Big Techs e os rumos da Privacidade e da Proteção de Dados no Brasil
Já passou da hora de tirarmos o adjetivo “futura” quando falamos da ANPD
Rafaella Silva Cogliatti1

Desde que foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), em agosto de
2018, e o início de sua vigência alterado para 2 anos após a data de sua publicação, o presente
ano de 2020 foi visto como promissor da Privacidade e da Proteção de Dados no Brasil.
Não à toa que, no último ano, foram muitos os eventos, palestras, criação de projetos, formações
de times e contratação de profissionais capacitados para os primeiros passos do compliance
com a lei brasileira. Até mesmo novas empresas e startups viram nesse cenário uma
oportunidade de mercado, compartilhando de um negócio em comum, ainda que tenham suas
particularidades: plataformas de gestão da privacidade e proteção de dados 2.
O turbilhão de mudanças esperado para alavancar em 2020 foi freado não só pela postergação
das sanções da LGPD para 2021, como também pela incerteza do momento de entrada em vigor
dos demais dispositivos da lei 3, o que dividiu opiniões entre especialistas da área. Enquanto
alguns alertam para a intensificação do uso de dados no momento pandêmico e o risco da falta
de uma regulamentação, outros, favoráveis ao adiamento, se voltam para a sobrevivência das
empresas à crise devido ao impacto financeiro e à impossibilidade de cumprir com os requisitos
legais, além de eventuais sanções 4.
Na nova gestão emergencial, com foco na contenção de gastos não prioritários, os programas
de compliance em privacidade e proteção de dados podem seguir nesse caminho, sobretudo por
pequenas empresas, uma vez que demandam tempo e dinheiro, recursos valiosos para serem
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perdidos em momento de crise econômica. Contudo, os efeitos da crise não são os mesmos em
Big Techs. Ao contrário, a tendência é a de que os maiores players - entre muitos - de uma
economia de dados, como Amazon, Facebook, Google e Microsoft, se tornem ainda mais
fortes5.
O crescimento na demanda por tecnologias de empresas como essas é acompanhado pelo
aumento do volume de dados tratados, o que requer maiores esforços voltados à segurança e à
proteção de direitos. Tamanha grandiosidade do tema que Big Techs já estão submetidas às
regulações específicas da matéria desde a vigência do General Data Protection Regulation
(GDPR) em 2018, na Europa; e, mais recentemente, do California Consumer Privacy Act
(CCPA), em 2020, na Califórnia (EUA), onde se concentram grandes empresas de tecnologia,
mais especificamente no Vale do Silício. No Brasil, mesmo com toda a inconsistência do tema
em questão, a nova lei não parece estar sendo ignorada. O próprio Facebook, em consonância
com o art. 3º, II e art. 7º, I da LGPD, já adiantou que notificará usuários no país para o
consentimento quanto ao uso de seus dados pessoais 6.
Seja qual for o caminho legislativo escolhido sobre a vigência das demais normas da LGPD, é
possível que a maior insegurança esteja na ausência da Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD), pois, apesar dos dispositivos que cuidam da sua criação já vigorarem desde 28
de dezembro de 2018 (art. 65, I), o órgão tampouco está instituído. Não basta que empresas de
capital alto se mostrem adequadas a lei se não existe um órgão específico para fiscalização que
supere a aplicação de sanções, já adiadas para o próximo ano. Mais do que multas, a ANPD
deve ter como missão a fixação de uma cultura de proteção de dados, até então discreta no país
(GUTIERREZ, 2019).
Sanções devem ser, portanto, a última alternativa, priorizando-se o diálogo, a cooperação e a
conscientização, permitindo que inovação e segurança caminhem juntas no mercado
(VAINZOF, 2020). Para além disso, a existência de um ente regulador demonstra esforços do
país para a proteção de dados, o que deve estimular investimentos pela perspectiva
internacional, fato crucial quando se pensa em recuperação econômica. Afinal, em um mercado
no qual a territorialidade deixou de ser obstáculo de negócios, tal como a facilidade de serem
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feitas transferências internacionais de dados, a sintonia da matéria entre os países torna-se
critério de seleção.
Considerando o cenário de emergência sanitária, uma Autoridade Nacional de Proteção de
Dados ainda pouparia o já tão moroso Judiciário de decidir sobre ações voltadas à inapropriada
utilização de dados pessoais, na medida em que seus posicionamentos deveriam servir como
guia para qualquer tratamento de dados, inclusive no período pandêmico 7. Porém, sendo outra
a realidade, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o compartilhamento
de dados de operadoras de telefonia móvel com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE)8, felizmente mostrou o valor da proteção de dados quando se fala na flexibilização das
legislações no enfrentamento da pandemia 9.
Da mesma forma que são exigidas a adoção interna de boas práticas e governança dos agentes
de tratamento, desde a alta administração até os cargos mais baixos, do ponto de vista entre
empresas, o exemplo deve partir, em especial, de Big Techs, em razão do alto valor, poder e
influência no mercado. Nesse caso, ainda que a LGPD não faça distinções expressas sobre a
aplicação das normas conforme o tamanho de cada agente de tratamento, mas sim, um juízo de
proporcionalidade, nada melhor do que uma autoridade que oriente essas práticas.
Ao fim, economia e proteção de dados não podem ser vistas como pesos diferentes em uma
mesma balança, devem, na verdade, caminhar juntas. Em um período no qual até mesmo os
agentes governamentais veem as tecnologias das Big Techs como fonte de alternativas, a priori,
para zelar pela saúde pública (BULHÕES, 2020), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados
deveria ser uma bússola, guiando a privacidade e a proteção de dados no Brasil ao seu norte
verdadeiro.
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