
de proteção dados pessoais, definindo, por 
exemplo: (i) seu conceito; (ii) os requisitos 
para operações de coleta, tratamento, 
análise e descarte de dados; (iii) os agentes 
responsáveis nestas operações; (iv) as regras 
para a transferência internacional dos 
mesmos; (v) as autoridades regulatórias da 
proteção de dados pessoais, dentre outros 
tópicos. Tais tentativas estão sendo colocadas 
à prova pelas constantes transformações nas 
atividades  de tratamento de dados e pelas 
peculiaridades setoriais de determinados 
segmentos da economia.

Na área da Saúde, organizações privadas 
como TransCelerate, BioPharma e Novartis 
estão trabalhando para construir complexos 
padrões de anonimização de dados de 
pacientes que contribuam para a pesquisa 
médica de maneira segura. A desidentificação 
de dados sensíveis sobre saúde é muito 
relevante para manter a privacidade e, 
portanto, qualquer execução insuficiente 
de técnicas de anonimização pode levar a 
graves repercussões.

Já na área de Cidades Inteligentes, 
há iniciativas como o Centro de 
Operações Rio, que integra cerca de 
30 órgãos públicos no monitoramento 
e gerenciamento da cidade. Gerir a 
forma com que estes dados sejam 
compartilhados de maneira segura para 
cidadãos e relevante para a formulação 
da política pública é um grande desafio 
deste setor. 

O setor do agrícola, por sua vez, também vem 
mostrando sua forte conexão com a temática. 
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Em novembro de 2014, a American Farm 
Bureau Federation liderou uma coalizão 
abarcando empresas de tecnologia agrícola 
relevantes no contexto norte-americano 
a fim de apresentar alguns princípios2  
que tratassem de questões relevantes 
relativas ao uso intensivo de dados 
também no campo. Dentre eles: controle 
e a propriedade dos dados, transparência, 
portabilidade, compartilhamento e garantias 
de responsabilidade e segurança em relação 
aos dados relativos a uma propriedade e/ou 
atividade agrícola.

Todavia, mesmo nos arranjos jurídicos mais 
sofisticados, ou até mais recentes, nota-se 
ainda um desconforto de profissionais da 
área jurídica em enfrentar situações em que 
o uso de dados pouco congrega benefícios 
ao usuário e gera riscos à sua privacidade e 
segurança no tráfego da informação. Estas 
situações, que no início dos debates sobre 
proteção de dados eram raras, têm se tornado 
cada vez mais comuns, muito em razão 
da criatividade de determinados modelos 
de negócio, ou até por aprimoramentos 
realizados em tecnologias de coleta de dados. 
Neste ensejo, posições extremas devem ser 
evitadas. Não se trata de pretender nem 
privacidade nem liberalidade totais, sob 
prejuízo de deixar de contemplar e balancear 
os diversos interesses envolvidos.

1.1 proteção de dAdos pessoAIs 
no BrAsIl - AgendA legIslAtIvA e 
regulAtórIA

O ordenamento jurídico brasileiro conta com 
instrumentos esparsos voltados à proteção 

de dados pessoais em hipóteses específicas.

A Lei nº 12.965/14 (“Marco Civil da Internet”), 
estabelece princípios, direitos e obrigações 
para o uso da Internet no país e faz referência 
à proteção dos dados pessoais que circulam 
na rede. Contudo, deixa de estabelecer de 
forma pormenorizada os termos nos quais tal 
proteção deve se dar. O Decreto nº 8.771/16, 
que regulamenta o Marco Civil da Internet, 
especifica os conceitos de “dado pessoal” e 
“tratamento de dados pessoais”, mas não 
supre completamente o vácuo regulatório. A 
Lei nº 12.527/11 (“Lei de Acesso à Informação”) 
toca a matéria superficialmente ao introduzir 
o conceito de “informação pessoal”, mas 
não aprofunda em razão de seu escopo 
estritamente limitado à regulamentação do 
direito constitucional à informação (art. 5º, 
XXXIII, CRFB). A Lei n.º 12.414/11 (“Cadastro 
Positivo”), que regula os bancos de dados 
de cadastros positivos de pessoas naturais, 
por sua vez, trata de um tipo de utilização 
de dados bastante específico, qual seja, o 
tratamento de informações positivas junto 
aos cadastros de proteção ao crédito.

Diante desse cenário, faz-se urgente uma 
lei geral, “a fim de extrapolar uma proteção 
meramente setorial”3. Tendo em vista essa 
demanda, há três principais iniciativas 
distintas em discussão no Congresso 
Nacional, a saber: (i) o Projeto de Lei nº 
4060/124 (apresentado ao Plenário da 
Câmara dos Deputados em 13 de junho 
de 2012), (ii) o Projeto de Lei do Senado 
nº 330/135  (apresentado ao Plenário do 
Senado Federal em 13 de agosto de 2013, 
ao qual foram  apensados o PLS nº 131/14 

2. “The Privacy and Security Principles for Farm Data” (2014), diponível em: http://www.fb.org/issues/technology/data-privacy/privacy-and-
security-principles-for-farm-data. Acesso em: 10 jul. 17.
3. BIONI,  B. R. Xeque-Mate: o tripé de proteção de dados pessoais no xadrez das iniciativas legislativas no Brasil. GPOPAI, 2015, p. 
4. Disponível em: https://gpopai.usp.br/wordpress/wpcontent/uploads/2016/07/XEQUE_MATE_INTERATIVO2.pdf Acesso em: 10 jul. 2017.
4. Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=548066. Acesso em: 10 jul. 2017.
5. Disponível em https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/113947. Acesso em: 10 jul. 2017.
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e o PLS nº 181/14); e (iii) o Projeto de Lei 
5276/166 (originado de uma iniciativa do 
Projeto Pensando o Direito, do Ministério da 
Justiça7, e submetido a consulta pública em 
dois momentos distintos entre os anos de 
2010 e 2011).

No âmbito deste relatório, o texto do PL 
5276/16 ganha destaque entre os demais 
projetos de lei em tramitação. Esta opção se 
deve às seguintes considerações:

i. O PL 5276/16 traz maior embasamento 
em regras e conceitos relacionados à 
coleta e tratamento de dados;

ii. Das três proposições legislativas, este 
projeto é o que mais foi submetido 
à discussão pública e a debates 
democráticos, mediante participação 
de diferentes setores da sociedade 
civil em sua redação e por repetidas 
consultas públicas;

iii. O projeto pondera de forma mais 
específica e mais completa acerca da 
criação de uma autoridade encarregada da 
fiscalização, aplicação e complementação 
normativa da futura lei - algo essencial, 
na visão deste relatório, para atingir seus 
objetivos de modo mais eficaz.

6. Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2084378. Acesso em: 10 jul. 2017.
7. Disponível em http://pensando.mj.gov.br/dadospessoais/. Acesso em: 10 jul. 2017
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O objetivo deste documento é qualificar o 
debate em torno de uma possível lei geral 
de proteção de dados pessoais no Brasil. 
Em especial, ponderar sobre conceitos que 
norteiam a agenda de discussão: definição 
de dado pessoal, titularidade, anonimização, 
consentimento e transferência internacional 
de dados. 

Tendo em vista as peculiaridades de 
diferentes setores da economia marcados 
pelo uso intensivo de dados, foi feita 
uma pesquisa preliminar a respeito de 
inovações e tendências tecnológicas de 
forma mais ampla. Dentre várias opções, 
foram selecionados três setores em função 
das suas características essencialmente 
distintas e o grande volume de dados que 
envolvem. Os eixos selecionados foram: (i) 
saúde digital, (ii) cidades inteligentes, e 
(iii) agricultura digital.

Esses mesmo setores foram recentemente 
(Julho de 2017),  eleitos como áreas 
prioritárias no âmbito do estudo técnico 
“Internet das Coisas: um plano de ação 
para o Brasil”8, que é liderado pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) e pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC).

A presente investigação tem perfil qualitativo9  
e se vale de estudos de caso com base na 
metodologia proposta por Yin10. Ela também 
foi informada por princípios de grounded 
theory11, que permitiram construir modelos e 
reflexões a partir dos dados informados por 
experiências concretas, ao invés de partir de 
conceitos pré-determinados12.

Em um primeiro momento (open coding), 
foi realizado levantamento bibliográfico 
nacional e internacional no Sistema de 
Bibliotecas FGV, em caráter exploratório, 
bem como entrevistas preliminares e 

contatos  informais, de modo a determinar os 
setores analisados, os principais argumentos 
suscitados na temática mais geral de proteção 
de dados e as possíveis características e 
problemas deles decorrentes.

Na segunda etapa (axial coding) foram 
realizadas entrevistas em profundidade, 
novas conversas informais, com respectivas 
análises de conteúdo, coleta e análise 
de outros materiais (especialmente 
documentais, tais como notícias de meios 
de circulação de massa, documentos 
públicos oficiais e instrumentos jurídicos), 
reavaliação e recodificação das categorias 
analíticas propostas.

Na última etapa, foram discutidos os projetos 
de lei atualmente em curso no país13 frente 
aos setores investigados. Nesse sentido, os 
casos selecionados e analisados almejam 
ilustrar com profundidade determinadas 
práticas e percepções dos atores e, a partir 
delas, apresentar potencialidades e desafios 
do uso de dados no Brasil14.

Em todos, foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com atores relevantes 
do âmbito empresarial, acadêmico, 
governamental, representantes de 
associações e especialistas no assunto. 
Contudo, é importante mencionar que 
esse instrumento de pesquisa constituiu a 
principal fonte de informações especialmente 
para as áreas de saúde e agricultura digital.

Na área de cidades inteligentes, as entrevistas 
serviram como fonte de informações 
subsidiária, complementando aquelas 
informações disponíveis em documentos 
públicos, como leis, editais, regulamentos, 
dentre outros. 

Nas áreas de saúde digital e cidades 
inteligentes, é relevante destacar a 
dificuldade de realização de entrevistas 
com determinados atores, seja por 
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ausência de respostas, seja especialmente 
por desinteresse ou negativas não 
justificadas15. Especificamente para a 
investigação na área de saúde, esse 
fato levou a uma redução do universo 
amostral, mas permitiu certas importantes 
conclusões acerca do tema investigado. 

Na área de cidades inteligentes em 
específico, muitas das respostas aos 
questionário puderam ser obtidas por 
meio da Lei de Acesso à Informação, uma 
vez que algumas dificuldades de contato 
relacionavam-se a órgãos públicos16. 
Nas áreas de agricultura digital e demais 

subáreas de cidade inteligente, a aceitação 
a entrevistas foi maior pelo engajamento 
dos atores com o tema e com as discussões 
em andamento sobre uma possível lei geral 
de proteção de dados.

De conteúdo semi-exploratório, as 
entrevistas buscaram extrair percepções 
comuns entre os setores17, ao mesmo 
tempo em que permitiriam atentar 
às especificidades de cada área. Nos 
termos de Yin18, trata-se de “casos que 
se adaptem melhor ao (...) projeto de 
replicação (literal ou teórica)”. Mais ainda, 
optamos por seguir a ideia de amostra 

8. Disponível em: http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/estudos/chamada-publica-internet-coisas/estudo-
internet-das-coisas-um-plano-de-acao-para-o-brasil. Acesso em: 10 jul. 2017.
9. A oposição entre modelos dedutivos e indutivos de pesquisa, como concebida pela maior parte da literatura contemporânea, não é 
radical nem absoluta, embora existam intenções e pretensões distintas em cada escolha metodológica. Segundo Webley (2010, p. 929): 
“the two methodological traditions rest on different epistemologies – quantitative methods are often associated with deductive reasoning while 
qualitative methods rely heavily on inductive reasoning. Deductive reasoning is based on a general hypotheses posed before data collection 
begins whereas inductive reasoning seeks to derive general themes or patterns from the data collected as the research progresses. But even those 
generalizations are not without their problems”. Nosso intuito não é fornecer uma contribuição epistemológica nem metodológica ao fazer 
empírico em direito, mas desde logo acenamos para as razões de escolhas nesta pesquisa eminentemente qualitativa. WEBLEY, Lisa. 
Qualitative Approaches to Empirical Legal Research. In: The Oxford Handbook of Empirical Legal Research, CANE, Peter & KRITZER, 
Herbert M., Oxford University Press, 2010.
10. Yin, Robert K. Estudo de Caso - Planejamento e Métodos, 4a ed, Bookman, São Paulo, 2010 [1994]. Segundo Yin (1994, p. 13), estudos 
de caso são “an empirical study that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, especially when the boundaries between 
the phenomenon and context are not clearly evident”.
11. Glaser, Barney & Strauss, Anselm, The Discovery of Grounded Theory, Routledge, Londres, 1999 [1967]; Glaser, Barney. Theoretical 
Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory, Sociology Press, Mill Valley, 1978; Glaser, Barney. Doing Grounded 
Theory: Issues and Discussions, Sociology Press, Mill Valley, 1998; Glaser, Barney. The Grounded Theory Perspective: Conceptualization 
contrasted with Description, Sociology Press, Mill Valley, 2001; Glaser, Barney. Doing Qualitative Grounded Theory, Sociology Press, 
Mill Valley, 2008.
12. Como descreve Webley (2010, p. 944-5): “grounded theory involves developing theory as the research proceeds rather than testing a 
hypothesis posited in advance […] It is a theory of research, a data collection method, a mode of analysis and a way of generating theory. […] it 
is broadly inductive and thus seeks to draw out concepts from the data, to organize them and to theorize them, but to do so in a structured and 
considered fashion”. Dentro dos sub-caminhos específicos propostos à grounded theory, seguimos a proposta de Glaser (1992): “grounded theory 
requires the researcher to take his or her lead from the data rather than trying to impose a particular theoretical approach on the process”.
13. Uma vez que o debate legislativo leva em conta qual será o conteúdo substantivo de expressões plurívocas como “dados pessoais”, 
“consentimento” e “dados sensíveis”, sobre as quais é possível e salutar a realização de debates públicos, a pesquisa optou explicitamente 
por não partir de categorias prévias, seja da literatura internacional e nacional, seja de outras legislações (União Europeia, Estados Unidos, 
entre outros), mas construí-las e submeter cada uma das propostas à escrutínio mediante os dados obtidos pelos métodos qualitativos.
14. O desenho de pesquisa misto entre estudos de caso e grounded theory já foi empregado em outros estudos, com possíveis contribuições 
relevantes, como apontam Laws & McLeod, Case study and grounded theory: sharing some alternative qualitative research with systems 
professionals, 2004.
15. A fim de garantir, em termos metodológicos, respostas (ou sua ausência) efetiva e suficientemente claras - e não contingentes 
(por exemplo, por ausência de informações sobre a pesquisa e os pesquisadores, um e-mail não recebido, um telefonema em horário 
inadequado ou quaisquer outras eventualidades, a pesquisa seguiu os seguintes protocolos: (i) envio de carta-convite, roteiro preliminar 
das perguntas da entrevista semiestruturada e esclarecimentos sobre a pesquisa (incluindo a garantia de resguardar anonimato e 
não comentar determinados temas); (ii) encaminhamento a departamentos de comunicação (quando existentes) e/ou profissionais 
potencialmente implicados (e.g., diretores de tecnologia da informação); (iii) multiplicidade de tentativas de contato via e-mails e ligações 
telefônicas, realizadas ao longo de várias semanas, até a negativa oficial por escrito ou, pelo menos, a ausência de qualquer resposta 
após cinco ou mais tentativas. Uma vez que este foi um padrão recorrente em mais de uma área, pudemos considerar que muitos atores 
efetivamente consideraram que não têm interesse, não estão capacitados a responder e/ou consideram suas informações sigilosas/
estratégicas - fatores que, somados ou isoladamente, os levaram a não participar da pesquisa.
16. Para mais informações, ver seção 3.2. infra.
17. Webley (2010, p.934).
18. Yin (2010, p.118).
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intencional (purposeful sampling) de 
Patton19 com o objetivo de buscar atores-
chave que possivelmente seriam fontes 
privilegiadas de informação ou dados. O 
questionário padrão que regeu a maior 
parte das entrevistas conduzidas ao longo 
do projeto encontra-se no Apêndice - B.

Após a realização de todas as entrevistas, 
análise documental, consulta a outras fontes 
e recodificação das categorias originais, 
procedeu-se com a sistematização da 
pesquisa por meio de comparações entre os 
setores e em relação aos PL sobre proteção 
de dados atualmente em tramitação. Foi 
realizada a análise dos pontos positivos 
e eventuais problemas decorrentes das 
normas propostas à luz das evidências 
empíricas coletadas. 

Vale dizer, por fim, que foi necessário adaptar 
estas orientações gerais da metodologia de 
pesquisa para cada uma das áreas analisadas, 
de forma a adequar a realidade específica de 
cada uma delas ao projeto como um todo20. 

Os resultados são apresentados a seguir.

19. PATTON, M. Q. Qualitative research and evaluation methods. 3rd Sage Publications, Thousand Oaks, 2002, p. 45.
20. As notas metodológicas específicas de cada área estão descritas em cada uma das seções dos estudos de caso.
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3.1 sAúde dIgItAl
3.1.1 notAs metodológICAs

A pesquisa em saúde digital baseou-se em 
entrevistas semi-estruturadas com atores 
atuantes na área. O desenho da investigação 
seguiu os debates encontrados na literatura 
especializada. Embora se trate de uma 
pesquisa qualitativa e sem pretensões 
específicas de generalizações e inferências 
estatísticas, considerou-se relevante tentar 
contemplar a diversidade de casos no 
setor21. Pode-se adiantar, nesse sentido, que 
uma conclusão importante é o perceptível 
descompasso entre literatura (sobretudo 
internacional) sobre a saúde digital e a 
realidade da prática de atores de mercado e 
atores sociais brasileiros.

Essa frente de investigação totalizou dez 
entrevistas com atores-chave dentre os 
34 atores contatados. Elas contemplam 
os seguintes perfis: instituições pequenas, 
médias e grandes; setor público e privado 
e funções ocupadas distintas (diretores 
de tecnologia da informação, diretores 
administrativos, fundadores, presidentes, 
médicos, entre outros).

3.1.1.1 Primeiro Momento (Open 
Coding)

Em um primeiro momento, foram 
identificadas três categorias de uso de 
dados pessoais: (i) “usuários” (tecnologias 
voltadas a usuários), tais como aplicativos 
e equipamentos médicos com participação 
direta e controle relativo pelos usuários; (ii) 
“hospitais e exames”, como prontuários 
eletrônicos, biobancos e técnicas de 
exames; e (iii) “testes clínicos”, englobando 
institutos de pesquisa e indústrias 
farmacêuticas que os realizam. Por 
exemplo, um dos tópicos mais relevantes 

é a capacidade de linkability de fichas de 
pacientes, que permite análises muito 
mais ricas de doenças e diagnósticos, mas 
também apresenta riscos de identificação. 
Outras funcionalidades inovadoras incluem 
o uso compartilhado de dados de pacientes 
entre médicos de diferentes especializações 
e o acompanhamento online do tratamento 
de um paciente.

3.1.1.2 Segundo Momento (Axial 
Coding)

Em um segundo momento da pesquisa, 
diante da negativa ou ausência de respostas 
dos atores originalmente considerados22, 
redirecionamos a amostra para: em relação 
às tecnologias voltadas a usuários, os 
atores efetivamente em operação, dada 
a constatação de que muitos saíram do 
mercado ou jamais entraram em efetiva 
atividade; quanto aos hospitais e exames, 
expandimos aos principais atores da área 
hospitalar em quantidade de pacientes e 
seus respectivos contatos; e, por fim, quanto 
aos testes clínicos, ampliamos a pesquisa 
para as maiores indústrias farmacêuticas 
em operação no Brasil em termos de valor 
de mercado. Portanto, começamos com 
uma seleção amostral bastante restrita, mas 
houve a necessidade de expandi-la23. 

Em relação aos potenciais entrevistados 
que optaram por não participar da 
pesquisa, mas forneceram razões para tal, 
é particularmente notável que o conteúdo 
das negativas variou entre, de um lado, 
mera impossibilidade de dedicar tempo à 
entrevista e/ou indivíduo efetivamente capaz 
de responder às perguntas propostas e, de 
outro, os potenciais efeitos concorrenciais 
de fornecer aos pesquisadores informações 
consideradas estratégicas, mormente 
em um cenário contemporâneo de 
insegurança jurídica – em parte, embora não 
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exclusivamente, decorrente da ausência de 
regras claras sobre dados pessoais e seus 
usos no Brasil.

Como consideramos adiante, é 
preciso situar o contexto mais amplo 
dos investimentos disponíveis, das 
possibilidades de inovação tecnológica e 
transferência de tecnologia no país, que 
culminam em um cenário desestimulante 
aos atores de saúde digital. Há igualmente 
considerações ético-mercadológicas e 
pragmáticas em torno da conduta dos 
agentes que não podem ser ignoradas. A 
ausência de uma lei geral de proteção de 
dados contribui para este quadro.

As entrevistas foram realizadas a partir de 
questionário criado especificamente para 
esta pesquisa após levantamento inicial 
do cenário global e nacional da área de 
saúde digital. Dividido em cinco sessões, 
o questionário possuía como objetivo 
instrumentalizar os pesquisadores na 
compreensão do fluxo dos dados tratados 
pelo entrevistado, não adentrado, todavia, 
qualquer especificidade sobre segredos 
de negócio ou informações sigilosas24. 

Os relatos apresentados pelos entrevistados 
ensejaram uma releitura da divisão inicial das 
categorias propostas pela pesquisa (usuários, 
hospitais e exames e teste clínicos). Três novas 
categorias nacionais emergiram no tocante 
ao uso de dados digitais na área da saúde: (i) 
mobile e aplicativos, (ii) gestão da produção/
fábrica e (iii) testes/pesquisas clínicas.

3.1.2 CenárIo dA sAúde dIgItAl no 
BrAsIl 

O conceito de saúde digital converge 
noções das tecnologias digitais (big data, 
cloud computing, dispositivos e conexões 
móveis à Internet, dentre outros) e da saúde 
humana. Segundo dados da Deloitte25, o 
mercado da saúde digital movimentou em 
2013 mais de U$ 60 bilhões. As projeções 
para 2020 envolvem valores superiores a 
U$ 200 bilhões. Na perspectiva de agentes 
das iniciativas pública e privada, os possíveis 
impactos da área são traçados como um 
cenário otimista focado em benefícios 
financeiros, avanços sociais e praticidade 
dos novos serviços ofertados.

O debate internacional enfoca igualmente os 
potenciais da área, destacando a autonomia 
de controle sobre os próprios dados que 
equipamentos, processos e tecnologias 
digitais podem propiciar aos pacientes. 
A pesquisa Um Novo Mundo de Dados 
parte da premissa similar de que os dados 
pessoais digitais podem possuir benefícios 
imensuráveis para a sociedade brasileira 
quando utilizados de acordo com parâmetros 
éticos e legais previamente definidos (Data 
for Good). 

O contexto atual nacional distancia-se das 
expectativas em torno do setor, mas isto 
não diminui a relevância dos estudos da 
área; com efeito, é exatamente o contrário, 
torna-se ainda mais importante analisar 
qual regulação legal poderia contribuir para 
promovê-lo adequadamente.

21. YIN, Robert K. Estudo de Caso: planejamento e métodos. 4ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. ——Título da obra em negrito).
22. O receio de empreendedores em serem expostos em uma fase inicial de seu empreendimento embasaram a maioria das negativas 
recebidas nesta categoria, acompanhado do risco de vazamento de informações concorrenciais.
23. A obtenção da aceitação dos entrevistados demandou, em alguns casos, árdua insistência dos pesquisadores. Como já apontado 
anteriormente, envolveu o envio prévio do questionário aplicado e do termo de confidencialidade, que especificava a finalidade e as 
possibilidade de uso das informações ofertadas, para validação dos convidados. Cf. Explanação detalhada do Percurso Metodológico 
(seção 2).
24. A opção de negativa de resposta a qualquer uma das sessões do questionário era reforçada e disponibilizada aos entrevistados 
durante os diversos contatos realizados pelos pesquisadores.
25. DELOITTE. Global Health Care Outlook: blasting costs while improving care. 2016. Disponível em: <https://www2.deloitte.com/
content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-2016-health-care-outlook.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2017.
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Os aspectos jurídicos ainda são abordados 
com menor frequência por estudiosos 
26. Há relativo desconhecimento entre os 
atores de saúde digital sobre a agenda 
de regulação dos dados pessoais. Dessa 
forma, trabalhos jurídicos sobre a temática 
abordando especificamente questões 
práticas e iniciativas de saúde digital em 
desenvolvimento ainda são esparsos.

A área tem se consolidado aos poucos no país 
pelas ações de atores públicos e privados. As 
iniciativas mapeadas durante esta pesquisa 
envolveram, por exemplo, startups, hospitais, 
empresas e centros de pesquisa envolvidos 
no uso de aplicativos para monitoramento 
constante e voluntário de pacientes, exames 
com captação de resultados em formato 
digital e evoluções na produção e criação de 
novos medicamentos.

Ao longo da década de 2000 uma série 
de startups pautadas no uso de mobile 
e aplicativos para a saúde digital foram 
criadas no Brasil devido aos programas 
de investimento, realizados pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (FAPESP) e pelo BNDES, e as 
altas expectativas oriundas de debates 
práticos e acadêmicos. Paralelamente, 
foram gestados os primeiros programas 
estratégicos de grandes atores de áreas 
tradicionais, sobretudo hospitais e 
indústrias farmacêuticas, envolvendo 
saúde digital como a digitalização 
de processos de gestão (pelo uso de 
prontuários eletrônicos, tema detentor de 
literatura mais vasta e antiga) e as primeiras 
iniciativas de planejamento a longo prazo 
incluindo o tema.

O mapeamento primário das iniciativas 
nacionais da categoria mobile e aplicativos 
demonstrou a presença de atores que 
se autonomeiam startups e empresas 
de pequeno porte com alto potencial de 

crescimento, além de uma concentração de 
propostas mercadologicamente disruptivas 
e legalmente sensíveis quanto à coleta e 
ao compartilhamento de dados pessoais. 
Esta categoria, a princípio apresentada pela 
comunidade acadêmica e pela mídia como o 
futuro promissor da saúde digital, surgiu nas 
entrevistas como uma realidade distante do 
contexto brasileiro27.

Nesta linha histórica, a criação da Portaria 
1412/2013 pelo Ministério da Saúde, 
determinando a substituição do Sistema de 
Informação em Saúde para a Atenção Básica 
(SIAB) pelo e-SUS Atenção Básica (e-SUS 
AB)28, sistema digital para gerenciamento 
de informações de saúde da população, 
apresentou-se como um passo significativo 
na implementação de políticas públicas 
nacionais voltadas para saúde digital. 

Não é possível, entretanto, criar uma 
narrativa linear e progressiva em torno do 
setor. Como toda inovação tecnológica29, 
trata-se de processo disjuntivo, incerto 
e certamente demorado. Expectativas 
positivas não necessariamente conver-
tem-se em resultados diretos, o que 
é particularmente agravado no caso 
brasileiro pela transferência de tecnologias 
desatualizadas de países industrializados30.

As mudanças na política macroeconômica 
brasileira e, de modo mais amplo, nas 
condições político-econômicas dos últimos 
anos, por óbvio, impactaram drasticamente 
os investimentos públicos e privados em 
pesquisa e desenvolvimento e, portanto, 
o setor de saúde digital. Não à toa, nesta 
articulação entre economia política e 
percepção dos atores envolvidos, muitas 
das empresas cessaram suas atividades e/
ou enfocaram investimentos em pontos 
de retorno financeiro mais direto. Um dos 
entrevistados31 sinalizou, por exemplo, 
seu enfoque atual no monitoramento 
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de doenças crônicas após constatar a 
inviabilidade do mercado ligado a acessórios 
esportivos, este detentor de diminutas 
dimensões e sobrecarregado por altos 
custos de importação.

Os pontos apresentados tiveram impacto 
no universo amostral da pesquisa e na 
necessidade de sua reconfiguração (ver item 
3.1.1. - Notas Metodológicas). Portanto, 
fatores anteriormente apresentados, como 
a alta carga tributária no Brasil e o pequeno 
mercado limitado por elementos culturais 
de reticência popular quanto ao uso de 
novas tecnologias ou ainda por questões 
associadas à má qualidade do acesso dos 
consumidores brasileiros à Internet32, são 
elementos os quais, evidentemente, dizem 
respeito à estrutura social absolutamente 
desigual do país e que afetam diretamente o 
desenvolvimento do setor. Todavia, tomados 
isoladamente, nenhum desses aspectos 
responde satisfatoriamente a descrever 
o cenário da saúde digital no Brasil, mas 
todos emergiram das entrevistas e devendo 
ser cuidadosamente ponderados durante a 
elaboração de uma lei geral de proteção de 
dados pessoais. 

A área de pesquisa e testes clínicos tem 
uma robusta regulação mercadológica e 
legal em âmbito nacional e internacional 
que, em tese, tornaria uma lei geral de 
dados dispensável. No entanto, o uso 
das tecnologias digitais de gestão e de 
análise de big data, em contrapartida, 
possui grande potencial e produz novos 
efeitos e questionamentos muitas vezes 
situados nas fronteiras das normas hoje 
existentes. Também é questionável se a 
questão da proteção de dados não impacta 
o setor: basta analisar a digitalização de 
biobancos usados para testes clínicos, que 
são armazenados e aos quais diversos 
profissionais de várias instituições podem 
ter acesso simultâneo. Critérios de 
segurança, consentimento e sigilo mais 
robustos são relevantes nestes casos.

A criação de novos medicamentos ainda 
não é a principal atividade da maioria das 
farmacêuticas nacionais. Isto torna ainda 
mais delicado o impacto que uma lei geral 
pode ter. Porém, mesmo no contexto atual, 
dados pessoais são centrais, pois indústrias 
expandem a largos passos o uso das 
ferramentas digitais na gestão de processos 

26. Afirmação fundamentada a partir do referencial bibliográfico obtido e levantado durante o decorrer desta pesquisa. As abordagens 
jurídicas mais frequentes em âmbito nacional versam sobre dados pessoais com uma abordagem mais ampla, raramente envolvendo 
estudos de caso na área de saúde como os aqui apresentados.
27. Segundo os entrevistados o mercado nacional encontra-se focado no monitoramento constante de pacientes portadores de doenças 
crônicas e na melhor gestão da produção/fábrica. O elevado custo dos acessórios necessários ao automonitoramento de dados de saúde 
foi apontado como um dos fatores impeditivos para o avanço deste mercado no país. O Apple Watch, por exemplo, smartwatch não 
exclusivamente voltado para monitoramentos de saúde, custava em 11 de agosto de 2017 em seu modelo mais simples R$ 2.199 no site 
brasileiro e U$ 269 no site norte americano. 
28. O e-SUS AB possui como uma de suas principais ferramentas o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). SUS (Brasil) (Ed.). E-SUS 
Atenção Básica. Disponível em: <http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php>. Acesso em: 11 mai. 2017.
29. NELSON, Richard R., WINTER, Sidney. Uma Teoria Evolucionária da Mudança Econômica. Unicamp, 2005; HOLLINGSWORTH, Rogers, 
GEAR, David The rise and decline of hegemonic systems of scientific creativity, In: Robinson, Andrew, Exceptional Creativity in Science 
and Technology: Individuals, Institutions, and Innovations, Templeton Press, 2013.
30. FURTADO, C. Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1961; COMPARATO, Fábio Konder. 
A transferência empresarial de tecnologia para países subdesenvolvidos: um caso típico de inadequação dos meios aos fins. 
Revista da Faculdade de Direito da USP, 1982. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66956>. Acesso em: 10 de 
jul. de 2017.
31. Entrevista concedida por membro do setor empresarial [maio. 2017]
32. Segundo dados do Comitê Gestor da Internet (TIC Domicílios 2015) 51% dos domicílios brasileiros possuem acesso à Internet. Este 
número, todavia, não é capaz de representar a qualidade do acesso ofertado à população brasileira. A partir dos dados de velocidade 
de conexão (TIC Domicílios 2015) é possível analisar de forma mais profunda esta questão, observando que dos domicílios com acesso à 
Internet 31% não possuem banda larga fixa e 22% possuem velocidade de conexão menor que 2mb/s. Dessa forma, apesar do elevado 
número de domicílios conectados ainda não é possível afirmar que o acesso à Internet no Brasil é uma realidade igual para todos. BRASIL. 
CETIC.BR. TIC Domicílios. 2015. Disponível em: <http://cetic.br/pesquisa/domicilios/>. Acesso em: 12 ago. 2017.
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internos de produção, controle de qualidade 
e distribuição de medicamentos genéricos 
e similares. Os ganhos de eficiência e 
qualidade dali decorrentes podem ter 
impactos relevantes para o atendimento a 
saúde no Brasil. Esta não é exatamente a 
“saúde digital” à qual faz menção a literatura 
internacional, mas é uma vinculação direta 
entre saúde e novas tecnologias, tornando o 
debate necessário.

A gestão de produção/fábrica permeou a 
fala de vários entrevistados33, destacando-
se como a conexão mais difundida entre 
tecnologia e saúde nesta pesquisa. A 
digitalização da gestão da produção e 
das fábricas, na visão dos entrevistados34, 
raramente chega a envolver o tratamento 
de dados pessoais. Os dados obtidos 
envolvem questões de gestão como testes 
de qualidade de medicamentos, fluxo de 
entrega da fábrica para os pontos de venda, 
monitoramento de estoque e de venda, ou 
seja, em sua maioria dados anonimizados 
pautados na atuação de pessoas jurídicas. 
Portanto, segundo os entrevistados35, não 
haveria, a princípio, uma ligação direta 
entre digitalização da produção/fábrica 
de medicamentos e a obtenção de dados 
pessoais. Os entrevistados36 alegaram não 
haver, portanto, qualquer possibilidade de 
impacto efetivo em suas atividades em razão 
de futura aprovação de uma lei geral para 
proteção de dados pessoais.

Destaca-se neste ponto a diferença de 
abordagem da temática pelas categorias 
de mobile e aplicativos e gestão de 
produção/fábrica. A primeira, pautada 
na insegurança e no receio de impactos 
severos ao negócio trazidos por uma futura 
regulação. A segunda, pautada no discurso 
da não incidência da regulação ao seu 
funcionamento. Abordagens plurais como 
estas reforçam a relevância da análise do 
escopo de aplicação dos PL.

O tratamento de dados pessoais, na visão 
dos entrevistados37, apesar de viável em 
razão das tecnologias de cloud computing 
e big data apresentou-se como um “futuro 
distante”, tendo em vista que a própria 
digitalização da produção/fábricas ainda se 
encontra em seu estágio inicial. A ausência 
de interesse mercadológico também foi 
aventada. A venda e o fluxo de produtos 
são o foco desta categoria, enquanto a 
figura do adquirente ou a percepção de suas 
características pessoais e identificáveis38 
seriam atualmente irrelevantes do ponto de 
vista financeiro.

Os entrevistados atuantes na categoria de 
pesquisas e testes clínicos abordaram a 
questão por uma concepção diferenciada 
pautada nas regulações profissionais e 
mercadológicas existentes para a categoria. 
Eles afirmaram que estas regulações 
são suficientemente protetivas para os 
titulares dos dados pessoais tratados e que 
o acréscimo de novas limitações poderia 
dificultar a finalidade das pesquisas, qual seja, 
buscar soluções e alternativas de tratamento 
para questões da saúde humana39.

As características técnicas e comunica-
cionais das tecnologias digitais, no entanto, 
tornam esta regulação insuficiente, 
tendo em vista  que o sigilo profissional, 
amplamente difundido entre atores da área 
de saúde e pesquisadores, não engloba 
necessariamente todos os indivíduos que 
podem atuar no tratamento dos dados em 
seu formato digital, por exemplo, durante 
manutenções de servidores da instituição.

A digitalização dos dados, antes fixados 
em arquivos físicos de difícil mobilização, 
na atualidade, podem ser massivamente 
transferidos com alguns cliques, inclusive, 
entre nações. Além disso, a proliferação 
de crimes digitais, como o sequestro 
de dados por meio de Ransomware40, 
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demandam novas medidas de segurança 
e a previsão de dever de sigilo para os 
operadores e demais responsáveis pelo 
tratamento de dados pessoais. 

A categoria de pesquisa e testes clínicos 
demanda ainda uma reflexão sobre o 
princípio da coleta mínima de dados, uma 
vez que a coleta massiva de dados na área de 
saúde e seu atual (e posterior) tratamento 
podem trazer benefícios à toda população, 
não apenas ao paciente em questão. Pontos 
como interesse legítimo e consentimento 
emergem com destaque nas pesquisa e 
testes clínicos, diferente das outras duas 
categorias mais próximas de um indivíduo 
em sua função de consumidor, uma vez 
que nelas os envolvidos apresentam-se 
como pacientes, submetendo-se ao uso 
efetivo de medicamentos. 

É cabível uma consideração final importante: 
além do grande desconhecimento sobre a 
agenda de regulação da proteção de dados 
pessoais entre os entrevistados, a visão sobre 
o uso dos dados não parte necessariamente 
dos benefícios do uso dos dados. Em muitos 
casos, há um receio que uma potencial 
regulação geral pudesse apenas criar 
entraves à área. Portanto, consolida-se um 

debate público que não tem considerado o 
“data for good” como uma questão relevante.

Por mais que seja verdade que entraves 
institucionais criem empecilhos efetivos 
para novos modelos de negócio, a criação de 
um parâmetro normativo para a proteção 
de dados pessoais se mostra como uma 
oportunidade de articulação de diversos 
setores que têm utilizado tecnologias 
similares para a realização de operações 
de coleta, tratamento e análise de dados 
pessoais em seus respectivos campos.

Uma lei geral poderia servir de primeiro 
referencial para a estruturação de uma 
“espinha dorsal” regulatória capaz de dar 
direção para outras iniciativas regulatórias 
em diferentes contextos no país. Trata-se 
de uma oportunidade que demanda mais 
atenção dos atores do setor, principalmente 
pelo risco de deixar as decisões com 
consequências jurídicas e democráticas 
expressivas restritas, efetivamente, a um 
nicho muito específico de legisladores e 
participantes do debate “técnico”.

A seguir, analisaremos os três cenários 
extraídos das proposições de nossos 
entrevistados a partir da ótica dos PL 
em tramitação.

33. Entrevistas concedidas por membros do setor empresarial [jun. 2017].
34. Idem [jun. 2017].
35. Entrevistas concedidas por membros do setor publico e empresarial [mar. 2017].
36. Idem [mar.. 2017].
37. Entrevistas concedidas por membros do setor empresarial [junho. 2017].
38. Alguns entrevistados fizeram alusão a aquisição legal de dados anônimos relacionados a perfis de consumidores disponibilizados 
por terceiros no mercado. Estes dados seriam utilizados para criar ou reorganizar estratégias de markerting e vendas, por exemplo, não 
possuindo qualquer vínculo ou possibilidade de identificação direta ou indireta dos titulares dos dados.
39. No Brasil a regulação do acesso aos dados pessoais, em especial dos pacientes, é anterior a disseminação das tecnologias digitais, 
sendo realizada pelo inciso XIV do art. 5º da Constituição Federal de 1988 na ressalva do sigilo profissional no tocante ao exercício do 
direito de acesso à informação, pelo art. 325 do Código Penal (sigilo funcional), por órgãos de classe  como Conselho Federal de Medicina 
(CFM) , Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional (COFITTO) através do dever 
do sigilo profissional.
40. Software malicioso utilizado por cibercriminosos para criptografar dados de instituições ou indivíduos, exigindo elevadas quantias de 
dinheiro em retorno.
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3.1.3 projetos de leI e regulAção dA 
sAúde dIgItAl no BrAsIl

Os entrevistados41 abordaram a pauta da 
possibilidade de uma futura lei geral de 
dados pessoais (PL 5276/16, PL 4060/12 e 
PLS 330/13) segundo três posicionamentos: 
(i) o setor já muito bem regulado, logo, 
uma nova regulação não seria necessária; 
(ii) a realidade mercadológica internacional 
é distante da nacional, portanto, não se 
usa dados pessoais ou já há suficiente 
consentimento; (iii) no caso de uma futura 
lei que aumentasse a proteção, seria 
possível mudar a atuação empresarial para 
ingressar neste novo mercado, hoje inviável 
pela insegurança jurídica. As três visões 
comportam problemas, pois há tratamento 
de dados e eventuais dúvidas dos agentes 
envolvidos, mesmo quando estes consideram 
que não o fazem. Por exemplo, quanto à 
validade de termos de consentimento ou a 
responsabilidade dos atores intermediários.

Não obstante a importância do tema, nenhum 
dos atores estava ciente especificamente 
dos dispositivos dos projetos; alguns não 
sabiam de sua existência. Para um deles42, 
o debate era relevante, mas não era central 
para as preocupações atuais do setor, 
defrontado com falta de investimentos e 
possíveis mudanças em regras setoriais 
específicas sobre medicamentos. De 
maneira sintética, a partir das entrevistas e 
de um levantamento inicial dos instrumentos 
jurídico-regulatórios existentes na área, não 
é totalmente incorreta a afirmação, da parte 
dos vários agentes, de que não se trata de 
um setor desregulamentado.

Podemos apontar para as seguintes fontes 
normativas da regulação em saúde, com 
especial destaque para a regulação setorial 
específica de testes clínicos, efetivamente 
robusta: Convenção de Nuremberg, 
diretiva da União Europeia sobre Proteção 

de Dados Pessoais (aplicada como “boas 
práticas” por quase todos os atores, 
mormente os de origem europeia); Códigos 
de Ética (em especial as disposições do 
Conselho Federal de Medicina), diretrizes e 
portarias da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA); Código Civil (via direito 
dos contratos e responsabilidade civil); 
Código de Defesa do Consumidor; normas 
contratuais internacionais (como contratos 
entre serviços de cloud situados no exterior 
e pessoas jurídicas brasileiras); diretrizes de 
ISO e outras normas privadas internacionais 
e, sobretudo, disposições contratuais 
(envolvendo consentimento, remuneração, 
sigilo, entre outros).

A área de saúde digital, em especial as 
iniciativas de pesquisas e inovação, possuem 
um agravante ensejado pelo caráter 
científico e pelos padrões técnicos de seus 
produtos, procedimentos estes científica 
e rigorosamente regulados. Sendo assim, 
uma lei geral de proteção de dados pessoais 
elaborada desconsiderando ou inviabilizando 
a habitual implementação de regulações 
prévias consolidadas nas práticas da área, 
propõe-se a emergir como letra morta. Esta 
perspectiva de futuro descumprimento 
voluntários da regulação pode ser, inclusive, 
legalmente discutível em razão do objeto de 
estudo e consumo da área de saúde digital, 
a proteção efetiva do direito à vida.

Com efeito, neste segmento, todos os atores43  
consideraram que a regulação existente da 
ANVISA é mais benéfica do que prejudicial 
ao setor, embora todos igualmente 
concordem que aspectos burocráticos (em 
todo o aparato institucional brasileiro) sejam 
problemáticos para suas atividades. Este é 
um dado importante para considerar que 
a saída completamente autorregulatória 
nem sempre equivale a maior eficiência e 
segurança, assim como regulação legal não 
é sinônimo de burocracia e demora.
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Os entrevistados também demonstraram 
que os avanços da temática da proteção 
de dados pessoais na sociedade, 
proporcionado pela proposição dos 
projetos de lei anteriormente citados, 
não se difundiu eficazmente até os atores 
da saúde digital, mantendo-os distantes 
dos debates. Todavia, e a despeito do 
conjunto normativo citado, na percepção 
de alguns dos entrevistados conhecedores 
das propostas44, a regulação da proteção 
de dados pessoais dos PL pode gerar 
impactos significativos na área de saúde 
digital, chegando até mesmo a inviabilizar 
novos negócios, em razão da abordagem 
aplicada aos seguintes pontos: dados 
pessoais, dados sensíveis e dados 
anônimos, consentimento, interesse 
legítimo e transferência internacional 
de dados. Esta percepção dos impactos 
regulatórios varia entre o tamanho e os 
perfis dos atores de saúde digital. Em 
comum, porém, surge a dificuldade de 
como compatibilizar este universo com o 
sistema jurídico posto atualmente.

Assim, reunindo as considerações 
anteriores, faz-se mister criar pontes 

entre atores da área de saúde digital 
e legisladores numa empreitada para 
conectar as regulações preexistentes da 
área à produção da lei geral de proteção 
de dados pessoais. Esta aproximação, 
por sua vez, seria fortemente favorecida 
pela ampla divulgação de campanhas 
de conscientização e de informação do 
público em geral, bem como dos atores 
mercadológicos envolvidos na área e com 
a temática de proteção de dados pessoais. 
A nosso ver, esta disseminação poderia se 
capitaneada pelo órgão regulador proposto 
pelos PLS 330/13 e PL 5276/16, conferindo 
a este maior relevância e destaque na 
manutenção da regulação para o setor.

3.1.3.1. Objeto da regulação: dados 
pessoais, sensíveis e anônimos

Os PL supracitados possuem como cerne 
a proteção de dados pessoais em relações 
mediadas pelo uso de tecnologias digitais. 
As conceituações, ainda que iniciais, 
podem gerar consequências significativas 
na área de saúde digital, uma vez que irão 
determinar a abrangência do objeto de 
regulação da lei geral.

41. Entrevistas concedidas por membros do setor publico e empresarial [jan-jul. 2017].
42. Entrevista concedidas por membros do setor empresarial [mar. 2017].
43.Entrevistas concedidas por membros do setor publico e empresarial [jan-jul. 2017].
44. Idem [jan-jul. 2017].
45. A redação do PLS 330/13 apresenta definição próxima ao do PL 5276/16. 

QUADRO 1 - DEfINIçãO DE DADO PESSOAL

pl 4060/12 pl 5276/16

Art. 7º I – dado pessoal: qualquer informação que 
permita a identificação exata e precisa de uma 
pessoa determinada.

Art. 5º I – dado pessoal: dado relacionado à pessoa 
natural identificada ou identificável, inclusive números 
identificativos, dados locacionais ou identificadores 
eletrônicos quando estes estiverem relacionados a 
uma pessoa45.

Fonte: Elaboração própria (grifos nossos)
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O PL 5276/16 apresenta um conceito 
mais amplo de dados pessoais frente ao 
PL 4060/12 ao englobar nesta categoria 
dados inicialmente não vinculados à 
pessoa natural (titular), nomeados como 
dados identificáveis. O acréscimo confere 
maior proteção jurídica aos dados, porém, 
torna necessário analisar caso a caso 
os tratamentos realizados, para assim, 
classificar os dados como pessoais, sensíveis 
ou anônimos. O avanço da definição do que 

são dados pessoais, portanto, perpassa 
ainda os conceitos de dados sensíveis e 
anônimos apresentadas a seguir.

A classificação dos dados sensíveis é essencial 
a área de saúde, tendo em vista que pode 
envolver, na prática, grande parcela dos 
dados da área. Embora nem todos os atores 
entrevistados concordem que manejam 
dados sob sua responsabilidade, todos 
ratificam o fato de que os dados em saúde 
são, em regra, sensíveis.

QUADRO 2 - DEfINIçãO DE DADOS SENSívEIS

pl 4060/12 pl 5276/16

Art. 7º IV - dados sensíveis: informações relativas 
à origem social e étnica, à informação genética, à 
orientação sexual e às convicções políticas, religiosas 
e filosóficas do titular;

Art. 5º III – dado sensível: dados pessoais sobre a 
origem racial ou étnica, as convicções religiosas, 
as opiniões políticas, a filiação a sindicatos ou 
organizações de caráter religioso, filosófico ou político, 
dados referentes à saúde ou à vida sexual e dados 
genéticos ou biométricos46.

Fonte: Elaboração própria (grifos nossos)

Quanto aos dados sensíveis, o PL 4060/12 
possui uma redação mais voltada às 
questões sociais e culturais como 
“origem social e étnica” ou “convicções 
políticas”. O aspecto da saúde emerge nas 
informações genéticas, única previsão 
expressa e específica a área neste artigo. 
As reflexões emergentes dos casos 
práticos analisados, no entanto, apontam 
na direção oposta desta definição, 
indicando uma expansão do uso de 
dados na área, que não se limita apenas 
a dados genéticos, mas inclui também 
dados inicialmente não vinculados 
à saúde como dados de localização, 
comportamentais e cadastrais. Reduzir 
o universo de dados sensíveis na saúde 
exclusivamente aos dados genéticos é, a 
nosso ver, juridicamente arriscado, uma 

vez que reduz a proteção jurídica dos 
titulares. O PL 5276/16, assim como o 
PLS 330/13, abordam os dados sensíveis 
em conformidade com o posicionamento 
dos entrevistados nesta pesquisa, 
englobando dados referentes a área de 
saúde como sensíveis.

As abordagens divergentes trazem impactos 
mercadológicos significativos, uma vez que 
o regime jurídico aplicado à proteção dos 
dados sensíveis é mais rigoroso do que 
aquele voltado ao tratamento de dados 
pessoais. Posteriormente, serão analisados 
os possíveis impactos da classificação mais 
abrangente no tocante à autorização de 
tratamento e à transferência internacional de 
dados. Porém, em suma, os dados sensíveis 
possuem restrições de tratamento mais 
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A definição de dados anônimos está 
presente em dois dos três PL anteriormente 
apresentados. O PL 4060/12, por sua vez, 
não apresenta conceitos neste sentido. A 
princípio, a definição apresentada pelo PLS 
330/13 no artigo indicado é tecnicamente 
mais detalhada do que a do PL 5276/16, 
vinculando o conceito de anonimização as 
técnicas disponíveis na ocasião da coleta ou 
do tratamento. O PL 5276/16 não apresenta 
o conceito de esforço razoáveis em seu art. 
5, todavia, por sua vez, aborda a questão em 
artigo posterior (art. 13), determinando que 
autoridade competente irá realizar a fixação 

severas, demandando novos procedimentos 
e precauções que implicam custos e 
estruturação dos dados junto aos agentes.

Por fim, a conceituação de dados anônimos 
envolve a princípio a não sujeição dos 
dados ao regime jurídico dos dados 
pessoais. No entanto, se o conceito de 
dado anonimizado implica “desidentificação 
total”, o dado somente não será pessoal 
caso não seja possível identificar o titular. 
Se o conceito de anonimizado envolver 

“graus de desidentificação”, a anonimização 
está atrelada a “esforços razoáveis”. Assim 
seria possível que um dado continuasse 
essencialmente pessoal, pois ainda haveria 
meios de identificá-lo, mas estando este 
legalmente classificado como anônimo, 
posto que teriam sido realizados esforços 
razoáveis para que a identificação do titular 
não ocorresse. Em saúde digital, que engloba 
muitos dados sensíveis, a desidentificação 
total, além de tecnicamente inviável, poderia 
impedir o desenvolvimento de todo o setor.

QUADRO 3 - DEfINIçãO DE DADOS ANONIMIzADOS/ANôNIMOS

pls 330/13 pl 5276/16

Art. 3º XIV – dado anonimizado ou anônimo: 
dado relativo a um titular que não possa ser 
identificado, considerando a utilização dos meios 
técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de sua 
coleta ou  tratamento.

Art. 5º IV – dados anonimizados: dados relativos a um 
titular que não possa ser identificado;

Fonte: Elaboração própria (grifos nossos)

deste parâmetro. Sendo assim, ambos os PL 
preveem a conversão de dados anônimos 
ao regime jurídico de dados pessoais, caso 
seja possível identificar o seu titular47. Por 
fim, o PL 5276/16 é ainda mais protetivo em 
sua regulação no §1º do art. 13 ao definir 
que dados utilizados para formação de perfil 
comportamental podem ser enquadrados 
no regime jurídico de dados pessoais.

Estas definições, portanto, pautam o objeto 
de regulação dos PL, propondo um regime 
jurídico geral de proteção dos dados 
pessoais, o qual pode eventualmente incluir 

46. A redação do PLS 330/13 apresenta definição próxima ao do PL 5276/16.
47. PLS 330/13 Art 2 § 4º Os dados desanonimizados, assim compreendidos aqueles dados inicialmente anônimos que, por qualquer 
técnica, mecanismo ou procedimento, permitam, a qualquer momento, a identificação do titular, terão a mesma proteção dos dados 
pessoais, aplicando-se aos responsáveis por sua coleta, armazenamento e tratamento o disposto nesta Lei. PL 5276/16 art 13. Os dados 
anonimizados serão considerados dados pessoais, para os fins desta Lei, quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos 
for revertido ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.
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dados anônimos ou utilizados para formação 
de perfi l comportamental, e um específi co 
voltado aos dados sensíveis. Como visto 
anteriormente, os entrevistados possuem 
forte propensão a classifi car os dados de 
saúde como sensíveis, corroborando com 
as redações do PLS 330/13 e PL 5276/16. A 
inclusão dos dados de saúde como dados 
sensíveis confere maior proteção jurídica aos 
titulares e segurança jurídica aos agentes. 
De forma concomitante torna o processo 

de consentimento, descarte e transferência 
internacional mais custosos e específi cos 
para os agentes da área de saúde, uma vez 
que, apesar do setor possuir uma regulação 
prévia sobre a temática, os PL apresentam 
questões específi ca que podem demandar 
reconfi gurações estruturais dos bancos de 
dados dos agentes ou até mesmo alterar o 
fl uxo de dados entre agentes parceiros como 
no caso da portabilidade e da transparência.

fIGURA 1 - CONSENTIMENTO E ATORES ENvOLvIDOS

Fonte: Elaboração própria
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pl 4060/12 pls 330/13 pl 5276/16

Art.12. O início do tratamento de 
dados pessoais sensíveis, quando 
não solicitado pelo titular, somente 
ocorrerá mediante autorização 
deste, por qualquer meio que 
permita a manifestação de sua 
vontade, ou na hipótese de 
imposição legal

Art. 12. I – mediante consentimento 
livre, específico, inequívoco e 
informado concedido pelo titular 
dos dados;

Art. 7º I – mediante o fornecimento 
pelo titular de consentimento 
livre, informado e inequívoco

O consentimento encontra-se previsto 
nos três PL analisados nesta pesquisa, 
configurando-se como o principal 
instrumento por meio do qual o titular 
autorização, pois leva em consideração a 
manifestação da vontade do titular, sendo, 
portanto, visto como a espinha dorsal da 

autorização no uso de dados pessoais. Há 
mais de um meio para manifestá-la: áudio 
(“eu dou o meu consentimento”) e gestos 
(como em videogames com reconhecimento 
corporal) são dois exemplos possíveis. 
Não significa que qualquer manifestação 
seja válida: a proteção almeja resguardar a 
expressão da vontade do titular dos dados 
pessoais, e a questão é como garanti-la. Isso 
só reforça a importância de uma autoridade 
de proteção de dados pessoais.

QUADRO 4 - AUTORIzAçãO PARA USO DE DADOS

Fonte: Elaboração própria (grifos nossos)

Inicialmente, faz-se necessário analisar as 
especificidades das previsões acerca da 
obtenção do consentimento. O PL 4060/12 
menciona apenas a solicitação do titular por 
qualquer meio que permita a manifestação 
de sua vontade. O PLS 330/13 indica que o 
consentimento deve ser “livre, específico, 
inequívoco e informado”. Por sua vez, o 
PL 5276/16 reforça que o consentimento 
deve ser “livre, informado e inequívoco”. A 
previsão da especificidade do consentimento 
no PL 5276/16 encontra-se prevista no art. 6, 
incisos I e II, ao apresentar os princípios da 
finalidade e da adequação para o tratamento 
de dados. 

A previsão mais ampla do PL 4060/12 não 
pré-determina uma única forma e possibilita 
uma maior flexibilidade de negociação entre 

titulares e agentes. Por outro lado, é verdade 
que, por se tratar de dados eminentemente 
sensíveis, a área de saúde digital requer uma 
forma de consentimento mais robusta.

A primeira informação relevante trazida 
dos agentes de saúde digital é de que, 
independentemente do tipo e grau de 
consentimento exigido por eventual lei geral 
de proteção de dados, considera-se que ele 
efetivamente existe e, mais do que isso, de 
que os titulares (pacientes/clientes/usuários) 
envolvidos querem exatamente que seus 
dados pessoais sejam utilizados.

Este é o caso exemplar daqueles que optam 
por equipamentos de monitoramento 
constante, em que o tradeoff anunciado 
parece ser, à primeira vista, uma escolha 
entre “vida e sigilo de dados pessoais”. No 

3.1.3.2. Autorização para o trata- 
mento de dados: consentimento e 
interesse legítimo
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caso de envolvidos em testes clínicos, os 
contratos e protocolos firmados e levados a 
conhecimento dos participantes, ao menos 
em teoria, levam a uma efetiva informação 
em que consiste a pesquisa, dos riscos 
envolvidos e da compensação trazida.

Para um dos atores entrevistados atuantes 
na área hospitalar, inclusive, não se deve 
tomar por certo que “as pessoas querem 
simplesmente guardar seus dados”, pois 
“muitos querem ajudar ao próximo”48, de 
modo que o compartilhamento de dados 
pessoais em prol do desenvolvimento 
científico assumiria uma dimensão altruísta 

e possivelmente não proprietária da noção 
de dados pessoais.

Todas estas constatações, é claro, não 
são nem absolutamente garantias de 
que não haveria violação a direitos de 
consentimento nem são suficientes para 
informar que concepção de consentimento 
seria a mais adequada. 

Os PL 5276/16 e PLS 330/13 apresentam 
outras formas de autorização para uso de 
dados, que não necessariamente envolvem 
o consentimento expresso dos titulares, 
como proteção a vida, tutela da saúde e 
interesse legítimo.

QUADRO 5 - EXCEçãO AO CONSENTIMENTO: TUTELA DA SAúDE E PROTEçãO DA vIDA

pls 330/13 pl 5276/16

Art. 12. VI – quando necessário para tutela da saúde ou 
proteção da incolumidade física do titular ou de terceiro;

Art. 7º VII – para a proteção da vida ou da incolumidade 
física do titular ou de terceiros; 

VIII - para a tutela da saúde, com procedimento 
realizado por profissionais da área da saúde ou por 
entidades sanitárias;

Fonte: Elaboração própria (grifos nossos)

Segundo as redações dos PL supracitados 
a tutela da saúde e a proteção da vida, ou 
incolumidade física, constituem situações que 
permitem o tratamento de dados pessoais 
de forma excepcional ao consentimento. 
Nesta perspectiva o PL 5276/16 aborda de 
forma mais completa a questão, restringindo 
esta possibilidade aos profissionais da 
área de saúde ou entidades sanitárias, ou 
seja, agentes diretamente relacionados à 
saúde do titular dos dados. Uma segunda 
possibilidade de dispensa de consentimento 
relacionada à saúde é apresentada na figura 
do interesse legítimo.

No entanto, é incerto qual o limite da tutela 
da saúde. Se o uso de dados pessoais para 
fins de tratamento de pacientes de qualquer 
natureza, dos mais simples aos mais 
complexos, não demandam autorização do 
titular? Estas incertezas podem criar uma 
exceção geral ao setor. Novamente, a atuação 
de uma autoridade de proteção de dados em 
delimitar e regulamentar especificamente as 
hipóteses é uma solução à questão.

O interesse legítimo49 compreende o 
tratamento de dados para situações não 
previstas no rol de aprovações previstas nos 
respectivos artigos.
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QUADRO 6 - EXCEçãO AO CONSENTIMENTO: INTERESSE LEGíTIMO

pls 330/13 pl 5276/16

Art. 12. VIII – quando necessário para atender aos 
interesses legítimos do responsável pelo tratamento 
ou do terceiro a quem os dados sejam comunicados, 
desde que não prevaleçam sobre os interesses ou os 
direitos e liberdades fundamentais do titular dos dados.

Art. 7º IX – quando necessária para atender aos 
interesses legítimos do responsável ou de terceiro, 
exceto no caso de prevalecerem interesses ou direitos 
e liberdades fundamentais do titular que exijam a 
proteção dos dados pessoais, em especial se o titular 
for menor de idade

Fonte: Elaboração própria (grifos nossos)

O PL 5276/16 aborda detalhadamente 
as previsões de interesse legítimos 
acrescentando artigos específicos sobre a 
temática. O art. 10 do PL 5276/16 vincula 
a utilização do interesse legítimo pelo 
responsável apenas as situações concretas, 
devidamente fundamentadas, sendo 
ofertada ao titular a proteção de seu 
interesse, a transparência e o uso de dados 
estritamente necessários. Por fim, o PL 
5276/16 versando sobre a responsabilidade e 
ressarcimento de danos em seu art. 43 propõe 
que eventuais dispensas de consentimento 
não desobrigam os agentes de tratamento 
quanto a observação dos direitos e deveres 
previstas nesta regulação. Dentre os direitos 
do titular diretamente associados a dispensa 
de consentimento, tem-se, por exemplo, 
a possibilidade de se opor às hipóteses de 
dispensa de consentimento (art. 18, §1º).

Desta forma, ainda que haja uma 
dispensa do consentimento expresso do 
paciente para o tratamento de dados, os 
respectivos direitos do titular devem ser 
protegidos, segundo previsão expressa 
do PL 5276/16 ou indiretamente nos 

demais PL pelo direito à informação 
resguardado pela Constituição Federal, 
pelo Código de Defesa do Consumidor e 
pela Lei de Acesso à Informação. Portanto, 
apresentamos as questões relacionadas 
ao acesso à informação no tocante ao 
tratamento de dados.

Segundo o PL 5276/16 e o PLS 330/13 
o titular dos dados possui vasto rol de 
direitos que envolvem desde confirmação 
da existência de tratamento, acesso 
simplificado e imediato aos dados, 
correção até a revisão de decisões tomadas 
unicamente com base em tratamento 
automatizados. O PL 5276/16 destaca-
se neste ponto por propor o direito de 
portabilidade dos dados pessoais do titular 
entre agentes de tratamento. Por fim, 
ambos os PL apresentam a possibilidade de 
reiteração do consentimento para o caso 
de alteração dos critérios de tratamento 
inicialmente proposto para os dados 
pessoais ou sensíveis. Além disso, o PL 
5276/16 incumbe o órgão competente de 
estabelecer qual será o período máximo 
para tratamento de dados pessoais.

48. Entrevista concedida por ator do setor empresarial [junho de 2017].
49. O PL 4060/12 apresenta o interesse legítimo dos titulares, porém de forma diferenciada da proposta pelos demais PL. No art. 9º, o PL 
4060/12 apresenta os interesses legítimos como fundamental para o tratamento de quaisquer dados pessoais do titular.
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QUADRO 7 - ALTERAçõES/INfORMAçõES DURANTE TRATAMENTO DOS DADOS

pls 330/13 pl 5276/16

Art. 13.§ 4º Qualquer alteração relativa à finalidade, à 
duração, ao responsável ou a outro elemento relevante 
do tratamento de dados depende da renovação expressa 
e informada do consentimento pelo titular

Art. 8º § 3º. Nas atividades que importem em coleta 
continuada de dados pessoais, o titular deverá ser 
informado periodicamente sobre as principais 
características do tratamento, nos termos definidos 
pelo órgão competente.

Art. 8º §6º Em caso de alteração de informação referida 
nos incisos I, II, II ou V do Art. 8º, o responsável deverá 
obter novo consentimento do titular, após destacar de 
forma específica o teor das alterações.

Fonte: Elaboração própria (grifos nossos)

As considerações ofertadas pelas entrevistas 
permitem uma análise mais ampla da 
viabilidade práticas destes direitos, bem 
como de suas implicações éticas e práticas 
na área de saúde, das quais duas emergem 
com mais relevância.

A primeira, do conteúdo efetivo da 
autorização, para além dos requisitos e do 
suposto “grau” exigido: autorização para 
tratamento de dados pessoais em saúde 
implica mais do que conhecimento técnico 
sobre os procedimentos, os usos e os perigos 
das tecnologias de saúde digital (inclusive 
seus potenciais para uso mercadológico), 
mas dilemas éticos e pragmáticos.

Nesse sentido, não se trata de “informar” 
como um ato unilateral do detentor de 
dados (ator atuante em saúde digital) sobre 
o titular (paciente/cliente/usuário), mas 
uma relação necessariamente dinâmica. 
Isto permite concluir que o conceito de 
autorização de tratamento de dados deve 
levar tais preocupações em consideração, 
muito mais do que a mera somatória de 
diversas cláusulas contratuais de isenção 
de responsabilidade, protocolos de mera 
informação aos envolvidos, entre outros.

A segunda dimensão é da temporalidade da 
autorização. Não é claro entre os atores o 
que pode ou deve ser feito nos casos de usos 
subsequentes, secundários e posteriores 
dos dados coletados. Seria possível revogar 
consentimento ou realizar o “bloqueio” a 
qualquer momento, mesmo que o dado 
componha bancos de dados anonimizados 
em prol de pesquisas científicas anos depois?

Se considerado o caráter potencialmente 
sensível de tais dados, a resposta mais 
fácil poderia ser simplesmente afirmativa. 
Não obstante, deixaria de levar em conta 
as expectativas em torno dos dados 
no próprio setor. Como colocado pelos 
atores, isso não é meramente uma 
contraposição entre intimidade e uso 
mercadológico dos dados. E, ademais, 
como característica do funcionamento da 
saúde, conforme apontado pelos diversos 
atores entrevistados, a transferência lícita 
entre profissionais, instituições e atores de 
dados de saúde os mais diversos, públicos e 
privados, é absolutamente comum.

Em suma, a autorização é não apenas 
um tema delicado em matéria de 
saúde digital, mas potencialmente mais 
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regulamentado informalmente pelos 
atores do que se pode imaginar, em 
forma possível de regulação sem normas 
jurídicas50 ou com normas jurídicas não-
estatais51, especialmente contratuais.

Retornando aos debates públicos sobre 
a proteção dos dados pessoais é possível 
verificar que as exceções ao consentimento 
ficam de fora das pautas. Por exemplo, 
em caso de procedimentos emergenciais, 
a relativização do consentimento ou a 
possibilidade de consentimento posterior 
são necessários. Incerta também é a 
extensão da categoria “interesse legítimo”. 
Estes temas se somam ao problema de 
definir “tutela da saúde” e “proteção da vida 
ou incolumidade física” acima mencionados.

Da perspectiva dos atores entrevistados, 
a categoria é inequívoca e a possibilidade 
de consentimento posterior é decorrência 
das próprias atividades da saúde (digital 
ou não). Não obstante, a pauta legislativa 
não necessariamente é assim informada. 
Sobre este tema em específico, apenas para 
ilustrar a dimensão do problema, certos 
estudos sociojurídicos tentam explicar 
e descrever os riscos de legislações que 
imputam responsabilidade a pessoas que 
levam terceiros a hospitais52. Uma vez que 
qualquer indivíduo pode ser responsabilizado 
(civil e penalmente) pelo simples fato de levar 
um ferido a conhecimento médico – ou, no 
mínimo gastará tempo e dinheiro para provar 
o contrário –, bem como responsável por dar 
andamento a procedimentos burocráticos, 
são criados obstáculos legais à assistência 
emergencial. É evidente que não seria possível 

transpor o argumento sem mais considerações 
a nosso caso hipotético, mas serve como 
exemplo dos impactos absolutamente 
concretos de regulações jurídicas.

Cabe ressaltar que a autorização para 
tratamento de dados pessoais em saúde pode 
exigir uma reflexão sobre os termos em que 
o debate parece estar colocado, ampliando-o 
para além de uma questão de “grau” de 
informação e concordância, inserindo-o 
também em uma perspectiva temporal.

Seria possível, por exemplo, formular regras 
específicas para revogação de consentimento 
a posteriori, sob outros critérios. Pareceria 
adequado pensar em gradações de 
consentimento conforme proposição do art. 
8,§4º do PL 5276/16, ao invés da opção atual 
pelo “sim ou não”, “all or nothing”, que cria 
problemas os mais diversos, inclusive quanto 
a questionamentos sobre a natureza de 
contratos de adesão dos contratos firmados 
na área.

Seria igualmente possível conceber, como 
talvez seja em parte realizado, a alternativa 
regulatória por meio de instrumentos 
contratuais (não pagamento, multas, etc., 
para os casos de revogação), ao invés de 
prever uma alternativa legislativa. Neste 
caso, tratar-se-ia de uma aposta pela 
autorregulação a fim de manter a unicidade 
da regulação. Mas também se poderia 
aventar uma exceção da área da saúde para a 
regulação geral. Em qualquer caso, a escolha 
deve ser consciente da parte dos legisladores 
e da sociedade civil, e não meramente uma 
consequência da redação atual dos PL.

50. ELLICKSON, Robert C. Order Without Law. Harvard University Press, 1991.
51. TEUBNER, Günther. Global Law Without a State.  Dartmouth Pub., 1997.
52. Cf., a título exemplificativo (frise-se: sem considerar ser exclusividade de países não-ocidentais): THE NEW YORK TIMES. In China, 
video of Deadly Accident Reignites Debate Over Lack of Trust. 2017. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2017/06/09/world/
asia/china-woman-run-over-video.html >. Acesso em: 10 ago. 2017. (China); 
BBC. If no-one helps you after a car crash in India, this is why. Disponível em: <http://www.bbc.com/news/magazine-36446652 >. 
Acesso em: 11 ago. 2017. (Índia).
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3.1.3.3 Transferência internacional de dados

fIGURA 2 - EXEMPLO DE fLUXO TRANSNACIONAL DE DADOS

Fonte: Elaboração própria

Os atores entrevistados apontaram que 
a transferência internacional de dados é 
praticamente a tônica do setor. Embora 
protegidos por critérios de segurança 
relativamente rígidos, apenas um dos 
entrevistados53 armazena seus dados em 
servidor interno e em território nacional. 
Por sinal, esta escolha deliberada do 
agente entrevistado se deu após discussão 
interna quanto ao armazenamento de 
dados. Independentemente de aspectos 

de segurança, é preciso questionar 
se as disposições dos PL não criariam 
possíveis questões para uma realidade 
toda estruturada em fl uxos constantes 
de transferência internacional de dados. 
Embora sejam matéria de escolhas do direito 
internacional privado, tais elementos devem 
ser levados em consideração no debate 
público. Este, ademais, deve ser lido em 
conjunção com o que dispõe o Marco Civil 
da Internet em seu art. 1154.
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QUADRO 8 - TRANSfERêNCIA INTERNACIONAL DE DADOS

pls 330/13 pl 5276/16

Art. 26. I – para países que proporcionem o mesmo grau 
de proteção de dados previsto nesta Lei;
II – quando o titular, após ser devidamente informado 
do caráter internacional do tratamento e dos riscos 
existentes no tratamento de dados no país de destino, 
consentir de forma específica e própria;
 Parágrafo único. Autoridade competente gerenciará 
o regime de autorizações para transferência de dados 
pessoais ao exterior.

Art. 33. I - para países que proporcionem nível de 
proteção de dados pessoais ao menos equiparável ao 
desta Lei;

III- quando a transferência for necessária para a 
proteção da vida ou da incolumidade física do titular 
ou de terceiro;

VII - quando o titular tiver fornecido o seu consentimento 
para transferência, com informação prévia e específica 
sobre o caráter internacional da operação, com alerta 
quanto aos riscos envolvidos.

Fonte: Elaboração própria

A princípio o PLS 330/13 e PL 5276/16 
abordam a temática de forma aproximada 
e mais complexa do que a proposta pelo PL 
4060/12. Neste sentido, merece destaque 
no tocante à saúde digital, a previsão do PL 
5276/16 em seu inciso III do art. 33, que se 
relaciona diretamente a proteção da vida do 
titular ou de terceiro.

Esta previsão, associada as exceções anteriores 
quanto à autorização do uso de dados pessoais 
para questões de saúde permitiria, por 
exemplo, não só o tratamento dos dados do 
titular, mas, também, a sua transferência para o 
exterior sem o seu consentimento expresso. No 
entanto, estas exceções cumuladas atendem às 
peculiaridades da área de saúde digital, tendo 
em vista, por exemplo, a realização de cirurgias 
à distância ou até mesmo situações de urgência 
que demandam parceria com instituições de 
pesquisa no exterior.

Um ponto de risco nesse cenário envolve 
o dever de sigilo de proteção destes dados 
pessoais para os profissionais envolvidos no 
tratamento. Ademais, não apenas transitam 
os dados entre jurisdições diferentes, mas 
entre instituições e profissionais os mais 
variados. Os profissionais da saúde brasileira 
estão em sua maioria adstritos a regras 
rígidas de sigilo, motivados por deveres 
profissionais e regulação específica, estes que 
em teoria não estão implicados os diversos 
outros profissionais que terão acesso a 
dados pessoais, tais como funcionários de 
informática, programadores localizados fora 
do território nacional, entre outros. Para 
esta questão os PL 5276/16 e PLS 330/13 
apresentam a responsabilidade de todos 
os envolvidos na cadeia de tratamento dos 
dados, conforme apresentado abaixo.

53. Entrevista concedida por membro do setor publico [jul. 2017]
54. Art. 11.  Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações 
por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser 
obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações 
privadas e dos registros.
§ 1o O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos 
um dos terminais esteja localizado no Brasil.
§ 2o O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte 
serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil.[...]
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QUADRO 9 - DEvER DE SIGILO NA CADEIA DE TRATAMENTO DE DADOS

pls 330/13 pl 5276/16

Art. 23. O responsável, o contratado e todos 
aqueles que tiverem acesso aos dados pessoais por 
comunicação, interconexão ou qualquer outra forma 
guardarão sigilo em relação aos dados e não poderão 
utilizá-los para fi nalidade diversa daquela que gerou 
sua coleta, armazenamento ou tratamento, sob pena 
de responsabilidade.

Parágrafo único. O dever de sigilo permanece após o 
encerramento do tratamento

Art 46. Os agentes de tratamento ou qualquer 
outra pessoa que intervenha em uma das fases do 
tratamento obriga-se ao dever de sigilo em relação aos 
dados pessoais, mesmo após o seu término.

Fonte: Elaboração própria

O PL 5276/16 prevê o dever de sigilo para 
todos os envolvidos com o tratamento de 
dados pessoais, mesmo após o encerramento 
do tratamento. Esta previsão, por sua vez, 
é ampliada pelo PLS 330/13 ao acrescentar 
que os envolvidos não poderão utilizar os 
dados para fi nalidades diversas daquelas 
que foram previamente determinadas. 
Esta é uma proteção adicional aos dados 
pessoais, mas encontra questões quanto a 
sua operacionalização e limites em saúde 
digital, em que muitos dados são coletados 
sem uma fi nalidade específi ca em vista. Por 
exemplo, como parte inicial de uma pesquisa 
científi ca, em que vigora a ideia de coletar 
o máximo possível de dados, o que não é, 
neste caso, um desrespeito à regra geral de 
proteção de dados.

3.1.4 ConsIderAções FInAIs

No tocante à adequação dos três PL 
analisados, em especial para saúde digital, 
o PL 5276/16 emerge como a proposta 
de regulação mais condizente com os 
casos expostos. Todavia, ainda assim, traz 
defi nições e exceções legais amplas. Por 
exemplo, as defi nições de “tutela da saúde” 
e “proteção da vida” podem criar uma 
exclusão parcial e incerta da área perante 
a regulação55. Algumas práticas corriqueiras 
do setor, como a área de pesquisa, podem 
ainda contrariar princípios gerais da 
proteção de dados, como o da necessidade 
- que em saúde, envolve a maximização 
(e não minimização) da coleta de dados 
pessoais. Isto também precisa ser levado 
em conta na análise.

o PL 5276/16 emerge como a proposta 
de regulação mais condizente com os 
casos expostos. Todavia, ainda assim, traz 
defi nições e exceções legais amplas. Por 
exemplo, as defi nições de “tutela da saúde” 
e “proteção da vida” podem criar uma 
exclusão parcial e incerta da área perante 

. Algumas práticas corriqueiras 
do setor, como a área de pesquisa, podem 
ainda contrariar princípios gerais da 
proteção de dados, como o da necessidade 
- que em saúde, envolve a maximização 
(e não minimização) da coleta de dados 
pessoais. Isto também precisa ser levado 
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Os PLS 330/13 e PL 5276/16 preveem a 
criação de uma autoridade regulatória. 
No entanto, aquele enfoca a apuração 
de ilícitos e aplicação de sanções; este, 
funções mais amplas. O setor da saúde se 
benefi ciaria de autoridade capaz de criar 
diretrizes e conceitos de acordo com os 
vários interesses envolvidos, de modo que 
o PL 5276/16 mostra-se mais adequado 
para tal complexidade.

Por fi m, é importante perceber que o 
posicionamento apresentado por diversos 
entrevistados ao longo desta pesquisa 
encontra-se refl etido nos tópicos dos PL 
analisados.  De um lado, o desconhecimento 
dos atores na área demonstra a necessidade 

de criação de uma “cultura de proteção de 
dados”, papel que uma autoridade pode 
e deve assumir. De outro, em regra, a 
regulação proposta para a área de saúde tem 
sido pautada pelo regime de exceção. Isto 
favorece uma posterior tutela legal específi ca 
e adequada à área, mas, por sua vez, pode 
ter potencializado o distanciamento dos  
atores do setor no debate dos PL, mantendo-
os vinculados a suas praxes e regulações 
setoriais. Maior balanço de interesses e 
fl exibilidade regulatória podem ocorrer com 
regulações do órgão competente proposto 
pelo PL 5276/16. Fato este que reforça mais 
uma vez a necessidade de uma entidade 
reguladora específi ca para a proteção de 
dados pessoais.

55. É importante frisar que o PL 5276/16 em seu art. 43 propõe que a eventual dispensa de consentimento não desobriga os agentes 
de tratamento da observância das demais regulações especifi cadas no PL. Esta previsão, a nosso ver, possui grande relevância para a 
regulação mínima do setor. Todavia, ainda assim, o setor apresenta em sua dinâmica prática procedimentos frequentes que contrariam 
até mesmo os princípios propostos pelo PL.
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3.2 CIdAdes 
IntelIgentes
A utilização de ferramentas tecnológicas, 
principalmente aquelas pertencentes às 
tecnologias da informação e comunicação 
(TICs), para o desenvolvimento e 
aprimoramento de políticas públicas 
não é algo exatamente novo, mas 
o tema tomou grandes proporções 
recentemente, no contexto das chamadas 
“cidades inteligentes”.

Não há uma definição única do que seria 
uma “cidade inteligente”, mas Michael Batty 
aponta que a ideia por trás do termo é que 
a disseminação de dispositivos eletrônicos 
conectados no espaço público tornou mais 
viável, efetivo, eficiente e sustentável o 
desenvolvimento de políticas públicas, uma 
vez que facilitou a coleta e utilização de 
grandes volumes de dados (big data), que são 
então utilizados para fins da administração 
da cidade56.

Dameri e Rosenthal-Sabroux indicam que 
a emergência das iniciativas de cidades 
inteligentes na contemporaneidade ocorreu 
pelos seguintes motivos: (i) a popularização 
da Internet como principal meio de 
comunicação entre cidadãos; (ii) a grande 
difusão de aparelhos celulares com conexão 
à Internet; (iii) o crescimento populacional 
das cidades; e (iv) e a necessidade de proteger 
o meio ambiente57. Acrescentamos a isto, 
ainda, o (v) desenvolvimento, popularização 
e barateamento de tecnologias de sensores 
que, conectados às supramencionadas 
infraestruturas de comunicação, viabilizam 
ainda mais a obtenção de dados que podem 
ser utilizados em iniciativas do Poder Público. 

Com isto em mente, o objetivo desta 
pesquisa consistiu em selecionar duas58 

iniciativas do Poder Público em âmbito 
municipal que pudessem se encaixar 
no conceito de “cidades inteligentes”, 
descrever e analisar a utilização de 
dados em cada uma destas iniciativas e 
apontar possíveis barreiras que regimes 
regulatórios de proteção de dados pessoais 
- ou, principalmente, a ausência destes 
regimes - imporiam ao desenvolvimento e 
implementação destas políticas.

Neste sentido, as duas iniciativas escolhidas 
foram: (i) Wi-Fi público e (ii) estacionamento 
rotativo digital. Para compreender modelos 
e experiências diferentes relacionadas 
às mesmas iniciativas, selecionamos 
também três cidades distintas, tanto no 
tamanho como na utilização de TICs para o 
desenvolvimento de políticas públicas: São 
Paulo (SP), Porto Alegre (RS) e Campinas (SP).

3.2.1 notAs metodológICAs

Devido às diferentes iniciativas aqui 
analisadas, adaptamos alguns aspectos da 
metodologia geral que rege o projeto Um 
Novo Mundo de Dados a cada um dos casos 
desta frente da pesquisa. No entanto, de 
forma geral, algumas fontes de pesquisa 
foram comuns nas duas iniciativas estudadas 
na frente de Cidades Inteligentes:

Em primeiro lugar, com relação às fontes 
documentais, foram analisados Editais, 
regulamentos, leis e decretos (quando cabível) 
e outros documentos públicos relativos à 
elaboração e implementação de iniciativas de 
Wi-Fi público e estacionamento rotativo digital.

Em segundo lugar, buscou-se compreender 
o funcionamento das iniciativas e entender 
a utilização dos dados na política pública por 
meio de entrevistas com atores relevantes. 
Neste sentido, o questionário padrão do 
projeto (Apêndice - B) foi adequado a cada 
uma das iniciativas.
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Por fim, quando não foi possível realizar 
entrevistas com órgãos do Poder Público, 
foi utilizada a Lei de Acesso à Informação 
para o envio do questionário. Todos os 
questionários enviados por esta modalidade 
foram respondidos e encontram-se no 
Anexo - A e B.

Passados estes apontamentos iniciais, 
faz-se necessário alguns apontamentos 
metodológicos específicos.

Devido aos diferentes modelos de Wi-fi 
público empregados pelos municípios em 
análise, bem como às dificuldades tidas na 
obtenção de acesso a fontes referentes a 
cada iniciativa, empregamos instrumentos 
metodológicos diversos na condução 
de nossos estudos de caso, buscando 
simultaneamente nos manter coerentes com 
a metodologia geral proposta para o Projeto 
Um Novo Mundo de Dados.

Nenhuma das iniciativas estudadas foi 
formalizada por meio de leis59 ou decretos 
específicos, o que criou uma dificuldade 

inicial para a cognição de seu funcionamento 
e de suas práticas e políticas de tratamento 
e proteção de dados pessoais. Assim, a 
pesquisa recorreu principalmente a fontes 
como instrumentos de contratação pública, 
termos de uso (quando existentes) e a 
entrevistas com pessoas envolvidas no 
planejamento e na execução das políticas 
públicas, além de informações constantes 
de portais eletrônicos oficiais e reportagens 
jornalísticas (quando cabível)60.

O programa Wi-Fi Livre SP, de São Paulo, foi, a 
iniciativa na qual tivemos maior facilidade na 
identificação de fontes primárias de pesquisa. 
Isso se deu em razão da disponibilidade de 
fontes escritas e de um grau relativamente 
alto de formalização da iniciativa, mas 
também da oportunidade que tivemos de 
colher depoimentos de pessoas envolvidas 
com o seu  planejamento e execução61.

No que se refere à Rede Porto Alegre Livre, de 
Porto Alegre, seu baixo grau de formalização 
restringiu o número de fontes formais às quais 

56. BATTY, Michael. Does Big Data Lead to Smarter Cities? Problems, pitfalls and opportunities. In I/S a Journal of Law and Policy, 
vol. 11. p. 133.
57. DAMERI, Renata Paola. ROSENTHAL-SABROUX, Camille. Smart City and value Creation. In Smart City: How to create public and 
economic value with high technology in urban space. New York: Springer, 2014. p. 2.
58. Cabe aqui um esclarecimento: inicialmente, a pesquisa tinha a pretensão de desenvolver três estudos de caso, um dos quais seria 
voltado à regulação municipal do transporte individual privado remunerado de passageiros em São Paulo, Porto Alegre e Campinas. 
Como o nosso enfoque é a utilização de dados pessoais, o estudo se voltaria especificamente às maiores empresas de aplicativos de 
transporte individual atuantes nos três municípios, analisando principalmente o fluxo dos dados e compartilhamento destes com 
o Poder Público. Infelizmente, nos deparamos com uma série de dificuldades, que prejudicaram a coleta de material para o estudo 
pretendido inicialmente: (i) apenas uma destas empresas demonstrou interesse em participar, já em uma fase avançada da pesquisa; 
(ii) no caso de Campinas, a tramitação do PL 180/16 (que regulamentaria esse tipo de atividade) foi atrasada e o novo prefeito, Jonas 
Donizette, decidiu aguardar o fim da tramitação do PLC nº 28/17 (que pode regular a matéria em âmbito federal) no Senado Federal 
para enviar uma proposição alternativa sobre o tema à Câmara Municipal de Campinas; (iii) no caso de Porto Alegre, a EPTC, órgão 
responsável pelo tratamento de dados nos termos da Lei nº 12.162/16, nos informou que ainda estava aguardando o credenciamento 
de aplicativos junto ao Poder Público, de modo que o tratamento de dados não havia se iniciado e não seria possível prestar informações 
a respeito. Em razão desses fatos, ficaríamos restritos à discussão da legislação e regulação municipal já em vigor, o que tornaria este 
estudo de caso excessivamente raso e traria poucos achados de pesquisa. Decidimos, portanto, manter somente os estudos de caso 
relativos ao Wi-Fi público  e estacionamento rotativo.
59. Embora já esteja em vigor em São Paulo a Lei nº 16.685/17, que criou o programa Wi-Fi Livre Sampa (pretendido como uma expansão 
do Wi-Fi Livre SP), ela só veio a ser sancionada em 10 de julho de 2017, com a maior parte de seus dispositivos propostos (incluindo os que 
estabeleciam regras concernentes à proteção de dados) tendo sido vetados pelo Poder Executivo.
60. Dentre estes instrumentos, podemos destacar: (i) o Edital de Pregão Eletrônico nº 08.006/13, que regeu a contratação de provedores de 
conexão para o fornecimento de equipamentos, instalação e operação dos pontos de Wi-Fi público na fase de implementação da iniciativa; 
e (ii) o Chamamento Público nº 02/SES/2016, versão inicial (impugnada) do edital lançado pela Secretaria Municipal de Serviços de São 
Paulo para contratar parceiros da iniciativa privada para a fase de expansão do programa.
61. As entrevistas coletadas para a presente pesquisa foram: (i) João Cassino (Coordenador de Conectividade e Convergência Digital da 
Secretaria Municipal de Serviços de São Paulo de 2014 a 2016), ocorrida em 07/02/2017; (ii) Caio Rioei Yamaguchi Ferreira (Coordenador Geral 
de Praças Digitais da Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital da Secretaria Municipal de Serviços de São Paulo, durante o ano 
de 2016), ocorrida em 21/02/2017; e (iii) Priscila Ungaretti de Godoy Walder e Vinicius Couto (PRODAM-SP), ocorrida em 27/03/2017.
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pudemos ter acesso no decorrer da pesquisa: 
não há em âmbito municipal quaisquer leis, 
decretos, normas infralegais ou instrumentos 
de contratação pública formalmente rela-
cionados à iniciativa, ou a outra iniciativa de 
Wi-Fi público, o que foi confirmado por uma 
pesquisa junto às bases de dados da Prefei-
tura Municipal de Porto Alegre e do Diário 
Oficial da Cidade de Porto Alegre. 

Finalmente, o programa Campinas Digital, 
de Campinas, enfrentou dificuldades 
semelhantes às da Rede Porto Alegre Livre, 
em razão do grau baixo de formalização. Dito 
isso, identificamos referências específicas 
à iniciativa no Plano Plurianual para o 
quadriênio 2014-2017 de Campinas (ainda 
que ele não tenha suas regras disciplinadas 
em leis ou em decretos). 

Ademais, por meio de pesquisa dos termos 
“Campinas Digital” conduzida junto à base 
de dados do Diário Oficial do Município 
de Campinas, pudemos identificar os 
procedimentos licitatórios e instrumentos 
de contratação pública62 lançados pela IMA 
(Informática de Municípios Associados S.A.) 
para a aquisição de bens e contratação 
de serviços referentes à iniciativa. Ao 
cruzar esses dados com a base de dados 
sobre licitações da PMC63, pudemos ter 
acesso ao conteúdo desses instrumentos, 
identificando, portanto, a natureza das 
relações público-privadas envolvidas na 
implementação da iniciativa e suas possíveis 
decorrências para os regimes de proteção 
de dados envolvidos. 

Como nenhuma dessas fontes trouxe 
frutos relevantes para a pesquisa, 
passamos a nos debruçar sobre os dados 
constantes do cadastro e dos Termos de 
Uso do Campinas Digital64, bem como 
sobre outras informações constantes de 
portais eletrônicos oficiais e de matérias 
jornalísticas publicadas sobre o tema.

Por fim, entramos em contato com os 
órgãos da administração pública direta 
e de empresas estatais envolvidas 
com as iniciativas nos três municípios 
visando a realização de entrevistas com: 
(i) a Secretaria Municipal de Serviços 
e a PRODAM-SP, em São Paulo; (ii) a 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e a PROCEMPA, em Porto Alegre; e (iii) a 
IMA, em Campinas. A elas foi apresentado 
o questionário do projeto. Aos órgãos que 
não tiveram interesse em colaborar com 
a pesquisa, encaminhamos as mesmas 
perguntas via Lei de Acesso à Informação.

Com relação ao Estacionamento Rotativo 
Digital, no modelo Zona Azul Digital da 
cidade de São Paulo, que utiliza aplicativos 
de celular para a compra dos cartões, foram 
três as principais fontes de informação: os 
Termos de Uso, a Política de Privacidade 
dos aplicativos e,  havendo algum tipo de 
questão que não foi respondida com a leitura 
destes documentos, o contato direto com as 
empresas responsáveis pelo aplicativo via 
email ou telefone65.

A equipe de pesquisa do GEPI realizou 
o download dos aplicativos, onde foram 
realizados o cadastrado de nossos dados em 
cada um deles, buscando delimitar quais dos 
dados coletados seriam essenciais ao serviços 
e quais não seriam. Caso tal informação 
não fosse encontrada, perguntamos sua 
utilidade diretamente para a empresa 
responsável pelos meios acima descritos66. A 
partir da análise dos dados solicitados e/ou 
utilizados pelos aplicativos, elaboramos um 
quadro comparativo, ao final deste relatório 
(Apêndice - D).

Elaboramos questionários específicos 
para cada aplicativo, todos com base no 
formulário de entrevista do projeto, uma vez 
que era variável a quantidade de informações 
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fornecidas por seus Termos de Uso e Política 
de privacidade. 

Tanto o sistema de Porto Alegre quanto 
o de Campinas encontram-se em fase de 
modernização. Os editais de licitação das 
duas cidades foram divulgados em 2016 nas 
e ambos passam por problemas judiciais 
atualmente. O Edital de Porto Alegre está 
sendo contestado por duas empresas 
que perderam a licitação, e o processo de 
licitação de Campinas foi suspenso em 
2015, com um novo edital previsto para ser 
publicado ainda em 2017. Para estes casos, 
a análise concentrou-se nos documentos 
referentes às licitações.

Entramos em contato com as 
empresas responsáveis pela gestão do 
estacionamento rotativo em duas das três 
cidades67, a CET68 (São Paulo), a EPTC69 
(Porto Alegre). A elas foi apresentado o 
questionário do projeto. Às empresas 
que não responderam nosso contato, 
encaminhamos as mesmas perguntas via 
Lei de Acesso à Informação, e por esta via 
obtivemos respostas às perguntas.

3.2.2 WI-FI púBlICo

Iniciativas de Wi-Fi público consistem em 
políticas de inclusão digital tipicamente 
desenhadas pelo Poder Público para 
possibilitar a expansão do acesso de 
cidadãos à Internet por conexão banda 
larga. Tais políticas são realizadas por meio 
da instalação de roteadores em localidades 
públicas, ou então pela integração de 
diversos roteadores em uma rede única. A 
relação intrínseca dessas iniciativas com 
conectividade, TICs e fluxos de dados as 
tornam um objeto de interesse recorrente 
da agenda de cidades inteligentes.

Conforme Enrique Armijo70, cidades 
estadunidenses adotaram políticas de Wi-
Fi público por meio de diferentes arranjos, 
sejam eles modelos “puros” de prestação de 
serviços públicos ou por parcerias público-
privadas (envolvendo alguma modalidade 
de cooperação entre ISPs (Internet Service 
Providers) particulares e municípios para 
fornecer cobertura a usuários, como é o 
caso dos famosos programas Harlem Wi-
Fi e LinkNYC, de Nova York). Os diversos 

62. Pregão Eletrônico Nº. 031/2010 - Processo Licitatório N° 053/2010; Pregão Eletrônico Nº. 012/2011 - Processo Licitatório N° 016/2011;  
Pregão Eletrônico Nº. 015/2012 - Processo Licitatório N°. 019/2012.
63. Disponível em: <http://licitacoes.campinas.sp.gov.br/listar.php?id_tipo=21&titulo=Preg%E3o> Acesso em: 21 jul. 2017.
64. Disponível em: <https://digital.campinas.sp.gov.br/cadastro.php> Acesso em: 21 jul. 2017.
65. Esta pesquisa foi realizada entre fevereiro e maio de 2017. Em junho de 2017 há um novo aplicativo Zona Azul Digital credenciado pela 
CET-SP, o Pare Azul. Por razões de cronograma, este não foi analisado.
66. Tentamos contato com os aplicativos em três ocasiões distintas: (i) 30/03/2017; (ii) 17/04/2017; e (iii) 04/05/2017. Nas primeiras duas 
tentativas apresentamos a pesquisa para a empresa entrevistada e solicitamos contato de algum funcionário que pudesse responder 
questões mais técnicas envolvendo fluxo de dados. Algumas empresas nos responderam com contatos, outras solicitaram a utilização 
do próprio “Fale Conosco” para sanar as dúvidas. Na terceira tentativa enviamos diretamente estas questões às empresas que não nos 
responderam nas tentativas anteriores.
67. Como o sistema de Campinas não foi implementado e o processo licitatório foi anulado, nos limitamos a simplesmente descrever a 
situação do sistema na cidade até o presente momento, passando pelo edital anulado.
68. Perguntas adaptadas do questionário geral do projeto foram encaminhadas a CET-SP por meio da Lei de Acesso à Informação, com o 
sistema e-SIC da cidade de São Paulo. O objetivo foi, de forma geral, compreender aspectos mais amplos da iniciativa e a importância dos 
dados em sua consecução. O protocolo do pedido de informação (no 22636), conjuntamente com as perguntas e respostas, constam no 
Anexo - A do presente relatório.
69. Devido à peculiaridade do caso, adaptamos algumas perguntas do questionário e enviamos à EPTC por meio da Lei de Acesso à 
Informação, com o sistema e-SIC de Porto Alegre. O objetivo foi, de forma geral, compreender aspectos mais específicos do Edital, 
principalmente com relação ao aplicativo de compra de cartões digitais. O protocolo do pedido de informação (no 180723-17-39), 
conjuntamente com as perguntas e respostas, constam no Anexo - B do presente relatório.
70. ARMIJO, E. “Government-Provided Internet Access: Terms of Service as Speech Rules”, fordham Urban Law Journal, v. 41, n. 5, 2015, 
p. 1499-1525.



Um Novo Mundo de Dados - Relatório

42

papéis tipicamente desempenhados pelo 
Estado nesses arranjos foram identificados, 
de forma pioneira, por Sharon Gillett et 
al.71, que observou que órgãos públicos 
desempenham, tipicamente, o papel 
de usuários, formuladores de regras, 
financiadores ou de fornecedores de infra-
estrutura para essas iniciativas. Na prática, 
o Estado pode desempenhar um ou mais 
desses papéis, ou fazer combinações 
peculiares entre eles para formar diferentes 
modelos regulatórios, de natureza pública 
ou público-privada.

A diferenciação e compreensão desses 
modelos e das sinergias público-privadas 
envolvidas neles são centrais para a nossa 
discussão, uma vez que os diferentes modos 
de envolvimento da iniciativa privada na 
execução de políticas de Wi-Fi público pode 
levar a diferentes compreensões acerca 
do valor dos dados pessoais para Estado e 
mercado, de diferentes modalidades de sua 
exploração e da necessidade de arranjos de 
proteção para regrar esses processos.

Os estudos de caso aqui desenvolvidos 
buscam compreender se gestores públicos 
efetivamente veem a coleta e tratamento 
de dados pessoais não apenas como um 
subproduto de seus serviços públicos ou 
como um ônus regulatório, mas também 
como um ativo que pode ser explorado 
de forma a melhorar a eficiência e o 
custo-benefício das opções regulatórias 
normalmente disponíveis para os 
municípios; ao mesmo tempo, é necessário 
compreender se formuladores e executores 
dessas políticas públicas compreendem a 
relevância das regras de proteção de dados 
pessoais para estes processos.

3.2.2.1 São Paulo - Wi-Fi Livre SP

O programa Wi-Fi Livre SP foi desenvolvido 
durante os primeiros anos da gestão do 

prefeito Fernando Haddad (2013-2016), 
tendo aparecido pela primeira vez no 
âmbito da Meta 36 do Programa de Metas 
da Cidade de São Paulo 2013-2016 e na Ação 
4305 (“Operação e Manutenção das Praças 
Digitais”) do Plano Plurianual 2014-2017 (Lei 
nº 15.949/13). A partir de janeiro de 2014, 
o principal objetivo deste programa foi 
fornecer acesso à Internet de banda larga aos 
cidadãos através da implementação de 120 
pontos de Wi-Fi em praças e parques públicos 
ao longo do município72, além de localidades 
públicas amplamente frequentadas, como o 
Mercado Municipal de São Paulo e terminais 
de ônibus.

O principal objetivo da iniciativa foi fornecer 
conexão por banda larga gratuita e livre a 
cidadãos: por um lado, o acesso é fornecido 
gratuitamente, ainda que o usuário 
necessite de um dispositivo capaz de se 
conectar à Internet através do acesso Wi-
Fi; por outro, o acesso é livre, no sentido 
de que a conexão também não é filtrada ou 
monitorada, e não exige que os usuários 
se inscrevam nem entrem qualquer 
tipo de informação para conectar seus 
dispositivos. O programa foi concebido 
como uma parceria entre a Secretaria 
Municipal de Serviços da Prefeitura de São 
Paulo (SES), por meio da sua Coordenadoria 
de Conectividade e Convergência Digital 
(CCCD)73, e a Empresa de Tecnologia da 
Informação e Comunicação de São Paulo 
(PRODAM-SP), empresa pública municipal 
especializada em processamento de dados e 
infraestrutura de tecnologia da informação.

O Programa Wi-Fi Livre SP pode ser 
compreendido a partir de dois momentos 
de seu desenvolvimento: (i) sua fase de 
implementação; e (ii) sua fase de expansão. 
Os dois momentos contaram com 
formas de implementação, instrumentos 
jurídicos e mesmo filosofias distintas de 
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funcionamento, resultando, também, em 
abordagens diferentes acerca de como 
trabalhar problemas relacionados à 
exploração e proteção de dados de usuários.

3.2.2.1.1 Fase de implementação (Edital de 
Pregão Eletrônico nº 08.006/13)

Em 11 de setembro de 2013, a PRODAM-
SP lançou o Edital de Pregão Eletrônico 
nº 08.006/13, com o objetivo de contratar 
empresas para prestação de serviços de 
“provimento de acesso Internet via rede 
sem fio, incluindo instalação, manutenção, 
suporte mão de obra, cabeamento, 
link Internet e demais equipamentos 
necessários”, no âmbito do programa. 
Os contratos foram premiados à WCS e a 
um consórcio entre a Ziva e AmericaNET, 
fixando-se a velocidade mínima de 512 
kbps para os pontos de acesso. Esta foi a 
única instância na qual qualquer entidade 
privada foi contratada para executar tarefas 
relacionadas ao fornecimento de Wi-Fi aos 
usuários no programa; nenhum ISP privado 
esteve envolvido nesta fase da iniciativa.

Destaca-se nesta fase da iniciativa a 
predominância da lógica de um serviço 
público ao fornecimento de Wi-Fi a usuários: 
a prefeitura (administração pública direta), 
por meio de uma estatal (administração 
pública indireta), contrata atores privados 
por licitação para possibilitar a prestação 
do serviço à população a título gratuito, 
mediante contrapartida financeira paga pelo 

próprio Estado. Trata-se portanto de uma 
parceria público-privada pouco complexa, 
na qual a remuneração da prestação de 
serviços não envolve a exploração de dados 
de usuários. A contrapartida é pecuniária e é 
paga diretamente pela prefeitura.

Esta característica não é acidental: quando 
do planejamento da iniciativa, a CCCD 
optou deliberadamente por não explorar 
dados de usuários para qualquer finalidade, 
bem como por proibir expressamente que 
os provedores de Internet contratados 
para fornecer os equipamentos e operar 
os hotspots os coletassem, nos termos 
do Item 3.6.1 do Edital e da cláusula 8.1.5 
do Contrato de Prestação de Serviços. As 
únicas hipóteses de compartilhamento, de 
acordo com os instrumentos de licitação 
e contratação pública analisados, seriam 
com a própria Prefeitura de São Paulo ou 
com autoridade competente, exigindo-se 
para tanto pedido judicial ou administrativo 
vinculante74 75. É curioso ainda que, a 
despeito dessa previsão, não há disposição 
alguma no Edital ou em quaisquer normas 
(legais ou infralegais) de âmbito municipal 
acerca dos fundamentos cabíveis para 
tal pedido: faz-se apenas referência à 
observância dos “preceitos constitucionais 
atinentes à intimidade e ao sigilo dos dados 
pessoais” (art. 5º, X, XII, CRFB).

De acordo com as entrevistas realizadas 
no âmbito desta iniciativa, a pesquisa 
averiguou que a decisão por formular a 

71. GILLETT, S.  et al. “Local Government Broadband Initiatives” , Telecommunications Policy,  v. 28, n. 7, 2004, p. 537-558.
72. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/inclusao_digital/index.php?p=152219>. Acesso em: 21 
jul. 2017.
73. Por força do art. 9º, V do Decreto nº 57.576/17, editado imediatamente após o empossamento da gestão de João Doria na PMSP, a 
estrutura da CCCD foi integrada à recém-criada Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT).
74. “A CONTRATADA deve preservar o caráter confidencial das informações dos usuários, não as aproveitando em nenhuma hipótese 
para fins não condizentes com o objeto licitado, inclusive uso comercial, publicitário ou estatístico. Somente poderão ser repassadas 
as informações em seu poder à Prefeitura da Cidade de São Paulo, mediante prévia solicitação da CONTRATANTE ou da autoridade pública 
competente, sob fundado pedido judicial e/ou administrativo vinculante, sempre observando os preceitos constitucionais atinentes à 
intimidade e ao sigilo dos dados pessoais”. (grifos nossos)
75. Nesse sentido, tenha-se em mente que tanto o lançamento do Edital como a assinatura dos termos contratuais são anteriores à 
vigência do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14), de modo que deveres de proteção de dados e guarda de registros de conexão e 
acesso decorrentes desse diploma legal não estão expressamente previstos para a fase de implementação do Wi-Fi Livre SP.
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política pública desta forma se deu por conta 
de uma opção política deliberada: a CCCD 
concebeu o programa Wi-Fi Livre SP como 
uma iniciativa para fornecer conexão de 
banda larga gratuita a cidadãos paulistanos 
e, assim, promover uma maior ocupação 
do espaço público. Como a coleta de dados, 

ou sua utilização para fi ns de planejamento 
de políticas públicas, nunca foi uma 
preocupação direta da iniciativa, ela optou 
por simplesmente incluir uma cláusula de 
confi dencialidade nos instrumentos de 
licitação e contratação pública, vetando seu 
uso por agentes privados.

fIGURA 3 - WIfI LIvRE SP – fASE DE IMPLEMENTAçãO

Fonte: Elaboração própria
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3.2.2.1.2. Fase de expansão (Chamamento 
Público nº 02/SES/2016)

Em 02/09/2016, foi disponibilizado na 
imprensa ofi cial o Chamamento Público 
nº 02/SES/2016 (Processo Administrativo 
nº 2016-0.075.556-5), principal marco da 
contratação pública para a fase de expansão 

do Wi-Fi Livre SP. O Edital traz diversas 
inovações em relação ao lançado na fase de 
implementação do programa, evidenciando 
uma mudança sensível na postura da SES 
quanto à exploração de dados e o seu papel na 
construção de parcerias com o setor privado 
e no fi nanciamento da política pública.

fIGURA 4 - WIfI LIvRE SP – fASE DE EXPANSãO

Fonte: Elaboração própria
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Não foi possível observar empiricamente as 
práticas negociais organizadas no âmbito 
desta nova fase do programa, uma vez que 
a abertura do processo licitatório foi adiada 
indefinidamente em  04/10/2016, em razão 
do recebimento de impugnações. Por esta 
razão, este capítulo do relatório se concentra 
sobre os termos de contratação pública do 
novo Edital.

O Apêndice I ao Edital (Termo de Referência) 
dá permissão expressa aos parceiros 
privados para que coletem dados pessoais 
de usuários, por meio da imposição do 
preenchimento de cadastros. Os parceiros 
podem exigir, a princípio, nome completo 
e endereço de e-mail, sem validação76 77; a 
solicitação de dados adicionais é possível, 
mas o Termo de Referência a condiciona à 
prestação de serviços superiores àqueles 
estabelecidos pelo Edital (e.g., conexão em 
velocidade superior a 512 kbps). Além disso, 
é sempre facultado ao usuário optar por 
não fornecer dados adicionais e utilizar-se 
apenas do serviço básico de conexão (Item 
1.5.1, Apêndice I - Termo de Referência). 
Finalmente, o parceiro é obrigado a informar 
à SES sobre os benefícios extras veiculados 
ao usuário como incentivo ao preenchimento 
de dados adicionais (1.5.1.1, Apêndice I - 
Termo de Referência).

Por outro lado, é interessante notar que a 
exploração de dados não é expressamente 
prevista como contrapartida à prestação do 
serviço, uma vez que dados pessoais são 
de titularidade dos respectivos usuários, 
e não da administração pública. Ao invés 
disso, o Edital e seus anexos permitem 
que sejam estruturadas diferentes formas 
de contrapartida, dentre elas a exploração 
física de marca nas placas e postes utilizados 
pelo Wi-Fi e a exploração de publicidade 
digital. Formas diversas de contrapartida são 
condicionadas à aprovação da SES.

O Edital também obriga os parceiros a 
submeterem um Termo de Uso ao aceite 
do usuário antes de conectá-lo à rede do 
Wi-Fi Livre SP (Item 1.4, Apêndice I - Termo 
de Referência). Este documento destina 
um capítulo inteiro às permissões de uso e 
obrigações de tratamento de parceiros em 
relação aos dados de usuários:

7. Uso de informações de usuários

7.1. O ..... (nome do(a) parceiro(a)) preservará 
o caráter confidencial das informações dos 
usuários, podendo utilizá-las para fins de 
direcionamento publicitário, porém não as 
cedendo ou comercializando de maneira 
individualizada, ou seja, com possibilidade 
de identificação pessoal de usuário, em 
hipótese alguma, inclusive para uso 
publicitário ou estatístico ou comercial.

7.1.1. Os dados do usuário, sempre 
observando os preceitos constitucionais 
e legais, atinentes à intimidade e ao sigilo 
dos dados pessoais,

I) Serão repassados:

a) Para a SES quando solicitados;

b) Para autoridade pública competente, 
sob fundado pedido judicial e/ou 
administrativo vinculante;

II) Poderão ser repassados:

a) Prefeitura da Cidade de São Paulo, 
mediante prévia solicitação da SES; 

b) Para empresas terceiras contra-
tadas pelo Parceiro para tratar e/
ou armazenar dados da rede Wi-fi 
SP, que deverão também se obrigar 
a não cedê-los ou comercializá-los de 
maneira individualizada, permanecendo 
a responsabilidade do parceiro para todos 
os fins.

7.2. Por informações de usuários 
entendem-se quaisquer dados pessoais 
identificáveis78, ou seja, dados relativos à 
privacidade do usuário.
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7.2.1. O Parceiro somente poderá 
compartilhar informações de maneira 
genérica, ou seja, sem identificar 
quem são os usuários relacionados 
a tais informações, individualmente 
considerados” (grifos nossos)

O parceiro, portanto, é autorizado a utilizar 
as informações de usuários de forma não-
individualizada (i.e., mediante anonimização) 
e para o fim de direcionamento publicitário 
(Item 7.1), podendo compartilhá-los com 
empresas terceiras contratadas para o 
fim de tratamento ou armazenamento 
(Item 7.1.II.b); outras formas de uso ou de 
repasse estariam, a princípio, vetadas em 
razão da falta de consentimento expresso 
do usuário, nos termos do art. 7º, IX do 
Marco Civil da Internet.

Cabem aqui dois adendos: primeiramente, 
deve-se dizer que uma alteração do Termo 
de Uso com o fim de prever hipóteses 
mais amplas de uso e compartilhamento 
dos dados seria teoricamente possível 
mediante aprovação prévia da SES (Item 
2.1.3.1, Apêndice I - Termo de Referência), 
uma vez que nem o Edital, nem o Apêndice 
I - Termo de Referência vetam de forma 
expressa essa hipótese de remuneração do 
parceiro. Na realidade, conforme já colocado 
acima, o Edital deixa lacunas propositais nas 
regras sobre contrapartidas aos parceiros, 
permitindo que eles estruturem diferentes 
formas de remuneração e financiamento da 
iniciativa, sempre mediante aprovação do 
Poder Público.

Ademais, deve-se dizer que em momento 
nenhum o Edital fornece um procedimento 
ou requisito técnico específico para a 
anonimização de dados pessoais - apenas 
prevê que seu uso pelo parceiro não poderá 
ser feito “de maneira individualizada, ou 
seja, com possibilidade de identificação 
pessoal de usuário, em hipótese alguma” 
(Item 7.1, Apêndice IV - Termo de Uso) 
(grifos nossos). Esta redação nos parece 
problemática, uma vez que é discutível se 
um dado pode ser anonimizado a ponto 
de não poder ser individualizado por meio 
de instrumentos de engenharia reversa. 
Sendo assim, e considerando ainda que 
não há qualquer disposição geral sobre 
anonimização no ordenamento jurídico 
brasileiro, este dispositivo permite 
interpretações excessivamente rígidas, que 
poderiam ou tornar a regra impossível de 
se cumprir, e excessivamente brandas, que 
poderiam torná-la inócua para a proteção de 
dados pessoais de usuários79.
No cenário atual, portanto, o único modelo 
regulatório de proteção de dados em 
vigor para o Wi-Fi Livre SP é o do Edital de 
Pregão Eletrônico nº 08.006/13, que veda 
completamente a utilização de dados por 
atores privados. A impugnação do Edital 
de expansão em meio à transição entre as 
gestões de Fernando Haddad e de João Doria 
na PMSP colocou o futuro desta iniciativa em 
momentânea incerteza. Conforme informado 
pela PRODAM-SP, não há sinais de que a nova 
gestão da Secretaria Municipal de Inovação 
e Tecnologia, encarregada da contratação, 

76. Embora a validação de dados seja dispensada, o Item 5.1, alínea “a” da Minuta de Termos de Uso (Anexo IV) permite a imputação de 
suspensão do acesso por tempo indeterminado a usuários que fornecerem dados incorretos.
77. Importante notar que a não-requisição de cadastro, ou seu preenchimento opcional, enseja pontuação adicional da proposta (Item 8, 
Edital de Chamamento; Item 1.5, Anexo I - Termo de Referência).
78. O Edital, portanto, utiliza a definição de dados pessoais empregada pelo Decreto nº 8.771/16, de “dado relacionado à pessoa natural 
identificada ou identificável”
79. A redação do art. 13, caput do Projeto de Lei nº 5276/16, nesse sentido, busca complementar os deveres legais de anonimização, 
dispondo que “os dados anonimizados serão considerados dados pessoais quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos 
for revertido ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido” (grifos nossos). Caso o referido projeto de lei venha a entrar em 
vigor, a definição do sentido técnico de “esforços razoáveis” ainda carece da devida regulamentação por decreto do Poder Executivo ou 
pela regulação de uma autoridade de proteção de dados pessoais - cuja criação também é prevista nele.
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esteja planejando mudanças em relação 
aos termos do Chamamento Público nº 02/
SES/2016. Esse sentimento é relativamente 
confirmado pelo recente sancionamento 
da Lei nº 16.685/1780. Em mensagem ao 
Presidente da Câmara Municipal de São 
Paulo, o Prefeito João Doria justificou o veto 
de dispositivos que proibiriam a imposição 
de cadastros a usuários em pontos de Wi-Fi 
público, nos seguintes termos:

As disposições sobre a desnecessidade 
de cadastro prévio do usuário para a 
utilização do serviço (art. 2º) e sobre a 
obrigatoriedade de a página inicial de 
navegação estar sempre integrada à “home 
page” da Prefeitura (art. 3º) restringem 
os possíveis modelos de financiamento 
do próprio programa. Isso porque, para a 
disponibilização do acesso de maneira mais 
ampla, a Administração Municipal, no atual 
momento, busca modelos alternativos de 
provimento e financiamento, considerando-
se, dentre eles, aquele implementado em 
parceria com a iniciativa privada que, por 
meio da mídia programática (mecanismo 
que torna possível compreender o perfil 
dos consumidores e definir uma base 
de dados assertiva para adequação 
de anúncios), arcaria com os custos de 
ampliação e operação. (grifos nossos)

Ao mesmo tempo em que não é possível 
antecipar uma possível alteração dos termos 
do Chamamento Público nº 02/SES/2016 na 
versão definitiva do Edital, pode-se extrair 
do veto acima ao menos duas sinalizações: 
(i) a abertura para modelos de negócios 
financiados por meio da exploração de dados 
pessoais de usuários com fins publicitários 
(algo que já estava presente no último modelo 
do Edital de expansão); e (ii) a contrariedade 
à obrigação de que a página inicial esteja 
vinculada à home page da Prefeitura (previsão 

igualmente presente no Edital).

3.2.2.2 Porto Alegre - Porto Alegre Livre

Inspirado no projeto Free Itália Wi-Fi, 
implementado em Roma81, o programa 
Porto Alegre Livre foi inaugurado em 
2014 pela Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos (SMDH) da Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre. O desenvolvimento do 
projeto foi feito com o apoio da Companhia 
de Processamento de Dados do Município 
de Porto Alegre (PROCEMPA), uma empresa 
pública municipal. A iniciativa foi inaugurada 
com a disponibilização de 13 pontos de 
acesso em localidades de acesso público, 
destinadas à utilização livre por cidadãos; 
posteriormente, novos pontos foram sendo 
adicionados, totalizando 61 pontos ativos 
até o momento. Além de hotspots instalados 
em localidades públicas e administrados 
diretamente pela PROCEMPA, há também 
17 pontos fornecidos e geridos por parceiros 
privados associados ao programa, que 
são estabelecimentos locais (lojas, bares, 
restaurantes, associações, etc.).

A parceria público-privada compreendida 
pelo Porto Alegre Livre é concebida como 
“um projeto de Wi-Fi colaborativo”. Seu 
planejamento teve em vista a ampliação 
da cobertura de WiFi livre a cidadãos 
sem a geração de ônus financeiros à 
administração pública, num contexto 
de crise fiscal. Ela funciona da seguinte 
forma: uma entidade interessada realiza 
seu cadastramento por meio do website da 
iniciativa. Neste ato, ela deve assinar um 
Termo de Adesão, aceitando as regras de 
funcionamento do programa, e preencher 
os dados de seu estabelecimento. A 
candidatura passa pelo crivo da SMDH, 
que a avalia a partir de critérios internos 
de conveniência e oportunidade e, 
ao fim, decide por sua aprovação ou 
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não-aprovação. Sendo aprovado, o 
estabelecimento é marcado como um ponto 
de Wi-Fi pertencente à rede do Porto Alegre 
Livre, identificável nos mapas disponíveis 
no website e no aplicativo da iniciativa. Além 
disso, a empresa passa a figurar oficialmente 
como apoiadora do programa.

Nesse processo, a SMDH não assume 
quaisquer ônus em relação à empresa ade-
rida, que fica encarregada do fornecimento 
e da manutenção de equipamentos para a 
disponibilização de conexão Wi-Fi a usuários, 
bem como por “auditar e monitorar” o uso da 
rede. Além disso, o Termo de Adesão traz uma 
cláusula de isenção de responsabilidade, que 
isenta a municipalidade de qualquer ônus 
relacionado a ilícitos praticados por usuários 
por meio da rede ou de danos gerados a 
usuários em razão da qualidade da conexão, 
inclusive perda de dados. Por fim, a SMDH 
reserva-se o direito de cancelar a adesão 
unilateralmente, em qualquer momento e 
sem aviso prévio.

Diferentemente do que ocorre no programa 
Wi-Fi Livre SP, observa-se que não há 
qualquer requisito legal ou contratual de 
ordem técnica para a conexão a ser fornecida 
por parceiros ou pelo próprio Poder Público. 
Disso decorre uma característica marcante 
do programa Porto Alegre Livre, que é sua 
baixa normatividade: não foram identificados 
quaisquer diplomas legais (leis, decretos ou 
normas infralegais) relacionados à iniciativa, 
tampouco instrumentos de contratação 
pública direcionados especificamente a ela. 
Além disso, o programa não é previsto na 

lista de Programas do Poder Executivo do 
Plano Plurianual 2014-2017, e tampouco na 
legislação orçamentária municipal dos últimos 
anos ou no recém-divulgado Programa de 
Metas 2017-202082. Esses elementos indicam 
que os hotspots disponibilizados pelo 
Poder Público são simplesmente pontos de 
acesso pré-existentes, alocados para outras 
finalidades e sob despesas orçamentárias 
distintas, cujos sinais foram integrados à 
rede do Porto Alegre Livre.

Assim como o programa não impõe aos 
parceiros privados qualquer obrigação 
relativa à qualidade da conexão ou à cobertura, 
e tampouco reserva à SMDH qualquer papel 
de fiscalização, não há obrigações específicas 
relativas à coleta, tratamento ou utilização 
de dados de usuários. Não há nem mesmo a 
imposição de limites às regras dos termos de 
uso empregados pelos respectivos parceiros 
em seus respectivos pontos de acesso. A 
despeito disso, o Termo de Adesão prevê 
expressamente a possibilidade de parceiros 
imporem cadastros a usuários:

08. A Administração Direta e Indireta do 
Município não se responsabiliza pelo 
uso indevido da rede da Aderente por 
parte do usuário, de modo que o autor 
de eventual má utilização responderá 
civil e penalmente de acordo com a 
legislação vigente. Cabe a Aderente, se 
entender necessário, condicionar o uso 
à inserção de login e senha, restringir 
o acesso a sites específicos e definir os 
critérios de segurança relacionados a sua 
rede. (grifos nossos)

80. A Lei nº 16.685/17 criou o “Programa Wi-Fi Livre Sampa”, na prática uma iniciativa paralela do Poder Legislativo para a expansão 
do Wi-Fi Livre SP. O diploma decorre do PL 228/15, cujo art. 2º dispunha o seguinte: “o Poder Público Municipal deverá informar aos 
usuários e frequentadores, por meio de placas informativas afixadas em local de fácil visualização, a disponibilidade do serviço gratuito 
do Programa Wi-Fi Livre Sampa’, não é necessário fazer cadastro para usar o Wi-fi (grifos nossos)”. O dispositivo em questão foi 
vetado pelo Poder Executivo.
81. Disponível em: <http://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_novo/default.php?p_noticia=181127&PREFEITURA+LANCA+MOVIME
NTO+PARA+AMPLIAR+WI-FI+GRATUITO+NA+CAPITAL> Acesso em: 21 jul. 2017.
82. Nesses diplomas, políticas municipais de inclusão digital aparecem de forma mais voltada à criação e manutenção de telecentros e na 
disseminação de conexão à Internet em locais estratégicos, como escolas ou pontos turísticos.
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Segundo a PROCEMPA, não são coletados 
dados de usuários nos pontos de Wi-Fi 
instalados e administrados por ela. As 
respostas dadas tanto pela SMDH como 
pela PROCEMPA não permitem confirmar 
se há ou não restrições ou regulações da 
coleta de dados por parceiros privados - 
embora o Item 08 do Termo de Adesão, 
reproduzido acima, indique que não há. 
O Termo, contudo, não deixa claro sequer 
se haverá preferência de candidatos que 
coletem dados em detrimento daqueles que 
não coletem dados, ou mesmo qualquer 
obrigação de prestação de contas da parte 
de parceiros privados.

Em suma, a natureza desta parceria público-
privada é muito distinta daquela que é prevista 
na fase de expansão do programa Wi-Fi Livre 
SP: embora ambas as iniciativas busquem 
viabilizar sua expansão sem a necessidade de 
aporte de investimentos públicos, o programa 
paulistano privilegia a criação de pontos de 
acesso em localidades públicas, como praças, 
mercados e bibliotecas (que compõem apenas 
parte dos pontos de acesso públicos do Porto 
Alegre Livre), promovendo a contratação de 
atores privados para a instalação e operação 
de hotspots com a contrapartida de permissão 
de exploração de dados e publicidade digital 
(sob certas regulações), o programa porto-
alegrense apenas convida parceiros privados 
a integrarem seus respectivos pontos de 
acesso à sua rede, jamais reconhecendo os 
dados de usuários como uma variável na 
lógica de remuneração da relação contratual. 
A despreocupação do programa com 
essa faceta leva, logicamente, a um vácuo 
regulatório sobre a questão.

3.2.2.3. Campinas - Rede Campinas 
Digital

A Rede Campinas Digital foi criada a partir 
de julho de 2010 pela Secretaria Municipal 

de Administração de Campinas (SMA), 
contando com a execução da Informática 
de Municípios Associados S/A (IMA), uma 
sociedade de economia mista controlada 
pelo município. A iniciativa consiste na 
instalação e operação de hotspots em 
localidades públicas do município, a fim de 
possibilitar o acesso gratuito à Internet por 
cidadãos. Embora a iniciativa não tenha tido 
dotação orçamentária específica nos seus 
primeiros anos de existência (2010-2013), foi 
expressamente incluído no Plano Plurianual 
2014-2017, sob a meta “Cobertura de conexão 
à Internet por Meio da Rede Campinas Digital, 
Nos Equipamentos Municipais”, alocada sob 
o Programa 010 - Modernização da Gestão 
da Tecnologia da Informação e Comunicação, 
sob a responsabilidade da SMA. A IMA é 
responsável pela aquisição e instalação dos 
equipamentos necessários ao provimento da 
conexão, além do fornecimento do serviço 
em si. Desta forma, atores privados não 
cumprem, atualmente, nenhum papel no 
planejamento ou na execução da iniciativa.

Desde a inauguração do Campinas Digital, 
foram instalados 24 pontos de acesso em 
localidades públicas, com velocidade média 
de 1 Mbps, havendo a intenção de se expandir 
a rede para 40 pontos até o fim de 2017. Para 
possibilitar uma cobertura ampla, a conexão 
de cada usuário dura até 45 minutos; após 
esse tempo, usuários devem iniciar uma 
nova conexão se pretenderem continuar a 
utilizar o serviço.

No que se refere à coleta de dados pessoais, 
a IMA afirma que inicialmente o programa 
não exigia o fornecimento de quaisquer 
informações. Em 9 de setembro de 2015, 
contudo, a empresa empregou mudanças 
substanciais no Campinas Digital sob a 
justificativa de garantir sua conformidade 
ao Marco Civil da Internet, em vigor desde 
o ano anterior. A partir desse momento, a 
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iniciativa passou a condicionar o acesso de 
usuários a dois requisitos: preenchimento 
de um cadastro e aceitação de termos de 
uso a cada nova utilização do serviço83 84.

A efetuação do cadastro demanda que o 
usuário compartilhe, obrigatoriamente, os 
seguintes dados: (i) endereço de e-mail, (ii) 
nome completo, (iii) data de nascimento 
e (iv) número do CPF. A título facultativo, o 
usuário também pode fornecer (v) número 
do RG, (vi) endereço residencial, (vii) profissão 
e (viii) números de telefone residencial e 
celular. Não foi confirmado se estes dados 
são objeto de validação, embora os Termos 
de Uso exijam sua veracidade. Desta forma, 
o Campinas Digital exige o fornecimento de 
dados pessoais para o uso de seu serviço 
de conexão, embora tais dados não sejam 
necessários ao fornecimento da conexão.

Os termos de uso, contudo, não indicam que 
seja dada qualquer destinação específica 
aos dados coletados de usuários. Afirma-se 
apenas o seguinte a seu respeito:

Art 6º – O usuário é responsável perante a Lei 
pela veracidade das informações prestadas 
no seu cadastro e atualização do mesmo. 
Assim, o usuário: Aceita que seus dados 
de conexão serão guardados e podem 
ser disponibilizados ao Poder Público 
mediante solicitação via instrumento legal 
(grifos nossos)

A cláusula reproduzida acima claramente 
restringe as hipóteses de disponibilização de 
dados de usuários a solicitações do Poder 
Público, por via de “instrumento legal” - 
uma referência genérica às hipóteses de 
requisição judicial dos arts. 10, §1º, 22 e 23 
do Marco Civil da Internet. Nesse sentido, os 
termos de uso não permitem o uso de dados 
pelo Poder Público fora dessas hipóteses, 
ou seu compartilhamento com quaisquer 
pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito 
privado. Contudo, não fica claro (i) se os dados 
pessoais são objeto de armazenamento, 
na medida em que aquela lei não obriga 
provedores de conexão a guardar quaisquer 
informações além de registros de conexão 
e (ii) a duração dos períodos pelos quais 
dados ficam armazenados. Também não 
são fornecidos detalhes sobre o processo de 
descarte dos dados.

Recentemente, em meio à inauguração 
de novos pontos de acesso do Campinas 
Digital, o Prefeito Jonas Donizette 
manifestou a intenção de expandir a 
cobertura da Rede Campinas Digital por 
meio da “venda de patrocínio” à iniciativa 
privada. Também foi mencionada a 
possibilidade de se alienar a instalação e 
administração de novos pontos de acesso 
via processo licitatório a investidores 
privados. Por ora, não estão claros os 
termos exatos nos quais esta parceria se 
daria, tampouco o perfil dos parceiros a 
serem procurados pelo Poder Público85.

83. Disponível em: https://ima.sp.gov.br/noticias/em-expans%C3%A3o-campinas-digital-aumenta-seguran%C3%A7a-com-marco-civil. 
Acesso em: 19 jul. 2017.
84. Cabe aqui uma ressalva: não fica claro em que medida a execução do Campinas Digital estaria, antes dessas mudanças, em 
desacordo com o Marco Civil da Internet, na medida em que o diploma não impõe que provedores de conexão coletem dados 
de usuários, imponham-lhes o preenchimento de cadastros ou redijam termos de uso. Entendemos que os gestores da iniciativa 
provavelmente efetuaram tais mudanças de modo a (i) garantir o melhor cumprimento do dever de guarda de registros de conexão por 
provedores de conexão (art. 13, caput, MCI) e (ii) isentar-se de eventual responsabilização civil por danos sofridos por terceiros ou pelos 
próprios usuários em razão do uso do serviço de Wi-Fi - embora a lei isente expressamente os provedores de conexão de qualquer 
responsabilidade nesse sentido (art. 18, MCI).
85. Disponível em: <http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=32124> Acesso em: 19 jul. 2017.
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3.2.3 estACIonAmento rotAtIvo

Em 2016, a cidade de São Paulo contabilizou 
quase 5,5 milhões86 de carros registrados 
no município, cerca de um carro para 
cada 2,2 moradores da cidade87. Aliados 
aos caminhões e caminhonetes também 
registrados, chegamos a 6,4 milhões 
de veículos; se ainda acrescentarmos o 
número de motocicletas, a figura chega a 
impressionantes 7,3 milhões de veículos 
coexistindo no mesmo espaço urbano. 
Diversos problemas relativos à mobilidade 
urbana surgem em consequência deste 
cenário, como congestionamentos e falta de 
espaços para estacionamento.

De forma a promover a rotatividade das 
vagas de estacionamento, racionalizar o 
uso do sistema viário em áreas adensadas, 
organizar e disciplinar o espaço urbano 
de forma a aumentar a oferta de vagas88, 
foram desenvolvidos e implementados em 
diversos municípios brasileiros sistemas de 
estacionamento rotativo pago. De forma 
geral, o sistema consiste na compra de 
cartões que permitem com que motoristas 
estacionem em determinadas vias por 
tempo limitado.

O sistema de compra e venda desses 
cartões varia de acordo com o município. Em 
Campinas, o sistema funciona por meio da 
compra e venda de cartões em papel, que 
devem ser dispostos no painel dos carros, 
para fiscalização dos agentes do trânsito. 
Em São Paulo, adota-se a chamada Zona 
Azul Digital, em que a compra e venda de 
cartões é feita majoritariamente por meio 
de dispositivos eletrônicos, em aplicativos 
específicos para este fim, abolindo-se o 
cartão em papel. Em Porto Alegre, por fim, o 
sistema utilizado é o parquímetro eletrônico, 
por meio do qual imprime-se o cartão que, 
posteriormente, deve ser disponibilizado no 
painel do veículo.

3.2.3.1. São Paulo - Zona Azul Digital

O Cartão Azul Digital (CAD) foi implementado 
pela Prefeitura de São Paulo em 11 de julho 
de 2016, buscando substituir o então vigente 
sistema de talões89. Três eram os principais 
problemas presentes no sistema físico dos 
cartões: (i) o primeiro consiste na grande 
quantidade de cartões falsificados vendidos 
ao público, que gerava prejuízo de milhões de 
Reais à Prefeitura90; (ii) o segundo era a livre 
e pouco fiscalizada figura dos flanelinhas, 
que oportunisticamente revendiam folhas 
de zona azul a valores muito maiores que o 
preço fixado  para as mesmas (atualmente 
de cinco Reais)91; (iii) por fim, uma última 
questão importante era a dificuldade em 
encontrar estabelecimentos que vendiam o 
talão em alguns pontos da cidade.

O CAD é fornecido em duas modalidades 
distintas: a primeira é a compra pelo 
aplicativos credenciados, que pode ser feita 
por meio de qualquer dispositivo eletrônico 
com acesso à Internet ou à rede móvel; a 
segunda é a compra dos cartões em lugares 
credenciados, como lotéricas ou bancas de 
jornal. Nesta segunda modalidade, o usuário 
basicamente fornece os dados de hora e 
placa do carro para o vendedor que faz a 
compra dos cartões online.

Nos primeiros meses da implementação 
houve certo estranhamento por parte dos 
revendedores de CADs digital, que alegavam 
dificuldades no manuseio do sistema, mas 
isto foi logo superado e a adoção dos CADs 
foi crescente até o final da vigência do cartão 
impresso. Ambas as versões digital e física 
coexistiram durante primeiros meses da 
implementação do programa, sendo a última 
extinta em dezembro de 2016. Aqueles 
que ainda possuem versão física do cartão 
puderam trocá-los por CADs até o dia 31 de 
maio de 2017.
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Algumas dificuldade iniciais92 foram (e ainda 
são) enfrentadas na consecução deste 
mecanismo. A primeira foi o fato de que o 
sistema não extinguiu por completo a figura 
dos flanelinhas. Há relatos de “flanelinhas 
digitais” que revendem CADs a preços 
superiores aos cinco Reais estabelecidos 
como valor máximo pela CET. Estes indivíduos 
utilizam celulares próprios (com os apps 
cadastrados) ou máquinas específicas de 
compra de CADs adquiridas de forma ilegal. É 
importante notar que, conforme estabelecido 
no Edital, uma única conta pode utilizar CADs 
para apenas três veículos simultaneamente.

3.2.3.1.1. Edital de Chamamento Público para 
Credenciamento nº 001/2016 da CET-SP

O instrumento jurídico estabelecido pela CET 
para viabilização dos aplicativos foi o Edital 
de Credenciamento; desde que respeitados 
os requisitos estabelecidos pelo documento 
e credenciado pela CET-SP, qualquer 
desenvolvedor de apps pode oferecer o 
serviço aos usuários. 

Há poucos dispositivos que dispõem sobre 

utilização dos dados dos usuários no Edital de 
Chamamento Público para Credenciamento 
nº 001/2016 da CET-SP93, dentre eles destaca-
se o seguinte:

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 
CREDENCIADA 

5.1. São obrigações e responsabilidades da 
empresa credenciada: 

5.1.1. Assegurar que os aplicativos 
garantam a integridade das transações 
realizadas para distribuição do CAD e a 
inviolabilidade das informações dos 
usuários (grifos nossos).

Há ainda, no Anexo VI do Edital, um 
dispositivo que prevê que a comunicação 
entre usuário e o aplicativo deve ser segura 
e criptografada94. É importante notar que 
a preocupação do Edital com relação aos 
dados de usuários limita-se à segurança 
destes dados no contexto do funcionamento 
e utilização dos serviços do aplicativo, não 
dispondo sobre utilizações que transcendam 
o mero fornecimento e ativação de CADs95.

86. Estas informações são fornecidas pelo IBGE e estão disponíveis em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/frota.php?lang=_
PT&codmun=355030&search=s%E3o-paulo|sao-paulo> Acesso em: 05 jun. 2017.
87. A cidade de São Paulo, de acordo com o pesquisa do IBGE de 2016, contém cerca de 12,04 milhões de habitantes. Esta comparação 
também foi abordada em reportagem do Jornal Nexo: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/02/23/S%C3%A3o-Paulo-
est%C3%A1-perto-de-ter-6-milh%C3%B5es-de-carros.-Por-que-isso-%C3%A9-um-problema> Acesso em: 05  jun. 2017.
88. Disponível em <http://www.cetsp.com.br/consultas/zona-azul.aspx > Acesso em: 05 jun. 2017.
89. O sistema foi estabelecido por meio do Decreto no 57.116/16. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=325908> 
Acesso em: 22 abr. 2017.
90. ESTADÃO. Pf prende chineses em Cumbica com 7 mil cartões de zona azul falsos. 2015. Disponível em: <http://politica.estadao.
com.br/blogs/fausto-macedo/pf-prende-chineses-em-cumbica-com-7-mil-cartoes-de-zona-azul-falsos/>. Acesso em: 10 ago. 2017.
91. QUINTELLA, Sérgio. Máfia da zona Azul usa máquinas legalizadas para cobrar ágio. 2017. Disponível em: <http://vejasp.abril.com.
br/consumo/zona-azul-mafia/>. Acesso em: 10 ago. 2017.
92. Logo no início, houve ainda um problema com relação aos Termos de Uso de alguns dos aplicativos. Como reporta Marcelo Duarte, 
alguns dos aplicativos previam a possibilidade de cobrança de uma “taxa de manutenção” do aplicativo, para usuários que não utilizassem o 
aplicativo por alguns meses. A taxa foi suprimida após a reportagem. Disponível em: <http://guiadoscuriosos.uol.com.br/blog/2016/11/24/
as-pegadinhas-escondidas-nos-aplicativos-da-zona-azul-digital> Acesso em: 22 abr. 2017
93. O Edital de Credenciamento está disponível integralmente em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/
chamadas/chamamento_zona_azul_digital_1457121598.pdf > Acesso em: 22 abr. 2017.
94. 4.3.9. COMUNICAÇÃO DO SISTEMA (...) 4.3.9.2. Toda a comunicação realizada no Link L2 deverá ser criptografada, através de Certificado 
Digital com autenticação mútua via protocolo SSL (Secure Service Layer).
95. Há um dispositivo semelhante no “Termo de Referência” (Anexo VI) ao Chamamento Público para Credenciamento: “4.3.6.3.2. A 
DISTRIBUIDORA deverá assegurar que o APP disponibilizado para instalação nos APARELHOS MÓVEIS dos USUÁRIOS e toda infraestrutura 
necessária para o seu funcionamento e utilização, atendam, no mínimo, às especificações técnicas definidas neste TR, e disponham de 
recursos e ferramentas de segurança que garantam a integridade, privacidade e inviolabilidade de todas as transações realizadas e de 
todos os dados dos USUÁRIOS”. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/tr_zona_azul_
vi_1457123099.pdf > Acesso em: 25 abr. 2017.
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Por fim, é importante mencionar que 
entramos em contato com a CET-SP96, e 
esta não utiliza ou compartilha dados de 
usuários com outros entes públicos, dentro 
deste programa, para fins de outras políticas 
públicas. A utilização dos dados é realizada 
exclusivamente para realização do sistema.

A seguir, buscaremos compreender 
melhor as utilizações e implicações dos 
aplicativos de Zona Azul Digital com relação 
aos dados de seus usuários, de forma a 
identificar determinados anacronismos 
entre eles e levantar questões principais 
que possam ser relevantes na discussão 
sobre o desenvolvimento de uma lei geral de 
proteção de dados no contexto brasileiro.

3.2.3.1.2. Aplicativos Credenciados pela CET-SP

Para fins da presente pesquisa, analisamos os 
13 aplicativos de venda de CADs credenciados 
pela CET-SP até fevereiro de 2017 em quatro 
pontos distintos: (i) dados necessários para 
utilização do serviço pelo aplicativo; (ii) 
dados que são solicitados pelos aplicativos, 
mas cujo fornecimento não interfere no 
seu funcionamento; (iii) utilização destes 
dados; e (iv) localização dos servidores onde 
os dados estão armazenados. O quadro 
“Utilização de dados pelos aplicativos de 
zona Azul Digital”, Apêndice - D, expõe de 
forma detalhada a relação entre os dados e 
os aplicativos97.

3.2.3.1.3. Dados necessários para a utilização 
do serviço

Como o Edital da CET não restringe os tipos 
de dados que devem ser fornecidos aos 
apps98, há grande discrepância entre os 
dados necessários para o funcionamento de 
cada aplicativo. Todos os aplicativos solicitam 
ao menos quatro tipos de dados cadastrais 
em comum: nome completo, email, CPF ou 
CNPJ e placa do veículo. Telefone de contato 

é solicitado por dez aplicativos e data de 
nascimento por sete.

Outros tipos de dados necessário para 
utilização do serviço são os dados de 
pagamento (13 aceitam cartão de crédito, 
dois aceitam débito online e três aceitam 
pagamento por boleto bancário); e dados do 
dispositivo, como especificações técnicas 
de software e hardware e o número do IMEI 
(International Mobile Equipment Identity) ou 
UDID (Unique Device ID) do aparelho.

Este último é utilizado por todos os 
aplicativos, uma vez que é necessário para 
que um usuário seja impedido de utilizar 
mais de três cartões digitais ao mesmo 
tempo com o mesmo aparelho.

Curiosamente, três dos aplicativos obrigam o 
usuário a fornecer dados de geolocalização, 
do contrário o serviço não pode ser utilizado. 
Entramos em contato com as empresas 
responsáveis por estes apps para entender 
melhor esta necessidade, mas não obtivemos 
respostas de nenhuma delas.

Por fim, ao menos dez dos aplicativos 
indicam explicitamente em seus Termos 
de Uso e Política de Privacidade que são 
recolhidos dados de registro de conexão e 
acesso de seus usuários, como imposto pela 
Lei no 12.965/14, art. 1099.

3.2.3.1.4. Dados que podem ser solicitados 
pelo aplicativo mas que não interferem na 
utilização do serviço

Além do serviço de compra e ativação de CADs, 
muitos aplicativos fornecem outras facilidades 
para seus usuários. Dados de geolocalização 
podem ser ativados para que o usuário marque 
e encontre o lugar em que seu veículo foi 
estacionado (cinco aplicativos), para identificar 
se a região em que se encontra pertence à 
Zona Azul (cinco aplicativos). Dois aplicativos 
oferecem o serviço em mais de uma cidade e 
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utilizam a localização para identificar a cidade 
em que o usuário se encontra. Um aplicativo 
utiliza estes dados para indicar pontos de 
vendas físicos de CADs. 

Todos os aplicativos que fornecem essas 
facilidades solicitam o acesso aos dados 
de geolocalização imediatamente após a 
instalação no aparelho celular, podendo o 
usuário não permitir o acesso sem prejuízo 
do funcionamento do serviço.

O aplicativo da Estapar permite com que 
usuários localizem estacionamentos da 
rede e paguem via celular.  Mediante 
fornecimento do número do seguro Porto 
Seguro Auto, ele oferece 10% de desconto 
para este serviço. Entramos em contato com 
a empresa para entender se há outros dados 
compartilhados com a seguradora, mas não 
obtivemos respostas.

3.2.3.1.5. Armazenamento dos dados e 
localização dos servidores

Com relação ao armazenamento dos dados 
dos usuários, 12 aplicativos não informam, 
em seus Termos de Uso e Política de 
Privacidade, a localização (país) de seus 
servidores. Isto é uma questão relevante 
sobre segurança dos dados, tanto do 
ponto de vista jurídico (proteção dos dados 
via diplomas normativos) como técnico 
(relativa à segurança do servidor contra 
ataques maliciosos).

O aplicativo SP Cartão Azul Digital, 
da empresa Serttel, dispõe em seus 
Termos de Uso que o servidor utilizado 
fica localizado “na América Latina”, não 
especificando o país.

Ao entrar em contato com as empresas, a 
Serttel nos respondeu que o servidor utilizado 
é o cloud da Vivo, com servidores no Brasil. 
Duas outras empresas que nos responderam 
disseram que utilizam servidores da Amazon, 
podendo estes estar localizados em diversos 
países. O restante dos aplicativos não 
informou sobre a localização dos servidores 
ou não respondeu nosso contato.

Por fim, os dados armazenados pela CET-SP 
estão localizados em servidores no município 
de São Paulo.

3.2.3.1.6. Utilização dos dados pelo próprio 
aplicativo

De forma geral, apenas três aplicativos não 
dispõem sobre a utilização dos dados em seus 
Termos de Uso e/ou Política de Privacidade. 
Os outros dez aplicativos incluem uma 
espécie de cláusula padrão sobre utilização 
de dados em seus documentos, prevendo 
que os dados podem ser utilizados em quatro 
hipóteses: (i) para melhoria dos serviços; 
(ii) para comunicação com o usuário; (iii) 
detectar fraudes na utilização do aplicativo; 
e (iv) informar o usuário sobre serviços da 
empresa. Quatro aplicativos incluem à lista 

96. Cf. Anexo - A.
97. Nem todos os aplicativos credenciados possuem um documento próprio de Política de Privacidade para sua utilização, alguns 
deles optando por incluir a parte de utilização de dados dos usuários nos próprios termos de uso. Vale dizer ainda que um dos 
aplicativos, o ParkMe, pertence a uma empresa estadunidense e não conseguimos encontrar seus Termos de Uso e Política de 
Privacidade em língua portuguesa.
98. O Anexo VI do Edital estabelece que é imprescindível que os usuários forneçam o CPF ou CNPJ no ato do cadastro, para validar as 
demais operações, e afirma que quaisquer outras informações podem ser solicitadas pelo aplicativo para o funcionamento do sistema: 
“5.2. CADASTRAMENTO DE USUÁRIO 5.2.1. O APP deverá prover todas as funcionalidades para que seja possível o cadastramento dos 
Usuários. 5.2.2. O Usuário deverá obrigatoriamente, durante o processo de cadastramento, informar o CPF ou CNPJ, que será utilizado 
obrigatoriamente para identificação do USUÁRIO em todas as transações de AQUISIÇÃO e ATIVAÇÃO de CAD realizadas pelo sistema. 
5.2.2.1. A critério da DISTRIBUIDORA poderão ser requisitadas quaisquer outras informações necessárias ao funcionamento do sistema”
99. Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de Internet de que trata esta Lei, bem como 
de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da 
imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.
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a utilização de dados para proteção dos 
próprios direitos das empresas.

3.2.3.1.7. Transferência dos dados a terceiros

Apenas um aplicativo não dispõe sobre 
transferência de dados a terceiros em seus 
documentos. Todos os outros aplicativos 
incluem uma cláusula aparentemente 
padronizada sobre compartilhamento 
de dados em três hipóteses distintas: 
(i) por determinação judicial; (ii) por 
requerimento de autoridades de 
investigação; e (iii) e para garantir a não 
violação de direitos de terceiros.

Três aplicativos dispões explicitamente que 
os dados dos usuários podem ser utilizados 

para fi ns de publicidade comportamental/
direcionada100. Dois101 dos três aplicativos 
garantem que resguardam o anonimato 
do usuário para esta utilização, mas não 
dispõem sobre os procedimentos ou tipos 
de dados que serão suprimidos. De outro 
lado, sete dos aplicativos afi rmam que não 
utilizam os dados dos usuários para este tipo 
de fi nalidade. O restante não informa sobre 
este tipo de utilização.

Por fi m, conforme as regras do 
credenciamento estabelecidas pela CET-SP, 
são três os dados compartilhados entre 
as empresas de aplicativo e a CET-SP: (i) 
número do CPF ou CNP; (ii) código IMEI ou 
UDID do dispositivo eletrônico; e (iii) a placa 
do veículo para o qual a será ativado o CAD.

•	 Nome do usuário
•	 CPF ou CNPJ do usuário
•	 UDID/IMEI
•	 Placa do veículo
•	 Hora da ativação
•	 Dados de Pagamentos (cartão de 

crédito/paypal)
•	 Dados de geolocalização*
•	 Outros dados cadastrais (endereço 

residencial, modelo do carro, data de 
nascimento, etc)*

•	 Nome dos usuários
•	 CPF ou CNPJ 
•	 UDID/IMEI
•	 Placa do veículo
•	 Hora da ativação

*Dados solicitados por parte dos aplicativos

fIGURA 5 - zONA AzUL DIGITAL – fLUXO DE DADOS

Fonte: Elaboração própria
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3.2.3.2 Porto Alegre - Área Azul

A Área Azul, sistema de estacionamento 
rotativo de Porto Alegre, foi implementada 
pelo Decreto Municipal no 6002/87102 e 
passou a adotar o parquímetro eletrônico 
como forma única de pagamento da tarifa 
referente ao serviço em 2001, por meio do 
Decreto Municipal no 13.183 de abril do 
mesmo ano103. Atualmente há 4.361 vagas 
pertencentes à Área Azul, contando com 220 
parquímetros espalhados na cidade. Nos 
dez primeiros anos de vigência (2001-2011), 
a Estapar foi a empresa responsável pela 
implementação, manutenção e fiscalização 
dos parquímetros na Área Azul da cidade. 
Com o fim do contrato de concessão, estas 
tarefas passaram a ser de responsabilidade 
da Empresa Pública de Transporte e 
Circulação (EPTC)104.

O sistema funciona da seguinte maneira: 
o motorista estaciona em uma das vagas 
da Área Azul, dirige-se ao parquímetro 
eletrônico mais próximo e seleciona o 
período de utilização da vaga (meia hora, 
uma hora ou duas horas, no máximo). Com 
isto, um tíquete é impresso pelo aparelho 
e deve ser colocado sob o pára-brisa do 
veículo. Cabe a um agente da EPTC fiscalizar 

pessoalmente o cumprimento do sistema 
nas Áreas Azuis.

Há duas maneiras distintas de pagamento 
da tarifa solicitada: por meio de moedas 
depositadas na própria máquina e com 
um cartão recarregável, que é emitido pela 
prefeitura. No entanto, conforme consta 
no portal da Prefeitura de Porto Alegre, 
este cartão não está mais disponível para a 
venda, restando somente a modalidade de 
pagamento em moedas105.

Este sistema, inalterado desde 2001, 
passou por diversos problemas nos últimos 
anos: fiscalização precária, devido a pouca 
quantidade de fiscais e grande extensão da 
Área Azul106; problemas de manutenção dos 
parquímetros, que muitas vezes impedem 
que motoristas adquiram o tíquete; e, como 
consequência destes dois problemas iniciais, 
muitos motoristas simplesmente deixam de 
pagar o estacionamento rotativo107. 

Frente a este cenário preocupante, a 
Prefeitura de Porto Alegre lançou um Edital 
de Licitação para concessão de serviço 
público de estacionamento rotativo, visando 
resolver os problemas supramencionados e 
modernizar o sistema108.

100. A publicidade comportamental consiste em uma forma de disposição de anúncios na Internet elaborada a partir do rastreamento das 
atividades do usuário online. Os interesses de determinado usuário são agrupados com base nas em seu histórico de navegação na Internet 
e ele recebe, em seguida, anúncios que correspondem aos seus interesses partilhados. Disponível em: <http://www.youronlinechoices.
com/pt/about-behavioural-advertising > Acesso em: 25 jul. 2017.
101. O terceiro não informa sobre a utilização ou não deste procedimento.
102. Disponível em: <http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cgi-bin/nph-brs?u=/netahtml/sirel/avancada.html&p=1&r=9&f=S&d=ATOS&l=20&
s1=(ESTACIONAMENTO+(DISCO))..RELA.> Acesso em: 15 mai. 2017.
103. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=177149> Acesso em: 15 mai. 2017.
104. ZHNOTÍCIAS. EPTC assume gestão da Área Azul em Porto Alegre. 2011. Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/
noticia/2011/02/eptc-assume-gestao-da-area-azul-em-porto-alegre-3224474. Acesso em: 10 ago. 2017.
105. Vale dizer que, sim, o pagamento é feito exclusivamente em moedas, não sendo possível efetuá-lo com cédulas. Há, porém, uma 
exceção: aqueles que residem em frente a pontos da Área Azul podem adquirir uma “Credencial Residente”, que permite com que possam 
estacionar na região de sua residência sem precisar pagar os valores do sistema. Disponível em: <http://www2.portoalegre.rs.gov.br/eptc/
default.php?p_secao=148> Acesso em: 15 mai. 2017.
106. Disponível em: http://www.editorialj.eusoufamecos.net/site/acontece/area-azul-de-porto-alegre-nao-tem-fiscalizacao/> e <http://
www.poa24horas.com.br/eptc-enfrenta-problemas-para-fiscalizar-area-azul-na-capital/>. Acesso em: 15 mai. 2017.
107. VASCONCELLOS, Hygino; FRUET, Nathalia. Com falta de fiscais, motoristas deixam de pagar vagas rotativas em Porto Alegre. 
2017. Disponível em: <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/com-falta-de-fiscais-motoristas-deixam-de-pagar-vagas-rotativas-
em-porto-alegre.ghtml>. Acesso em: 10 ago. 2017.
108.  Os documentos referentes ao Edital de Concorrência Pública impugnado estão disponíveis aqui: <http://www2.portoalegre.rs.gov.br/
smf/default.php?reg=25&p_secao=256> Acesso em: 15 mai. 2017.
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Com Edital de Concorrência Pública 
001/2016109, a Prefeitura buscava ampliar 
para 8000 o número de vagas da Área Azul, 
trocar todos os parquímetros por máquinas 
novas e viabilizar o pagamento dos tíquetes 
com cartões de crédito e débito e por meio de 
aplicativo de telefone celular, onde a compra 
seria de um tíquete virtual, nos moldes do 
CAD paulistano. Este último é especialmente 
relevante para fins do presente relatório, 
uma vez que nos termos do Edital: 

14.5 A CONCESSIONÁRIA deverá 
disponibilizar um aplicativo compatível com 
as principais plataformas para dispositivos 
móveis de mercado, tais como: Android, 
IOS e Windows Phone.

14.5.1 O aplicativo deverá, inicialmente, 
permitir a aquisição de crédito online 
bem como disponibilizar o saldo e extrato 
dos créditos.

14.5.2 Outras funcionalidades do aplicativo 
que sobrevierem em decorrência da 
evolução tecnológica deverão ser 
previamente debatidas e analisadas em 
conjunto com o Poder Concedente.

Não há, além destes dispositivos, mais 
nenhuma disposição sobre o aplicativo que 
deve ser desenvolvido e implementado 
pela concessionária, muito menos sobre a 
utilização e proteção dos dados dos usuários. 
O cenário é bastante relevante uma vez que, 
ao contrário da Zona Azul Digital em São 
Paulo, os dados de todos os usuários do 
tíquete eletrônico estarão concentrados em 
uma única empresa, a vencedora da licitação.

Entramos em contato com a EPTC para 
compreender melhor o aplicativo previsto 
no Edital110. A empresa nos respondeu 
que, com base no item 14.1 do Edital, “os 
projetos contendo as inovações deverão 
ser previamente aprovados pelo poder 

concedente”, indicando que a tecnologia 
relativa ao aplicativo deve ser apresentada 
pela concessionária e aprovada pelo poder 
concedente posteriormente. De qualquer 
forma, não há indicação acerca dos critérios 
de avaliação desta tecnologia e se a utilização 
de dados dos usuários será ou não levado 
em consideração quando da aprovação.

3.2.3.3 Campinas - Zona Azul 
Eletrônica

O sistema de Zona Azul de Campinas utiliza 
somente cartões em papel, sendo estes 
vendidos em postos credenciados. Em 2014, 
a Empresa Municipal de Desenvolvimento 
de Campinas (EMDEC) divulgou um edital 
de licitação (Edital da Concorrência Pública 
nº 001/2014111), que visava modernizar o 
sistema por meio da implementação de 
parquímetros eletrônicos e quadruplicar o 
números de vagas dentro do sistema112.

Em fevereiro de 2015 o processo de licitação 
foi anulado pela própria EMDEC, após o 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
expedir uma liminar de suspensão do 
processo no mês anterior113. Os principais 
motivos que ensejaram a suspensão foram: 
(i) falta de um projeto básico que permitiria 
a identificação do tipo de tecnologia que 
deveria ser empregada para modernização 
do sistema; (ii) ausência de indicação 
do número de vagas de cada área a ser 
contemplada pelo novo sistema; (iii) falta 
de um orçamento estimado detalhado em 
planilhas que expressem a composição de 
todos os custos unitários; e (iv) “ausência de 
informações acerca do cálculo empregado 
para a definição do faturamento do contrato 
e da outorga inicial”114. É importante notar 
que o Edital de 2014 sequer mencionava 
dados de usuários do sistema.

O processo é enfim retomado em 2016, 
com realização de audiência pública sobre 
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a modernização da Zona Azul em abril 
daquele ano115. Vale dizer que, na audiência 
pública, foi discutida também a intenção 
de implementação de um mecanismo de 
compra e venda de cartões digitais, por meio 
de aplicativos de celular, tal como no modelo 
paulistano. Até o presente momento, 
um novo edital ainda não chegou a ser 
publicado, ainda que estivesse previsto para 
ser divulgado em junho de 2017116.

3.2.4 ApontAmentos espeCíFICos pArA 
umA leI gerAl de proteção de dAdos 
pessoAIs

No contexto do debate sobre a emergência 
de uma lei geral de proteção de dados 
pessoais, há alguns pontos específicos das 
proposições legislativas em tramitação no 
Congresso Nacional que afetam diretamente 
as políticas públicas elaboradas no contexto 
de cidades inteligentes.

De forma geral, o ponto principal que 
perpassa todos os estudos de caso aqui 
analisados é o tratamento de dados 
pessoais pelo Poder Público - aspecto que 
dois dos três projetos de lei abordam de 
forma destacada do tratamento de dados 
por empresas privadas, tendo aquele maior 
flexibilidade com relação à utilização dos 
dados. Este tipo de regulação poderia garantir 

mais segurança jurídica e transparência 
aos cidadãos com relação à utilização de 
seus dados pessoais pelo Poder Público, ao 
mesmo tempo em que garantiria também 
segurança jurídica de órgãos estatais no 
planejamento, desenvolvimento e execução 
de políticas públicas.

À luz dos estudos de caso conduzidos sob 
a frente de Cidades Inteligentes, pode-se 
apontar uma falta de clareza latente nas 
definições do PL 4060/12117 sobre  o  trata-
mento de dados pelo Poder Público. Uma 
vez que a proposição exclui de sua incidência 
“bancos de dados (...) de administração 
pública”, é lógica a interpretação de que 
ela, uma vez convertida em lei, não se 
aplicaria a dados tratados exclusivamente 
por órgãos públicos como SES, PRODAM-SP, 
IMA, PROCEMPA, CET-SP, EPTC ou EMDEC, 
ainda que seja aplicável ao tratamento de 
dados pelos aplicativos. Como o texto faz 
discriminação a partir da natureza pública 
ou privada dos bancos de dados (e não 
da natureza dos dados em si), seria de se 
questionar: órgãos estatais estariam, a 
princípio, isentos dos deveres e obrigações 
decorrentes desta lei? Se sim, como essa 
premissa seria conciliável com o disposto 
no art. 7º, inciso V do projeto de lei, segundo 
o qual pessoas jurídicas de direito público 
podem ser responsáveis para os seus fins?

109. Disponível em <http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/smf/usu_doc/edital_concorrencia_1-2016.pdf> Acesso em: 15 mai. 2017.
110. Ver Anexo - B.
111. Edital disponível em: < http://www.emdec.com.br/eficiente/repositorio/Licitacoes/7101.pdf> Acesso em: 10 jun.2017.
112. A intenção era aumentar o número de vagas Zona Azul de 1.902 para 8.000. Disponível em: <http://www.emdec.com.br/eficiente/sites/
portalemdec/pt-br/site.php?secao=noticias&pub=8548> Acesso em: 10 jun. 2017.
113. G1 CAMPINAS. Processo de concessão da zona Azul em Campinas é suspenso pelo TCE. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/
campinas-regiao/noticia/2015/01/processo-de-concessao-da-zona-azul-em-campinas-e-suspenso-pelo-tce.html >. Acesso em: 12 ago. 2017. 
114. Disponível em: <https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/2015/legislativo/janeiro/10/pa
g_0011_01RLC0P1PA8P2e3J3GT54B581Q3.pdf&pagina=11&data=10/01/2015&caderno=Legislativo&paginaordenacao=100011> Acesso 
em: 12 jun. 2017.
115. Prefeitura de Campinas. Audiência Pública discute concessão da zona Azul Eletrônica em Campinas. Disponível em: <http://www.
campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=29708> Acesso em: 5 jun. 2017.
116. TEIXEIRA, P. Após processo anulado, nova licitação da zona Azul Eletrônica começa em até 60 dias, diz secretário. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/apos-processo-anulado-nova-licitacao-da-zona-azul-eletronica-comeca-em-ate-60-dias-
diz-secretario.ghtml> Acesso em: 12 jun. 2017.
117. Art. 6º. Esta lei não se aplica:(...) III - aos bancos de dados utilizados para a pesquisa histórica, científica ou estatística, de administração 
pública, investigação criminal ou inteligência; (...)
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QUADRO 10: TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO PODER PúBLICO

pl 4060/12 pls 330/13 pl 5276/16

Art. 6º. Esta lei 
não se aplica:
(...)
III - aos bancos de 
dados utilizados 
para a pesquisa 
h i s t ó r i c a , 
científica ou 
estatística, de 
admi-nistração 
pública, in-
v e s t i g a ç ã o 
criminal ou 
inteligência; (...) 
(grifos nossos)

Art. 12. O 
tratamento de 
dados pessoais 
somente pode 
ser realizado 
nas seguintes 
hipóteses:
(...)
V - quando 
necessário para 
a realização 
de atividades 
específicas de 
pessoas jurídicas 
de direito 
público, mediante 
decisão motivada, 
e desde que a 
obtenção do 
consentimento 
r e p r e s e n t e 
obstáculo à 
c o n s e c u ç ã o 
do interesse 
público.

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser 
realizado nas seguintes hipóteses: (...)
III - pela administração pública, para o tratamento e uso 
compartilhado de dados necessários à execução de políticas 
públicas previstas em leis ou regulamentos;(...)
§1º Nos casos de aplicação do disposto nos incisos II e III, o 
responsável deverá informar ao titular as hipóteses em que será 
admitido o tratamento dos seus dados.
 (...)
Art. 24 Os órgãos do Poder Público deverão informar as hipóteses 
em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento 
de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas 
sobre as atividades em veículos de fácil acesso, preferencialmente 
em seus sítios eletrônicos.
§ 1º Os órgãos do Poder Público que realizarem operações de 
tratamento de dados pessoais deverão indicar um encarregado nos 
termos do Art. 40;
§2º O órgão competente poderá dispor sobre as formas pelas quais 
se dará a publicidade das operações de tratamento.
 (...)
Art 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público 
deve atender a finalidades específicas de execução de políticas 
públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, 
que o exija exclusivamente para este fim específico e determinado, 
observando o disposto na lei nº 12.527/11.
Par. Único. É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas 
dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, 
exceto em casos de execução descentralizada de atividade pública, 
que o exija exclusivamente para este fim específico e determinado, 
observando o disposto na Lei 12.527/11.
Art. 27. A comunicação e a transferência de dados pessoais de 
pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado será 
informada ao órgão competente e dependerá de consentimento do 
titular, exceto:
I - nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas nesta lei; 
ou
II - nos casos de uso compartilhado de dados, e que será dada 
publicidade nos termos do art. 24.

Fonte: Elaboração própria (grifos nossos)

Uma vez que a proposição nem especifica 
o significado de “bancos de dados de 
administração pública”, nem regula o uso 
compartilhado de bancos de dados por 
órgãos públicos e privados (como faz, por 
exemplo o art.5º, inciso XV do PL 5276/16), 
esta questão não nos parece totalmente 
definida e, na hipótese de conversão 
desta proposição em lei, poderia vir a 

depender de regulamentação por decreto 
para ser esclarecida. De toda forma, nos 
parece claro que, em sua redação atual, 
o PL 4060/12 exclui a incidência da lei 
sobre bancos de dados administrados 
exclusivamente pelo Estado.

No PLS 330/13118, o tratamento de dados pelo 
Poder Público tem uma facilidade em relação 
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aos demais projetos de lei em tramitação: 
caso a obtenção do consentimento (livre, 
específico, inequívoco e informado) do 
titular seja um “obstáculo” à consecução do 
interesse público, ela não é necessária. Neste 
sentido, podemos apontar algumas dúvidas 
suscitadas pelo texto:

i. É possível precisar situações em que 
a obtenção seja um obstáculo ao 
cumprimento do interesse público (e.g., 
urgência, falta de recursos para obtenção, 
calamidade pública)? Do contrário, a 
norma é aberta o suficiente para viabilizar 
arbitrariedades (e possivelmente abusos) 
por parte do Poder Público neste sentido 
- além de produzir uma quebra de 
isonomia entre o tratamento de dados 
por atores públicos e privados.

ii. A norma seria aplicável, no caso, aos 
aplicativos de estacionamento rotativo? 
Ainda que o texto indique a exceção se 
aplique a “atividades específicas de pessoas 
jurídicas de direito público”, não fica muito 
claro se é aplicável aos agentes que estão 
ao alcance destas atividades; ainda que os 
aplicativos sejam de empresas privadas, o 
serviço que oferecem é um serviço público 
oferecido mediante credenciamento. Um 
questionamento similar poderia ser feito 
em relação a atores privados que são 
contratados pelo Poder Público para operar 
pontos de conexão Wi-Fi (como ocorreria 
na fase de expansão do Programa Wi-Fi 
Livre SP) ou que aderem a redes de Wi-Fi 
público (como ocorre no Programa Porto 
Alegre Livre). Em suma, há uma omissão 
do dispositivo acerca das sinergias público-
privadas envolvidas no tratamento de 
dados que, na hipótese de sua conversão 

em lei, poderia ainda ser suplementada 
por decreto regulamentar119.

iii. Ainda que o consentimento não seja 
necessário no tratamento dos dados, o 
PLS não estabelece regras específicas 
sobre o que deve ser informado ao 
titular dos dados neste caso, mesmo 
que seja após o tratamento dos dados. 
Haveria um dever de informar ou de 
publicizar os processos de tratamento 
e os fluxos de dados, bem como sua 
utilização para fins de interesse público? 
A atual versão da proposição legislativa 
é omissa nesse sentido.

Por fim, o PL 5.276/16 estabelece que o  
tratamento de dados pelo Poder Público para 
consecução de políticas públicas é uma das 
hipóteses de tratamento de dados pessoais, 
não havendo necessidade da obtenção de 
consentimento do titular para esta finalidade 
(art. 7º, III). 

O PL dedica um capítulo para este tipo 
de tratamento (Capítulo IV), indicando a 
necessidade de o responsável informar 
ao titular acerca da utilização dos dados 
(art. 7º,§ 1º e art.  24), viabilizando o uso 
compartilhado de dados entre órgãos do 
Poder Público (art. 26) e entre o Poder Público 
e entidades privadas, em casos de execução 
descentralizada de atividade pública, 
especificamente para os fins da consecução 
da política pública (art. 26, § único).

O art. 27 também estabelece que, nesta 
segunda hipótese, a autoridade de proteção 
de dados deve ser informada da transferência 
e impõe que esta só pode ser realizada 
mediante obtenção do consentimento do 
titular, em casos de uso compartilhado 

118. Art 12. O tratamento de dados pessoais somente pode ser realizado nas seguintes hipóteses:(...) V - quando necessário para a 
realização de atividades específicas de pessoas jurídicas de direito público, mediante decisão motivada, e desde que a obtenção do 
consentimento represente obstáculo à consecução do interesse público.
119. Não fica claro se a autoridade federal prevista no art. 30 e ss. do PLS 330/13 teria poderes para impor normas complementares 
para suprir essa omissão, visto que, no desenho dessa proposição legislativa, teria competências simplesmente sancionatórias, e 
não regulatórias.
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de dados e nas hipóteses de dispensa de 
consentimento previstas no projeto de lei.

Elencar o tratamento de dados para fi ns 
de execução de política pública como 
hipótese em que não há necessidade da 
obtenção de consentimento do titular é 
um ponto controverso do PL. Por um lado, 
o modelo torna a elaboração e execução 
de políticas públicas mais dinâmica, na 
medida em que determinado órgão público 
poderia se utilizar livremente de dados 
coletados em uma política pública para 
o desenvolvimento de outra, bastando 
informar o titular a respeito.

Por outro lado, podemos apontar as 
seguintes omissões nesse respeito:

i. O PL não estabelece critérios específi cos 
de transparência e publicidade das 
informações relativas à utilização dos 
dados pessoais, ainda que imponha que 
estas devam ser comunicadas ao titular. 
Por tratar-se de uma hipótese de dispensa 
do consentimento, é necessária maior 
clareza com relação às informações que 
devem ser comunicadas aos titular e à 
forma de comunicação destas, adequando 
o disposto no art. 24 ao que já dispõe a 
Lei de Acesso à informação120. Deveres 
mais claros e concretos de publicidade e 
transparência também são importantes 

para que, além do titular, a sociedade civil 
e o mercado possam tomar conhecimento 
das formas de utilização de dados pessoais 
em políticas públicas, o que facilitaria a 
construção de sinergias público-privadas 
para a exploração de dados e, ao mesmo 
tempo, facilitaria a accountability do 
tratamento pelo Poder Público. Muito 
embora esses deveres possam ser mais 
bem especifi cados por meio de decreto 
regulamentar ou de normas infralegais 
(a serem expedidas pela autoridade 
de proteção de dados, conforme o art. 
53, inciso VII121), sua positivação em lei 
nos parece mais apropriada, pois lhes 
garantiria efi cácia imediata e estabilidade.

ii. Há falta de clareza também com 
relação a que tipos de parceria público-
privadas poderiam ser enquadradas 
como execução descentralizada de 
políticas públicas, hipótese do art. 26, 
Parágrafo Único na qual seria permitido o 
compartilhamento de dados entre Poder 
Público e entidades privadas. Políticas 
públicas como a fase de expansão 
do Programa Wi-Fi Livre SP e o Zona 
Azul Digital, ambas envolvendo atores 
privados em sua consecução, evidenciam 
a complexidade do tema em questão, 
que não se encerraria com a aprovação 
do texto atual do projeto de lei.
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120. Muito embora o PL 5276/16 faça menção à Lei de Acesso à Informação, não dialoga diretamente com aquele diploma em relação às 
normas de transparência.
121. Art. 53. O órgão competente designado para zelar pela implementação e pela fi scalização desta lei terá as seguintes atribuições: (...) 
VIII - dispor sobre as formas pelas quais se dará a publicidade das operações de tratamento”.
122. ELLIXSON, A. C.; GRIFFIN, T.. farm Data: Ownership and Protections. Department of Agricultural and Resource Economics - College 
of Agriculture & Natural Resources, University of Maryland Extension, 2017.
123. Segundo a Associação da Indústria de Máquinas Agrícolas na Europa (CEMA), o ano de 2010 marcou um novo “impulso” na 
agricultura de precisão em decorrência da evolução e crescente adoção de várias tecnologias no contexto da fazenda. Com sensores 
e microprocessadores mais baratos, difusão de comunicação via celular, sistemas baseados em computação na nuvem, análise de um 
grande volume de dados, etc., não apenas dados de maquinário agrícola passaram a ser considerados na gestão da propriedade, mas 
todo um universo de dados que possibilitaram novos serviços e inovações que fazem referência à ideia de Agricultura 4.0. CEMA. Digital 
farming: what does it really mean?  And what is the vision of Europe’s farm machinery industry for Digital farming? Disponível 
em: <http://cema-agri.org/sites/default/fi les/CEMA_Digital%20Farming%20-%20Agriculture%204.0_%2013%2002%202017.pdf>. Acesso em: 7 
jul. 2017.
124. UNITED NATIONS. World population projected to reach 9.7 billion by 2050. United Nations - Department of Economic and Social 
Aff airs, 29 jul. 2015. Disponível em: <http://www.un.org/en/development/desa/news/population/2015-report.html>. Acesso em: 29 jun. 2017

3.3 AgrICulturA 
de preCIsão - 
dIgItAl
O setor agrícola, como outros setores 
econômicos relevantes no contexto 
nacional, tem incorporado o uso intensivo 
de dados para diversos fi ns, acompanhando 
o desenvolvimento tecnológico visando, 
sobretudo, processos e procedimentos 
mais efi cientes.

A coleta e uso de dados na agricultura 
não é uma prática totalmente inédita. Ao 
longo da história, os agricultores usaram 
informações sobre a sua propriedade e 
sobre a sua plantação para melhoraria de 
desempenho. No entanto, o que vem se 
mostrando novidade é a capacidade de 
potencializar a atividade agrícola com base 
em um grande volume de dados, muitos 
deles obtidos e compartilhados em tempo 
real. Um cenário defi nido por alguns atores 
como big farm data122.

Neste capítulo, nosso objetivo é mapear e 
discutir como essas transformações vêm 
acontecendo no Brasil tomando como 
ponto de partida a crescente adoção 
de práticas e tecnologias vinculadas à 
agricultura de precisão nos anos 2010123 

e as expectativas construídas em torno da 
chamada agricultura digital. Para tanto, 
esta investigação buscou: (i) conhecer o 
estágio e as perspectivas de adoção da 
agricultura de precisão-digital no país; 
(ii) mapear segmentos de aplicação e 
questões estruturais mais relevantes; (iii) 
identificar competências, oportunidades 
e desafios socioeconômicos, tecnológicos 
e jurídicos para expansão do setor; (iv) 
refletir os avanços do setor frente a 
discussão sobre uma possível lei geral de 
proteção de dados pessoais, dentre outras 
questões relacionadas.

3.3.1 Introdução

O setor agrícola sempre esteve bastante 
conectado com as transformações sociais e 
tecnológicas, e isso não seria diferente nos 
últimos anos, considerando uma série de 
incertezas projetadas para um futuro não 
muito distante.

Se de um lado as expectativas são de um 
aumento da população mundial, alcançando 
a marca de 9,6 bilhões de pessoas até 2050, 
um aumento na demanda da produção 
de alimentos da ordem de 70% até 2050 
em relação a dados de 2006124; por outro 
lado existe uma signifi cativa preocupação 
em torno das transformações e efeitos das 
mudanças climáticas na agricultura em 
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função de uma maior ocorrência de eventos 
climáticos extremos, como inundações, secas, 
baixas temperaturas ou furacões que alteram 
o ciclo de vida das plantas e animais125.

Além disso, há de se considerar a 
disponibilidade limitada de terras aráveis; 
restrição hídrica crescente, sobretudo de 
água potável; oferta de mão-de-obra rural 
cada vez mais escassa, dentre outros fatores.

Muitas vezes associada a esses desafios, 
observa-se uma crescente adoção de novas 
tecnologias ao longo de toda cadeia produtiva 
agrícola, particularmente as Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TICs), pela 
promessa de potencializar a produção e 
ajudar a melhorar a gestão das fazendas126.

Contudo, a forma e a velocidade com que 
isso acontece variam substancialmente 
de acordo com o contexto e o momento 
histórico de cada região considerada.

Tendo em vista a importância do 
agronegócio na economia brasileira e sua 
representatividade em cenário global, 
além de o país possuir produtores em 
diferentes estágios de modernização das 
suas atividades, como lembra um dos 
entrevistados “Há pessoas com o pé na 
lama e outros nas nuvens”127, buscamos 
explorar o uso intensivo de tecnologias 
digitais e de dados em etapas iniciais da 
cadeia de produção do setor agrícola, mais 
especificamente nas etapas pré-produção, 
de plantio e colheita128.

A adoção de novas tecnologias e dispositivos 
em diferentes momentos desse ciclo 
produtivo, inclusive, possibilitado a 
aproximação, antes não muito comum, 
de diferentes profissionais e áreas do 
conhecimento como agronomia, ciência da 
computação, ciência de dados, estatística, 
pelo objetivo comum de oferecer soluções 
ao agricultor.

3.3.1.1 Como o uso intensivo de dados 
está transformando a atividade 
agrícola? Escopo e definições

Segundo definição do Ministério de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), entende-se por agricultura 
de precisão129 (AP)“ um sistema de 
gerenciamento agrícola baseado na 
variação espacial e temporal da unidade 
produtiva”130. Variabilidade (espacial e 
temporal) é conceito e condição essencial 
para se falar de AP. Ela corresponde a 
atributos (e.g., características físicas, 
químicas, compactação do solo, infestação 
de pragas, etc.) que não se apresentam de 
forma uniforme ao longo da propriedade, 
seja em função do relevo, material de 
origem, clima local, profundidade do 
terreno, dentre outros.

O domínio dessas informações, ao longo 
dos anos, mostrou-se fundamental para 
otimização tarefas rotineiras e tomada de 
decisões visando processos mais eficientes 
e melhores resultados. E o conhecimento 
mais detalhado desses dados específicos 
por meio de sensores, drones e outros 
dispositivos promete aperfeiçoar ainda 
mais essa gestão.

A principal ideia por trás do conceito de 
AP é aplicar as quantidades de insumos 
necessários, no local correto, no momento 
adequado, considerando parcelas da 
propriedade cada vez menores. Dessa 
forma, concebe-se uma forma gerir a 
fazenda e seus ativos diferenciada por seu 
nível de manejo. Enquanto a agricultura 
tradicional tende a administrar a área 
de cultivo como uma unidade única e 
homogênea a receber a aplicação da 
mesma quantidade de insumos, a AP 
propõe lidar com áreas menores dentro 
da propriedade como um todo e suas 
características específicas.
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A AP foi caracterizada, nas últimas décadas, 
pela emergência de novas combinações 
agrotecnológicas baseadas principalmente 
em TICs, softwares incorporados no 
maquinário e instrumentos analíticos que 
possibilitaram a troca, processamento e 
manejo de informações sobre a prática 
agrícola como um todo.

Dentre as tecnologias que mais se desta-
caram ao longo dos anos estão aquelas 
utilizadas para sensoriamento remoto, 
sistemas de informações geográficas (SIG) 
e sistema de posicionamento global (GNSS/
GPS, barras de luz, sistemas autosteering, 
RTK131). Elas tornaram possível máquinas 
agrícolas (tratores, colheitadeiras e 
plantadeiras) automatizadas, as quais 
receberam as primeiras gerações de 
computadores de bordo e sistemas de 
navegação via satélite que, por sua vez, 
viabilizaram aplicações a taxa variável de 
fertilizantes e corretivos, e a geração de 
mapas de produtividade.

No Brasil, a AP foi introduzida no início 
dos anos 1990, muito atrelada à utilização 
dessas tecnologias. Dentre as culturas que 
mais se beneficiaram dessa transformação 
tecnológica e do sistema de gestão proposto 
pela AP foi o setor de grãos, especialmente 

as plantações de soja, milho, café e feijão.

Contudo, a agricultura de precisão não se 
restringe a estes instrumentos e dispositivos. 
Com a rápida expansão das novas 
tecnologias no campo, outras ferramentas 
foram sendo integradas à atividade agrícola 
possibilitando sistemas mais complexos de 
suporte a decisões. Essa realidade marca 
a transição da agricultura de precisão no 
contexto da agricultura digital.

A agricultura digital vem expandir ainda 
mais a compreensão do que seria um 
manejo preciso da propriedade agrícola 
pela correlação de dados coletados do solo, 
das plantas, do clima, com informações 
do processo de semeadura, nutrição da 
plantação e a produtividade obtida.

De acordo com a compreensão da Associação 
da Indústria de Máquinas Agrícolas na Europa 
(CEMA), o conceito de agricultura digital (do 
inglês, digital farming) significa agregar valor 
através de dados e falar de uma “evolução 
na agricultura e engenharia agrícola, de uma 
agricultura de precisão para sistemas de 
produção agrícola conectados e baseados 
no conhecimento”132. E para tanto, faz-se 
uso de tecnologias consideradas típicas 
da agricultura de precisão, em associação 

125. IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2001: Synthesis Report. Geneva, Suíça: IPCC, 2001. Disponível 
em: <https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/>. Acesso em: 12 ago. 2013.
126. BEECHAM RESEARCH. Towards Smart farming - Agriculture Embracing: The IoT vision. 2014. Disponível em: <https://www.
beechamresearch.com/files/BRL%20Smart%20Farming%20Executive%20Summary.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2017.
127. Entrevista concedida por membro de instituição de pesquisa [fev. 2017].
128. Essas etapas abarcam análise de dados em atividades diversas, como: prescrição de sementes, análise de solo, diagnóstico/
sensoriamento remoto, gestão da frota (maquinário), previsão climática, preparação da terra, plantação, irrigação, distribuição de insumos, 
colheita, análise de produtividade, investimento na infraestrutura, apenas para citar alguns. Em todos esses momentos, diversos dados 
de uma fazenda podem se transformar em ativos com potencial de gerar impactos nas diferentes etapas do ciclo produtivo visando o 
aumento da a quantidade e qualidade da produção. In: ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS GMBH. Business opportunities in 
Precision farming: Will big data feed the world in the future?. Disponível em: <https://www.rolandberger.com/publications/publication_
pdf/roland_berger_business_opportunities_in_precision_farming_20150803.pdf>. jul.2015, p. 7. Acesso em: 29 jun. 2017.
129. Em inglês, o conceito pode ser apresentado nas formas de Precision Agriculture, Precision Farming, Site-Specific Crop Management.
130. MAPA. Agricultura de Precisão. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/cartas-de-
servico/desenvolvimento-agropecuario-cooperativismo-e-associativismo-rural/agricultura-de-precisao.> Acesso em: 29 jun. 2017.
131. Real Time Kinematic: usados em tratores com piloto automático (assistente de orientação do direcionamento da máquina atuando 
diretamente no volante, posicionando-a no lugar correto independentemente da prática do operador).
132. CEMA. Digital farming: what does it really mean?  And what is the vision of Europe’s farm machinery industry for Digital 
farming? Disponível em: <http://cema-agri.org/sites/default/files/CEMA_Digital%20Farming%20-%20Agriculture%204.0_%2013%2002%20
2017.pdf>. Acesso em: 7 jul. 2017. 
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fIGURA 6 - INTEGRAçãO DE TECNOLOGIAS E USOS DE DADOS EM 
UMA PROPRIEDADE AGRíCOLA.

Fonte: Elaboração própria
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com redes inteligentes e ferramentas de 
gerenciamento de dados a fim de “usar todas 
as informações e conhecimentos disponíveis 
para permitir a automação de processos 
sustentáveis na agricultura”133.

Sobre a importância dos dados nessa nova 
conjuntura agrícola, o coordenador da 
Secretaria Executiva da Comissão Brasileira 
de Agricultura de Precisão (CBAP), em 
audiência pública sobre o tema, ressaltou 
que “Nós não temos hoje uma agricultura 
sustentável sem o uso de uma tecnologia, 
sem o uso de ferramentas que possam 
ajudar o produtor e a pesquisa agropecuária. 
Porque a pesquisa agropecuária precisa de 
dados, de informações”134.

Muitas vezes relacionada às discussões 
sobre a 4a. Revolução Industrial e a expansão 
da Internet das Coisas (IoT) no campo, essa 
forma de pensar e performar a agricultura 
combina tratores autônomos equipados 
com GPS e tablets, drones, aplicadores a 
taxa variável, sensores os mais diversos, 
e orientados por sistemas robóticos, 
previsões climáticas e meteorológicas, e 
inteligência artificial135.

Dados os mais diversos sobre o solo, 
plantação, clima, configurações de maqui-
nário, dados financeiros, dentre tantos 
outros coletados, analisados e agregados 
com outras informações ao longo dessa 
cadeia para concretização das promessas 
de ajudar os agricultores a reduzir os custos 

da produção, otimizar aplicação de insumos 
agrícolas (como sementes, corretivos e 
fertilizantes, água, defensivos), potencializar 
a qualidade e quantidade da plantação, além 
de melhorar a relação com o meio ambiente.

Nesse contexto emerge a ideia de uma 
“agricultura inteligente” e de uma “fazenda 
do futuro136” massivamente monitorada 
e automatizada por meio de sensores e 
dispositivos dispersos por toda a propriedade, 
conectados entre si e com a Internet137. Para 
concretização desses projetos, o uso da 
nuvem é componente fundamental para 
armazenamento e transferência de dados, 
além de possibilitar acesso a esses dados de 
qualquer lugar, a qualquer momento.

É também importante mencionar que, do 
ponto de vista empresarial, essa conjuntura 
tecnológica tem possibilitado e instigado 
a emergência de outros tipos de modelos 
de negócio e o desenvolvimento de novos 
serviços e produtos baseados em dados 
focados no setor, como irrigação de precisão 
ou controle de pragas por meio de drones. 
Muitas instituições de pesquisa, financeiras, 
e/ou vinculadas à indústria de máquinas 
identificaram novas oportunidades 
de atuação, focando não apenas nos 
agricultores, mas também em uma rede 
mais ampla de atores que já consideram os 
dados do campo como ativos importantes 
capazes de influenciar na produtividade de 
uma fazenda, e também apoiar avaliações 
de risco e investimento.

133. CEMA. Digital farming: what does it really mean?  And what is the vision of Europe’s farm machinery industry for Digital 
farming? Disponível em: <http://cema-agri.org/sites/default/files/CEMA_Digital%20Farming%20-%20Agriculture%204.0_%2013%2002%20
2017.pdf>. Acesso em: 7 jul. 2017. 
134. Em 11 de julho de 2017 foi realizada uma audiência pública sobre os temas agricultura de precisão, inovação e proteção de dados 
pessoais, em referência ao PL 4060/12, na Câmara dos Deputados. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Ordem do Dia nas Comissões. Disponível 
em: <http://www.camara.leg.br/internet/>. Acesso em: 10 jul. 2017.
135. Tendo em vista essa sobreposição de práticas e objetivos atrelados ao uso intensivo de dados no ambiente agrícola, seja com a 
denominação de “agricultura de precisão” ou “agricultura digital” (BERGER, 2015), nesta pesquisa optou-se por não fazer distinção entre 
ambos e assumir a complexidade do conceito a partir da expressão “agricultura de precisão-digital”.
136. Categorias que emergiram nas entrevistas e são recorrentes também na literatura.
137. O uso crescente de smartphones e tablets nas fazendas facilitam esse fenômeno. Em muitos casos, por falta de conectividade, 
a transmissão de dados não é imediata. Aplicativos podem ser usados para armazenar dados na condição offline até que possam 
ser sincronizados.
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Por fim, é importante ressaltar que o 
setor de agricultura de precisão-digital 
tem impulsionado não somente o 
desenvolvimento científico e tecnológico na 
área, mas também o mercado financeiro.  
Segundo dados do relatório “Cracking the Code 
on Precision Farming and Digital Agriculture”, 
durante os últimos três anos, mais de US$ 
6,5 bilhões foram investidos em tecnologias 
agrícolas (excluindo o comércio eletrônico de 
alimentos), abarcando software, hardware e 
outras empresas correlacionadas e dedicadas 
à tecnologias e serviços da informação138.

Muitas delas, financiadas por investidores 
de capital de risco e empresas de tecnologia. 
Empresas como a Google, por exemplo, 
vem se mostrando atores relevantes nesse 
cenário, investido intensamente em startups 
de tecnologia agrícola139. Além disso, outros 
dados enfatizam que “o mercado de análise 
de dados para agronegócio tem potencial de 
US$ 1,6 bilhão”140.

Segundo o relatório Business opportunities 
in Precision Farming: Will big data feed the 
world in the future?141, “O potencial do 
mercado da Agricultura de Precisão é 
realçado a partir da sua comparação com o 
mercado global de equipamentos agrários, 
que está crescendo de maneira lenta com 
previsão de CAGR de 4%, ou seja, de 2,4 
milhões de veículos em 2020”.

No mercado brasileiro, é importante 
destacar o papel das startups, não 
somente oferecendo serviços de coleta 
de dados, mas também desenvolvendo 
tecnologias e sistemas, infraestrutura de 
nuvem, processamento, big data analytics, 
além de sensores e outros dispositivos 
especificamente projetados para extrair 
informações e valor comercial dos dados da 
fazenda. Segundo informações do “Programa 
Pequenas Empresas, Grandes Negócios”, 
“A maioria das agritechs brasileiras surgiu 

nos últimos dois anos. A maior parte delas 
oferece tecnologia para suporte de decisão 
(55%) e gestão (50%)”142.

3.3.2 notAs metodológICAs

Além dos procedimentos especificados no 
capítulo metodológico deste relatório, para 
a delimitação de categorias e questões de 
análise, tendo em vista a complexidade do 
setor e do fluxo/uso dos dados nas mais 
diversas atividades relacionadas à atividade 
agrícola, foi utilizado o arcabouço teórico 
sobre modelos de negócios orientados por 
dados, do inglês Data-Driven Business Models 
(DDBM). Os autores desse modelo analítico 
lembram que “Vivemos em um mundo em 
que os dados são frequentemente descritos 
como ‘o novo petróleo’”143. Essa realidade, 
que já pode ser observada no ambiente 
agrícola, justifica a pertinência deste modelo 
na construção desta investigação.

Ainda que o DDBM tenha sido concebido 
para orientar e estimular organizações a 
aproveitar e incorporar o uso de dados 
na sua estratégia de mercado, ele se 
mostrou igualmente conveniente para a 
compreensão de negócios já existentes 
baseados em dados, sobretudo para a 
mapear os resultados almejados, dinâmicas 
da organização, recursos, habilidades e o 
setor empresarial dentro do qual ela está 
inserida, abarcando, simultaneamente, 
startups e empresas já consolidadas.

Em seu trabalho sobre o tema, Brownlow 
et al.144 buscaram compreender como 
organizações utilizam e constroem 
modelos de negócio baseados em dados 
a partir de seis questões específicas 
(Quadro 11). Essas questões, por sua 
vez, se mostraram em consonância com 
o questionário base desenhado para a 
este estudo de caso (ver Apêndice - B), 
reforçando a pertinência analítica.
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138. RABORESEARCH. Cracking the Code on Precision farming and Digital Agriculture, 2017. Disponível em: <https://research.
rabobank.com/far/en/sectors/farm-inputs/Cracking-the-Code-on-Precision-Farming-and-Digital-Ag.html> . Acesso em: 10 ago. 2017.
139. BUNGE, J. Google Ventures Invests in Agricultural Technology Startup. Wall Street Journal, 19 maio 2015. Disponível em: <http://
www.wsj.com/articles/google-ventures-invests-in-agricultural-technology-startup-1432040405>. Acesso em: 13 ago. 2017. PLUME, K. Google 
Ventures leads $15 million deal in Farmers Business Network. Reuters, 2015. Disponível em: <http://www.reuters.com/article/google-
agricultural-funding-idUSL1N0Y929C20150519 >. Acesso em: 13 ago. 2017. 
140. IBM. Mercado de análise de dados para agronegócio tem potencial de US$ 1,6 bilhão. IBM - Falando de TI, 25 abr. 2017. 
Disponível em: <https://www.ibm.com/blogs/robertoa/2017/04/mercado-de-analise-de-dados-para-agronegocio-tem-potencial-de-us-16-
bilhao/> . Acesso em: 29 jun. 2017
141. ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS GMBH. Business opportunities in Precision farming: Will big data feed the 
world in the future?. Disponível em: <https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_berger_business_opportunities_
in_precision_farming_20150803.pdf >. Acesso em: 29 jun. 2017. 2015
142. PEGN. Agricultura de precisão” ajuda a aumentar produção e reduzir custos. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/
pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2017/02/agricultura-de-precisao-ajuda-aumentar-producao-e-reduzir-custos.html>. 
Acesso em: 12 ago. 2017. 
143. BROWNLOW, J. et al. Data and Analytics - Data-Driven Business Models: A Blueprint for Innovation. Cambrigde Service 
Alliance - University of Cambrigde, 2015.
144. Idem, 2015. 
145. Quando se fala de big data no contexto agrícola, considera-se uma infinidade de dados que incluem dados geoespaciais, biofísicos 
(como histórico de produção, informações sobre o solo e outros dados relacionados às condições de produção), metadados de 
maquinário (tempo e movimento), fatores ambientais e climáticos os mais diversos (precipitação), dados da semeadura (profundidade, 
colocação de sementes, cultivares, etc.), datas de plantio, pulverização, além dos dados sobre os produtos utilizados ao longo das 
diferentes etapas de produção, como foram comprados, armazenados e aplicados, quem são os fornecedores, forma de pagamento, 
dentre outros.
146. Entende-se por análise descritiva as atividades analíticas que explicam o passado; análise preditiva visa projetar resultados 
futuros; e análises prescritivas, buscam que prever resultados futuros e sugerir decisões conjuntamente.

Questões orIentAdorAs pArA negóCIos
vIABIlIzAdos por dAdos

possíveIs respostAs

1. O que se almeja alcançar usando big data145?
1.1) Marca; 1.2) Cadeia de suprimento reduzida; 1.3) 
Velocidade de processamento; 1.4) Expansão dos 
negócios; 1.5) Diferenciação; 1.6) Consolidação

2. O que a empresa pretende oferecer e para quem a 
partir desses dados?

2.1) Produto ou serviço que não são dados; 2.2) dados 
interpretados, informações, insights, aplicações; 2.3) 
dados brutos sem informação associada
Público alvo: Empresas (B2B), consumidores individuais 
(B2C) e de consumidor para consumidor (C2C).

3. Que dados são necessários para a atividade e como 
serão adquiridos?

Tipos x Fontes de dados (Dados gerados, adquiridos, 
dados públicos, dados fornecidos pelos clientes, dados 
de redes sociais, mídia, etc.)

4. De que forma esses dados serão processados e/ou 
aplicados?

4.1) Visualização; 4.2) distribuição; 4.3) geração de dados; 
4.4) aquisição de dados; 4.5) análise prescritiva146; 4.6) 
análise preditiva; 4.7) análise descritiva; 4.8) agregação, etc.

5. Como o negócio será monetizado?
5.1) Livre de uso; 5.2) taxa de inscrição; 5.3) licenciamento; 
5.4) empréstimo, aluguel ou leasing; 5.5) venda de ativos; 
5.6) propaganda.

6. Quais são as barreiras para se alcançar os objetivos 
propostos?

6.2) Aspectos culturais; 6.2) qualidade/integridade dos 
dados; 6.3) Legais

Fonte: Brownlow et al. (2015, p. 13).

QUADRO 11 - QUESTõES ORIENTADORAS PARA NEGóCIOS vIABILIzADOS POR DADOS
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Para os fins desta pesquisa, este conjunto 
de questões contribuíram no mapeamento 
de quatro pontos distintos: (i) dados 
potencialmente coletados para utilização 
nos sistemas de gestão, (ii) as tecnologias 
utilizadas, (iii) possibilidades de utilização 
destes dados; (iv) localização dos servidores 
onde os dados estão armazenados; (v) 
perfil dos principais clientes; (vi) modelos 
de negócio construídos em torno dessa 
cadeia. O Apêndice - C deste relatório 
apresenta de forma detalhada a relação 
entre essas informações.

3.3.3 oportunIdAdes pArA o uso de 
dAdos no setor AgríColA: estudos de 
CAso

Dois casos de uso de novas tecnologias 
dentro da proposta de agricultura de 
precisão-digital se destacaram pela 
frequência e pelo grande otimismo atri-
buído a elas nas entrevistas com membros 
do setor de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, tendo em vista os desafios 
do agricultor na atualidade e a sua contri-
buição para solucionar uma série de 
problemas atrelados à gestão da fazenda.

Esses casos (drones e sistemas de gestão) 
serão apresentados a seguir como 
uma ilustração do processo de coleta e 
tratamento de dados agrícolas por novas 
tecnologias, gerando novas inovações. 
Logo em seguida serão discutidas as 
oportunidades, os questionamentos e 
os desafios para o setor como um todo 
com base nesses exemplos e nas demais 
informações até aqui apresentadas.

3.3.3.1 Utilização de drones na 
agricultura

Caracterizados, por muitos, como uma 
tecnologia disruptiva, drones (também 
identificados como aeronaves remotamente 

pilotadas147 (RPA)) têm ganhado destaque 
nos mais diversos setores, tanto no Brasil148  

quando no cenário internacional, pela 
promessa de captura de dados de forma mais 
rápida, “barata” e eficiente, alcançando locais 
antes de difícil acesso. Estas são algumas 
características frequentemente apontadas 
para diferenciar os drones de tecnologias 
tradicionalmente conhecidas para coleta área 
de informações, como os satélites.

Por causa desses, dentre outros fatores, 
os drones têm sido apresentados como 
“a solução”, “os olhos do produtor” para 
propriedades de médio e grande porte 
tanto nas entrevistas realizadas, quanto em 
publicações do setor149.

A depender da finalidade, os drones 
podem carregar consigo uma variedade 
de sensores e câmeras (térmicas, 
multispectrais, dentre outras) capazes de 
produzir imagens aéreas, mapear toda 
a plantação (monitorando a saúde da 
plantação, identificando manchas, falhas 
e problemas que não são facilmente 
perceptíveis a altura do solo ou com 
imagens de satélites), além de serem 
empregados na pulverização.

Dessa forma, sua adoção em diferentes 
etapas do plantio é justificada pela 
obtenção de informações estratégicas e 
aprimoramento da tomada de decisões ao 
longo do ciclo produtivo.

Chama atenção todo um ecossistema de 
empreendedorismo desenvolvido em torno 
dessas tecnologias. É cada vez maior o 
número de empresas e startups oferecendo 
serviços e produtos para esse nicho de 
mercado. Segundo recente levantamento do 
aplicativo Dronegócios150, o país conta com 
mais de 700 empresas atuantes na cadeia 
produtiva de drones (abarcando fabricantes, 
distribuidores, prestadores de serviços, 
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fIGURA 7 - DRONES E SAAS EM DESTAQUE

Fonte: Elaboração própria
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147. Essas aeronaves, não autônomas, utilizadas para outros fi ns como experimentais, comerciais ou institucionais, e que contam 
com uma estação de pilotagem remota.
148. No Brasil, é também comum o uso de drones para inspeção industrial, no setor de mineração e para fi ns de segurança pública.
149. Expressões que foram inúmeras vezes mencionadas pelos entrevistados.
150. “DroneNegócio”. Disponível em <https://dronegocios.com/revista-dronegocios-01>. Acesso: 10 ago. 2017.

manutenção, locação, treinamento, 
operadores, desenvolvedores de software 
e consultoria de diferentes tipos). Há 
também a expectativa de impactos 

similares em outros setores ligados ao 
desenvolvimento de novas tecnologias 
e serviços, a exemplo dos vinculados a 
hardwares, sensores e plataformas.
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A expectativa do setor é que essas projeções 
cresçam ainda mais tendo em vista a recente 
regulamentação da operação de drones para 
fins comerciais em território brasileiro pela 
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 
(RBAC-E nº 94/2017), em maio de 2017. 
Essa norma veio complementar dispositivos 
legais pré-existentes para operação de 
drones estabelecidas pelo Departamento 
de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e 
pela Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL). O principal objetivo desse conjunto 
de diretrizes é assegurar, dentre outros 
aspectos, segurança operacional (aérea) e 
jurídica no/do setor.

Além disso, Vivan ressalta que

tais regras administrativas não excluem 
a aplicação de disposições legais penais 
eventualmente aplicáveis ao uso de drones 
(tais como a tipificação da exposição de 
pessoas a risco), disposições pertinentes 
à legislação cível (incluindo as que dizem 
respeito à inviolabilidade da intimidade, 
vida privada, honra e imagem de pessoas), 
bem como pertinentes regras aplicáveis 
ao uso de aeronaves em geral, incluindo 
penalidades administrativas editadas pela 
própria Anac, pelo Ministério da Defesa e 
outros entes governamentais151.

Toda essa euforia mapeada em torno dessa 
tecnologia vem, por sua vez, acompanhada 
por uma série de questionamentos sobre 
a real inserção dos drones no contexto 
agrícola. Pelo menos cinco entrevistados, 
de alguma forma, chamaram atenção para 
o caráter “publicitário” dos drones quando 
se fala de agricultura de precisão-digital, e 
de algumas decepções associadas a essa 
tecnologia, principalmente em função do 
preço de aquisição dos dispositivos, que 
inviabiliza a sua difusão. Além disso, alguns 
desses atores enfatizam o fato de os drones 

terem demonstrado significativos resultados 
que justifiquem o investimento, no sentido 
de “não darem conta” de realmente 
solucionar ou ajudar os agricultores a 
resolver determinados problemas em sua 
propriedade. Isso mostra que existe um 
longo caminho (tecnológico e setorial) a ser 
percorrido a fim de se superar esses, dentre 
outros, entraves.

Não se pode descartar que tem empresas 
trabalhando com drones e imagens de 
satélite; drones tem funcionado muito 
bem na silvicultura, em pomares (laranja, 
mangas) pelo tamanho e porte das 
árvores. Mas na agricultura de grãos, ou 
hortifrúti, não tem visto deslanche muito 
grande. Estão sendo produtos caros para 
nichos de mercado152.

(...) quando chega na hora de fazer 
dinheiro mesmo, no campo, o nosso 
serviço, que a gente consegue vender é 
coleta de solo e geração de mapa em taxa 
variável. (...) a gente não consegue sair 
disso. Não são poucas as empresas que 
estão trabalhando com drones, ou com 
vants, mas poucas que estão ganhando 
dinheiro com isso. Talvez nem chegue 
a dez empresas que estão conseguindo 
desenvolver um trabalho no mercado com 
isso e muitas já perderam muito dinheiro 
com drones.

3.3.3.2 Plataformas e sistemas de 
gestão

Muitas empresas também têm se dedicado 
ao desenvolvimento de plataformas 
digitais, oferecendo seus serviços na nuvem 
e se comprometendo com mudanças 
significativas na forma como produtores 
concebem e gerenciam suas propriedades.

A partir de sistemas integrados voltados 
a auxiliar os agricultores no complexo 



73

010001010101001000
010101000111101010

10100101010101
101010101010000010
101011010110101010

111011001010110
101010010101110001
001010001010010101

01011101010101
000101110110101010
101001000101010011
011101010101011101
011011110111101010

11

Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação - FGV Direito SP

processo de tomada de decisão (do inglês 
decision support systems), e utilizando uma 
grande e diversa quantidade de dados e 
conhecimentos disponíveis sobre práticas 
agrícolas (sejam elas mais ou menos 
específicas), a proposta é gerar mapas 
e relatórios relatando o desempenho 
da fazenda, identificar problemas e, em 
algumas situações, apresentar sugestões 
de como remediá-los.

Em geral, tais sistemas contam com 
inteligência artificial computacional e 
algoritmos analíticos e cognitivos que cruzam 
dados da propriedade coletados desde o 
plantio, durante o monitoramento da safra 
e no momento da colheita, com dados os 
mais diversos obtidos externamente (seja de 
banco de dados públicos, privados, de redes 
sociais, ou similares), prometendo entregar 
análises customizadas que embasam 
decisões agronômicas necessárias.

Segundo a fala de muitos dos nossos 
entrevistados diretamente vinculados ao 
desenvolvimento de sistemas como estes, o 
principal objetivo das empresas dedicadas 
a esse tipo de serviço é “gerar insights e 
recomendações” e fazer destes seu principal 
produto. A premissa desse modelo de 
negócio baseia-se na ideia de que há uma 
enorme quantidade de dados sobre a 
propriedade, com muito potencial, ainda 
pouco explorados e que poderiam beneficiar 
diretamente o agricultor.

Nesse cenário, ganham notoriedade o 
desenvolvimento de aplicações/plataformas 
do tipo serviço SaaS - Software as a Service, 
que têm todas as suas operações baseadas 
na nuvem.

Esses serviços exemplificam bem como 
é atribuído o valor um dado agrícola, 
se bruto/isolado, ou agregado em um 
sistema. A ideia de que “os dados precisam 
ser combinados para criar valor”153 é 
amplamente compartilhada e estudiosos do 
setor chamam atenção para a especificidade 
do setor agrícola.

Segundo Griffin et al154, “o valor dos dados 
depende de como eles são utilizados em vez 
de quem os possui”, realçando mudanças 
em um cenário no qual, tradicionalmente, o 
valor dos bens/produtos é frequentemente 
correlacionada com a produtividade, preço 
de bens físicos ou valor das propriedades em 
si. “Os dados brutos na sua forma original 
geralmente não têm valor, pelo menos, 
até serem convertidos em informações 
adequadas para a tomada de decisões”, 
afirmam os pesquisadores155. Nesse sentido, 
o controle de dados se torna estratégico, 
mas a atribuição de valor a eles é evasiva 
e indireta em muitas situações. Além disso, 
suscita diferentes percepções sobre a 
titularidade dos dados.

Diferentemente de muitos ativos físicos 
derivados da atividade agrícola (e.g., grãos) e 
devido à sua natureza essencialmente digital, 

151. Esses aspectos sequer foram mencionados pelos entrevistados ao longo da pesquisa como potenciais obstáculos para a 
tecnologia no país, diferentemente do que acontece em outros países como os EUA, onde essas questões estão em discussão 
há bastante tempo. Ainda assim, é importante considerar sua importância tendo em vista as discussões que serão apresentadas 
posteriormente. VIVAN, Luis André Maragno. Incertezas regulatórias ainda assombram setor de drones. Consultor Jurídico. 
Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2017-jun-09/luis-vivan-incertezas-regulatorias-ainda-assombram-setor-drones> . Acesso em: 29 
jun. 2017.
152. Entrevista concedida por membro do setor empresarial [jul. 2017].
153. COPA; COGECA. Main Principles Underpinning the Collection, Use and Exchange of Agircutlural Data, no QJ(16)2689:6 – 
DA/FG/mvs. Brussels: Farmers European Agri - Cooperatives, [S.d.]. Disponível em: <https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/
main_principles_underpinning_the_collection_use_and_exchange_of_agricultural_data_.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2017.
154. GRIFFIN, T. W. et al. Big Data Considerations for Rural Property Professionals. 2016 Journal of the ASfMRA, 2016. 
155. Idem, 2016.
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os dados da fazenda são definidos como 
bens intangíveis. Além disso, podem ser 
classificados como não-rivais, excludentes 
ou não-excludentes a depender dos direitos 
de acesso atribuídos, e insubstituíveis156.

Caracterizar um bem/dado é não-rival 
implica dizer que o consumo ou uso 
desse dado por uma pessoa não altera a 
capacidade de outra consumir ou usar os 
mesmos dados, a exemplo de relatórios 
meteorológicos ou dados compartilhados 
por agricultores entre si. Griffin pontua que 
“o valor para um determinado agricultor 
não é afetado por outro agricultor que 
adquire a informação”157.

A condição excludente, ou não, por sua vez, 
está relacionada ao direito de excluir que 
outros tenham acesso a tais dados que só 
estarão disponíveis para assinantes, ou 
em outras condições que permitem esse 
acesso. De acordo com Griffin, os dados 
agrícolas privados podem ser excludentes 
somente enquanto ele é controlado por 
quem o gerou. Uma vez compartilhado e/
ou agregado, a capacidade de exclusão será 
afetada, reduzida ou eliminada. Por fim, 
a classificação enquanto insubstituível diz 
respeito ao fato de que dados específicos 
podem não ser recuperados se forem 
perdidos, seja em função de uma falha 
durante a transferência de dados ou 
em decorrência de algum problema no 
equipamento utilizado, seja na coleta, no 
processamento ou no armazenamento.

A compreensão dessas categorias é relevante 
para dimensionar as oportunidades e riscos 
relacionados ao uso de dados nesse setor.

Por isso também a insistência de muitas 
empresas desenvolvedoras de tecnologia e 
softwares de apoio à decisão que o melhor 
cenário é aquele no qual há uma troca, um 
compartilhamento mais naturalizado dos 

dados relacionados à propriedade e que 
não impactem no seu diferencial enquanto 
atividade comercial, já que as informações 
geradas no âmbito de big (farm) data 
tornaram possíveis decisões complexas em 
outros níveis para além da fazenda, como 
cooperativas de produtores, fornecedores 
de insumos, autoridades administrativas e 
formuladores de políticas públicas, bancos, a 
comunidade científica, etc., em uma relação 
em que todos poderiam sair ganhando.

Mais uma vez, muitas são as promessas 
que os usos dessas novas tecnologias irão 
beneficiar, principalmente ao agricultor, com 
respostas importantes, rápidas e estratégicas 
para o seu negócio, impactando, inclusive, 
uma maior facilidade de acesso a crédito, 
por exemplo.

Contudo, Griffin et al158  avaliam que

embora os conhecimentos da análise de 
dados da própria fazenda possam ser 
de valor para o agricultor, o verdadeiro 
potencial de grandes dados na agricultura 
reside na capacidade de acumular e analisar 
dados detalhados de muitas operações 
agrícolas. Analisar os dados de muitas 
fazendas juntas pode revelar padrões 
impossíveis de determinar ao examinar os 
dados das fazendas isoladamente; essas 
análises poderiam sugerir decisões de 
gerenciamento que poderiam aumentar os 
lucros e a eficiência de todas as fazendas, 
que eles coletassem dados agrícolas de 
precisão ou não.

Esse processo leva tais sistemas a 
enfrentarem também uma série de 
questionamentos e desconfiança 
não somente agricultores. Um dos 
entrevistados desta pesquisa lembrou 
que um dos principais problemas 
decorrentes, e muitas vezes invisibilizado, 
por essas plataformas é um aumento da 
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“assimetria de poder e conhecimento” 
envolvendo grandes monopólios e 
pequenos e médios produtores.

Teme-se que empresas desenvolvedoras 
insumos, como sementes, e ao mesmo 
tempo prestadoras de serviços de agricultura 
de precisão-digital possam aumentar 
seu poder de influência e, a partir de tais 
sistemas, sugerir e intervir nas estratégias e 
nas decisões com base em informações que 
não estão disponíveis ao produtor de forma 
transparente. A desconfiança de que os 
grandes players do agronegócio possam se 
beneficiar “injustamente”, considerando que 
o produtor tenha limitações para “digerir” 
e fazer um uso apropriado dos dados no 
âmbito da sua propriedade, além de não 
compreenderem, muitas vezes, os termos e 
condições para o uso dos seus dados.

3.3.4 desAFIos rumo à “AgrICulturA de 
deCIsão”

Até aqui muito se falou de dispositivos 
e artefatos responsáveis pela coleta de 
dados que serão, em algum momento, 
transmitidos, armazenados na nuvem e/
ou tratados para serem transformados em 
informações detalhadas sobre o que de fato 
se passa em uma fazenda de forma sistêmica 
a fim de auxiliar ao produtor tomar a melhor 
decisão, no momento correto, de forma 
racional e inteligente. Em muitos casos, essas 
tecnologias, como drones e SAAS, não são 
excludentes, compondo uma infraestrutura 
complexa de coleta e transmissão de dados. 
Contudo,  ainda difícil precisar o quão 
difundidas elas estão levando em conta os 
diferentes perfis de produtores no país e suas 
condições de acompanhar esse processo. 

Nesse sentido, a velocidade com a 
qual o desenvolvimento tecnológico 
está adentrando o ambiente agrícola 
apresenta inúmeras oportunidades ao 
mesmo tempo em que carrega consigo 
uma série de questionamentos por parte 
de diversos atores envolvidos nesse 
ecossistema. A seguir, estes aspectos 
serão explorados brevemente.

3.3.4.1. Desafios técnicos

Dentre algumas dificuldades técnicas 
mencionadas nas entrevistas, em 
consonância com publicações especializadas 
sobre o assunto, foram destacados alguns 
fatores que vem prejudicando uma plena 
difusão das tecnologias e a demonstração 
de sua efetividade.

A falta de padronização é associada, 
principalmente, à ausência de uma 
plataforma universal que permita integrar 
os dados e de padrões de formato, medidas, 
para armazenamento e intercâmbio de 
dados dentro de uma arquitetura orientada 
a interoperabilidade entre sistemas. Em 
outras palavras, trata-se de um desafio 
para a integração dos sistemas de coleta e 
tratamento de dados. De acordo com um 
dos entrevistados, o desafio é “pegar caixas 
que já existem e fazê-las conversar, juntar 
drones, com câmeras, sensores, agregar”159.

A respeito da qualidade dos dados, alguns 
entrevistados reclamam do armazenamento 
de dados sem, ou com mínima 
documentação (metadados) que viabilize 
a recuperação e entendimento da origem, 
dos procedimentos de coleta e integridade 
dos dados. Lembrando que, para alguns 

156. GRIFFIN, Te W. “Mine the Data not the Soil: Big Data Considerations for Soil Fertility”. in: 46th North Central extension-industry 
soil fertility conference, 2016, Des Moines, IA. Anais... Des Moines, IA: [s.n.], 2016. 
157. Idem, 2016.
158. GRIFFIN, T. W. et al. Big Data Considerations for Rural Property Professionals. 2016 Journal of the ASfMRA, 2016.
159. Entrevista concedida por membro do setor empresarial [abr. 2017].
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deles, “Dado com qualidade é aquele que 
representa o problema no momento certo e 
vira informação”160.

Essas duas características impactam, por sua 
vez, na interconectividade dos dados, que 
possibilite a combinação de dados da fazenda 
com outros tipos de dados disponíveis.

Por fim, é consensual problemas de falta de 
conectividade no campo. Por conectividade 
entende-se acesso à Internet rural de forma 
rápida e mais confiável. Esse problema tem 
sido apontado como uma das principais 
barreiras à adoção de novas tecnologias 
e serviços baseados no uso de grandes 
volumes de dados no campo.

Uma vez que a maioria dos produtos 
e serviços oferecidos no contexto da 
agricultura de precisão-digital atuais, como 
os SAAS, dependem fundamentalmente da 
nuvem para funcionar, uma conectividade 
limitada representa um obstáculo em 
termos técnicos, impactando diretamente na 
viabilidade do negócio e na atratividade do 
serviço ofertado. É importante lembrar que 
as velocidades de upload de documentos, 
arquivos e informações na Internet são, via 
de regra, menores se comparadas com as 
velocidades de download. Essa condição 
afeta diretamente o desempenho da 
transmissão/backup de dados na nuvem, 
como bem lembram Griffin et al.161.

Os pesquisadores argumentam que a grande 
maioria dos dados comunicados entre um 
equipamento agrícola e os servidores on-
line é carregada para a nuvem em vez de ser 
baixada. Para alguns tipos de dados, como 
diagnósticos de máquinas e prescrições, essa 
condição pode não representar prejuízos, 
já que a capacidade de transferência seria 
suficiente para transportar um determinado 
conjunto de dados162.

Contudo, quando se fala de imagens, vídeos 

ou pacotes de dados mais complexos 
coletados, faz-se necessário velocidades 
de conexão superiores e que não estão 
disponíveis. Além disso, a complexidade 
de geração desses dados no interior da 
fazenda é também apontada. Um dos 
entrevistados enfatizou que “algoritmos já 
foram desenvolvidos, mas na agricultura 
não acham os dados”.

Nesse sentido, a tecnologia não vem sendo 
amplamente adotada e ainda faltam dados 
que concretizem o cenário inicialmente 
descrito do que seria uma “fazenda digital”. 
Quando indagados sobre as tecnologias que 
representam essa contínua modernização 
do campo, em pelo menos três situações, 
as tecnologias e dispositivos de aplicações 
a taxa variável e ferramentas para coleta do 
dado de fertilidade do solo foram indicadas 
como as mais domesticadas e melhor aceitas 
pelos produtores, apesar de haver muita 
tecnologia disponível163.

3.3.4.2. Desafios socioculturais

Outros obstáculos de caráter socio-
econômico, fortemente correlacionados, 
merecem destaque. Em muitos casos, a 
adoção dessas tecnologias ainda se dá de 
forma isolada por meio da aquisição de 
um ou outro serviço ou tecnologia, muitas 
vezes pouco integrados entre si, por 
diversos motivos. De acordo com um dos 
entrevistados, “A gente está na etapa da 
fertilidade de precisão, se fosse agricultura 
de precisão mesmo a gente teria que estar 
em todas as etapas”164. Esse cenário dificulta 
pensar a curto prazo uma prática integrada 
capaz de monitorar um maior número de 
atividades e características da propriedade.

Segundo um dos entrevistados: “A gente vê 
muitas empresas acelerando muito, mas 
na prática o produtor não está usando às 
vezes nem 30%, 10% dessa tecnologia que 
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está disponível hoje, e já estão falando em 
agricultura digital”165.

Um segundo entrevistado afirmou que isso 
se deve ao fato de:

(...) porque as tecnologias não estão 
respondendo a problemas reais do 
produtor. Não tem como você produzir 
sem semente, não tem como você produzir 
sem adubo, não tem como você produzir 
sem defensivo químico, mas você pode 
produzir sem um drone. Para o produtor 
comprar, a relação tecnologia e efeito na 
sua rotina, na sua produção tem que ser 
direta. Esse é um problema, isso talvez 
seja uma deficiência166.

Dois fatores são determinantes para 
esse cenário. Em primeiro lugar, o alto 
investimento necessário para adquirir tais 
tecnologias e serviços frente ao orçamento 
disponível e a uma avaliação de custo-
benefício a médio e longo prazos. Em um 
segundo momento, não se pode deixar 
de reconhecer o impacto da desconfiança 
dos agricultores não somente em relação 
à tecnologia bem como aos intermediários 
vinculados a ela.

Ainda que um grande número de startups 
venha desenvolvendo seu modelo de 
negócio focando em pequenos e médios 
produtores, muitos entrevistados chamaram 
atenção para o fato de que o uso do big data 
no agronegócio é praticamente ausente na 

agricultura não industrial, como acontece 
em outros países167.

Devido a esses fatores, o acesso a 
tecnologias e serviços baseados em dados 
vem se mostrando mais comum apenas 
entre agricultores e prestadores de 
serviços de grande escala por diferentes 
razões: além das tecnologias ainda serem 
principalmente adaptadas às monoculturas, 
essa nova realidade tecnológica se mostra 
mais alinhada com instituições intensivas de 
capital capazes de adquirir e acompanhar 
a dinâmica tecnológica, além de serem 
dotadas de recursos humanos responsáveis 
por fazer o melhor uso desse ferramental.

Um dos nossos entrevistados foi bem 
explícito a respeito desse aspecto. 
Segundo ele:

O perfil das empresas, mais proativas, 
com maior destaque quando o assunto 
é agricultura digital/precisão é de 
empresas maiores, com um grau de 
mecanização significativo, além de 1) 
quantidade razoável de dados; 2) escala: 
equipe e equipamentos e investimento; 
3) tendência a maior sofisticação do staff 
gerencial técnico168.

Esse mesmo entrevistado fez referência 
a dificuldade de priorização em termos 
de investimento já que: não existe app 
coringa; é necessário também investir 
em infraestrutura; a incorporação de 

160. Entrevista concedida por membro do setor empresarial [abr. 2017].
161. GRIFFIN, T. W. et al. Big Data Considerations for Rural Property Professionals. 2016 Journal of the ASFMRA, 2016. 
162. Idem, 2016.
163. Entrevista concedida por membro de entidades representativas setoriais [jun.. 2017].
164. Entrevista concedida por membro de entidades representativas setoriais [jun. 2017].
165. Entrevista concedida por membro de entidades representativas setoriais [jun. 2017].
166. Entrevista concedida por membro de entidades representativas setoriais [jun.. 2017].
167. CARBONELL, Isabelle M. The ethics of big data in big agriculture. HIIG - Alexander von Humboldt Institute for Internet and 
Society, 2016. Disponível em: <http://policyreview.info/node/405>. Acesso em: 13 ago. 2017. Lowder, S. K., Skoet, J., Raney, T.. The 
Number, Size, and Distribution of Farms, Smallholder Farms, and Family Farms Worldwide. World Development, 2016.
168. Entrevista concedida por membro de instituições de consultoria [mar. 2017].
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dispositivos vinculados a Internet das 
coisas ajuda (e custa caro) - “Qualidade de 
digital não é necessariamente sinônimo de 
IoT, mas com IoT fica mais fácil”, além da 
consciência de que esse investimento não 
necessariamente dará retorno imediato, 
configurando um desafio de capital de giro. 
Tais condicionantes impactam diretamente 
no perfil das empresas apresentados acima.

Muitos dos serviços preditivos ofertados 
dependem de sensores instalados em 
grandes tratores e máquinas agrícolas 
que não são tecnicamente adequadas 
e financeiramente acessíveis para 
pequenas propriedades.

Outros entrevistados apresentaram 
percepções complementares que ajudam 
compreender melhor a situação.

De acordo com um dos entrevistados: 
“Muitas vezes o produtor pergunta para que 
que serve, quanto custa, e vira as costas. 
Porque não fazer sentido para ele”169. Além 
disso, ele menciona o custo de aquisição 
de determinadas tecnologias no Brasil 
em relação a outros países: “(...), a mesma 
questão de operação e de aquisição da 
tecnologia no Brasil ela é bem mais cara do 
que nos outros países. (...) talvez nos EUA 
a tecnologia avance mais rápido porque lá 
existe um ambiente cultural mais favorável, 
e um mercado mais favorável para isso”170.

A falta de confiança é atribuída às 
tecnologias propriamente ditas e aos atores 
encarregados do seu desenvolvimento e 
difusão. Isso acontece pelo fato de que os 
resultados de tais investimentos não são 
imediatos, como já comentado.

A seguir destacamos alguns trechos das 
entrevistas que evidenciam essa avaliação:

Confiança e a barreira a quebrar. O 
produtor brasileiro naturalmente desconfia 

da abordagem das empresas de máquinas, 
e de fertilizantes, isso demanda confiança 
para continuidade do programa. Confiança 
é chave pois há riscos muito altos171.

Outro aspecto que corrobora essa 
dificuldade estaria diretamente associado 
ao papel dos intermediários. Segundo um 
outro entrevistado:

Existem uma questão cultural e um pouco 
de restrição, talvez nem tanto pelos 
produtores, mas alguns consultores da 
cadeia que não atuam com agricultura de 
precisão e que pelo fato deles não estarem 
atualizados com as tecnologias, eles são 
bastante céticos e acabam não deixando a 
tecnologia entrar nos seus clientes.

3.3.4.3. Desafios jurídicos

Como visto, os dados de uma fazenda (farm 
data) já são considerados ativos valiosos 
dentro e fora do setor agrícola, integrando 
todo um universo de discussões sobre 
big data. Essa crescente transferência 
e tratamento de dados carrega consigo 
importantes questões legais sobre 
privacidade, proteção de dados pessoais, 
propriedade intelectual, titularidade de 
dados, armazenamento e usabilidade, 
dentre outros172.

Esse tema, em especial, tem aproximado 
agricultores, prestadores de serviços 
no campo da agricultura, empresas 
desenvolvedoras de tecnologias as mais 
diversas e pesquisadores dedicados ao 
assunto em função das incertezas jurídicas 
relacionadas uma possível lei geral de 
proteção de dados pessoais.

De forma geral, o ponto principal que 
chama atenção, considerando as potenciais 
fazendas inteligentes aqui analisadas, é a 
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definição do conceito de dados pessoais.

Cientes das propostas legislativas em 
tramitação (PL 5276/16 e PL 4060/12 na 
Câmara dos Deputados, e os PLS 330/13, 
181/14 e 131/14 no Senado Federal), além 
do já regulamentado Marco Civil da Internet 
(Decreto nº 8.771/16), muitos atores, 
sobretudo fornecedores de tecnologia e 
de serviços, têm manifestado significativa 
preocupação se essa regulamentação, 
em vez de segurança jurídica, poderá  
representar inibir ou dificultar a inovação e 
a expansão do setor em função de possíveis 
impasses sobre quais dados o conceito de 
“dado pessoal” pode abarcar. Ou ainda, 
burocratizando os processos ainda mais 
e tornando mais custoso e demorado 
a obtenção do consentimento dos 
proprietários para determinadas atividades 
que a princípio seriam de interesse deles.

Em quase que na totalidade das entrevistas, a 
ideia de uma “Legislação como barreira, mais 
do que a própria tecnologia” foi recorrente.

A respeito dessa percepção, outro 
entrevistado fez referência a uma falta 
de clareza da legislação brasileira para 
diversos fins, e que pode se repetir para 
a questão do uso dos dados agrícolas: “A 
legislação brasileira não é fácil. (...) A gente 
não entende as implicações políticas de uma 
lei. É muito difícil. (...) O problema é que 
as regras colocadas aqui no Brasil não são 
sempre claras, e favorece mais alguns do 
que outros”173.

Do outro lado, porém, o uso cada vez mais 
intenso e disperso dessas tecnologias 

no campo carrega consigo inúmeros 
questionamentos no que diz respeito à 
privacidade e proteção de informações 
estratégicas do ponto de vista do agricultor.

Para muitas pessoas não haveria justificativas 
para se proteger dados agrícolas segundo 
uma lei geral de proteção de dados pessoais, 
já que os tipos de dados coletados podem 
não ser pessoalmente identificáveis, 
diferentemente de dados médicos.

No entanto, é importante ressaltar que, 
embora os dados agrícolas não se enquadrem 
em categorias tradicionalmente associadas 
à identificação de uma pessoa, e que tais 
dados sejam majoritariamente dados “não-
pessoais” - agronômicos, climáticos, gerados 
ou coletados por máquinas -, dados pessoais 
e financeiros do produtor também são 
fundamentais para o bom funcionamento 
de plataformas e aplicações que prometem 
monitorar a evolução e qualidade de 
operações agrícolas, como os SAAS.

Além disso, não se pode negar as chances 
de identificação desses mesmos produtores 
a partir do cruzamento dessas informações 
da fazenda, tidas como não pessoais com 
o conteúdo de outros bancos de dados, 
constituídos a partir de dados coletados 
usando infraestruturas públicas e que não 
são considerados privados.

O texto do relatório Main Principles 
Underpinning the Collection, Use and Exchange 
of Agricultural Data, dedica-se especificamente 
desse assunto e afirma que “a natureza e os 
meios de coletar diferentes tipos de dados 
levam a diferentes níveis de propriedade 

169. Entrevista concedida por membro de entidades representativas setoriais [mar. 2017].
170. Entrevista concedida por membro de entidades representativas setoriais [jun. 2017].
171. Entrevista concedida por membro do setor empresarial [mar. 2017].
172. COPA; COGECA. Main Principles Underpinning the Collection, Use and Exchange of Agricultural Data, no QJ(16)2689:6 – 
DA/FG/mvs. Brussels: Farmers European Agri - Cooperatives, [S.d.]. Disponível em: <https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/
main_principles_underpinning_the_collection_use_and_exchange_of_agricultural_data_.pdf>. Acesso em: 10 ju. 2017.
173. Entrevista concedida por membro de entidades representativas setoriais [jul. 2017].
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e privacidade”, podendo os dados 
disponibilizados pelos próprios agricultores 
conterem não somente indicadores sobre 
o solo, sobre o clima, sobre as plantas, mas 
também dados pessoais174.

Nesse contexto, produtores não só no 
Brasil, mas também em outros países têm 
questionado o recebimento de notificações 
adequadas sobre a coleta e uso de dados por 
parte de provedores de tecnologia agrícola, se 
os seus dados estão de fato adequadamente 
protegidos e sobre a possibilidade desses 
dados serem acessados/utilizados por 
terceiros sem sua autorização.

Dentre potenciais riscos e temores 
relacionados ao uso/compartilhamento 
indevido de dados de uma propriedade, 
como endereços, coordenadas GPS, 
dados financeiros, além de informações 
específicas da fazenda, grande ênfase é 
dada à um possível uso dessas informações 
contra os próprios agricultores em caso de 
litígio, em situações de negociação do valor 
da propriedade, prática de data profiling175 

e/ou discriminação para acesso a crédito 
bancário ou contratação de serviços 
junto a seguradoras, não somente para 
a propriedade ou para a plantação, em 
si, mas também abarcando maquinário e 
assuntos conexos.

Com base nesses apontamentos, uma 
das principais conclusões deste estudo 
envolvendo agricultura de precisão-digital 
é que os dados do campo possuem uma 
série de características que justificam tais 
precauções. E a partir do entendimento do 
fluxo de dados e o conjunto das informações 
processadas como um todo, e todo um 
cruzamento de informações internas e 
externas à propriedade, torna-se difícil negar 
que tais dados não permitem a identificação 
exata e precisa de um determinado produtor.

Dessa forma, a atividade estaria, portanto, 
dentro do escopo de aplicação de uma 
lei geral, já que essa regulação se aplica a 
qualquer operação de tratamento de dados 
pessoais realizada em parte ou em todo 
território nacional, ofertando ou fornecendo 
bens ou serviços ou o tratamento de dados 
de indivíduos localizados no Brasil.

No artigo Data Privacy and Protection in the 
Agriculture Industry: Is Federal Regulation 
Necessary?, Ferris176 detalha ainda mais 
a sensibilidade desses dados. Além das 
informações pessoais de produtores 
individualmente, como nome e endereços, 
o pesquisador destaca outras informações 
como localização de propriedades e dados 
sobre determinada colheita (que podem levar 
a inferências sobre o rendimento financeiro 
de um produtor) que são igualmente 
vulneráveis. Segundo Ferris, alguns 
produtores temem que os dados coletados 
sobre suas práticas agrícolas poderiam ser 
usados para fins de aplicação regulatória 
(serviço já oferecido por algumas empresas 
baseadas em dados agrícolas) ou ainda, 
que os provedores de tecnologia agrícola 
usariam esses dados para desenvolver 
novos produtos, revertendo a informação 
em lucros próprios e restringindo as 
possibilidades do agricultor.

(...) os produtores podem ter consequências 
negativas se os terceiros não autorizados 
obtiverem os seus dados, de forma 
semelhante às consequências que os 
consumidores de serviços financeiros 
enfrentam se os seus dados financeiros 
pessoais forem obtidos e as consequências 
que os consumidores de planos de 
saúde possam enfrentar se os dados de 
tratamento privados forem divulgados 
sem autorização177.

Nesse sentido, em relação ao PL 4060/12, 
o conceito de dado pessoal não parece 
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ser suficiente para lidar com os diversos 
usos e associações, menos diretas, que 
podem ser feitas com os dados de um 
produtor e de uma fazenda registrada em 
seu nome. Considerando o PL 5276/16 (e 
o PLS 330/13), que define dado pessoal 
como “dado relacionado à pessoa natural 

identificada ou identificável, inclusive 
números identificativos, dados locacionais 
ou identificados eletrônicos quando estes 
estiverem relacionados a uma pessoa”, o 
impacto da abrangência do conceito para o 
setor agrícola mostra-se mais pertinente.

pl 4060/12 pls 330/13 pl 5276/16

Art. 7º. Para os fins da presente lei, 
entende-se como:
I – dado pessoal: qualquer 
informação que permita a 
identificação exata e precisa de 
uma pessoa determinada;

Art 3º Para os efeitos desta Lei, 
considera-se:
I - dado pessoal: qualquer 
informação referente a pessoa 
natural identificável ou 
identificada;

Art 5º Para os fins desta lei, 
considera-se:
I - dado pessoal: dado relacionado 
à pessoa natural identificada ou 
identificável, inclusive números 
identificativos, dados locacionais ou 
identificadores eletrônicos quando 
estes estiverem relacionados a 
uma pessoa;

QUADRO 12 - DEfINIçãO DE DADOS PESSOAIS

Fonte: Elaboração própria (grifos nossos)

174. COPA; COGECA. Main Principles Underpinning the Collection, Use and Exchange of Agricultural Data, no QJ(16)2689:6 – 
DA/FG/mvs. Brussels: Farmers European Agri - Cooperatives, [S.d.]. Disponível em: <https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/
main_principles_underpinning_the_collection_use_and_exchange_of_agricultural_data_.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2017.
175. Aqui entendido como geração de perfis com base nos dados dos agricultores e que produzem indicadores sobre seus interesses, 
rotinas e/ou padrões de comportamento relacionados à rotina de sua propriedade e que podem ser utilizados, dentre outros fins, 
otimização dos próprios serviços oferecidos por plataformas orientadas ao agronegócio, para publicidade direcionada, e/ou para 
montagem de perfis com intenções diversas.
176. FERRIS, J. L. Data privacy and protection in the Agriculture Industry: Is Federal Regulation Necessary? Minnesota Journal of Law. 
Science & Technology, v. 18, 2017. 
177. Idem, 2017.

Estudando com atenção o texto das 
propostas em discussão, outros aspectos que 
emergem e merecem atenção dizem respeito 
à titularidade dos dados, anonimização, e 
transferência internacional.

Nenhum dos PL aborda de maneira 
satisfatória a definição de quem é o titular 
do dado (data ownership). E essa tem sido 
uma questão crucial tanto nos debates no 
Brasil quanto no exterior.

A partir das entrevistas, houve um consenso 
de que o dado bruto é de propriedade 

do agricultor, mas sem uma discussão 
aprofundada a respeito. Da mesma forma, 
não houve discussão sobre a titularidade da 
informação obtida a partir do dado bruto, 
se seria de propriedade de quem tratou o 
dado, e em relação ao dado anonimizado. E 
a portabilidade seria exclusiva apenas para 
dados brutos.

É importante aqui reconhecer que os 
limites de quem é dono da terra, de quem 
é a propriedade desses dados, e quem 
tem autoridade para licenciar os dados 
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relacionados a uma propriedade ainda são 
bem turvos178.

Segundo Janzen179, os dados relacionados 
à uma fazenda compõem um híbrido de 
propriedade real, pessoal e intelectual, que 
confere a eles uma condição especial em 
relação a outras formas de propriedade. Além 
disso, é importante lembrar que tais dados 
não constituem ativos físicos tradicionais, 
o que demanda o estabelecimento de 
princípios fundamentais sobre o acesso a 
eles e os direitos de utilização.

Segundo Griffin et al180, a noção de 
propriedade tipicamente envolve seis 
dimensões que abarcam (i) o direito de 
possuir (ocupar ou manter), (ii) usar (interagir, 
alterar ou manipular), (iii) aproveitar (neste 
contexto, lucrar com), (iv) transferir, (v) 
consumir ou (vi) excluir/destruir os dados.

Tendo em vista que alguns desses interesses 
não se adequam bem com a discussão 
sobre a propriedade de dados diante, por 
exemplo, da dificuldade de se excluir tais 
dados de um sistema de terceiros ou evitar 
seu compartilhamento, para o pesquisador, 
melhor abordagem seria focar em quais são 
os direitos e responsabilidades que as partes 
teriam em relação a esses dados, seja em 
situação de armazenamento, processamento 
ou compartilhamento181.

Ainda que a questão da transferência de 
tecnologia não tenha sido enfatizada pelos 
entrevistados, é importante ressaltar que 
esse tópico também afeta os serviços e 
tecnologias de agricultura de precisão-
digital já que a maioria deles, se não 
todos, os serviços de armazenamento e 
processamento de dados faz um de bancos 
de dados estrangeiros, sejam eles vinculados, 
ou não, a empresas multinacionais. Todas 
as empresas entrevistadas, sejam elas de 
grande porte ou startups, afirmaram utilizar 

serviços de armazenamento no exterior, seja 
utilizando servidores estrangeiros próprios 
(no caso de multinacionais) e/ou contratando 
serviços de armazenamento na nuvem de 
terceiros, como os oferecidos por empresas 
como Amazon ou Google.

Essa informação, inclusive, se relaciona com 
toda a discussão em torno da titularidade 
e propriedade dos dados e transparência 
(por meio de consentimento) por parte do 
titular do dado, a quem teoricamente cabe 
o controle de o acesso e uso de dados de 
sua propriedade.

3.3.5 ConClusão

O objetivo desta seção foi apresentar 
diversas oportunidades e desafios que 
marcam o debate sobre o uso intensivo de 
dados no campo. Muitos são os benefícios 
possíveis para os diversos atores atuantes 
no setor.

Atores do setor público, especialmente 
aqueles responsáveis pela formulação 
de políticas, podem usar as informações 
consolidadas a partir de dados coletados em 
diferentes áreas e propriedades agrícolas 
para auxiliar na tomada de decisões e 
adaptar políticas públicas de acordo com a 
realidade e demanda dos produtores.

Pesquisadores de universidades, de 
institutos de pesquisa públicos ou 
privados, ou mesmo grandes corporações 
que também se dedicam à pesquisa 
científica, podem aprofundar seus 
conhecimentos, desenvolver inovações 
tecnológicas, novos produtos e serviços e 
de fato ajuda o produtor em uma série de 
questões ainda pouco racionalizados no 
dia a dia de uma fazenda, além de garantir 
novas fontes de receitas.
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Os próprios agricultores, por sua vez, podem, 
da mesma forma, se benefi ciar de soluções 
desenvolvidas para ajudar no gerenciamento 
da sua propriedade, ao mesmo tempo em 
que busca aumentar sua produtividade. 
Contudo, é preciso que todos esses processos 
se deem baseados na garantia dos direitos 
à privacidade do produtor individualmente, 
do sigilo a informações que são estratégicas 
para o seu negócio e de forma transparente 
sobre os usos e condições de tratamento dos 
seus dados por uma empresa contratada, 
ou terceiros. A premissa de uma lei geral 
de proteção de dados pessoais, abarcando 
inclusive o setor agrícola, se justifi ca, nesse 
sentido, como instrumento jurídico capaz 
de garantir segurança não somente para os 
agricultores, mas também para as empresas 
que estão baseando seus modelos de 
negócio também nesses dados.

178. Nos Estados Unidos essa separação também não está sacramentada. Segundo Janzen (2016), a ideia de titularidade de dados 
agrícolas ainda não é reconhecida pela lei americana. Segundo ele, “Os agricultores gostam de dizer “eu possuo meus dados”. As 
empresas da tecnologia agro gostam de dizer “o agricultor possui seus dados”. E os representantes do setor gostam de dizer “o 
agricultor deve possuir seus dados”. Mas a realidade é que “propriedade” é um princípio legal que deve ser reconhecido pelos 
tribunais ou por uma lei, isso ainda não aconteceu”.
179. JANZEN, T. What Makes Ag Data “Ownership” Unique. Janzen Ag Law. Disponível em: <http://www.aglaw.us/janzenaglaw/2016/1/15/
what-makes-ag-data-ownership-uniqu e>. Acesso em: 7 jul. 2017.
180. GRIFFIN, T. W. et al. Big Data Considerations for Rural Property Professionals. 2016 Journal of the ASfMRA, 2016. 
181. Há quem sugira que a propriedade dos dados devesse ser separada da propriedade das terras agrícolas, a exemplo do que 
acontece com direitos envolvendo minerais. “Assim como os proprietários de terras, por vezes, retém os direitos de mineração 
quando vendem os direitos superfi ciais das terras agrícolas, os direitos de acesso dos dados podem ser mantidos e / ou vendidos de 
forma diferente” (GRIFFIN, T. W. et al. Big Data Considerations for Rural Property Professionals. 2016 Journal of the ASfMRA, 2016.).
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Adaptado do Policy Paper que acompanha 
este Relatório de Pesquisa, identificamos 
pontos de convergência entre as três áreas 
analisadas no que diz respeito a elaboração 
de uma lei geral de proteção de dados 
pessoais. Estes pontos complementam as 
análises específicas dos Projetos de Lei já 
contidas em cada um dos estudos de caso.

Abordaremos, a seguir, estes pontos 
transversais.

o ConCeIto de dAdo pessoAl

O primeiro aspecto a ser considerado em 
uma lei geral de proteção de dados é a própria 
definição de dado pessoal. Ela é essencial, 
na medida em que afeta diretamente o 
escopo de aplicação da lei, aumentando 
ou restringindo a incidência da norma em 
diferentes setores e a possibilidade de que 

determinados atores sejam vistos como 
entes regulados, sob seu regime jurídico.

O art. 5º, inciso I do PL 5276/16 opta 
por uma definição expansionista182 do 
conceito de dado pessoal (cf. Quadro 13), 
prescrevendo-o como “dado relacionado à 
pessoa natural identificada ou identificável” 
- i.e., qualquer tipo de informação que 
viabilize a identificação de determinado 
indivíduo, de forma direta ou indireta. Trata-
se de reprodução ipsis literis da definição de 
“dado pessoal” dada pelo art. 14, inciso I do 
Decreto 8.771/16, que regulamenta a Lei nº 
12.965/14 (“Marco Civil da Internet”), e com 
sentido próximo (embora mais detalhado) 
do conceito de “informação pessoal” dado 
pelo art. 4º, inciso IV da Lei nº 12.527/11 (“Lei 
de Acesso à Informação”). Essa definição, 
portanto, já foi incorporada ao direito pátrio.

pl 5276/16 deCreto nº 8.771/16 leI nº 12.527/11

Art 5º Para os fins desta lei, 
considera-se:

Art. 14. Para os fins do disposto 
neste Decreto, considera-se:

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, 
considera-se:

I - dado pessoal: dado relacionado 
à pessoa natural identificada ou 
identificável, inclusive números 
identificativos, dados locacionais ou 
identificadores eletrônicos quando 
estes estiverem relacionados a 
uma pessoa;

I - dado pessoal - dado relacionado 
à pessoa natural identificada ou 
identificável, inclusive números 
identificativos, dados locacionais ou 
identificadores eletrônicos, quando 
estes estiverem relacionados a 
uma pessoa;

IV - informação pessoal: aquela 
relacionada à pessoa natural 
identificada ou identificável;

QUADRO 13 - DEfINIçãO DE DADO PESSOAL

Fonte: Elaboração própria (grifos nossos)

182. Tendo em vista a dinâmica do uso de dados na Internet e suas inúmeras possibilidades de utilização, a definição ampla presente 
no PL 5276/16 e no PL 330/13 mostra-se mais coerente do que aquela do PL 4060/12, que restringe a dado pessoal às informações que 
permitam a “identificação exata e precisa de uma pessoa”.
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A definição do PL 5276/16 também está de 
acordo com o Article 4, (1) da Regulation (EU) 
2016/679, lei geral de proteção de dados 
editada pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho Europeu183. 

Senão todas, ao menos grande parte das 
tecnologias e serviços oferecidos baseados 
na utilização de dados pessoais fazem algum 
tipo de uso de informações que identificam 
diretamente um indivíduo e/ou que podem 
identificá-lo quando consolidados com 
dados obtidos de outros bancos de dados184. 
O uso dessas informações por terceiros ou 
por pessoas não autorizadas implica risco 
de acesso a informações sensíveis do ponto 
de vista pessoal ou empresarial185. Daí a 
relevância de uma definição abrangente - 
portanto, expansionista - de “dado pessoal”, 
como aquela que é feita no paradigma 
europeu, no Direito Brasileiro constituído 
e proposta, também, pela redação atual do 
PL 5276/16.

A delimitação do conceito é fundamental 
para o resguardo de direitos fundamentais186 
em um contexto democrático, na medida 
em que a divulgação ou utilização 
inconsequente de dados sensíveis pode 
gerar uma exposição indevida de seu 
titular. Nesse sentido, por exemplo, dados 
pessoais de pacientes médicos trazem 
profundas implicações éticas sobre 
engenharia genética, controle populacional, 
discriminação baseada em predisposição a 
doenças e até eugenia. A definição precisa 
e adequada do termo também é condição 
para a segurança jurídica, uma vez que 
informaria aos atores regras claras sobre 
os procedimentos a serem seguidos no 
tratamento desses dados e nas limitações a 
serem observadas.

No cenário atual, o tratamento de “dados 
sensíveis” é permeado de incertezas 
regulatórias e, portanto, traz consigo alto 

potencial de litigância, uma vez que a 
legislação em vigor, limitada aos regimes 
gerais da Lei nº 10.406/02 (“Código Civil”) 
e à Lei nº 8.078/90 (“Código de Defesa do 
Consumidor”), não confere parâmetros 
claros ao Poder Judiciário de como proceder 
na tutela de direitos da personalidade nessa 
hipótese específica. Não há, em suma, 
distinção clara sobre que condutas seriam 
lícitas ou ilícitas no tratamento de dados 
sensíveis, e, portanto, quais delas poderiam 
ensejar direito à reparação civil.

Tendo em vista possibilidade de 
identificação de titulares na dinâmica e 
fluxo de dados na Internet, é importante 
fazer clara a relação entre titularidade e 
responsabilidade. Segundo o art. 5º, inciso 
VI do PL 5276/16, titular é toda pessoa 
natural a quem se referem os dados 
pessoais que são objeto de tratamento”. 
No inciso VIII do mesmo dispositivo, define-
se como responsável “pessoa natural ou 
jurídica, de direito público ou privado, a 
quem competem as decisões referentes ao 
tratamento de dados pessoais”. 

Quando se define dado pessoal como aquele 
relacionado à pessoa natural identificada 
ou identificável, a discussão sobre a 
titularidade de determinados dados revela 
sua complexidade. Um caso interessante, 
nesse sentido, é o de coleta e tratamento 
de dados relacionados à atividade agrícola, 
objeto da pesquisa “Um Novo Mundo 
de Dados”187. Em boa parte dos debates 
sobre proteção de dados pessoais neste 
campo, questiona-se a adequação do setor 
agrícola aos requisitos de definição de 
dados pessoais estabelecidos pela legislação 
vigente ou por proposições legislativas. Há, 
contudo, exemplos que permitem visualizar 
a identificação de uma pessoa natural no 
contexto agrícola a partir de serviços que 
prometem soluções digitais para atividades 
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diversas na fazenda. Uma definição de 
dado pessoal como “identificável” – e não 
“identificado” – torna sua abrangência mais 
ampla. Nesse sentido, dados financeiros ou 
dados sobre o solo de determinado terreno 
podem ser vir a ser considerados como dados 
pessoais na medida em que tornam possível 
a identificação de uma pessoa natural. 

Em estreita relação situa-se a anonimização. 
Trata-se de elemento frequentemente 
tido como essencial à garantia do direito 
à privacidade, uma vez que obriga o 
tratamento de dados de modo que ele não 
guarde mais referências individualizadas 
a nenhuma pessoa natural em específico. 
No entanto, a própria possibilidade de 
anonimização total e irreversível de dados 
pessoais é tecnicamente questionável, uma 
vez que a emergência de novas técnicas de 
engenharia reversa pode reverter esse tipo 
de tratamento, possibilitando a identificação 
de indivíduos específicos188. Nesse 
sentido, mesmo anonimizados, tais dados 
continuariam a ser pessoais, pois ainda 
seriam referentes a pessoas identificáveis.

Essa realidade adiciona uma nova camada 
de complexidade ao tema: por um lado, o 
legislador não pode impor aos atores uma 
obrigação que potencialmente impossível 

de ser cumprida, tal como o dever de 
anonimização total ou irreversível de dados 
pessoais; por outro, não pode relativizar o 
dever de anonimização, sob risco de gerar 
riscos graves à privacidade de titulares. Sendo 
assim, a única solução razoável parece ser 
criar regras de anonimização, mas permitir 
que essa regra seja atualizada e adaptada a 
diferentes contextos tecnológicos e setores 
sobre os quais haverá incidência da norma.

O art. 13 do PL 5276/16 parece partilhar 
dessa solução, ao estabelecer que “os dados 
desanonimizados serão considerados 
dados pessoais (...) quando o processo de 
anonimização ao que foram submetidos for 
revertido, ou quando, com esforços razoáveis 
puder ser revertido” (grifos nossos). Tendo 
em vista a impossibilidade de se conhecer 
a priori o estado da arte das tecnologias 
disponíveis para esse fim em diferentes 
situações e momentos históricos, a proposição 
legislativa normatiza a anonimização como um 
dever geral do responsável e prevê a obrigação 
de que ele dê publicidade e transparência 
ao compartilhamento que fizer de dados 
anonimizados (art. 13, § 3º), mas deixa aberta 
a definição de parâmetros adequados de 
anonimização, delegando a competência 
para defini-la a uma autoridade de proteção 

183. “‘Personal data’ means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is 
one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, 
an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that 
natural person”. Em tradução livre: “‘dado pessoal’ é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural identificável ou identificada 
(‘titular dos dados’); pessoa natural identificável é aquela que pode ser identificada direta ou indiretamente, em particular por referência 
a um identificador como um nome, um número de identificação, data de geolocalização, identificadores online ou por um ou mais fatores 
específicos à identidade física, psicológica, genética, mental, econômica, cultural ou social da pessoa natural”. Article 4 (1) EU GDPR. 
Disponível em <https://www.privacy-regulation.eu/en/4.htm >. Acesso em 25 jul. 2017.
184. Como exemplos do primeiro tipo: nome, endereços, números cadastrais e informações genéticas. Do segundo: informações 
geográficas e de produtividade de uma propriedade, dados de maquinário agrícola, fornecedores de serviços, padrões de consumo e 
dados de geolocalização.
185. Tais como situações de negociação de valores de determinadas propriedades, predisposição genética para certos medicamentos, 
marketing, práticas de data profiling e/ou classificação para fins de avaliação de crédito (credit scoring).
186. Dentre eles, pode-se listar o direito à privacidade, a liberdade de consciência, o direito à igualdade e ao tratamento isonômico (do qual 
decorre o direito à não-discriminação), o direito à identidade cultural, o direito à saúde, a liberdade de expressão, o direito ao voto secreto, 
entre outros. Em suma, o tema envolve a garantia de direitos civis, políticos, econômico-sociais e até mesmo culturais.
187. Por exemplo, dados de fertilidade/produtividade de uma propriedade, saúde das plantas e características bioquímicas do solo.
188. Conforme estudo promovido pelo Data Protection Working Party, da União Europeia, conclui-se que inexiste técnica 100% segura e 
perfeita de anonimização. Disponível em: <http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/
files/2014/wp216_en.pdf> . Acesso em: 10 jul. 2017.
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O PL 4060/12 prevê “autorização” (e não 
consentimento), “por qualquer meio que 
permita a manifestação de sua vontade” 
(art. 12). Trata-se de previsão genérica, 
uma vez que não pré-determina uma 
única forma de manifestação e possibilita 
flexibilidade de negociação entre titulares 
e agentes. Por consequência, favorece a 
autorregulação pelo  mercado e diminui 
custos de coordenação. Por outro lado, 
diminui a proteção aos titulares e, dada sua 
generalidade, pode aumentar a litigiosidade 
em casos práticos.

de dados pessoais (§ 2º). Adicionalmente, 
essa mesma autoridade teria a prerrogativa 
de solicitar ao responsável relatórios sobre 
seus processos de anonimização de dados e 
seus riscos e impactos para a privacidade de 
titulares (§ 3º).

Por fim, quanto à aplicação espacial da 
legislação proposta, o art. 3º do PL 5276/16 
prevê sua aplicação a qualquer operação 
de tratamento189, independente do país-
sede da empresa/pessoa que realiza esse 
processo e de onde estejam localizados 
os dados. Esta ampla abrangência suscita 
questões de conflito de leis e de jurisdição 
não explorados suficientemente (ver 
também Item 3), mas permite evitar vácuos 
regulatórios inesperados na vigência da lei.

AutorIzAção pArA uso dos dAdos

O consentimento do titular, previsto nos 
três PL analisados, estrutura-se como 
principal instrumento para autorização de 
tratamento de dados, uma vez que consolida 
expressamente a manifestação da vontade 
do titular. Na atualidade existem diversos 
meios que permitem a sua documentação 
para além da tradicional versão física, como 
é o caso da captação de áudio ou de gestos 
ou dos cliques em “check box” presentes 
em ferramentas digitais. Todavia, nem 
toda forma de manifestação da vontade 
é plenamente válida: a proteção almeja 
resguardar a expressão da vontade do titular 
dos dados pessoais, e a questão é como 
garantir que ela se dê de forma qualificada.

QUADRO 14 – fORMAS DE MANIfESTAçãO DE CONSENTIMENTO

pl 4060/12 pls 330/13 pl 5276/16

Art.12. O início do tratamento de 
dados pessoais sensíveis, quando 
não solicitado pelo titular, somente 
ocorrerá mediante autorização 
deste, por qualquer meio que 
permita a manifestação de 
sua vontade, ou na hipótese de 
imposição legal

Art. 12. I – mediante consentimento 
livre, específico, inequívoco e 
informado concedido pelo titular 
dos dados;

Art. 7º I – mediante o fornecimento 
pelo titular de consentimento 
livre, informado e inequívoco

Fonte: Elaboração própria (grifos nossos)

O PLS 330/13 prevê que o consentimento 
deve ser “livre, específico, inequívoco e 
informado” (art. 12. I); o PL 5.276/16 se 
refere a consentimento “livre, informado 
e inequívoco”. Ambos os projetos 
conferem menor liberdade às formas de 
consentimento, mas trazem maior controle 
sobre o uso dos dados pelos titulares. 
Ainda assim, permitem flexibilidade pela 
possibilidade de autorização mediante 
contrato (Art. 12, inciso II, PLS 330/13 e Art. 
7º, inciso V, PL 5276/16). Nesse sentido, estão 
ainda de acordo com normas e debates 
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189. Por “tratamento”, entende-se: toda operação (coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 
distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação e avaliação, entre outros) realizada com dados pessoais e que tenha por objetivo 
oferta ou fornecimento de bens, ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no Brasil.
190. Cf., a título exemplificativo, cf. Dawson, 2003, sobre consentimento informado em saúde, que não deve ser puramente pro 
forma nem informal.
191. Na área de saúde, embora nem todos os atores entrevistados concordem que manejam dados sob sua responsabilidade, todos 
ratificam o fato de que dados sensíveis são a regra, e não a exceção.
192. O PL 5276/16 permite inclusive o uso de dados sensíveis dispensando o consentimento segundo os mesmos critérios de tutela 
a saúde a vida apresentados nos incisos VII e VIII do artigo 7º.

internacionais sobre o consentimento190.

Na prática, há peculiaridades importantes a 
serem consideradas para cada um dos setores 
da economia, dignas de serem endereçadas 
por uma autoridade de proteção de dados 
pessoais bem estruturada e especializada. 

Na área de agricultura digital, por exemplo, 
a via contratual emerge como principal 
instrumento de regulação dos processos 
de coleta, tratamento e descarte de dados, 
podendo ser considerada como uma das 
formas de articulação de interesses entre 
agricultores e fornecedores de serviços 
no campo agrícola. Iniciativas que buscam 
anonimizar dados  ou que minimizam o uso 
de dados também podem ser abarcadas por 

normas administrativas emitidas por uma 
autoridade de proteção de dados pessoais. 

Na área de saúde digital, o setor191 considera 
que, por tratar de dados eminentemente 
sensíveis, os métodos de autorização 
devem compreender uma dinâmica mais 
específica, típica do setor - inclusive para 
situações de emergência e perigo à vida e/
ou interesse público em pesquisas. Neste 
sentido, o PL 5276/16 e o PLS 330/13 
apresentam hipóteses amplas para uso de 
dados na área de saúde, sem a necessidade 
de consentimento expresso dos titulares, 
favorecendo soluções legais e setoriais 
posteriores mais adequadas a tutela 
emergencial dos direitos à vida e à saúde.

QUADRO 15 –  EXCEçõES AO CONSENTIMENTO NA ÁREA DA SAúDE

pls 330/13 pl 5276/16

Art. 12. VI – quando necessário para tutela da saúde 
ou proteção da incolumidade física do titular ou 
de terceiro;

Art. 7º VII – para a proteção da vida ou da incolumidade 
física do titular ou de terceiros;

VIII - para a tutela da saúde, com procedimento 
realizado por profissionais da área da saúde ou por 
entidades sanitárias;

Fonte: Elaboração própria (grifos nossos)

Situações emergenciais ou excessivamente 
técnicas são corriqueiras na área de 
saúde. Portanto, é essencial garantir que 
o tratamento dos dados seja realizado em 
tempo hábil e em respeito aos interesses 
dos titulares192. Nestes casos, a mera oferta 
da exceção não é suficiente, de modo que 

o PL 5276/16 destaca-se em relação ao PLS 
330/13 por restringir essa possibilidade 
aos profissionais da área de saúde ou 
entidades sanitárias.

Outra exceção ao parâmetro geral de 
consentimento do titular é o interesse 
legítimo, que compreende situações não 
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O PLS 330/13 não aborda detalhadamente 
as previsões de interesse legítimo, mas 
reforça a impossibilidade de uso deste para 
os casos em que não prevaleça o interesse 
do titular. O PL 5276/16 em, seu art. 10, 
dentre outras previsões, vincula a utilização 
do interesse legítimo pelo responsável 
apenas as situações concretas, devidamente 
fundamentadas, sendo ofertada ao titular a 
proteção de seu interesse.

O consentimento é proposto pelos projetos 
de lei como uma das possibilidades para 
autorização de tratamento de dados, mas 
não é a  única. As hipóteses excepcionais  
previstas pelo PLS 330/13 e PL 5276/16 
demonstram-se essenciais ao bom 
desenvolvimento dos setores econômicos  
analisados. Todavia, elas não podem ser nem 
amplas nem genéricas demais, sob pena de 
causar prejuízos aos titulares. 

previstas no rol de autorizações. O interesse 
legítimo193 confere maior flexibilidade 
regulatória para o tratamento de dados 
pessoais, uma vez que delega a ponderação 
sobre os riscos de utilização dos dados 
pessoais do titular para o responsável 
pelo tratamento. A existência da figura do 
interesse legítimo é importante para ampliar 
o repertório do sistema jurídico no contexto 
de operações de tratamento, atribuindo a 
ele flexibilidade para situações de maior 

emergência no uso de dados, situações em 
que os riscos de prejuízo no uso de dados é 
baixo, dentre outros cenários. 

Todavia, a inexistência de um teste ou de um 
rol de hipóteses de aplicação do interesse 
legítimo aponta para um cenário futuro de 
discussões jurídicas sobre sua aplicação, em 
especial para setores em que os riscos de 
prejuízo no uso de dados é mais significativo, 
como no caso do setor da saúde. 

QUADRO 16 -  HIPóTESES DE INTERESSE LEGíTIMO

pls 330/13 pl 5276/16

Art. 12. VIII – quando necessário para atender aos 
interesses legítimos do responsável pelo tratamento 
ou do terceiro a quem os dados sejam comunicados, 
desde que não prevaleçam sobre os interesses ou 
os direitos e liberdades fundamentais do titular 
dos dados.

Art. 7º IX – quando necessária para atender aos 
interesses legítimos do responsável ou de terceiro, 
exceto no caso de prevalecerem interesses ou direitos 
e liberdades fundamentais do titular que exijam a 
proteção dos dados pessoais, em especial se o titular 
for menor de idade.

Fonte: Elaboração própria (grifos nossos)

Neste sentido, o PL 5276/16 destaca-se 
por apresentar maior profundidade e 
delimitação de seus usos, dos direitos do 
titular e dos deveres dos agentes. Ao versar 
sobre a responsabilidade e ressarcimento 
de danos em seu art. 43, por exemplo, o PL 
5276/16 propõe que eventuais dispensas de 
consentimento não desobrigam os agentes 
de tratamento quanto a observação dos 
direitos do titular194 e deveres previstas na 
regulação. Por estas razões, no tocante a 
autorização de tratamento de dados, o PL 
5276/16 apresenta-se como a regulação 
mais adequada dentre as ofertadas.

Portanto, a previsão de formas específicas 
de consentimento e hipóteses excepcionais, 
porque menos genéricas, aumentam a 
segurança jurídica. Não obstante, pode 
ainda assim haver disputas de interpretação 
quanto ao significado prático de suas 
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193. O PL 4060/12 apresenta o interesse legítimo dos titulares, porém de forma diferenciada da proposta pelos demais PL. No artigo 
9º o PL 4060/12 apresenta os interesses legítimos como fundamental para o tratamento de quaisquer dados pessoais do titular.
194. O PL 5276/16 confere ao titular dos dados vasto rol de direitos que envolvem desde confirmação da existência de tratamento, 
acesso simplificado e imediato aos dados, correção, portabilidade e revisão de decisões tomadas unicamente com base em 
tratamento automatizados. Apresenta ainda a possibilidade de reiteração da autorização para o caso de alteração dos critérios 
de tratamento dos dados pessoais ou sensíveis e incumbe o órgão competente de estabelecer qual será o período máximo para 
tratamento de dados pessoais.

categorias, de modo que a solução via 
agência reguladora diminui - e muito - custos 
de previsibilidade. Por exemplo, a previsão 
da proteção dos direitos de crianças e 
adolescentes nos casos de interesse 
legítimo proposto no artigo 7, inciso IX do 
PL 5276/16, merece detalhamento. A mera 
reiteração não confere maior segurança ou 
delimitação na prática. Portanto, sugerimos 
a inclusão ao final deste inciso da referência 
à Lei nº 8.069/90 (“Estatuto da Criança e 
do Adolescente”), legislação especial com  
delimitações claras às abordagens voltadas 
a este público.

trAnsFerênCIA InternACIonAl de dAdos

É previsível que em algum momento da 
utilização dos dados haja transferência 
internacional, seja na coleta, tratamento 
ou armazenamento. Dentre outras razões, 
pode-se apontar: o grau de conectividade 
digital dos setores empresariais na 
economia global crescente; as empresas que 
atuam na área são em geral estrangeiras e 
multinacionais; há países como a Irlanda 
que oferecem incentivos para a instalação 
de data centers no seu país; é mais barato 
contratar serviços de armazenamento em 
nuvem (cloud storage) fora do país ao invés 
de ter servidores próprios...

Serviços de cloud como a Amazon Web Services, 
por exemplo, são bastante utilizados pelas 
empresas de aplicativos de Zona Azul Digital - 
e implicam necessariamente na transferência 
internacional de dados. O armazenamento 
de dados de pacientes, resultados de 
testes clínicos e outras atividades na área 
da saúde também ocorre, em sua grande 

maioria, extraterritorialmente. Mais ainda: 
muitos destes serviços possuem servidores 
espalhados ao redor do mundo, sendo difícil 
àquele que utiliza precisar a localização dos 
dados armazenados.

O PL 4060/12, por ser mais genérico e 
incompleto, não trata especificamente da 
transferência internacional de dados. Aliás, 
o vocábulo adotado no texto para se referir 
a transferência de dados é “interconexão”. 
O PL é praticamente omisso nesta questão, 
indicando apenas que deve haver respeito 
aos princípios de lealdade e boa fé e atenderá 
os legítimos interesses dos titulares quando 
da interconexão. Não há nem disposição 
específica sobre a necessidade de informar 
o titular sobre a transferência, tampouco 
sobre consentimento.

O PLS 330/13, por sua vez, possui um 
capítulo específico dedicado à transferência 
internacional de dados, estabelecendo 
diversas situações específicas em que esta 
utilização é permitida:

i. Estabelece que a transferência pode 
ocorrer para países “que proporcionem 
o mesmo grau de proteção de dados” 
que o previsto no PLS, cabendo a uma 
Autoridade de Proteção de Dados definir 
se determinado país se enquadraria 
nesta definição.

ii. Por meio do consentimento do titular. 
Para tanto, seria necessário informar 
ao titular todos os riscos existentes 
no país de destino, o que deve ser 
feito de forma específica e própria. 
Dois questionamentos: (i) como deve 
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ser elaborada a advertência que 
informará o titular sobre os riscos? Será 
estritamente fundamentada no aspecto 
regulatório ou outros aspectos, como 
segurança, deverão ser considerados? 
(ii) O consentimento deve ser obtido de 
forma separada dos demais ou apenas 
de forma destacada?

O PL 5276/16 dedica um capítulo de seu texto 
para transferência internacional de dados, 
permitindo-a para países com “mesmo 
nível de proteção” que o Brasil; autorizando 
a transferência mediante consentimento 
expresso, uma vez informado ao titular o 
caráter internacional e os riscos envolvidos195: 

QUADRO 17 - TRANSfERêNCIA INTERNACIONAL DE DADOS

pl 4060/12 pls 330/13 pl 5276/16

Art. 13. O tratamento de 
dados pessoais ou a sua 
interconexão respeitará 
a lealdade e boa fé, de 
modo a atender aos 
legítimos interesses 
dos seus titulares, lhes 
devendo ser garantido 
sempre o direito ao 
bloqueio do registro, 
salvo se necessário 
para cumprimento 
de obrigação legal ou 
contratual.

Art. 26. A transferência internacional 
de dados pessoais somente pode ser 
realizada nas seguintes hipóteses:

I - para países que proporcionem o 
mesmo grau de proteção de dados 
previstos nesta Lei;
II - quando o titular, após ser 
devidamente informado do caráter 
internacional do tratamento e dos 
riscos existentes no tratamento de 
dados no país de destino, consentir de 
forma específica e própria; (...)
§ único. Autoridade competente 
gerenciará o regime de autorizações 
para transferência de dados pessoais 
ao exterior.

Art. 28, A transferência de dados pessoais 
para países que não proporcionem o 
mesmo grau de proteção previsto nesta 
Lei será permitida quando o responsável 
oferecer e comprovar garantias de 
cumprimento dos princípios, dos direitos 
do titular e do regime jurídico de proteção 
de dados previsto nesta Lei, na forma 
de cláusulas contratuais específicas 
para uma determinada transferência, 
de cláusulas contratuais padrão ou em 
normas corporativas globais, nos termos 
do regulamento.(...)

§ 3º Em caso de dano decorrente 
ou associado à transferência 
internacional de dados, respondem 
solidariamente todos aqueles que 
tiverem acesso aos dados.

Capítulo V (Arts. 33-35)

Art. 33. A transferência internacional de 
dados pessoais somente é permitida 
nos seguintes casos:

I - para países que proporcionem 
nível de proteção de dados pessoais 
ao menos equiparável ao desta Lei; (...)
VI - quando a transferência for 
necessária para execução de política 
pública ou atribuição legal do serviço 
público, sendo dada publicidade nos 
termos do art 24; ou
VII - quando o titular tiver 
fornecido o seu consentimento 
para transferência, com informação 
prévia e específica sobre o caráter 
internacional da operação, com alerta 
quanto aos riscos envolvidos.

Parágrafo único. O nível de proteção 
de dados do país estrangeiro será 
avaliado pelo órgão competente, que 
levará em conta:

I - as normas gerais e setoriais da 
legislação em vigor no país de destino; 
II - a natureza dos dados; 
III - a observância dos princípios 
gerais de proteção de dados pessoais 
previstos nessa Lei; 
IV - a adoção de medidas de segurança 
previstas em regulamento; e 
V - as outras circunstâncias específicas 
relativas à transferência.

Fonte: Elaboração própria (grifos nossos)
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195. Para uma análise mais específi ca sobre o tema, conferir: Instituto de Referência em Internet e Sociedade Policy Paper 
Transferência Internacional de Dados no PL 5276/16. Disponível em: <http://irisbh.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Policy-Papper-
Portugues.pdf> Acesso em 20 de julho e 2017.

Algumas questões relevantes devem ser 
apontadas com relação a este ponto do PL.

Primeiramente, deve-se dizer que a 
transferência de dados para países 
com mesmo nível de proteção de dados 
pessoais do Brasil (art. 33, I) é o aspecto mais 
questionável do capítulo. Qual sua efi cácia? 
A existência de diplomas normativos com 
alto nível de proteção de dados pessoais não 
implica necessariamente no enforcement da 
norma no país em questão - tampouco no 
que diz respeito à infraestrutura técnica 
relativa à segurança destes dados no país 
de destino. 

O art. 33, Parágrafo Único do projeto de 
lei busca resolver estas incertezas ao 
conceder a uma autoridade de proteção 
de dados o poder de avaliar o nível de 
proteção de dados do país estrangeiro (o 
inciso IV, em específi co, permite isso), mas 
o constante desenvolvimento tecnológico 
relativo a tecnologias da informação 
torna a avaliação técnica da autoridade 
constantemente ultrapassada. 

Problemas para todos os agentes envolvidos 
podem ser identifi cados neste cenário:

i. Da perspectiva dos responsáveis pelo 
tratamento, a necessidade de avaliação 
funciona como um entrave burocrático 
em uma atividade que, devido à lógica da 
nuvem, é quase inevitável;

ii. Com relação aos titulares dos dados, 
a insegurança com relação aos seus 
dados permanece;

iii. Com relação à função da Autoridade 
de Proteção de Dados, a constante 
necessidade de atualização da avaliação 
de países estrangeiros pode acarretar 

em altos custos e demandará bastante 
esforços para uma atividade que, ao fi nal 
das contas, pode ser inefi caz.

Ademais, ao tratar da transferência 
internacional de dados para consecução 
de políticas públicas (art. 33, VI), o PL 5276/16 
optou por tornar este tipo de utilização mais 
fl exível, dispensando-se o consentimento, 
mas obrigando o responsável a garantir 
transparência e publicidade com relação 
ao uso. Esta fl exibilização é acertada no 
sentido de viabilizar e desburocratizar 
a consecução de políticas públicas, mas 
permanecem as críticas apontadas 
apontadas anteriormente com relação ao 
regime adotado para utilização de dados 
pelo poder público.
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ApêndICe - A 
termo de ConsentImento pArA entrevIstA

O (a) Senhor(a) foi convidado(a) para participar, por meio de uma entrevista, do um projeto 
de pesquisa “Um Novo Mundo de Dados”, desenvolvido pela Escola de Direito de São 
Paulo da FGV (FGV Direito SP). O objetivo central desse projeto é construir alguns cenários 
contemporâneos em que podemos visualizar a utilização de dados em larga escala por 
determinados setores da economia, evidenciando quais os desafios à proteção de dados 
presentes em cada um destes setores.

A pesquisa é conduzida pelo Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação, sob a coordenadoria 
do professor Alexandre Pacheco da Silva. Os pesquisadores _________________________________
__________________________ conduzirão a entrevista. A participação será de aproximadamente 
1 hora a 1h30 de seu tempo.

Registro do áudio

A entrevista será gravada e o áudio será armazenado durante o tempo da pesquisa para 
consulta restrita aos pesquisadores do projeto. O áudio não será divulgado. O(a) Senhor(a) 
poderá escutar a gravação e solicitar que seja no todo ou em parte destruída. A entrevista 
será transcrita e não será publicada na íntegra. Alguns trechos representativos poderão ser 
utilizados em publicações, mas não terão identificação do respondente. Caso queira, o(a) 
Senhor(a) terá a opção de pedir que a entrevista não seja citada literalmente (ver página 2). 
Na explicação da metodologia da pesquisa, serão indicados os nomes das instituições a que 
pertencem os professores entrevistados e alguns dados de perfil do grupo (por exemplo, 
gênero, faixa etária etc.), desde que não levem à identificação dos entrevistados.

Confidencialidade

A confidencialidade dos arquivos relacionados à pesquisa será rigorosamente mantida por 
intermédio da atribuição de pseudônimo a todas as entrevistas e comentários escritos, de 
forma que os dados não possam ser relacionados à sua identidade em nenhuma hipótese. 
Durante a pesquisa, os dados serão relacionados à sua instituição para fins de análise.

A lista contendo os pseudônimos que permitem identificar o nome do entrevistado será 
mantida em arquivos protegidos com senha. Os coordenadores manterão o conteúdo da 
entrevista o mais confidencial possível, mas há a possibilidade de o(a) Senhor(a) vir a ser 
identificado(a) em virtude da natureza de suas respostas, caso forneça informações que 
permitam conhecer sua identidade (por exemplo, a indicação de cargos que tenha ocupado 
com indicação do respectivo período). Caso deseje preservar sua confidencialidade, queira 
atentar para esse tipo de informação em suas respostas.

A participação nesse estudo é voluntária. O(A) Senhor(a) pode se recusar a participar ou 
desistir a qualquer momento durante a entrevista sem nenhum tipo de ônus. O(A) Senhor(a) 
também tem o direito de deixar de responder a qualquer das perguntas formuladas.
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As informações obtidas com sua participação serão utilizadas para fins estritamente 
acadêmicos relacionados à elaboração e divulgação de relatórios de pesquisa, bem como 
produtos relacionados, como artigos e livros.

Se houver qualquer aspecto desta pesquisa ou de sua participação que esteja obscuro ou 
que o(a) Senhor(a) não tenha compreendido, se tiver qualquer dúvida ou quiser relatar 
algum problema relacionado à pesquisa, por favor, entre em contato com Carlos Liguori, no 
telefone (011) 37992252 ou no email carlos.liguori@fgv.br. Por esses meios, o(a) Senhor(a) 
poderá tirar quaisquer dúvidas relativas aos seus direitos como participante da pesquisa 
em questão.

Uma cópia preenchida e assinada deste formulário de consentimento ficará em seu poder.

Consentimento em participar

Eu, ________________________________________________________, estou de acordo em participar da 
pesquisa supramencionada.

Sim, dou ao pesquisador permissão para citar trechos do material proveniente de minha 
entrevista ipsis literis e para análise dos dados por mim fornecidos vinculando meu perfil ao 
perfil da minha instituição, sem citar meu nome.

Não, eu prefiro que minha entrevista não seja citada literalmente, mas permito a análise dos 
dados por mim fornecidos vinculando meu perfil ao perfil da minha instituição, sem citar 
meu nome.

___________________________________           ________________
Assinatura do Participante                                       Data 
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ApêndICe - B
roteIro BAse

Parte I - Sobre o funcionamento e objetivos da iniciativa em geral

1.1. Que problema/situação prática a iniciativa visa solucionar?

1.2. Qual era o cenário pré implementação da iniciativa?

1.3. Qual é o cenário atual?

1.4. O que ainda falta ser alcançado?

1.5. Quais foram os principais problemas/desafios enfrentados ao longo da execução da 
iniciativa?

Parte II - Relação iniciativa com dados

2.1. Há coleta/armazenamento/tratamento de dados pela iniciativa?

2.1.1. Houve uma opção deliberada por não tratar dados? Se sim, por que essa opção 
foi feita?

2.2. Que tipos de dados são coletados pela iniciativa?

2.3. Qual a relevância dos dados para o funcionamento da iniciativa?

2.3.1. A utilização de dados auxiliou na resolução/mitigação de problemas/desafios 
enfrentados pela iniciativa?

Parte III - Sobre a utilização de dados pela iniciativa

3.1. Como o dados são coletados?

3.2. Para onde os dados são enviados?

3.3. Onde os dados são armazenados?

3.4. De que forma estes dados são utilizados?*

3.5. Há compartilhamento dos dados coletados? Se sim, com que entes públicos e privados?

3.5. Algum destes serviços é realizado por uma empresa terceirizada?
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Parte IV - Sobre os cuidados jurídicos da iniciativa com relação aos dados 
utilizados

4.1. Quem recolhe os dados/Qual é o meio eleito para o recolhimento dos dados? (Termos 
de uso diretamente com usuários/ obtenção dos dados de outras empresas)

4.1.1. É obtido o consentimento de titulares de dados para a sua utilização?

4.1.2. Há mecanismos diferenciados para o recolhimento de tipos diferentes de dados.

4.2. Há/houve assessoramento jurídico com relação ao tratamento de dados utilizados?

Parte V [Só para atores privados] - Relações Público-Privadas

5.1. Com qual/quais órgãos municipais sua empresa se relaciona no âmbito da iniciativa?

5.2. Qual é a natureza da relação entre sua empresa e os órgãos municipais supracitados?

5.2.1. Como surgiu a parceria entre os órgãos municipais e a sua empresa?
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dAtA-drIve 
BusIness 
model

Fonte 
de 

dAdos

Internos

Dados existentes Histórico do cliente

Dados 
autogerados

Crowd-sourced

Rastreados, 
gerados e

 outros

•	 Atributos físico-químicos do solo
•	 Características da cultura
•	 Indicadores de produtividade
•	 Dados das máquinas
•	 Umidade, temperatura, velocidade 

dos ventos -> por meio de sensores 
instalados em estações meteorológi-
ca

eXterno
(mApeAndo As 
InFormAções 

de vAlor 
AgregAdo)

Dados adquiridos (públicos e 
privados)

•	 Dados orbitais
•	 Dados socioambientais diversos 

(ex.: INPE)
•	 Dados oriundos de estações 

meteoro-lógicas próximas à 
propriedade

•	 Dados do mercado financeiro

Fornecido pelo cliente/agricultor

•	 Dados pessoais;
•	 Dados do produto (tipo, descrição, 

lote, validade)
•	 Informações sobre armazenamento
•	 Informações financeiras (origem do 

recurso financeiro, no. da nota fiscal, 
CNPJ do vendedor, etc.).

Dados diversos 
(Free available)

Dados abertos •	 Dados do INPE

Dados de 
mídia social

•	 Do agricultor e/ou geral

Dados 
indexados na 

Web

•	 Banco de dados/notícias 
desenvolvidos também pela 
empresa

prInCIpAIs AtIvIdAdes

Geração de 
dados

Crawling

Trackling and 
crowdsourcing

Aquisição de dados
•	 Desenvolvem tecnologia: sensores, 

dispositivos

Processamento •	 Desenvolvem algoritmos e modelos 
matemáticos próprios para lidar 
com os dados coletados e as 
coordenadas geográficas

Agregação

Analytics

Descritivo

Preditivo

Prescritivo

Visualização •	 Sistemas SAS
Distribuição

ApêndICe - C
ddBm - AgrICulturA de preCIsão-dIgItAl
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dAtA-drIve 
BusIness 
model

Oferta

Dados
•	 Dados estruturados, semi e não 

estruturados

Informação/conhecimento

•	 Possibilidade de consultoria 
agronômica a ser desempenhado 
pelo próprio sistema, learning 
machine.

Produto / serviço não baseados 
em dados

Público-alvo (Target)
B2B

•	 Usinas, grandes empresas/
corporações

•	 Pequenos produtores

B2C

Modelo de receita

Venda de ativos

Empréstimo / arrendamento / 
leasing

Licenciamento

Taxa de uso

Taxa de inscrição/adesão

Propaganda

*Armazenamento: Cloud – Google; Amazon

Fonte: Baseado em Hartmann et. al., (2014)196

196. Hartmann, P. M. et al.. Big Data for Big Business? A Taxonomy of Data-Driven Business Models Used by Start-Up firms. 
University of Cambridge. Cambridge Service Alliance, 2014: Disponível em: https://cambridgeservicealliance.eng.cam.ac.uk/resources/
Downloads/Monthly%20Papers/2014_March_DataDrivenBusinessModels.pdf
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ApêndICe - d
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AneXo - A
estACIonAmento rotAtIvo - pedIdo de InFormAção pArA A Cet - são pAulo

O pedido de informação abaixo foi analisado e teve resposta na data 29/06/2017.

Protocolo: 22636

Requerente: Carlos Augusto Liguori Filho

Data de Abertura: 12/06/2017

Prazo de atendimento: 02/07/2017

Órgão da solicitação: CET - Companhia de Engenharia de Tráfego

Solicitação: 

Prezados, boa tarde. Gostaria de tirar algumas dúvidas com relação ao sistema de Zona 
Azul Digital: (i) Quais dados de usuários são coletados pela CET? (ii) Quais dados de 
usuários são compartilhados entre os aplicativos de Zona Azul Digital e a CET? (iii) Há 
algum termo de confidencialidade entre a CET e os aplicativos de Zona Azul com relação 
ao compartilhamento de dados de usuários? (iv) As normas ou contratos administrativos 
referentes ao credenciamento de aplicativos da Zona Azul Digital impõem algum limite 
com relação aos tipos de dados de usuários que podem ser coletados pelo aplicativo (v) 
Onde estão localizados os servidores em que estes dados ficam armazenados (País/Estado/
Município)? (vi) Os dados dos usuários são compartilhados com outros entes públicos ou 
utilizados para fins de outras políticas públicas? Em caso afirmativo, detalhar e citar as 
normas jurídicas ou instrumentos de contratação publica (parcerias, convênios, termos de 
cooperação técnica, etc.) que regem esse compartilhamento ou utilização. Desde já agradeço 
a atenção dispensada.

Resposta: 

Prezado Senhor, Em atenção à sua solicitação, informa a Diretoria Administrativa e Financeira, 
desta Companhia, que o Sistema de Estacionamento Rotativo Zona Azul Digital foi implantado 
por meio dos Chamamentos Públicos nº 001/2016 para Aplicativos e nº 002/2016 para Pontos 
de Venda, sendo que os Editais e seus Anexos encontram-se disponíveis no site da CET no 
link http://www.cetsp.com.br/sobre-a-cet/licitacoes/informacoes-gerais.aspx, clicar no link 
EDITAIS e em seguida em OUTROS. A seguir, as respostas para as questões apresentadas 
pelo solicitante: 

(i) Quais dados de usuários são coletados pela CET? (ii) Quais dados de usuários são 
compartilhados entre os aplicativos de Zona Azul Digital e a CET? Os dados que devem ser 
enviados obrigatoriamente para a CET por parte das empresas credenciadas que operam 
com aplicativos para aparelhos móveis, para realização das transações de aquisição, 
ativação e aquisição/ativação do CAD - Cartão Azul Digital são: - nº do CPF ou CNPJ; - código 
do IMEI ou UDID do aparelho móvel; - a placa do veículo para o qual será ativado o CAD - 
Cartão Azul Digital. 
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(iii) Há algum termo de confidencialidade entre a CET e os aplicativos de Zona Azul com relação 
ao compartilhamento de dados de usuários? Foram firmados Termos de Credenciamento 
entre a CET e as empresas que se inscreveram para participar do Chamamento Público 
nº 001/2016 e obtiveram aprovação dos aplicativos propostos. O item 5.1.1 do Termo de 
Credenciamento prevê que é obrigação e responsabilidade da empresa Credenciada 
assegurar que os aplicativos garantam a integridade das transações realizadas para a 
distribuição do CAD e a inviolabilidade das informações dos usuários. O Termo de Referência, 
que integra o Anexo VI do Edital de Chamamento, em seu item 4.3.6.3.2., prevê que a empresa 
credenciada (distribuidora do CAD) deverá assegurar que o Aplicativo disponha de recursos 
e ferramentas de segurança que garantam a integridade, privacidade e inviolabilidade de 
todas as transações realizadas e de todos os dados dos Usuários. Além disso, o item 4.3.9 
que trata da Comunicação do Sistema no Termo de Referência prevê que toda comunicação 
entre o usuário e o distribuidor deverá ser segura, criptografada, usando protocolos de 
segurança (Certificado Digital com autenticação mútua via protocolo SSL - Secure Service 
Layer) que garantam confidencialidade e inviolabilidade na troca de informações. 

(iv) As normas ou contratos administrativos referentes ao credenciamento de aplicativos 
da Zona Azul Digital impõem algum limite com relação aos tipos de dados de usuários 
que podem ser coletados pelo aplicativo? No item 5.2 - Cadastramento de Usuário 
do Termo de Referência (Anexo VI do Edital) está previsto que a critério da empresa 
credenciada (distribuidora) poderão ser requisitadas quaisquer outras informações 
necessárias ao funcionamento do sistema, além do nº do CPF ou CNPJ. Também está 
previsto que o aplicativo deve apresentar o Termo de Aceitação de Uso para leitura 
obrigatória do usuário, descrevendo os serviços a serem prestados e as obrigações e 
direitos da empresa e dos usuários. 

(v) Onde estão localizados os servidores em que estes dados ficam armazenados (País/Estado/
Município)? Cada empresa credenciada, bem como a CET, possui infraestrutura própria de 
links e servidores para armazenamento, processamento e comunicação das transações de 
aquisição e ativação do CAD. Atualmente existem 14 aplicativos aprovados e em operação 
efetuando a venda e ativação de CAD na cidade de São Paulo. 

(vi) Os dados dos usuários são compartilhados com outros entes públicos ou utilizados para 
fins de outras políticas públicas? Em caso afirmativo, detalhar e citar as normas jurídicas ou 
instrumentos de contratação pública (parcerias, convênios, termos de cooperação técnica, 
etc.) que regem esse compartilhamento ou utilização. Os dados dos usuários não são 
compartilhados com outros entes públicos ou utilizados para políticas públicas. 

Atenciosamente, CLODOALDO PACCE FILHO Chefe de Gabinete
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AneXo - B
estACIonAmento rotAtIvo - pedIdo de InFormAção pArA A eptC - porto Alegre

Dados da Solicitação:

Aberta em 14/06/2017 19:29:51

Concluída em 05/07/2017 18:12:00      

Nº Protocolo: 180723-17-39

Solicitação:

Prezados, boa tarde. Gostaria de tirar algumas dúvidas com relação à Área Azul de Porto 
Alegre. Na realidade, elas se relacionam diretamente com o Edital de Licitação 001/2016 
referente ao estacionamento rotativo: (i) No edital (mais precisamente no item 4.1.2 do 
Anexo I) indica-se que há a intenção de estabelecer uma modalidade de pagamento via 
aplicativo de telefone celular. Uma vez implementada esta modalidade, haverá necessidade 
de impressão e disposição do tíquete? Se não, como será feita a fiscalização dos cartões 
comprados no aplicativo? (ii) Quais dados do usuário deverão ser recolhidos pelo aplicativo 
e quais dados deverão ser compartilhados com a EPTC? (iii) Haverá restrições com relação 
aos dados que poderão ser recolhidos pela empresa responsável pelo aplicativo? (iv) Ainda 
sobre o aplicativo, os dados dos usuários serão compartilhados com outros entes públicos 
ou utilizados para fins de outras políticas públicas? Agradeço desde já a atenção dispensada.

Resposta:

A EPTC, através do serviço 156, informa que o edital da Concorrência n.º 01/2016, Anexo 
V ? minuta do contrato, estabelece que nos primeiros 12 (doze) meses de contrato o 
Concessionário deverá apresentar novas tecnologias de pagamento. Vejamos o disposto 
no edital. 14.4 A CONCESSIONÁRIA, para fins de garantir maior comodidade e segurança 
aos usuários do estacionamento público rotativo, deverá implementar, no decorrer dos 
primeiros 12 (doze) meses do contrato, novos métodos de pagamento, tais como aquisição 
de tempo de estacionamento por meio de cartões de débito e crédito, permitindo a aquisição 
de crédito pela internet e pelo aplicativo da CONCESSIONÁRIA.? Dentre as possibilidades de 
tecnologia está o pagamento via aplicativo. No entanto, este item deve ser interpretado 
conjuntamente com o disposto no item 14.1, na qual estabelece que os projetos contendo 
as inovações deverão ser previamente aprovados pelo poder concedente. Vejamos: 14.1 
Em decorrência da evolução tecnológica, a CONCESSIONÁRIA deverá propor, após 12 (doze) 
meses, projeto contendo inovações tecnológicas compatíveis com o mercado, de modo a 
incrementar, atualizar e/ou substituir os equipamentos e sistemas instalados desde que, 
previamente, submeta à aprovação do PODER CONCEDENTE. Diante do exposto, não há 
como responder de forma mais objetiva, pois a tecnologia a ser implantada dependerá da 
tecnologia que será apresentada pelo licitante vencedor do certame, após a homologação 
do processo. Além do mais, a tecnologia apresentada dependerá de prévia aprovação pelo 
poder concedente, o que ainda não ocorreu.



109

010001010101001000
010101000111101010

10100101010101
101010101010000010
101011010110101010

111011001010110
101010010101110001
001010001010010101

01011101010101
000101110110101010
101001000101010011
011101010101011101
011011110111101010

11

Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação - FGV Direito SP

AneXo - C
WI-FI púBlICo - pedIdo de InFormAção pArA A proCempA - CompAnhIA de 
proCessAmento de dAdos do munICípIo de porto Alegre - porto Alegre

Dados da Solicitação:

Aberta em 20/06/2017

Concluída em 07/05/2017      

Nº Protocolo:186575-17-68

Solicitação:

Prezados, boa tarde. Gostaria de tirar algumas dúvidas com relação ao Programa Porto 
Alegre Livre, implementado por parceria entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e a Procempa:(i) Quais dados de usuários são coletados por meio dos pontos públicos de 
WiFi? (ii) Qual é a destinação dada pelos dados coletados por meio dos pontos públicos 
de WiFi? Há compartilhamento com terceiros? (iii) As normas ou contratos administrativos 
referentes ao credenciamento de parceiros privados junto ao Programa Porto Alegre Livre 
impõem algum limite com relação aos tipos de dados de usuários que podem ser coletados 
por parceiros, ou ao uso que pode ser feito desses dados? (iv) Onde estão localizados os 
servidores em que estes dados ficam armazenados (País/Estado/Município)? (v) Os dados 
dos usuários são compartilhados com outros entes públicos ou utilizados para fins de outras 
políticas públicas? Em caso afirmativo, detalhar e citar as normas jurídicas ou instrumentos 
de contratação publica (parcerias, convênios, termos de cooperação técnica, etc.) que regem 
esse compartilhamento ou utilização. Desde já, agradeço a atenção dispensada.

Resposta:

A Prefeitura, através do Fala Porto Alegre - 156, comunica que, Não coletamos dados de usuário 
nos rádios WiFi da rede PORTOALEGRE-LIVRE instalados e administrados pela PROCEMPA e 
outas (sic) informações podem ser encontrado (sic)  no site www.portoalegrelivre.com.br.
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AneXo - d
WI-FI púBlICo - pedIdo de InFormAção pArA A proCempA - CompAnhIA de 
proCessAmento de dAdos do munICípIo de porto Alegre - porto Alegre

Dados da Solicitação:

Aberta em 14/07/2017

Concluída em 20/07/2017      

Nº Protocolo:214208-17-65

Solicitação:

Prezados, boa tarde. Por meio desta, solicito seja fornecida a seguinte informação: (i) O 
acesso de usuários a pontos de acesso públicos do programa Porto Alegre Livre exige o 
preenchimento de cadastros ou a concordância com termos de uso? Se sim, favor fornecer 
os termos de uso. (ii) A PROCEMPA ou algum outro órgão da administração pública municipal 
fiscaliza o conteúdo de termos de uso ou as práticas de parceiros privados na imposição de 
cadastros a usuários dos seus respectivos pontos de acesso? Desde já, agradeço. 

Resposta:

A Prefeitura, através do Fala Porto Alegre - 156, comunica que não há necessidade de 
cadastramento prévio para utilização de acesso a internet, bem como não há controle do 
que foi acessado.
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AneXo - e
WI-FI púBlICo - pedIdo de InFormAção pArA A ImA - InFormátICA de munICípIos 
AssoCIAdos s/A - CAmpInAs

Dados da Solicitação:

Aberta em 12/07/2017

Concluída em 27/07/2017      

Nº Protocolo:738/2017

Solicitação:

Prezados, boa tarde. Gostaria de tirar algumas dúvidas com relação ao Programa Campinas 
Digital, implementado pela IMA - Informática de Municípíos Associados:

(i) Quais dados de usuários são coletados por meio dos pontos públicos de WiFi?

(ii) Qual é a destinação dada pelos dados coletados por meio dos pontos públicos de WiFi? 
Há compartilhamento com terceiros?

(iii) As normas ou contratos administrativos referentes ao credenciamento de parceiros 
privados junto ao Programa Campinas Digital impõem algum limite com relação aos tipos 
de dados de usuários que podem ser coletados por parceiros, ou ao uso que pode ser feito 
desses dados?

(iv) Onde estão localizados os servidores em que estes dados ficam armazenados (País/
Estado/Município)? (v) Os dados dos usuários são compartilhados com outros entes públicos 
ou utilizados para fins de outras políticas públicas? Em caso afirmativo, detalhar e citar as 
normas jurídicas ou instrumentos de contratação pública (parcerias, convênios, termos de 
cooperação técnica, etc.) que regem esse compartilhamento ou utilização.

Desde já, agradeço a atenção dispensada.

Resposta:
Ofício DP 163/2017

Ref. Sistema de Informação ao Cidadão

Assunto: Solicitação Protocolo 738/2017

Prezado Senhor,

Apresentamos a seguir respostas as perguntas apresentadas na referida solicitação:

“(I) Quais dados de usuários são coletados por meio dos pontos públicos de Wifi?”

R: De acordo com o Marco Civil da Internet, são coletados login, senha, endereço físico ( mac 
address ), endereço IP do dispositivo, data e horário para fins de autenticação e identificação 
do usuário. Não são coletados dados de navegação ou de uso da rede.
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“(II) Qual é a destinação dada pelos dados coletados por meio dos pontos públicos de 
Wifi? Há compartilhamento com terceiros?”

R: Os dados coletados são apenas para fins de autenticação e identificação do usuário para 
acesso a rede. Não há compartilhamento de dados com terceiros.

“(III) As normas ou contratos administrativos referentes ao credenciamento de 
parceiros privados junto ao Programa Campinas Digital impõem algum limite com 
relação aos tipos de dados de usuários que podem ser coletados por parceiros, ou ao 
uso que pode ser feito desses dados?”

R:Ainda está em estudo a possibilidade de ser efetivada alguma parceria privada e o uso 
dos dados dos usuários neste caso ainda será definido. Quando ocorrer algum acordo de 
parceria, os usuários da rede serão notificados. 

“(Iv) Onde estão localizados os servidores em que estes dados ficam armazenados 
(País/Estado/Município)?” 

R: Os servidores estão no Datacenter da Informática de Municípios Associados S/A - MA, 
localizada no município de Campinas/SP.

“(v) Os dados dos usuários são compartilhados com outros entes públicos ou utilizados 
para fins de outras políticas públicas? Em caso afirmativo, detalhar e citar as normas 
jurídicas ou instrumentos de contratação pública (parcerias, convênios, termos de 
cooperação técnica, etc.) que regem esse compartilhamento ou utilização.”

R. Não, os dados dos usuários não são compartilhados com outros entes públicos e nem 
utilizados em políticas públicas. O objetivo do Campinas Digital é facilitar o acesso dos 
cidadãos aos serviços online da Prefeitura e a Internet.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos necessários

Cordialmente,

Leandro Telles Salgueiro Barboni

Diretor Técnico










