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BRASILEIRO é ccO DA 
JWT EM cINGAPURA

RISqUé PATROcINA DEz 
cAPíTULOS DE NOvELA 

MARcA REFORÇA
SUSTENTABILIDADE

Seis meses após deixar a 
DM9DDB, Marco Verso-
lato assume como Chief 
Creative Officer da J. 
Walter Thompson, em 
Cingapura. Ele cuidará 
da marca global Lux, da 
Unilever. pág. 48

Totalmente Demais, da 
Globo, acaba nesta se-
gunda (30), mas continua 
com histórias exclusivas 
na internet. Estratégia é 
ação de branded content 
feita em parceria com a 
Lew’Lara\TBWA. pág. 10

Karina Meyer, diretora 
de marketing no Brasil 
da marca britânica The 
Body Shop, conta sobre 
atributos de sustenta-
bilidade. Ela também 
avalia o mercado de be-
leza no país. pág. 24

Abemd avalia 
privacidade e 
transparência
Marco Civil da Internet e Projetos de Lei de Proteção de 
Dados foram discutidos semana passada pela Associação 
Brasileira de Marketing Direto. Ela defende o empoderamen-
to do consumidor, a liberdade de expressão comercial e a 
importância de comunicação mais transparente. pág. 50
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Proteção de dados dos usuários é defendida, mas liberdade de 
expressão comercial torna-se contraponto; Abemd e IAB se posicionam

Marco Civil da Internet é debatido 
sob perspectiva da transparência

Antes de ser afastada da Presidência da República, Dilma Rousseff aprovou o texto que dispõe sobre uma série de medidas relacionadas à privacidade na rede
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“Todas as 
associações 

querem 
proTeger o 

consumidor, 
mas não 

queremos o 
cessamenTo 

da liberdade 
de expressão 

comercial”

jornal propmark - 30 de maio de 2016   51

BÁRBARA BARBOSA

Antes de ser afastada da 
Presidência da República, 

Dilma Rousseff assinou o de-
creto referente ao Marco Civil 
da Internet, que regulamenta 
a Lei 12.965/2014. Entre ou-
tros assuntos, o texto con-
templa uma série de medidas 
relacionadas à privacidade na 
internet. Além disso, estão 
em tramitação os projetos de 
lei (PLs) de proteção de dados, 
um do Senado e dois do Con-
gresso. As situações afetam 
diretamente, de diferentes 
maneiras, o mercado da pu-
blicidade e o do marketing, 
mas, no final, podem resultar 
em maior transparência, tan-
to para o consumidor quanto 
para as empresas anuncian-
tes.

A Abemd (Associação Bra-
sileira de Marketing Direto), 
na semana passada, promo-
veu um encontro para debater 
o tema com representantes 
do mercado. O advogado e 
consultor da associação Vitor 
Morais de Andrade, sócio da 
LTSA Advogados, apresentou 
o cenário, e a moderação foi 
do presidente da instituição, 
Efraim Kapulski. “O princípio 
da lei é o empoderamento do 
consumidor”, fala Andrade.

De acordo com Kapulski, o 
encontro reforça o posiciona-
mento oficial da Abemd, que 
foi divulgado em texto que 
ressalta a missão da institui-
ção “de buscar, desenvolver, 
incentivar, criar uma socieda-
de com forte proteção à liber-
dade de expressão. Buscando 
a garantia da ordem econô-
mica, da livre iniciativa, do 
direito à liberdade de expres-
são comercial e da proteção 
ao consumidor” e também de 
“incentivar as boas práticas 
comerciais na busca do equi-
líbrio entre a liberdade de ex-
pressão comercial com o res-
peito ao consumidor”.

O empasse que se mostra 
no cenário, contudo, segundo 
Kapulski, é que os projetos de 
lei de proteção de dados têm 
pontos divergentes. “Eles ain-
da têm algumas imprecisões 
que ferem a missão da Abemd. 
Todas as associações querem 
proteger o consumidor, mas 
não queremos o cessamento 
da liberdade de expressão co-
mercial”, ressalta. 

Ainda de acordo com Ka-
pulski, a Abemd vem debaten-
do o Marco Civil e a proteção 
de dados porque “a liberda-
de de expressão comercial é 
o princípio que norteia tudo 
que a associação trabalha”. E 
complementa: “Ela (a liberda-
de de expressão comercial) é 
conceitualmente complexa. 
Existe a liberdade de expres-
são das pessoas, mas a con-
sequência é a liberdade de 
expressão comercial, que é 
a gente poder se comunicar 
com o consumidor. Nos pro-
jetos, havia muitas cláusulas 
restritivas”.

Essas cláusulas restritivas 
foram debatidas no encontro 
promovido pela Abemd, na 
semana passada, entre elas 
a questão da privacidade de 
Dados Sensíveis, que aparece 
no PL 5276/2016 – que dispõe 
sobre o tratamento de dados 
pessoais para a garantia do 
livre desenvolvimento da per-
sonalidade e da dignidade da 
pessoa natural. Nesse PL, são 
considerados sensíveis, por 
exemplo, dados que revelem 
origem racial, convicções re-
ligiosas e opiniões políticas, 
entre outros pontos. “É algo 
difícil de conceituar. O que 
coloca os dados sensíveis 
como um problema”, explica 
Andrade. 

InCertezas 
Da mesma forma que a 

Abemd, o IAB (Interactive  
Advertising Bureau) também 
acredita que o tema prote-
ção de dados precisa ser me-
lhor trabalhado. A instituição 
divulgou um artigo no qual 
questiona o conceito jurídico 
brasileiro de dados pessoais e 
a forma de consentimento de 
coleta desses dados – se su-
bentendida ou mediante con-
sentimento expresso –, além 
da forma como as informa-
ções dos usuários de internet 
podem ser utilizadas, inclusi-
ve se podem ser repassadas a 
terceiros. 

Segundo o texto, o Marco 
Civil apresenta algumas res-
postas a essas dúvidas, entre 
elas a proibição, em regra ge-
ral, do fornecimento de dados 
pessoais do usuário a terceiros 
– e nisso, já estão inclusos os 
registros de conexão e acesso 
a aplicações de internet do 
usuário, exceto quando hou-

ver consentimento livre, ex-
presso e informado por parte 
do internauta. 

Como pontos negativos, o 
IAB afirma que o Marco Civil 
em momento algum definiu 
os conceitos de “dados pes-
soais” e “consentimento”, 
nem como obter esse consen-
timento. “Esses ‘espaços va-
zios’ fazem com que o Marco 
Civil da Internet não apresen-
te a necessária segurança ju-
rídica às plataformas digitais, 
redes sociais e demais empre-
sas com presença online. Uti-
lizar conceitos emprestados 
da doutrina e jurisprudência 
somente agrava esse proble-
ma, notadamente quando se 
recorda o quão vagos e am-
plos são esses conceitos”, ex-
põe o artigo. 

Para o IAB, as lacunas legais 
do Marco Civil representam 
um problema para o mercado 
publicitário, uma vez que a pu-
blicidade dirigida, em sua es-
sência, só é possível pelo trata-
mento de dados dos usuários. 
A entidade defende, ainda, 
que a utilização de dados é o 
que sustenta o ecossistema de 
serviços e de acesso a informa-
ções online gratuitas. “Entre 
pagar uma pequena quantia 
por acesso, por dia ou por mês, 
ou ceder dados, quase todos 
preferem pagar com seus da-
dos”, diz o texto do IAB, que 
traz ainda um contraponto 
em defesa do mercado. “Pa-
gar com dados é uma escolha 
válida e precisa ser respeitada. 
É um modelo que permite a 
todos os usuários da internet 
participar do ecossistema on-
line, não apenas a quem dis-
põe de recursos para pagar por 
conteúdo e serviços. Dificultar 
o tratamento de dados para 
fins comerciais pode inviabi-
lizar práticas lícitas consagra-
das no mercado brasileiro e 
emperrar toda a economia di-
gital”, termina o artigo. 

Para sanar dúvidas sobre 
o Marco Civil, o Comitê de 
Assuntos Jurídicos do IAB 
elaborou um FAQ, disponí-
vel no site da instituição. Já a 
Abemd continuará a tratar o 
tema proteção de dados nos 
quatro pilares que sustentam 
as ações da entidade: atuação 
parlamentar e autorregula-
mentação; educação; infor-
mação e promoção da ativida-
de e networking.


