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Resumo - As informações dos usuários e consumidores representam um valioso acervo para 
as organizações em geral e para o comércio eletrônico. No entanto, a privacidade destas 
informações está ameaçada  pela simples navegação e pela própria existência da rede. Esta é 
uma questão ainda pouco discutida no Brasil, embora se trate de uma discussão importante. 
Seguindo uma tendência global, cada vez um maior número de sites torna pública a sua 
política de privacidade. No comércio eletrônico varejista (B2C) nacional, observa-se que nem 
todas as empresas apresentam uma política de privacidade em seus sites. Além disso, as 
políticas exibidas nem sempre garantem a privacidade das informações sobre o usuário. O 
objetivo deste artigo é traçar algumas considerações sobre a privacidade da informação na 
Internet, especialmente no comércio eletrônico nacional.  A ausência de normalização nas 
políticas de privacidade e a ausência de legislação, amparadas pela tecnologia, permitem que 
as empresas realizem uma coleta cada vez maior e mais indiscriminada de informações sobre 
o usuário. 
 
Palavras-chaves: Privacidade da informação – políticas de privacidade -  internet – comércio 
eletrônico 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

É evidente o descompasso entre a velocidade com que a tecnologia avança e a 

capacidade da sociedade para absorvê-la. Este gap, além de descrito teoricamente, pode ser 

constatado pela simples observação. A cada dia, mais e mais aplicativos são desenvolvidos 

e/ou aperfeiçoados em todas as áreas permeadas por algum tipo de tecnologia.  
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Vivencia-se, então, a emergência de uma era digital, ainda que em meio a 

desigualdades econômicas, sociais, políticas e de outras naturezas.. Nesta sociedade, chamada 

por Castells (1999) de “Sociedade em Rede”, configuram-se diversos e cada vez mais 

complexos desafios para governos, organizações e pessoas. Entre eles o desenvolvimento 

acelerado das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) e a grande 

quantidade de informações sendo produzida e circulando na Internet. 

As NTICs destacam-se neste contexto de globalização, onde a informação, com seu 

valor mercantil evidenciado, passa a ser uma commodity. (GALVÃO, 1999) Grandes 

corporações transnacionais dominam o cenário mundial, com receitas, algumas vezes, maiores 

do que muitos países e reconhecem na informação o elemento diferencial e competitivo. Essa 

mudança de paradigma, que acompanha a passagem da sociedade industrial para a sociedade 

da informação, chama a atenção, por exemplo, para os alicerces sociais e coloca sob a luz de 

um holofote todas as outras questões estruturais que estão deficientes.  Para Sanchez (2003), o 

caminho que vem sendo tomado pela sociedade é irreversível. No entanto, devemos observar 

que para se trilhar esse caminho usufruindo os benefícios das NTICs, muitos ajustes precisam 

ser feitos.  

Com o valor estratégico conferido à informação e a conexão da sociedade em rede, 

surgem, além de inúmeras facilidades e benefícios, algumas questões éticas a serem discutidas 

e avaliadas. Uma delas é a privacidade da informação, um grande desafio e assunto de 

interesse de toda a sociedade. Em alguns países mais avançados, a exemplo do Canadá, 

Estados Unidos e União Européia muitos estudos estão sendo conduzidos e a discussão sobre 

o tema tem crescido nos últimos tempos. No Brasil, juristas e profissionais da área de saúde já 

voltaram suas atenções para as questões referentes à privacidade da informação, pouco 

discutidas ainda pela Ciência da Informação.  

Na Internet, observando o comércio eletrônico varejista, por exemplo, as informações 

fazem parte da moeda de troca. A transação eletrônica (compra) só acontece mediante o 

fornecimento de informações do consumidor, usuário da rede. No entanto, a tecnologia 

oferece recursos para a coleta de certos tipos de informações, sem que as mesmas precisem 

ser fornecidas voluntariamente pelo consumidor. Há ainda inúmeros sites que oferecem 

serviços ditos gratuitos, em troca de informação. O fato é que ainda há muito a ser feito para 

se garantir a privacidade dos usuários na “Sociedade em Rede”.Pode-se começar pelo debate 
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e pela reflexão do que seja privacidade e quais são as possíveis conseqüências de suas 

constantes violações para a sociedade e para os indivíduos. 

A partir dessa introdução, o objetivo deste artigo é traçar  algumas  considerações 

sobre a privacidade da informação na Internet, apontando a falta de normalização nas políticas 

de privacidade no comércio eletrônico B2C (business to consumer). Para tanto, serão 

abordados os conceitos de privacidade e de privacidade da informação; a importância das 

informações para o marketing e para as empresas de uma maneira geral (competitividade); o 

comércio eletrônico e as políticas de privacidade adotadas pelo mesmo; categorias de 

informação e então serão traçadas algumas considerações finais. 

 

O QUE É PRIVACIDADE? 

Antes de qualquer coisa é preciso esclarecer o que se entende por privacidade e por 

privacidade da informação. É a privacidade que determina o relacionamento entre o indivíduo 

e a sociedade, incluindo governo, empresas e outros indivíduos.  No dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa (2001) a palavra faz referência à “vida privada, particular, íntima”. Trata-

se de um conceito que abrange um número de diversos conceitos inter-relacionados. Pode-se 

dizer que é uma condição subjetiva. Além disso, pessoas diferentes, possuem conceitos e 

expectativas distintas em relação à privacidade. O que para um é normal e aceitável pode ser  

considerado como uma violação de privacidade para outro, ainda que sejam pessoas de uma 

mesma cultura e classe social.  (DYSON, 1998; BITTAR apud PAESANI, 2000) 

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 

1948,  a privacidade do indivíduo é um dos direitos humanos fundamentais a serem 

respeitados e assegurados.  

Artigo 12o – ninguém sofrerá intromissões arbitrarias na sua vida privada, na 
sua família, no seu domicilio ou na sua correspondência, nem ataques a sua 
honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem 
direito à proteção da lei. (ONU, 2003)  

Segundo as leis vigentes no Brasil, a liberdade de preservar ou não a própria 

intimidade é um direito do cidadão. (PAESANI, 2000) O direito à privacidade é também 

assegurado pela Constituição Federal (artigo 5º, incisos X, XI e XII): 

Inciso X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação; 
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Inciso XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o 
dia, por determinação judicial; 
Inciso XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 
salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma 
que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 
processual penal; (BRASIL, 2001) 

 
 

PRIVACIDADE DA INFORMAÇÃO 

Para discorrer sobre a privacidade da informação, optou-se pela definição adotada por 

Alan Westin (1967, p. 7, tradução nossa). Para este autor, “privacidade é a reivindicação de 

indivíduos, grupos ou instituições em determinar por si mesmos quando, como e o quanto de 

informações sobre si mesmos será comunicada aos outros”. Hoje, a integração da sociedade 

em rede e um enorme fluxo de informações sendo transferido, coletado, armazenado e editado 

na Internet, governos de diversos países estão sendo compelidos a redefinir seus conceitos de 

privacidade e a examinar esta questão com mais atenção. A diferença é que algumas 

sociedades estão mais interessadas em reivindicar seus direitos do que outras. 

No entendimento do governo canadense, por exemplo, o direito à privacidade 

significa, além do que foi estabelecido por Westin (1967), também o direito de decidir para 

quem serão fornecidas as informações pessoais e para que finalidade. O Canadá1 possui duas 

leis federais de privacidade. São elas a “Privacy Act” e a “Personal Information Protection 

and Electronic Documents Act” (PIPEDA). Na União Européia2, a Diretiva 95/46/CE 

constitui o texto de referência em matéria de proteção dos dados pessoais. Ele institui um 

quadro regulamentar a fim de estabelecer um equilíbrio entre um nível elevado de proteção da 

vida privada e a livre circulação de dados pessoais no interior da União Européia. Os Estados 

Unidos3 e Austrália4 também estão discutindo, cada um a sua maneira, esta temática. No 

Brasil ainda não há leis a esse respeito, apenas projetos de lei (PLs). O Livro Verde do 

Programa Sociedade da Informação, em seu capítulo 2 (TAKAHASHI (Org.), 2000), 

menciona a “proteção da privacidade de pessoas e instituições” como um dos fatores críticos  

do comércio eletrônico. No que diz respeito à infra-estrutura avançada e novos serviços, este 

mesmo documento também defende a adoção de políticas e mecanismos de segurança e 

privacidade. No entanto, na prática este tema tem sido pouco discutido e os usuários da rede 

não têm recebido a devida instrução referente ao que se entende por privacidade e de que 

formas é possível perdê-la ou preservá-la. 
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A privacidade está ligada ao controle: ao direito de controlarmos nossas informações 

pessoais e ainda ao direito de escolha de se permanecer no anonimato. Trata-se para muitos de 

um elemento precioso que, uma vez perdido, raramente poderá ser recuperado. Além da perda 

de controle, informações deliberadamente providas a determinada organização podem ser 

compartilhadas com uma terceira parte e utilizadas de forma a contrariar os interesses 

individuais. Ainda que isto não ocorra em um primeiro momento, a qualquer tempo - uma vez 

que façam parte de um banco de dados-, as informações podem ser utilizadas.  Por este 

motivo defende-se que é um valor a ser preservado. 

Quanto menos privacidade, menos controle sobre nossas vidas, sobre o destino e a 

utilização lícita ou ilícita de nossas informações pessoais. Para Dyson (1998, p. 217), “a 

privacidade real - que é o respeito pelas pessoas e não mera ausência de dados – depende do 

discernimento humano e do bom senso”.  A privacidade está ainda ligada à vigilância e à 

segurança. É preciso, portanto, que se encontre um equilíbrio para estes elementos (controle, 

privacidade e segurança) de forma a garantir a preservação dos direitos tanto coletivos como 

individuais.  No entanto, esta equação na prática não tem se mostrado fácil. (SÊMOLA, 2001) 

A integração da sociedade em rede e a utilização da Internet, apesar de suas  inúmeras 

vantagens, também representam uma grande ameaça à privacidade.  Segundo Whitaker 

(2000), a digitalização e a criação de bancos de dados são as duas principais causas do que é 

chamado pelo autor de “fim da privacidade”. A maior ameaça reside ainda na ausência de 

conhecimento por parte do usuário quanto ao que realmente ocorre quando ele se conecta à 

Internet. Pois nem sempre é possível saber quando e de que forma informações a seu respeito 

são coletadas. Muitas vezes o encanto com as vantagens de manter-se conectado a uma rede 

global e os benefícios oferecidos por ela fazem com que o usuário deixe de estar atento ao 

quanto de informações a seu respeito são reveladas durante a sua navegação pela Internet.  No 

entanto, a privacidade não é ameaçada apenas pela Internet. Muitos mecanismos isolados já o 

fazem. Já há algumas décadas, as NTICs passaram a fazer parte do cotidiano das nações e 

foram se infiltrando de formas muitas vezes sutis. Pode-se dizer que a privacidade foi pouco a 

pouco sendo violada, muitas vezes em prol da segurança. Não é preciso nem mesmo acessar 

um computador ou ser alfabetizado. Basta interagir com algum dos atores sociais, como o 

governo, uma instituição ou uma empresa.  

O mesmo ocorre com as imagens. Em elevadores, centros comerciais, tanto em lojas 

como em estacionamentos, nos bancos, nas ruas de algumas cidades e nos transportes 
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coletivos podemos ter nossas imagens gravadas por câmeras de segurança sem termos o 

acesso ou o controle sobre o uso das mesmas, o que pode também ser considerado uma 

invasão de privacidade. O fato é que os as informações pessoais do cidadão estão cadastradas 

e isto está além do seu controle. (COYLE, 1999) E entre estas informações podemos incluir 

também as imagens.  Se as instituições públicas ou privadas terão sistemas e mecanismos de 

segurança eficientes para proteger estas informações e se terão, acima de tudo, ética para 

utilizá-las, este é o problema.  

Com a rede a possibilidade de invasão de privacidade é ampliada inúmeras vezes. A 

interligação dos inúmeros sistemas cria um gigantesco banco de dados, disponível  para 

aqueles que souberem utilizá-lo, tiverem algum tipo de acesso privilegiado ou mesmo 

recursos para pagar por esta utilização. Isto sem contar com aqueles que possuem as 

habilidades técnicas para entrar mesmo nos sistemas mais seguros, os chamados hackers ou 

piratas do ciberespaço. 

No entanto, não podemos culpar a tecnologia pelos problemas advindos da sua 

utilização. As NTICs dependem do uso que for dado às mesmas. Kranzberg (apud 

CASTELLS, 1999) afirma que “a tecnologia não é nem boa, nem ruim e também não é 

neutra”. De fato, as NTICs têm modificado a sociedade e as relações sociais e é imperativo 

que se aprenda a utilizá-las corretamente. Além disso, é preciso compreender as implicações 

do uso de cada uma delas a curto, médio e longo prazo.  Porém a tecnologia caminha de 

forma acelerada e passamos a incorporá-la na sociedade  sem muito tempo para reflexão.  

O ciberespaço, por exemplo, trouxe muitas mudanças para a sociedade. Trata-se, entre 

outras coisas, de um ambiente informacional onde, o tempo todo, ocorre transferência, 

captura, armazenagem, agrupamento, indexação, edição, comercialização e troca, entre outros 

processos relativos a informações. Palácios (2003) descreve a Internet, no contexto do 

ciberespaço, como um sistema que funciona como ambiente de informação comunicação e 

ação múltiplas e heterogêneas para outros sistemas, e não apenas um novo medium.  

INFORMAÇÕES, COMPETITIVIDADE E MARKETING 

Neste ambiente de informação conectado em rede, empresas lutam para conquistar 

novos clientes e mercados. De acordo com McGee e Prusak (1994), “em uma economia de 

informação, a concorrência entre as organizações baseia-se em sua capacidade de adquirir 

tratar, interpretar e utilizar a informação de forma eficaz”. Segundo os autores, as 
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organizações que conseguirem liderar essa competição serão as grandes vencedoras do futuro. 

Por outro lado, aquelas que não o fizerem serão facilmente derrotadas pela concorrência. 

Através da coleta virtual de informações sobre os consumidores é possível projetar produtos 

mais personalizados e, por conseqüência, mais valiosos aos olhos dos clientes. Shapiro e 

Varian (1999) enfatizam que as empresas que conseguirem dominar este tipo de marketing 

personalizado irão dominar os mercados.  

As  informações sobre os consumidores são valiosas para propósitos de marketing e, 

com o advento da Internet, a quantidade de informações pessoais coletadas sobre indivíduos 

cresceu vertiginosamente. Além disso, na rede, a coleta de informações é facilitada por 

ferramentas de rastreamento que permitem que as informações sejam coletadas 

automaticamente (com ou sem o conhecimento do usuário). Como exemplo podemos citar o 

rastreamento de seus passos virtuais e hábitos de navegação, como o que é feito através dos 

cookies. Além disso, bancos de dados podem ser cruzados entre diversas fontes e muitas 

outras práticas, apoiadas pela tecnologia, permitem que as empresas detenham perfis bastante 

detalhados sobre seus clientes.   

“Com o uso dessas tecnologias, é possível violar a privacidade, e uma vez 
que se torna possível relacionar indivíduos com processos específicos de 
comunicação em contextos institucionais específicos, todas as formas de 
controle político  e organizacional podem ser lançadas sobre o indivíduo em 
rede”. (LESSING apud CASTELLS, p. 140. 2003) 

 

As empresas que armazenam as informações dos usuários incorporam-nas como sendo 

de sua propriedade e muitas vezes vendem, compartilham ou trocam informações com uma 

terceira parte. A utilização do comércio eletrônico por uma parcela de consumidores, ou 

mesmo a simples navegação, faz com que diversas informações dos usuários sejam 

cadastradas e armazenadas pelas empresas. Algumas destas informações, conseguidas 

geralmente sem o conhecimento do usuário são: endereço IP, o tipo de computador e de 

software, sites visitados, arquivos acessados e ainda o tempo de visitação em cada página.  

As ferramentas mais comuns são os cookies, citados acima, seguidos pelos server logs 

e pelos web bugs (gráficos utilizados com propósito de monitoramento em uma página web 

ou em um e-mail, geralmente invisíveis).  (MANN e EISEN, 2001) Há ainda os softwares 

espiões (spywares), entre outros. Somam-se a estas informações coletadas pelos sites o que foi 

fornecido pelo usuário deliberadamente em troca de serviços ditos “gratuitos”, ao participar 

de fóruns, chats, etc... e as informações providas pelo usuário aos sites das empresas nas 
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compras online. Desta forma as empresas obtém perfis dos consumidores cada vez mais 

completos. 

O Código Nacional de Defesa do Consumidor, em sua seção VI, dispõe sobre os 

Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores, nos seguintes termos: 

    Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às 
informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de 
consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.... 

 § 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo 
deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por 
ele. (BRASIL, 2000) 

Embora o Código proteja os interesses do consumidor, na prática isso não ocorre. Em 

um momento de tanto acúmulo de informações pode-se perguntar quais as conseqüências 

disso no que diz respeito à privacidade do usuário/consumidor. Por certo, nem todos os 

usuários da Internet ou consumidores, virtuais ou não, estão cientes de quanto de sua 

privacidade está sendo perdida a cada dia. Acquisti e Grossklags (2005) afirmam que 

indivíduos estão trocando a privacidade por conveniência, ou mesmo barganhando o 

fornecimento de informações pessoais em troca de pequenas recompensas. Na Internet, isto 

ocorre de uma maneira geral e o consumidor continua desprotegido também no comércio 

eletrônico.  

 

COMÉRCIO ELETRÔNICO 

Quando se fala de comércio eletrônico, é preciso  deixar claro o que se entende por 

isto, uma vez que há conceitos distintos, a depender do autor. Para Laudon e Laudon (p. 187, 

1999) “o comércio eletrônico é o uso da tecnologia da informação como computadores e 

telecomunicações para automatizar a compra e venda de bens e serviços”. Segundo Albertini 

(2000), “o Comércio Eletrônico (CE) é a realização de toda a cadeia de valor dos processos de 

negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das tecnologias de 

comunicação e de informação, atendendo aos objetivos de negócio”. Este mesmo autor 

complementa, afirmando que “o CE também pode ser definido como a compra e a venda de 

informações, produtos e serviços por meio de redes de computadores”. Para este artigo, 

escolheu-se a definição de que o comércio eletrônico, ou e-commerce, são as compras 

realizadas por consumidores e empresas pela Internet, tal qual adotada por Peppers & Rogers 

(2001).                                                                                                                             

Considera-se ainda que as soluções de comércio eletrônico são divididas em algumas 

categorias, de acordo com as partes envolvidas. Excluindo as relações com o governo e 
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considerando apenas pessoas (consumidores) e empresas como agentes, o comércio eletrônico 

opera nas seguintes esferas (CAMPOS, 2002; CUNNINGHAM, 2000) 

1. B2B - (Business-to-Business)- transações realizadas entre pessoas jurídicas. Esta categoria 

ou segmento é composto por empresas que utilizam a Internet como ambiente de 

negócios; 

2. B2C - (Business-to-Consumer) – é o varejo online. São empresas que  estabelecem um 

relacionamento com consumidores finais (pessoas físicas). Podem realizar venda de 

produtos ou de serviços. 

3. C2B - (Consumer-to-Business) – consumidor para empresa: são os sites que 

disponibilizam informações de pessoas físicas para  pessoas jurídicas. Como exemplo há 

as bolsas de empregos e sites onde os consumidores fazem suas propostas de compras.Um 

exemplo é o site Priciline (http://www.priceline.com). 

4. C2C - (Consumer-to-Consumer) – consumidor para consumidor: sites que intermedeiam 

transações entre duas pessoas físicas. Um exemplo são os sites de leilões, a exemplo do 

site E-Bay (http://ebay.com). 

No Brasil, o comércio eletrônico B2C tem crescido nos últimos anos e a perspectiva é de 

mais crescimento.  

COMÉRCIO ELETRÔNICO E NÚMEROS 

De acordo com as pesquisas realizadas pela E-bit (http://www.ebit.com.br) - uma 

empresa nacional de marketing online -, o faturamento do setor de comércio eletrônico 

brasileiro5 em 2004 foi de R$ 1,75 bilhões. Isto representa um crescimento de 47% no 

faturamento em relação a 2003. O período do Natal também cresceu significativamente em 

2004, cerca 39% em relação a 2003, com o faturamento de R$ 284 milhões, contra R$ 204 

milhões no ano anterior. Estes valores são relativos à venda de bens de consumo em itens 

B2C, com exceção de automóveis e passagens aéreas. Um dos motivos apontado pelas 

pesquisas para o crescimento do faturamento do setor é o aumento no número de pessoas que 

realizam compras pela Internet. 

De acordo com um estudo realizado pela Frost & Sullivan, no final desta década a 

base de assinantes do setor brasileiro de banda larga será de 7,4 milhões, contra 2,4 milhões 

de usuários em 2004. Os prognósticos são de que o mercado deverá chegar a US$ 2,7 bilhões 

em 2010. Em 2004,  foi registrado um crescimento de 80% em relação a 2003 e o ano foi 
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fechado com um faturamento de US$ 884 milhões. Estima-se que o crescimento anual do 

setor deva ficar na casa dos 17,4% até 2010.  

Serão cada vez mais pessoas e conseqüentemente mais informações transitando na 

rede. No entanto, embora o faturamento do comércio eletrônico esteja em alta, observa-se que 

os sites de comércio eletrônico não estão preocupados com a privacidade das informações do 

usuário. Isto pode ser comprovado através de uma simples visita a sites de comércio 

eletrônico brasileiros e observação a suas políticas de privacidade 

 

POLÍTICAS DE PRIVACIDADE NO COMÉRCIO ELETRÔNICO  

Uma política de privacidade é um documento que teoricamente deveria informar ao 

consumidor de que forma suas informações pessoais serão coletadas, tratadas, armazenadas 

(seguradas) e para que serão utilizadas. De acordo com o documento elaborado por Mann e 

Eisen (2001), divulgado pelo IPC – Ontário (http://www.ipc.on.ca) e pela Microsoft Canadá, 

uma política de privacidade considerada ideal deveria seguir as seguintes diretrizes básicas:  

� Informar que tipos de sistemas de segurança são utilizados para proteger as informações 

do usuário. 

� Informar claramente ao usuário que tipo de informações são coletadas pelo site e quem 

tem acesso às mesmas. 

� O usuário deveria ter direito de escolher se quer ou não ter suas informações 

compartilhadas com uma terceira parte e deveria ainda ter acesso às informações e formas 

de corrigi-las.  

No entanto, nem todos os sites exibem uma política de privacidade e, no caso da 

existência da mesma, isso não significa que haja reais garantias quanto à preservação da 

privacidade das informações do consumidor. A partir destas constatações pode-se sugerir ao 

usuário que sempre que visitar um site,  observe atentamente a política de privacidade adotada 

pela empresa, especialmente quando houver alguma transação que envolva o fornecimento de 

informações pessoais, tanto para compras online, como para a aquisição de serviços 

“gratuitos”, como e-mails e baixa de arquivos.  A própria ausência de uma política já sugere 

pouca ou nenhuma preocupação com o usuário. Além disso, a existência de uma política pode 

ser muitas vezes uma simples informação ao usuário de que seus dados serão compartilhados 

com uma ou mais de uma terceira parte. Além disso as políticas podem ser modificadas de um 

dia para o outro sem nenhum aviso. 
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Após as considerações traçadas por este artigo,  pode-se sugerir  que, uma vez que a 

transação comercial realizada tenha sido finalizada e o consumidor não deseje mais fazer 

parte de um determinado banco de dados, haja mecanismos que permitam ao usuário apagar 

definitivamente as suas informações. No entanto, isto hoje parece algo impossível e não por 

impedimentos da tecnologia, mas por contradizer o interesse das empresas. Até então, o 

máximo que ocorre, nos sites de algumas empresas, é a possibilidade do usuário modificar os 

seus dados para fins de atualização de cadastro. Observa-se uma total ausência de normas. 

Porém, se tratando de normas e padrões, já existe um selo internacional de privacidade 

chamado GoodPriv@cy6, que também pode ser adotado pelos sites brasileiros. Este selo  

abrange requisitos para o gerenciamento da proteção e privacidade dos dados nas 

organizações (Data Protection and Privacy - DPP). O selo atesta que a empresa certificada: 

� Mantém em funcionamento um sistema de gerenciamento para a proteção dos 

dados (Data Management System - DMS). 

� Atende aos requisitos estatutários do DPP, o que significa que as informações 

solicitadas aos clientes são as mínimas necessárias para o desenvolvimento dos 

negócios da organização e são utilizadas exclusivamente para a finalidade indicada 

no ponto de coleta. Quando necessário, ficam armazenadas, em ambiente seguro,  

na base de dados da empresa. 

� Melhora de forma contínua os processos de DPP. 

 

A finalidade desta certificação é identificar e diferenciar sites comprometidos com a 

proteção da privacidade de seus usuários. Ela assegura que a organização atende aos 

requisitos da norma e trata adequadamente os dados pessoais dos internautas. No entanto, 

entre os maiores sites de nacionais de e-commerce
7, até o momento nenhum deles possui este 

selo.  

O que pode ser observado no mercado nacional é a iniciativa discreta de algumas 

poucas empresas no sentido de utilizar o respeito à privacidade como um diferencial de 

marketing, fazendo com que assim a empresa consiga obter credibilidade no mercado e 

confiabilidade por parte do consumidor. (SAPOZNIK, 2002) Em contrapartida, nos Estados 

Unidos há um selo de privacidade chamado TRUSTe (http://www.truste.com), que conta com 

cerca de mais de 1300 sites associados e ampla divulgação. No entanto, de acordo com Muir e 

Oppenheim (2002), o selo TRUSTe apenas certifica a existência de uma política de 

privacidade, mas não garante a proteção adequada da privacidade pessoal. 
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CATEGORIAS DE INFORMAÇÃO 

 
A discussão sobre privacidade da informação está apenas começando. A sociedade 

precisa estar atenta e envolver-se nesta e também em outras questões que afetam e vão afetar 

cada vez mais a vida privada. No entanto, um dos problemas é ainda a ausência de um 

consenso quanto à categoria de informações, uma vez que o conceito de privacidade é algo 

variável entre cultura e até mesmo pessoas. Falta categorizar as informações e definir que 

espécies de informações são consideradas privadas e que grau de privacidade pode ser 

conferido a cada tipo de informação. É necessário ainda que, por razões de privacidade e 

também de segurança, se estabeleça quem tem direito a acessar que tipo de informações e 

baseado em que motivo ou necessidade. 

Não se possui ainda uma visão bem clara a este respeito, mas como exemplos de 

informações que para a maioria devem ser preservadas a todo custo, encontram-se: detalhes 

financeiros, histórico médico e preferências sexuais. Informações referentes a padrões de 

consumo, endereço e detalhes da família estariam em um segundo patamar de 

confidencialidade. (MACKLIN,1999; SAPOZNIK, 2002). São questões como estas que 

pesquisadores, organizações internacionais e alguns governos estão tentando resolver.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O grau de confiabilidade de uma empresa no mercado e na rede, controle, privacidade 

e segurança da informação, são tópicos que se configuram no espaço virtual e que possuem 

diferentes respostas em diferentes países. Tudo depende do posicionamento de governos, 

grupos econômicos e da sociedade. Na ausência de uma legislação internacional que regule as 

práticas comerciais no ciberespaço, as empresas baseiam-se hoje nas leis e normas de seus 

países, ou aproveitam-se quando há ausência de normas e legislação para determinarem suas 

próprias políticas, defendendo seus interesses comerciais. 

Observa-se ainda que as mudanças desencadeadas pelas NTICs já foram tantas e tão 

significativas, que muitos valores se perderam, transformaram-se ou estão se perdendo. 

Contudo, apesar dos benefícios da tecnologia em prol do desenvolvimento e da conectividade 

global, é importante nos perguntarmos qual é o preço que deverá ser pago para uma maior 

conectividade para uma economia global, pois o progresso tecnológico raramente é neutro. 

(MACKLIN, 1999). Este autor defende que os avanços tecnológicos possuem um custo e que 

o preço cada vez maior será pago às custas da privacidade pessoal.  Luna (2004) enfatiza que 
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já existe hoje na sociedade um senso prevalecente de que a verdadeira privacidade é algo que 

pertence ao passado. Portanto, trata-se de uma questão urgente. 

É preciso, mais do que nunca, repensar e reestruturar os valores sociais. Ao mesmo 

tempo existe uma necessidade de se aprender a lidar com as NTICs, que supostamente 

existem como sinônimo de desenvolvimento. Isto significa não só dominar a técnica, mas 

conhecer e avaliar as implicações de cada nova tecnologia e processos envolvidos Para muitas 

empresas a privacidade do usuário/consumidor pode ser considerada um empecilho à suas 

práticas de marketing que demandam coleta de informações cada vez mais detalhadas. Por 

outro lado, consumidores e usuários parecem pouco alertas para esta questão. 

    “A privacidade online começa com o conhecimento. Usuários informados, 
que estão cientes do potencial das ameaças virtuais à privacidade, podem 
calcular melhor os riscos e fazer escolhas sobre quanto esforço pretendem 
empreender para resguardar sua privacidade” (MANN e EISEN, 2001, p.2, 
tradução nossa) 

   Sugere-se a ampla divulgação dos riscos envolvendo a perda de privacidade, como o 

aumento progressivo dos spams e fraudes bancárias, entre muitas outras conseqüências 

possíveis. Enfatizamos também a necessidade de divulgação de orientações sobre formas de 

se preservar a privacidade na rede, a exemplo de práticas  e uso de programas específicos. É 

importante que usuários/consumidores possam defender-se, uma vez que a legislação 

existente no Brasil não é cumprida e os projetos de lei específicos para os casos da Internet 

ainda não foram aprovados. De acordo com Solove (2004), devemos repensar nossa 

compreensão sobre o que seja privacidade e seu significado na era digital e só depois disso 

podemos reformar as leis que a definem e regulamentam. 

A privacidade é, no entanto, apenas um entre inúmeros aspectos éticos que permeiam 

a sociedade em rede. No momento em que se estabelecem metas de inclusão digital que, 

quando cumpridas, darão à sociedade uma nova configuração, é mais do que oportuno que 

esta questão seja amplamente discutida. 
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