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RESUMO 

 

 

Atualmente, a relevância da temática “conectividade entre homem e 
máquina” cresce a cada dia, seja pela dependência entre estes, seja pela 
imposição da sociedade de informação na qual vivemos. A metamorfose digital 
é uma realidade que não se desvincula das novas necessidades sociais, onde a 
Inteligência Artificial utiliza algoritmos como instrumentos para a resolução de 
problemas no ambiente virtual. A conectividade, característica da Sociedade em 
Rede, humaniza máquinas e robotiza seres humanos, tendo como consequência 
a dependência destes para a resolução de atividades já impostas pelo inédito 
formato social. Essa realidade virtual alcança diversos, senão todos, os setores, 
inclusive a economia que precisa de um alto e constante crescimento do 
consumo para se manter equilibrada. No entanto, como meio de impulsionar o 
comércio eletrônico, sociedades empresárias utilizam a inteligência artificial para 
a formação de perfis de comportamento, valendo-se da tecnologia algorítmica 
para coletar rastros digitais deixados pelos usuários em acessos anteriores ao 
cyberespaço, para que o comportamento do consumidor seja modulado por 
intermédio de publicidades direcionadas que comprometem fortemente o poder 
decisório do ente vulnerável. Assim, o presente estudo procurou compreender a 
influência da IA no poder decisório do consumidor, estando este imerso na 
sociedade em rede, partindo do pressuposto que a vulnerabilidade 
principiológica deste é utilizada, pela classe dominante, para alcançar objetivos 
econômicos, olvidando-se da condição humana e transformando-o em 
mercadoria, sob a vinculação do consumo à felicidade. Para tanto, fez-se 
necessário analisar a atuação da Lei 13.709/2018, LGPD, especificamente no 
que tange a tutela dos dados comportamentais do consumidor. 

Palavras-chave: Sociedade em Rede. Consumo algorítmico.  Metamorfose 

Digital. Modulação de comportamento. Vulnerabilidade informacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Currently, the relevance of the theme “connectivity between man and 
machine” increases daily, whether due to the dependence among these or to the 
imposition by the information society in which we live. The digital metamorphosis 
is a reality that cannot be untied from new social needs, where Artificial 
Intelligence uses algorithms as instruments for the solution of problems in the 
virtual environment. The connectivity, a characteristic from the Network Society, 
humanizes machines and robotises human beings, being that the consequence 
is the human´s dependence of activities´solution already imposed by the 
unprecedented social format. This virtual reality reaches several, if not all, 
sectors, including the economy which needs a high and constant growth of the 
consumption in order to keep itself balanced. However, in order to boost the 
electronic commerce, companies use artificial intelligence in order to create 
consumption profiles by employing algorithmic technology to collect digital traces 
left by users on their prior accesses to the cyberspace, being that the consumer 
behavior is modulated through targeted advertising which strongly compromises 
the decision-making power of the vulnerable participant. Therefore, this study 
looked for understanding AI´s influence in the decision-making power of the 
consumer, who is immersed in the network society, based on the 
presumption that the consumer´s underlying principle of vulnerabilty is used by 
the ruling class that puts aside consumer´s human condition and morphs him into 
a good in order to reach economic goals, under the assumption that consumption 
is linked to happiness. In order to make such analysis, it was necessary to 
evaluate Law 13.709/2018 (Brazilian Law of Data Protection, known as LGPD), 
especifically in relation to the protection of the consumer´s behavioral data. 
  
Key words: Network Society. Algorithmic consumption. Digital Methamorphosis. 

Behavioral Modulation. Informational Vulnerability. 
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INTRODUÇÃO  

 

O mundo nunca esteve tão próximo da ficção científica. É bem verdade 

que ainda não se vê carros voadores ou robôs humanoides transitando pelas 

ruas, mas não é demais afirmar que, atualmente o ser humano tem um novo 

artefato de trabalho e de relacionamento sem o qual não teria as mesmas 

facilidades, ou seja, a tecnologia. Além da presença constante da inteligência 

artificial – IA - em exponencial crescimento, também é notório que seus 

desmembramentos e progressos fazem parte de boa parte das notícias 

rotineiras. 

Todas as inovações tecnológicas levam a sociedade atual a um patamar, 

antes futurista, porém bastante real que cresce a cada dia. Atividades cotidianas 

são vinculadas à tecnologia de tal forma que não se vislumbra realizá-las de 

outra forma, bem como abrir mão das benesses que a IA trouxe não parece uma 

alternativa.  Diante da dependência entre ser humano e máquina, é bastante 

questionável até que ponto esta relação será benéfica à humanidade. Não se 

pretende demonizar o progresso tecnológico, cogitando o fim da espécie 

humana por uma cinematográfica revolução de máquinas; pelo contrário. Pela 

velocidade de atualização da tecnologia, faz-se necessária que ciências 

correlatas também acompanhem tais avanços com o intuito de que o 

desenvolvimento social seja harmônico, uma vez que não se conjectura estancar 

o desenvolvimento da IA. 

Mais especificamente, ao que tange às relações de consumo, é nítido o 

robusto crescimento do comércio eletrônico e, consequentemente, do seu 

formato inovador. As facilidades, a velocidade, a objetividade de contratar no 

novo campo de atuação do comércio, ou seja, no cyberespaço, apresentou à 

sociedade um novo e eficaz método de compra e venda, entre outras operações. 

Além disso, vários artifícios utilizados para convencer o consumidor foram 

remodelados e ajustados ao meio digital e virtual, ampliando o campo de atuação 

de publicidades direcionadas, cada vez mais próximas e sem horário de 

divulgação. 
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Inteligências como a internet das coisas, IoT (sigla de Internet of Things), 

são cada vez mais frequentes, intensificadas pelos fornecedores e 

recepcionadas com bastante entusiasmo pelos consumidores, tornam a IA, 

praticamente, parte da família ou extensão da casa à medida que estão 

presentes na maioria dos eletrodomésticos e/ou produtos e serviços disponíveis 

durante todo o dia do indivíduo. Por esta aproximação e dependência motivada 

entre os usuários e as máquinas, um campo de atuação de modulação de 

comportamento é vastamente ampliado, uma vez que tecnologias de formação 

de perfil se valem de rastros deixados pelos próprios consumidores para que 

sejam traçadas estratégias de consumo sob a falsa ideia de familiaridade e de 

comodidade para o consumidor. 

Este estudo tem como objeto o comportamento do consumidor frente à 

Sociedade em Rede, onde a IA - inteligência artificial apresenta-se como 

tecnologia de crescimento exponencial de alcance nunca antes visto, o que 

fundamenta a modulação do comportamento do consumidor por meio de 

algoritmos para fins empresariais. Diante deste cenário surge o questionamento 

se o consumidor, alvo de constantes artifícios tecnológicos, está ciente de que 

seus dados comportamentais são utilizados para a criação de perfis, onde estes 

serão usados como publicidade segmentada. Apesar dos chamados “rastros 

digitais” serem provenientes de atitudes voluntárias, afinal são os próprios 

consumidores enquanto usuários do cyberespaço que expõem suas informações 

e preferências, no entanto não estão conscientes de como estas informações 

serão utilizadas e de quão são valiosas para o comércio eletrônico. 

A imersão guiada do consumidor no ambiente virtual ultrapassa a mera 

curiosidade deste e o progresso tecnológico característico da quarta revolução 

industrial. Os cidadãos, ora usuários, encontram-se em uma rede de conexões 

tecnológicas que, de certa forma, os aprisionam em um sistema controlado e 

controlador. Diferentemente do entendimento de prisão arcaica, como meio de 

encarcerar ou eivado de violência, o controle que este estudo sugere acompanha 

as inovações tecnológicas e tem seu campo de atuação arquitetado por meio de 

modulação sutil de comportamentos, sem que haja a necessidade de formas 

visíveis e facilmente identificáveis de coerção. 
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Desta forma, é nítido que o consumidor, ente vulnerável da relação 

consumerista, tem seu comportamento norteado a partir do interesse do 

fornecedor que se vale dos dados coletados e tratados para incidir ao 

consumidor uma pseudo familiaridade, intimidade ou conforto sob a justificativa 

de um melhoramento da experiência do consumidor, manipulando seu poder 

decisório, seja pelo rastreamento no processo de compra, até mesmo no controle 

de trajeto para que tenha como resultado a venda. Diante deste problema tão 

atual e que não dá sinais de retrocesso ou de resolução natural, fez-se 

necessário estudar a atuação da IA por meio dos algoritmos como artifício 

utilizado para, de certa maneira, corromper o poder de decisão do consumidor 

no cyberespaço.  

Assim, o estudo foi dividido em quatro capítulos. O primeiro aborda as 

principais tecnologias utilizadas hodiernamente, além de suas aplicações na 

realidade resultante da quarta revolução industrial e que são utilizadas como 

ferramentas e instrumentos na sociedade em rede, mais especificamente na 

modulação do comportamento do consumidor. Inteligência artificial, algoritmos, 

aprendizado de máquinas, aprendizado profundo são alguns exemplos 

tecnológicos utilizados para fundamentar a discussão acerca da relação de 

consumo modulada. De toda sorte, este capítulo ainda explana as chamadas 

“ondas” da IA restando claro a forte atuação desta tecnologia no mundo e sua 

incidência em todos os âmbitos da vida do consumidor.  

Ciente dos conceitos tecnológicos já inseridos na temática abordada, o 

leitor encontrará no capítulo II a base sociológica do estudo. Pela enorme 

quantidade de expressões utilizadas nesta nova seara sócio tecnológica, o 

capítulo traz conceitos acerca dos principais fenômenos que fomentam a 

discussão aqui tratada, como o conceito e entendimento da Sociedade de 

Informação; Sociedade em Rede; Sociedade de Consumo e Sociedade de 

Consumidores sob a ótica de seus principais doutrinadores com o intuito de 

entender as mudanças no comportamento dos consumidores justificadas pelas 

inferências e transformações daquelas. 

Por se tratar de um tema de caráter amplo e subjetivo, que tem reflexo em 

todos os indivíduos que compõem a sociedade em rede, ou seja, os 

consumidores, acreditou-se ser necessário correlacionar o entendimento das 
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sociedades acima citadas e os acontecimentos e fatos sociais hodiernos, a fim 

de demonstrar que trata-se de causas e consequências, respectivamente. 

Satisfeitas as diferenciações, o capítulo aborda a modulação deleuzeana 

dialogando com a sociedade de controle, demonstrando a evolução dos meios 

norteadores de comportamento. 

Neste contexto, o capítulo III aprofunda o estudo no que concerne à 

sociedade de consumo, hoje tão questionada e motivo de diversas reflexões 

principalmente sobre a imposição ao consumo desarrazoado, sendo necessário 

descortinar algumas máximas social e historicamente impostas pela cultura do 

consumo, como por exemplo a confusão de valores sociais, busca de felicidade 

e ato de consumir, característica da sociedade capitalista pós-moderna. Envolto 

de tantas ofertas, cada vez mais personalizadas, o consumidor tem sua 

vulnerabilidade principiológica questionada, uma vez que o novo ambiente no 

qual está inserido urge de forma que agrava sua condição, facilitando ainda mais 

a modulação do seu comportamento e seu poder de escolha. Outrossim, por 

acreditar que houve reflexos negativos da imersão orientada do ser humano na 

sociedade em rede, procurou-se discutir, mais especificamente, a mitigação do 

poder decisório do consumidor diante de sugestões e mapeamentos 

direcionados ao consumismo, de forma tal que há a metamorfose do consumidor 

em mercadoria, havendo a negação total do consumidor como ser humano. 

No capítulo IV, a ênfase recai na modulação algorítmica como afronta ao 

direito fundamental de proteção ao consumidor. Primeiramente é trazido ao 

debate a eficácia dos direitos fundamentais na seara privada, como forma de 

fundamentar a defesa do consumidor na inédita situação de formação de perfil 

para fins empresariais. Assim, discutem-se os visíveis avanços tecnológicos, 

bem como a importância e dependência que a tecnologia tem nas mudanças 

sociais, atingindo todos os âmbitos, como a economia, o direito, relações de 

consumo, relações interpessoais, comunicação, ou seja, que afetam o cotidiano 

do consumidor, uma vez que a presença, hoje, indispensável da tecnologia 

reflete de tal forma que se apresenta como indissociável da evolução social. 

Em razão disto, analisa-se a forma que a revolução digital alcança o ser 

humano apresentando métodos confortáveis e práticos para a resolução dos 

problemas, porém o digitaliza de tal maneira que o aprisiona pelas informações 

que o próprio usuário digital forneceu. De toda sorte, fez-se necessária a análise 
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da ciência da publicidade como artifício de abordagem utilizado para a 

modulação algorítmica. Observa-se uma crescente transformação do cenário 

publicitário, muitas vezes contrastando com os princípios que o regem, tendo em 

vista a necessidade econômica de alcançar mais eficazmente o consumidor de 

forma personificada.  

Pela mudança, transformação e metamorfose digital que nos 

encontramos, questiona-se se a crescente modulação algorítmica do poder de 

decisão do consumidor afronta a garantia constitucional da defesa do 

consumidor, disposta pelo art. 5°, XXXII, CF/88, bem como se vale, de forma 

abusiva, do princípio da vulnerabilidade, característico do consumidor presente 

no art. 4°, I, do Código de Defesa do Consumidor.  

Sendo assim, com a recente vigência da Lei 13.709/2018, como meio 

propositivo ameno de resolução da modulação do comportamento do 

consumidor pela atuação da IA, observou-se especificamente a menção feita 

pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD aos dados 

comportamentais, sendo necessário, como meio comparativo estratégico, o 

estudo do Regulamento Europeu de Proteção de Dados – GDPR -, tendo em 

vista que serviu como código consultivo para a elaboração da lei de proteção de 

dados pessoais brasileira.  Ainda nesta senda, o estudo refletiu sobre a atuação 

da ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados e suas competências a 

fim de vislumbrar medidas e estratégias que deem a real importância que os 

dados comportamentais merecem, uma vez que são utilizados com fins 

frontalmente lucrativos que sobrepõem o direito fundamental de proteção do 

consumidor. 

Neste diapasão, a pesquisa se apresenta relevante, à medida em que 

aborda temas presentes na sociedade real, de caráter social, relacionados ao 

presente e futuro da humanidade (inclusive os consumidores) diante de um 

fenômeno atual, onde sua expansão é inevitável frente a interconectividade 

crescente e, cada vez mais, indissociável entre máquina e homem. Portanto, o 

presente tema é atual, e possivelmente contribuirá, para fomentar discussões 

acadêmicas e reflexões acerca da atuação da IA como causa para o manuseio 

e amoldamento do poder decisório do consumidor.  

Para tal estudo, optou-se quanto ao método de abordagem em utilizar o 

método dedutivo, que parte das teorias e leis, para predizer a ocorrência dos 
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fenômenos particulares (conexão descendente). Deste modo, pretendeu-se, a 

partir de uma análise das disposições previstas na Constituição Federal de 1988, 

no Código de Defesa do Consumidor, na Lei 13.709/2018, bem como em 

doutrinas especializadas verificar a situação do consumidor enquanto ente 

vulnerável perante as práticas comuns de definição de perfis e modulação de 

comportamentos com fins empresariais e seu impacto no novo e crescente 

campo de atuação que é o cyberespaço, prezando pela observância do direito 

fundamental de proteção do consumidor. Na perspectiva dos objetivos, o método 

aplicado é o descritivo que tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis, ou seja, busca-se descrever a 

situação jurídica do consumidor inserido na sociedade em rede e a real 

importância da tutela dos dados comportamentais em conformidade com a 

proteção do consumidor. Do ponto de vista do procedimento técnico, a pesquisa 

empregou os métodos bibliográficos e documental direto. A pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos; e a pesquisa documental, apesar 

da semelhança com a bibliográfica, utiliza-se de materiais que não receberam 

ainda um tratamento analítico, no caso deste trabalho, notícias e opiniões de 

especialistas acerca do tema pela velocidade e imediatismo dos contornos sobre 

dados comportamentais. 
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CAPÍTULO 1. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – IA NA SOCIEDADE EM REDE 

 

Inteligência Artificial – IA, algoritmos, dados, aprendizado de máquina 

(machine learning), aprendizado profundo (deep learning), processamento de 

linguagem natural, redes neurais, internet das coisas, podem parecer termos e 

realidades distantes, talvez alienígenas ao cotidiano das pessoas, porém, não 

são. Vejamos o cotidiano de um cidadão qualquer, aqui chamado Joe 

(personagem do filme Inteligência Artificial, 2001).  

Joe é um advogado que trabalha em uma sociedade empresária de 

cartões de crédito na área jurídica, tem 44 anos e mora na cidade de São Paulo. 

Todos os dias acorda às 07 horas e enquanto prepara seu café confere 

seus e-mails que são separados por importância a partir da frequência dos 

contatos. Adiciona algumas atividades faltantes em sua agenda em seu 

smartphone. Já são 8 horas e 15 minutos e Joe é avisado pelo Waze que não 

poderá ir ao trabalho com seu carro pois é o seu dia de rodízio e que da última 

vez que esqueceu foi multado pelo circuito de câmeras de trânsito. 

Assim, já tenso com possível atraso, aciona o UBER e observa quanto 

tempo durará seu trajeto. Ufa, chegará às 9 horas pontualmente. Ao entrar no 

carro o motorista pergunta se Joe quer seguir o aplicativo ou um caminho próprio, 

Joe prefere não arriscar e segue o programa de georreferenciamento disposto 

no aplicativo porque já sabe quanto irá pagar. 

Chegando ao trabalho rapidamente pega seu crachá de acesso ao local 

da sociedade empresária. Joe fica mais tranquilo pois, ao passar o dispositivo o 

sistema já o identifica nas dependências da empresa e caso precise seu chefe 

já saberá que Joe não se atrasou. Menos um problema no RH. 

Joe agora precisa se apressar pois tem uma reunião via videoconferência 

com seus superiores na matriz em Nova York às 11 horas. Sua primeira atividade 

lhe causa surpresa, responder a um potencial cliente chinês onde o e-mail está 

escrito em mandarim. Joe desconhece essa língua. Então, copia o texto do corpo 

do e-mail e se vale do Google tradutor para entender o teor, de forma que, de 

pronto, responde o e-mail com proposta a ser considerada.  

A reunião via Skype ocorre tudo bem. Alguns pontos foram sanados e 

propostas lançadas para análise, com data de resposta em dez dias. Joe marca 
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a reunião como alarme no próprio computador que está interligado com seu 

smartphone, para que não haja atraso ou esquecimento, o que seria uma falta 

grave. Com tantos afazeres não notou o avançar da hora. Já marcava 13 horas 

e 30 minutos e Joe estava com fome, mas não tinha tempo para sair para 

almoçar. Achou por bem pedir sua refeição enquanto adiantava o trabalho. 

Consultou o Ifood que, em aba própria, já lhe apresenta os restaurantes que 

costuma pedir, além de mostrar algumas promoções em restaurantes mais 

próximos do local da empresa.  Joe opta pela entrega mais rápida, afinal a fome 

só aumentava.  

Enquanto almoçava, fez alguns pagamentos que tinham vencimento 

naquele dia, usando a internet banking no qual é correntista e, também para 

evitar o esquecimento, agendou pagamentos de todo o mês em débito em conta. 

Com todos os agendamentos feitos, Joe precisava concluir um recurso de 

apelação e, para fundamentar sua peça; consulta alguns sistemas de inteligência 

artificial de tribunais em busca de entendimentos e jurisprudências, a exemplo 

do Victor do STF e Sócrates do STJ. Com o auxílio destes sistemas a conclusão 

da peça foi mais rápida do que Joe imaginava, o que, de pronto protocolou no 

sistema PJE. Trabalho concluído. 

Ao sair da empresa, conversou com o funcionário do petshop pelo 

Whatsapp e conseguiu visualizar seu cachorro, Teddy, pelo sistema de câmeras 

disponível, e viu que já poderia passar para buscá-lo, onde já adiciona uma 

parada no trajeto no Uber. Chegando em seu edifício, Joe se despede no 

motorista, o qualifica com cinco estrelas e passa na portaria para pegar algumas 

encomendas que chegaram. Eram livros que havia comprado pela Amazon.com, 

o que lhe causou bastante alegria, uma vez que dava preferência aos livros 

físicos em relação aos e-books, apesar de ter vários destes. 

Já exausto, põe a pasta em cima da mesa, vai a geladeira e pega um 

vinho que está na temperatura ideal previamente programada por ele.  Conecta 

seu smartphone no sistema de som via Bluetooth e acessa o Spotyfi que lhe 

sugere uma playlist criada a partir do seu gosto musical, onde segue para um 

banho relaxante, afinal o dia foi difícil. Já sonolento, Joe deita e liga a TV e busca 

a Netflix como uma maneira de pegar no sono mais rápido. De início, tinha a 

pretensão de continuar a série que estava “maratonando”, mas vê que existem 
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sugestões de séries e filmes que poderiam lhe interessar, baseadas em suas 

visualizações anteriores. Fim do dia. 

Joe representa qualquer um que esteja inserido na sociedade em rede, 

ou seja, significativa parcela da população mundial. Em breve análise do 

cotidiano fictício apresentado, vê-se que a inteligência artificial está presente 

desde as tarefas mais simples até a conclusão de trabalhos complexos. Diferente 

do que se pensava nas últimas décadas do século XX, não nos locomovemos 

em carro voadores, nem nos valemos de olhos biônicos, tampouco esbarramos 

com androides pelas ruas, ao menos, ainda não.  No entanto, é inegável a 

presença da tecnologia e de seus inúmeros desmembramentos na rotina diária 

da população. 

Assim, mesmo que eivada de sutileza, a tecnologia, enquanto gênero, já 

se encontra arraigada de maneira tal que não se consegue (ou prefere não 

tentar) vislumbrar o cumprimento dos atuais afazeres diários sem o auxílio da 

tecnologia. Antes o aparelho celular já desempenhava importante papel no que 

tange à comunicação via chamada de áudio, o que evoluiu significativamente 

para a reunião de instrumentos em um só aparelho, o smartphone. Disponibilizar 

meios de resolução de problemas por apenas uma via é genial, afinal a “janela 

para o mundo” agora está a um click, onde a cada click usufruímos de 

tecnologias em constante desenvolvimento que se apresentam diariamente a 

cada atualização de sistema. Vejamos a proximidade existente entre a 

tecnologia e seus usuários, onde o manuseio daquela é feito de forma intuitiva 

pelo indivíduo, sem saber, ou melhor, sem precisar saber do que se trata cada 

alteração dos dispositivos. 

Desta forma, na presente pesquisa, faz-se necessário conceituar algumas 

tecnologias utilizadas, processamentos, fenômenos a fim de haver melhor 

entendimento quanto ao objeto do estudo. No entanto, poderá se observar que 

não serão apresentados conceitos profundamente técnicos, uma vez que, para 

o estudo do problema estudado não se faz necessária uma análise técnica da IA 

e de suas tecnologias. 
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1.1 Inteligência Artificial - IA  

 

É comum nos depararmos com a utilização da expressão “Inteligência 

Artificial” como justificativa da evolução e desenvolvimento da tecnologia, seja 

pelo reconhecimento facial em smartphones, pelo acesso digital ao banco, pelo 

reconhecimento de voz em pesquisas no Google, ou, até mesmo, a substituição 

de senha por reconhecimento de impressão digital. No entanto, não é comum 

que o significado da Inteligência Artificial seja trazido aos usuários, bastando a 

estes utilizá-la através de práticas e técnicas unidas para definir a tecnologia, 

como aponta Rodney Brooks1. Verdadeiramente não é uma tarefa fácil.  

Mesmo o fato da inteligência estar vinculada sempre à uma faculdade 

humana, eivada de cognição e, portanto, a processos cerebrais, a Inteligência 

Artificial vincula uma condição humana a um computador, o que de pronto não é 

natural, ou seja, mais uma mudança característica da Sociedade em Rede.  

Pela complexidade do tema Inteligência Artificial, faz-se necessário 

buscar alguns conceitos básicos, uma vez que não há unicidade de definição. 

Dennis Gomes (2010) apresenta quatro linhas de pensamento construídas 

historicamente. Vejamos:  

I Sistemas que pensam como seres humanos: “ O novo e interessante 
esforço para fazer os computadores pensarem...máquinas com 
mentes, no sentido total e literal”. (HAUGELAND, 1985). 
II Sistemas que atuam como seres humanos: “ A arte de criar máquinas 
que executam funções que exigem inteligência quando executadas por 
pessoas. ” (KURZWEIL, 1990). 
III Sistemas que pensam racionalmente: “ O estudo das faculdades 
mentais pelo seu uso de modelos computacionais”. (CHARNIAK; 
MCDERMOTT, 1985). 
IV Sistemas que atuam racionalmente: “ A inteligência computacional 
é o estudo do projeto de agentes inteligentes. ” (POOLE et al.,1998). 
 

Observa-se que as citações utilizadas pelo autor datam mais de vinte 

anos, demonstrando que o tema Inteligência Artificial há muito gera inquietações 

e contradições. Observa-se que as linhas I e III denotam um processo de 

raciocínio das máquinas, enquanto as linhas II e IV referem-se ao 

comportamento dos computadores como consequência da inteligência. 

A IA é caracterizada pela sua multidisciplinariedade, atuando e sendo 

estudada em/por diversos setores, desde a ciência computacional à tecnologia 

                                            
1 Vide Discovery Brasil – Inteligência artificial. IBM. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=W95YlM5-iPk>. Acesso em: 20 jan. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=W95YlM5-iPk
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da informação, além de ser utilizada atualmente nas mais variadas ciências, 

tanto das áreas exatas como humanas, como é o caso da presente pesquisa que 

se debruça no enfoque constitucional da defesa do consumidor como alvo da IA 

e pelos seus desmembramentos. Inclusive, a ausência de unicidade quanto ao 

conceito de IA, demonstra ter auxiliado no campo desta ciência por não limitar o 

entendimento e visão dos pesquisadores frente à infinidade de evoluções e 

modificações que a IA apresenta. 

Segundo Hartmann Peixoto (2019, p. 19), “a IA pode ser observada 

como uma estratégia de performance, ou como delegação de funções 

roboticamente praticáveis, isto é, que envolvam repetição, padrões e volumes 

em atividades não supervisionadas, mas sempre com fundo ético e 

responsável”. Por sua vez, para Jahanzaib e Anwer (2018) a IA se refere à 

capacidade de reprodução artificial da capacidade de adquirir e aplicar diferentes 

habilidades e conhecimentos para solucionar dado problema, resolvendo-o, 

raciocinando e aprendendo com as situações. Brundage (2018, apud 

HARTMANN PEIXOTO, 2019, p.21) caracteriza a IA como um corpo de pesquisa 

e engenharia utilizando a tecnologia digital a fim de criar sistemas aptos a 

desempenharem atividades comumente desempenhadas pela inteligência 

humana. Dando continuidade ao raciocínio, o autor assevera que os efeitos da 

IA vão além da realização de atividades específicas, mas sim o fato de reunir a 

tecnologia com propriedades que são originalmente humanas, a exemplo da 

competência. 

Russel (2013) compreende a IA como sendo o estudo com finalidade de 

fazer computadores se comportarem como seres humanos, ou seja, equiparar a 

máquina ao homem. Além do mais, acredita que a IA engloba aptidões como 

aprendizagem, raciocínio, planejamento, percepção de linguagem e robótica. 

Bentley (2018, apud HARTMANN PEIXOTO, 2019, p. 75) na sua tentativa de 

conceituar IA, tem uma visão bastante otimista e exalta as benesses da IA 

diferenciando-a do que se propaga pelos filmes de ficção científica, apontando 

avanços quanto à segurança, como freios automáticos nos veículos, à 

otimização de processos de redução de desperdícios que afetam o meio 

ambiente. O autor ainda aponta para a necessidade de apresentar novos 

desafios à IA, uma vez que sem desafios renovados não há progresso. 



22 
 

Já Taulli (2020) entende que há IA quando computadores conseguem 

aprender a partir de experiências, o que costuma envolver processamento de 

dados usando algoritmos sofisticados. A inteligência artificial é uma categoria 

ampla que inclui subáreas como machine learning, deep learning, e Natural 

Language Processing (NLP – Processamento de linguagem natural). 

Dentre tantos outros significados ou tentativas de conceituar a IA, é 

nítido o que há entre eles: a criação de tecnologia capaz de equiparar a máquina 

ao ser humano inserindo, àquela, capacidades, até então, inatas ao homem.  

Raciocínio, emoção, tomada de decisão, aprendizagem, planejamento são 

exemplos de aptidões originariamente humanas, onde aplicá-las às máquinas 

seria um grande avanço tecnológico e revolucionário para a humanidade; no 

entanto, tal realidade ainda é uma meta a ser alcançada. 

Historicamente a busca da IA passou por diversos testes com o objetivo 

de comprovar o aprendizado da máquina, comparando-a, sempre, com o ser 

humano. Alan Turing, conhecido como “pai da IA”, foi precursor na tentativa de 

criar uma máquina inteligente, onde, a partir do seu artigo “ Computing Machinery 

and Intelligence” (“Máquinas computacionais e inteligência) inventou o famoso 

“teste de Turing”, que consistia, basicamente, em um jogo com três jogadores, 

sendo dois humanos e uma máquina, cujo objetivo era, a partir de perguntas 

feitas por um humano (avaliador) aos outros dois participantes, ou seja, (um 

humano e uma máquina), determinar qual seria o humano. Caso não fosse 

possível distinguir qual deles era máquina, então, esta seria inteligente. 

Obviamente este teste recebeu inúmeras críticas e ajustes com o passar 

dos anos, porém não perdeu sua importância quanto ao interesse e ao 

surgimento da IA. Também bastante conhecidos, com o mesmo objetivo do teste 

de Turing, foram criados outros testes como “ argumento do quarto chinês2” 

criado pelo filósofo John Searle; “teste de Kurzweil-Kapor3” criado pelo 

                                            
2 Experimento criado por John Searle autor do artigo “Minds, Brains and Programs” (“Mentes, 
Cérebros e Programas”), que consistia na seguinte situação: um indivíduo A está sozinho em um 
quarto e não conhece o idioma chinês, porém tem consigo um manual da língua que desconhece. 
Em outro ambiente está o indivíduo B, que entende chinês e envia para A caracteres chineses. 
Em algum tempo B vai obter a tradução dos caracteres que enviou, levando-o a crer que A sabe 
o idioma chinês. Concluindo que se A não entende chinês e se vale do manual para traduzir os 
caracteres, um computador não irá entender pois não terá o que A tem. 
3 Teste que exige que um computador mantenha uma conversa por duas horas e que dois de 
três avaliadores se convençam tratar-se de uma conversa com um ser humano.  
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futurologista Ray Kurzweil e o empresário tecnológico Mitch Kapor; além do 

“teste do café4” idealizado por Steve Wozniak. 

Diante deste e de tantos outros testes, conclui-se que atualmente a IA 

encontra-se em um patamar fraco. Para corroborar tal patamar, John Searle 

diferencia a IA forte e fraca:  

Distingo entre Inteligência Artificial no sentido forte e no sentido fraco. 
De acordo com a IA no sentido forte, computadores adequadamente 
programados literalmente têm estados cognitivos, e, assim sendo, 
programas são teorias psicológicas. Argumento que a IA no sentido 
forte deve ser falsa, uma vez que um agente humano poderia instanciar 
um programa e, mesmo assim, não ter estados mentais. (SEARLE, 
1981, p.02). 5 
 

 Assim preceitua Taulli (2020), pois baseado no que acreditava Searle, 

existem dois tipos de IA. “IA forte”, também chamada de inteligência artificial 

geral, que se trata de uma inteligência artificial, ainda, utópica, ideal, na qual a 

máquina apresenta discernimento diante da situação imposta e entende o que 

está acontecendo, podendo até sentir emoções e ter criatividade para 

desenvolver seus próprios projetos, alcançando todas as áreas. Essa realidade 

ainda está distante, porém presente no imaginário e em obras de ficção. A “IA 

fraca”, específica ou superficial, seria a realização, pela máquina, de atividades 

de correspondência, ou seja, entre padrões pré-estabelecidos para o 

cumprimento de atividades específicas. Como exemplo temos os sistemas Siri, 

da Apple, e Alexa, da Amazon. Sobre a atual condição da IA, assevera Kai-Fu –

Lee o seguinte: 

Embora a IA tenha superado em muito os seres humanos em tarefas 
estreitas que podem ser otimizadas com base em dados, ela 
permanece teimosamente incapaz de interagir naturalmente com as 
pessoas ou imitar a destreza de nossos dedos e membros. Também 
não pode se engajar em pensamento em domínios diferentes sobre 
tarefas criativas ou aquelas que exigem estratégia complexa, tarefas 
cujas entradas e resultados não são quantificáveis com facilidade. 
(LEE, 2018, p.185). 
 

No entanto, é inegável a existência de uma grande confusão no que 

tange à inteligência e consciência, que é projetada por ensaios futuristas e/ou 

por filmes e contos de ficção científica quando a temática é IA. A promessa ou 

                                            
4 Teste que sugestiona que o um computador consiga entrar em uma casa de um estranho, 
localizar a cozinha e preparar um café. 
5 Trecho do texto “Minds, Brains and Programs”. Tradução Cléa Regina de Oliveira. Disponível 
em <http://opessoa.fflch.usp.br/sites/opessoa.fflch.usp.br/files/Searle-Port-2.pdf>. Acesso em 20 
abril 2020. 

http://opessoa.fflch.usp.br/sites/opessoa.fflch.usp.br/files/Searle-Port-2.pdf
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meta de alcançar uma IA forte ou geral, acopla a ideia de apropriação das 

capacidades humanas pelas máquinas, o que não parece palpável para o 

historiador Yuval Noah Harari. Segundo o autor (2018, p.98) a “inteligência é a 

aptidão para resolver problemas. Consciência é a aptidão para sentir coisas 

como dor, alegria, amor e raiva. ” Harari também afirma a impossibilidade da IA 

desenvolver sentimentos, e aponta três possibilidades:  

1. A consciência está, de alguma forma, ligada à bioquímica 
orgânica de tal modo que nunca será possível criar consciência em 
sistemas não orgânicos. 
2. A consciência não está ligada à bioquímica orgânica, mas está 
ligada à inteligência de tal modo que os computadores poderiam 
desenvolver consciência, e computadores terão de desenvolver 
consciência se ultrapassarem certo limite da inteligência.  
3. Não há ligações essenciais entre consciência e bioquímica 
orgânica nem entre consciência e alta inteligência. Daí que os 
computadores poderiam desenvolver consciência – mas não 
necessariamente. Poderiam tornar-se superinteligentes mesmo tendo 
consciência zero. (HARARI, 2018, p. 99). 

 
Diante das possibilidades expostas, não se pode descartar nenhuma 

delas por dois motivos: Pelo desconhecimento a respeito da consciência humana 

e também por haver apenas previsões sobre o futuro da IA. De toda sorte, com 

previsões baseadas em dados, em pesquisa feita pela empresa Accenture no 

ano de 2016, a Inteligência Artificial seria a junção combinada de várias 

tecnologias, fazendo com que as máquinas percebam, compreendam e atuem a 

partir de suas experiências. O estudo aponta, ainda, a Inteligência Artificial como 

um novo fator de produção e potencial iniciadora de novas fontes de 

crescimento. 

A pesquisa nomeada “ Why Articicial Intelligence is the Future of Growth 

– Accenture”, mostra-se bastante otimista quanto ao assunto, à medida que seus 

responsáveis, os executivos Mark Purdy e Paul Daugherty, afirmam que a 

Inteligência Artificial impactará em doze economias desenvolvidas, demonstra, 

ainda, que tem potencial para duplicar as taxas de crescimento econômico anual 

até 2035. Como consequência, caso se perfaça, poderá alterar a natureza do 

trabalho modificando sensivelmente a relação homem-máquina.  

 Para que a Inteligência Artificial alcance seus objetivos, já anteriormente 

expostos, é necessário que esta cumpra etapas com começo, meio e fim para a 

resolução de um problema, é o que chamamos de algoritmos.  
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1.2 Algoritmos 

 

Apesar de os algoritmos, atualmente, serem vinculados 

necessariamente à tecnologia (o que hoje faz todo sentido), trata-se de um 

conjunto de fases a serem cumpridas com o objetivo resolutivo de um dado 

problema, ou seja, a ordem de início que antecede a etapa posterior deve ser 

cumprida para que a fase seguinte se inicie, em tempo finito. Assim, na 

tecnologia, os algoritmos preservam a mesma lógica de um procedimento criado 

para cumprir uma tarefa específica, porém por meio de máquinas 

computadorizadas. Neste exato momento, os algoritmos agem em todas as 

áreas que compõem o mundo civilizado. Vejamos o exemplo dado no início deste 

capítulo. Joe representa qualquer cidadão que integra a sociedade em rede, ou 

seja, a população que tem acesso a informação e por isso precisa se manter 

conectada para cumprir suas atividades na velocidade que lhe é imposta pela 

própria sociedade, caso contrário seria muito mais doloroso tentar se recolocar 

fora dela. 

Especificamente falando sobre algoritmos computadorizados, digitais ou 

tecnológicos, uma vez que tecnologias desenvolvidas pela IA, como a 

aprendizagem de máquina, internet das coisas e aprendizado profundo são 

partes cruciais do presente estudo, estes estão inseridos em grande parte, senão 

todas, das atividades que integram a vida cotidiana de uma sociedade civilizada. 

O termo “algoritmo” ainda nos reporta a uma visão futurista, tecnológica, restrita 

apenas aos profissionais e desenvolvedores de tecnologias. Grande engano. 

Eles não só estão presentes nos smartphones e laptops, como também nos 

eletrodomésticos, meios de transporte (do elevador ao patinete), nas casas, 

escritórios, brinquedos, seja nos próprios produtos, seja na fabricação destes. 

Pedro Domingos (2017, p.24), em sua obra “O algoritmo mestre”, dispõe 

de forma simplificada a definição de algoritmo como sendo “uma sequência de 

instruções que informa ao computador o que ele deve fazer. Os computadores 

são compostos por bilhões de minúsculas chaves chamadas transistores, e os 

algoritmos ligam e desligam essas chaves bilhões de vezes por segundo. ” A 

partir deste conceito é fácil concluir que algoritmos são peças, instrumentos 

responsáveis pela execução da atividade previamente imposta.  
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O autor, ainda, vai de encontro ao conceito simplista comumente 

encontrado em títulos que envolvem essa temática, onde dispõem que 

algoritmos seriam apenas uma reunião de instruções a serem seguidas a fim de 

encontrar um resultado, afirmando que as instruções que compõem os 

algoritmos precisam ser suficientemente precisas e não contraditórias para 

serem executadas pelo computador, negando, por exemplo que uma receita 

culinária seria um exemplo de algoritmo. Para ratificar seu posicionamento, o 

autor apresenta instruções do jogo da velha. Vejamos:  

 

- Se você ou seu oponente tiver duas marcações em sequência, 
marque o quadrado restante. 

- Caso contrário, se houver uma jogada que crie duas linhas com duas 
marcações sem sequência, use-a. 

- Caso contrário, se o quadrado central estiver livre, marque-o. 
- Caso contrário, se o oponente tiver marcado um dos cantos, marque 

o canto oposto. 
- Caso contrário, se houver um canto vazio, marque-o. 
- Como última alternativa, marque qualquer quadrado vazio. 
 
 

Os algoritmos, conforme dispõe Horowitz (2008), desde que elaborados 

de forma eficaz, podem ocupar importante papel na resolução de questões 

informáticas, conceituando-os como sendo um conjunto finito de instruções que, 

seguidas, realizam uma tarefa específica. O conceito de algoritmo permite trata-

lo como um procedimento que pode ser executado não apenas por máquinas, 

mas ainda por homens, ampliando seu potencial de acuidade à personalização 

(CORREA, 2012). 

A resposta de Cormen (2012, p. 01), quando questionado sobre o que é 

um algoritmo, simplifica a questão ao extremo: “um conjunto de etapas para 

executar uma tarefa. ”  Dispõe o autor que os algoritmos estão inclusos no 

cotidiano de todas as pessoas. Exemplifica com o simples ato de escovar os 

dentes: ao abrir o tubo de creme dental, pegar a escova de dentes, aplicar a 

quantidade necessária de creme na escova, levar até a boca, fazer movimentos 

circulares e assim por diante. Verdadeiramente trata-se de uma ação eivada de 

algoritmos. O autor ainda diferencia este tipo de algoritmo do tipo executado por 

computador, o que, neste caso requer muito mais precisão nas informações para 

que seja cumprida a tarefa predeterminada.  

Aqueles algoritmos tecnológicos necessitam de dados para que possam 

desempenhar sua função. Para tanto, por óbvio, necessita de memória, a qual é 
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alimentada pelo usuário da máquina, seja de forma consciente ou não. Ao 

utilizar, cotidianamente, seus computadores, os usuários promovem o aumento 

de informações à memória das máquinas, onde aprendem padrões de 

comportamento, tornando-se ainda mais aptas à resolução de tarefas. A 

utilização dos algoritmos no problema encontrado para a feitura do presente 

estudo, ou seja, a incidência da IA nas relações de consumo, utilizando 

algoritmos como instrumentos de modulação de comportamento do consumidor, 

se apresenta bastante incisiva no poder de escolha do usuário/consumidor. 

Ressalta-se que os algoritmos necessitam de dados para trabalharem no 

alcance de sua “missão”, dados estes que são fornecidos pelo usuário. Afinal, 

segundo Taulli (2020, p. 37) “dados são o combustível da IA.”  

O tratamento desses dados, especificamente no processo de persuasão 

do consumidor, é caracterizado como uma “individualização algorítmica”, onde 

há uma o manuseio dos dados armazenados para a criação de um perfil 

padronizado. 

O perfil é um conjunto de traços que não concerne a um indivíduo 
específico, mas sim expressa relações entre indivíduos, sendo mais 
interpessoal do que intrapessoal. O seu principal objetivo não é 
produzir um saber sobre um indivíduo identificável, mas usar um 
conjunto de informações pessoais para agir sobre similares. O perfil 
atua, ainda, como categorização da conduta, visando à simulação de 
comportamentos futuros. Nesse sentido, um perfil é uma categoria que 
corresponde à probabilidade de manifestação de um favor 
(comportamento, interesse, traço psicológico) num quadro de 
variáveis. (BRUNO, 2013, p. 161). 
 
 

Observa-se o quão eficaz é o processo algorítmico quando bem 

elaborado. O artifício de criação de um perfil, como citado pela autora, trata-se 

apenas de um formato de perfilamento crescente na realidade dinâmica da IA, 

como analisaremos em capítulo posterior.  

1.3 Dados e Big Data 

 

Pelo exposto, vimos que a IA é um novo e enorme universo de 

oportunidades tecnológicas, onde utiliza algoritmos como instrumentos para a 

resolução de tarefas impostas. Porém, além de tantas outras tecnologias 

inseridas nesses processos, não há dúvidas sobre a importância dos dados na 

lógica da IA. Os dados aqui evidenciados tratam-se de rastros digitais que 
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abrangem toda e qualquer informação que possam ser utilizadas para um 

propósito, seja este econômico, de relações interpessoais, entre empresas, entre 

empresas e consumidores etc.  Os dados tecnicamente são categorizados por 

níveis, fontes e tipos. Por níveis, estes são divididos pela quantidade de bytes 

(dígito binário que compõe o dado) que varia entre Megabyte a Yottabytes. Os 

dados podem advir de várias fontes, dentre elas web/redes sociais; dados 

biométricos; sistemas de ponto de vendas; internet das coisas; sistema de 

nuvens e bancos de dados corporativos. 

Além disso há tipos de dados, assim divididos pela forma que geralmente 

são armazenados, podendo ser estruturados e não estruturados. Exemplos de 

dados estruturados são: informações financeiras, número de seguro social, 

endereços, informações sobre produtos, disposição de lojas, números de 

telefone e e-mails. Por sua vez, nos dados não estruturados estão inseridas 

imagens, vídeos, arquivos de áudio, de texto, informações disponíveis em redes 

sociais como postagens em instagram, compartilhamento de notícias, hastags e 

tuites. Tais informações se fazem necessárias para que tenhamos a dimensão 

dos dados que estão disponíveis diariamente para serem utilizados e 

manipulados.  

Diante da imensidão de dados, é notório que estes são multiplicados 

diariamente, uma vez que toda a sociedade em rede continua a se conectar, 

contratar, pesquisar. Segundo Taulli (2020, p. 41), pesquisa feita pela Forbes6, 

demonstra o espantoso crescimento e criação de dados diários, onde a Google, 

por segundo, computa mais de 40.000 (quarenta mil) pesquisas, o que 

diariamente corresponde a 3,5 bilhões/dia. A cada minuto são assistidos mais de 

4,1 milhões de vídeos pelo YouTube e 527.760 fotos são compartilhadas pelo 

Snapchat. Para o tratamento, processamento, armazenamento e manipulação 

dessa crescente quantidade de dados fez-se necessária uma tecnologia que os 

suportasse, surge, então, a Big Data. 

                                            
6 MARR, Bernard. Quantos dados criamos todos os dias? As estatísticas impressionantes que 
todos deveriam ler. Disponível em: www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/21/how-much-
data-do-we-create-every-day-the-mind-blowing-stats-everyone-should-read/#788c13c660ba. 
Acesso em: 20 jan. 2020. 

http://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/21/how-much-data-do-we-create-every-day-the-mind-blowing-stats-everyone-should-read/#788c13c660ba
http://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/05/21/how-much-data-do-we-create-every-day-the-mind-blowing-stats-everyone-should-read/#788c13c660ba
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Big data consiste em uma categoria tecnológica que envolve o 

processamento de enorme e crescente quantidade de dados e que, desempenha 

uma função de sustentação da IA sendo, também, responsável pela eficácia do 

alcance pelos algoritmos. Segundo Taulli (2020, p.42) a big data tornou-se 

essencial. “Pense em algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo. 

Uma grande parte do valor que oferecem vem de seus dados, que estão 

constantemente sendo analisados para produzir mais eficiência e desenvolver 

novos produtos. ” 

A utilização desta tecnologia permite ampliar o alcance e perfilamento de 

diversas atividades-metas, tornando o resultado ainda mais eficaz. No entanto, 

para isso apresenta três características: Volume, variedade e velocidade. O 

volume diz respeito à escala dos dados, afinal conforme o famoso pensamento 

de Robert Mercer, criador da Cambridge Analytica: “Não há melhores dados do 

que mais dados. ” O crescimento diário de dados, antes tratava-se de um sério 

problema financeiro de armazenamento, o que fora amenizado com a utilização 

da tecnologia em nuvem. A variedade da big data é um aspecto essencial para 

seu crescimento, criando ainda mais catálogos de informações a partir da 

diversidade de dados, principalmente os dados não estruturados. Por óbvio, a 

velocidade como característica da sociedade da informação e da sociedade em 

rede, é fundamental para a big data. Observa-se pelo exemplo exposto da 

quantidade diária de dados criados pelo YouTube que a veloz criação de dados 

requer um suporte para tratá-los. Se assim não fosse, haveria o desperdício de 

matéria prima para essa nova realidade, onde pode-se dizer que seria “ dinheiro 

jogado fora”.  

Vê-se que já existe uma robusta estrutura que utiliza cada click, cada foto 

postada ou cada informação pesquisada, de forma orientada e tendenciosa. 

Para as grandes empresas que trabalham com dados, essa realidade é bastante 

lucrativa e pontual quando se vale de uma tecnologia bem formulada e aplicada, 

uma vez que o insumo utilizado é gratuito e fabricado diariamente: a informação, 

ou seja, dado. Conforme se verá na análise sobre a quarta revolução industrial, 

a informação é a nossa atual moeda. 

Ao associar diretamente uma informação a um dado, pode-se estabelecer 

uma conexão entre informação e aprendizado, senão vejamos. Para os seres 

humanos, quanto mais informações são assimiladas, teoricamente, mais vasto 
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o campo do conhecimento. Partindo do pressuposto que a IA também consiste 

na possibilidade de máquinas executarem tarefas utilizando capacidades antes 

originalmente humanas, torna-se fácil entender que, quanto maior o volume de 

dados maior será sua aprendizagem pelo fato de utilizar-se de informações que 

já dispõe. Esse raciocínio aplicado à tecnologia é denominado Aprendizado de 

Máquina (machine learning). 

1.4 Aprendizado de máquina – Machine learning 

 
Trata-se de um campo da IA que consiste na capacidade de 

aprendizagem da máquina sem o auxílio de programação para tal, podendo ser 

supervisionado ou não. 

Todo algoritmo tem uma entrada e uma saída: os dados entram no 
computador, o algoritmo faz o que precisa com eles, e um resultado é 
produzido. O machine learning faz o contrário: entram os dados e o 
resultado desejado, e é produzido o algoritmo que transforma um no 
outro. Os algoritmos de aprendizado – também conhecido como 
aprendizes – são aqueles que criam outros algoritmos. Com o machine 
learning, os computadores escrevem seus próprios programas, logo 
não precisamos mais fazê-lo. (DOMINGOS, 2017, p.29) 

Algumas expressões são imprescindíveis para o entendimento sobre tal 

tecnologia: dados, aprendizado, algoritmo. Vejamos. Como exposto 

anteriormente, a quantidade de dados disponíveis é fundamental para a 

aceleração da tecnologia, no entanto são necessários métodos que possam 

utilizar os dados da melhor maneira possível, que seria aprender com todos eles. 

Esse aprendizado criaria uma outra nova tecnologia, ou seja, através de 

algoritmos de aprendizagem, sem a necessidade de programação, uma vez que, 

os dados ajudam no melhoramento da performance da máquina. A ausência de 

programação não é absoluta, mas sim um comando que programe o computador 

a aprender com as experiências anteriores por meio de treinamento. 

A tecnologia Machine Learning parece ter chamado para si todas as 

atenções no gênero inteligência artificial, o que é compreensível pelo que se 

propõe a gerar, ou seja, criou-se uma tecnologia que cria tecnologia, um sistema 

metodológico que se assemelha ao processo de aprendizado humano. Tal 

situação remete a seguinte pergunta: Se um computador tem a capacidade de 

aprender, como medir sua inteligência ou limitá-la? No atual processo que a IA 

se encontra são perguntas ainda sem respostas que causam, inclusive, 
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inquietações para muitos estudiosos da área que apontam para possíveis 

consequências não desejadas, como é o caso de não conseguir limitar o poder 

tecnológico autônomo. O historiador Yuval Harari vislumbra reflexos indesejados 

pelo uso da machine learning e denota a necessidade de limitação. 

Atualmente confiamos na Netflix para escolher filmes, e no Google 
Maps para decidir se viramos à direita ou à esquerda. Mas, uma vez 
que comecemos a contar com a IA para decidir o que estudar, onde 
trabalhar, a vida humana deixará de ser um drama de tomada de 
decisão. Eleições democráticas não farão muito sentido. Assim como 
a maior parte das religiões e obras de arte. (...). Quando a autoridade 
passa de humanos para algoritmos, não podemos mais ver o mundo 
como o campo de ação de indivíduos autônomos esforçando-se por 
fazer as escolhas certas. (HARARI, 2018, p.82-83).  

O machine learning é também conhecida por diversos nomes como: 

reconhecimentos de padrões, mineração de dados, descoberta de 

conhecimentos, análise preditiva, sistema auto organizado, aprendizado de 

máquinas etc. é uma tecnologia presente em diversos âmbitos e já utilizada em 

tarefas simples, como separação de e-mails de spam, até casos que requerem 

maior complexidade, como a escolha de quais medidas médicas devem ser 

tomadas. Não seria diferente a presença do machine learning em grandes 

empresas e um crescente investimento no seu processo de aprimoramento.  

Nas relações de consumo, o machine learning é um método bastante 

atuante, senão o mais utilizado para a apresentação de produtos e serviços ao 

consumidor e, consequentemente, tem bastante influência no poder decisório 

deste. 

Os algoritmos de aprendizado são os conciliadores: eles unem 
produtos e consumidores, rompendo a sobrecarga de informações. Se 
forem suficientemente inteligentes, você terá o melhor de dois mundos: 
a ampla gama de opções e o baixo custo da larga escala com o toque 
personalizado da pequena escala. Os aprendizes não são perfeitos, e 
geralmente a última etapa da decisão continua sendo uma tarefa 
humana, mas eles reduzem de maneira inteligente as opções a algo 
que uma pessoa possa gerenciar. (DOMINGOS, 2017, p.35) 
 

Pela citação de Pedro Domingos, resta claro o papel fundamental dos 

algoritmos de aprendizado na seleção de opções para que só assim haja a 

decisão por parte do consumidor do produto ou serviço.  Pode-se apontar a 

machine learning como a desenvolvedora da listagem a ser escolhida. No 

mesmo pensamento, o autor traz como exemplos os algoritmos do Google que 

decidem significativa parcela das informações que serão encontradas por quem 

busca, os da Amazon, quais produtos deverão ser comprados.  Pontualmente, é 
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de suma importância esclarecer que não faz parte desta pesquisa colocar a IA 

em posição inferior à que ocupa, bem como incitar uma análise deveras 

desconfiada do tema. Preza-se pela transparência e busca pela consciência 

humana diante de uma nova realidade repleta de inovações e, por isso, acredita-

se que merece uma atenção consciente por parte do consumidor. 

Em relação ao exemplo acima, é justo “confessar” o quão proveitoso foi o 

papel intermediador dos algoritmos de aprendizado na escolha de algumas 

obras bibliográficas no decorrer desta pesquisa. De acordo com buscas no 

Google sobre IA, algoritmos, direito do consumidor e garantias constitucionais, o 

site Amazon, além de apresentar suas ofertas a todo instante utilizando-se de 

réguas laterais (espaço publicitário), selecionou obras sobre assuntos 

pesquisados o que otimiza o tempo do consumidor, bem como cria um 

perfilamento de acordo com o interesse de cada um. Não se pode negar que é 

um serviço no qual o consumidor se sente “acarinhado” por tamanha presteza 

para consigo. Verdadeiramente a derradeira etapa é a do consumidor, no 

entanto, é inegável que o pesquisador teve sua escolha orientada por seleção 

que não formulou, porém trouxe uma economia de tempo, o que é bastante 

valoroso em uma sociedade tão veloz. 

Como exemplos, dentre tantas outras aplicações dos algoritmos de 

aprendizagem, existe a manutenção preditiva, que tem auxiliado grandes 

empresas monitorando equipamentos antes que estes apresentem vícios ou 

defeitos, reduzindo consubstancialmente custos, uma vez que evita o tempo de 

inatividade e, consequentemente, custos com segurança. O recrutamento de 

funcionários é uma situação onde o machine learning está presente em boa 

parcela dos setores de recursos humanos de médias e grandes empresas, tendo 

em vista tratar-se de um processo necessário e custoso pela análise de 

currículos, esta tecnologia simplifica a seleção a partir da análise das 

características de cada candidato. Outra forma de seleção de candidatos, porém 

não para empregos, são os aplicativos de relacionamento, que, por meio de 

algoritmos, seleciona possíveis pretendentes que o usuário possa se interessar 

a partir de suas experiências anteriores.  

Na seara consumerista, Tom Taulli (2020) apresenta duas aplicações do 

machine learning: experiência com o cliente e atendimento ao cliente. Vejamos: 
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Hoje em dia, os clientes querem uma experiência personalizada. Eles 
se acostumaram com isso usando serviços como Amazon.com e Uber. 
Com machine learning, uma empresa pode aproveitar seus dados para 
obter informações e aprender sobre o que realmente funciona. (...) nos 
últimos anos, foi possível presenciar o crescimento dos chatbots, que 
usam a machine learning para automatizar as interações com os 
clientes. (TAULLI, 2020, p. 71, 72). 

 

As interações entre clientes e empresas são ainda mais necessárias e 

precisas com a utilização da inteligência artificial. A atuação de tecnologias no 

trato com o consumidor cresce de forma considerável, tanto como medidas 

preventivas como reparadoras. Por uma ótica capitalista seria o bastante 

reverberar a máxima “o cliente tem sempre razão”, o que não é suficiente nessa 

nova realidade. O trajeto que a oferta percorre até o destinatário final, traz 

consigo inúmeras tarefas acopladas. Não é o bastante que a compra seja 

realizada, sendo necessário manter o cliente fiel, e, ainda mais, além de 

apresentar o produto ou serviço desejado antes mesmo do próprio desejo.  Para 

tanto, atitudes éticas são acionadas também como meio de captação de dados, 

valendo-se de tecnologias que auxiliam os algoritmos de aprendizagem. É o caso 

da NLP – Natural Language Processing (Processamento de Linguagem Natural) 

que nada mais é do que uma espécie de IA que atua no processo de 

compreensão de linguagem pelos computadores.  

Por intermédio da NLP, a machine learning consegue obter dados e 

aprender com estes a partir da linguagem e sua manipulação, como é o caso 

dos chatbots e assistentes virtuais. O que parecia o auge do futuro, a partir desta 

tecnologia tornou-se real, onde o click muitas vezes não é necessário. Conversar 

com máquinas, fazer buscas por voz, dar um comando de voz enquanto dirige 

são algumas maneiras que utilizamos o processamento de linguagem natural. 

Alguns assistentes virtuais são bastante usuais no cotidiano das pessoas e têm 

um potencial crescimento essencial para a indústria da IA, como exemplo da Siri 

da empresa Apple, Alexa da Amazon.com e Google Assistente. A popularização 

deste sistema aliada ao crescimento do e-commerce afetará positivamente o 

desenvolvimento de novos algoritmos de aprendizagem, ou seja, sob esta 

perspectiva, além de todas as funções que desempenham, assistentes virtuais 

e chatbots terão, cada vez, mais acesso à captação de dados, matéria prima 

para o desenvolvimento da IA. 
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 1.5 Aprendizado profundo - Deep learning 

 

Seria presunçoso afirmar que a IA é onipresente? Por uma perspectiva 

entusiasta, se não é, está a caminho (a passos largos) para alcançar todos os 

lugares e pessoas. Como dito, a IA encontra-se em um processo veloz e 

ininterrupto de evolução submersa em um sistema genial de auto 

sustentabilidade, a exemplo do machine learning. Característica preponderante 

da sociedade atual, a tecnologia alicerça todo o cotidiano das pessoas e 

mostrando-se a cada hora (senão, segundo) mais propensa à resolução de um 

novo problema. 

A IA é onisciente?  Trata-se de um questionamento que tende ao divino, 

ao inexplicável, porém não o é.  Pelo processo crescente de melhoramento da 

tecnologia, existem verdadeiras ramificações tecnológicas que se expandem e 

se aprofundam ainda mais. O aprendizado profundo (deep learning) é uma 

subárea da machine learning, e consiste em um sistema que processa 

quantidades enormes de dados com o objetivo de encontrar similitudes, 

paridades e padrões que os seres humanos não são capazes de detectar. 

Atualmente, a condição tecnológica não está apta para utilizar todo o potencial 

que se espera da deep learning, pois, para que cause o impacto que se propõe, 

necessita de enormes quantidades de dados e de tecnologia computacional que 

sirva como aparato, o que, ainda, não é possível. Isso não quer dizer que essa 

tecnologia esteja estagnada ou sem desenvolvimento; pelo contrário.  A 

utilização constante da internet por significativa parcela da população mundial, a 

alta tecnologia disponível nos smartphones (extremamente superior à tecnologia 

utilizada na primeira viagem do homem à lua) o que impulsiona a criação de 

novos dados, além do investimento de megaempresas norte-americanas e 

chinesas (principais polos atuais de IA) são fortes pontos que estimulam o rápido 

processamento do potencial da deep learning. 

A base de criação dessa tecnologia foi o cérebro humano, indo além das 

tecnologias anteriores que se limitavam a ensinar às máquinas atividades e 

capacidades humanas. Assim, a arquitetura cerebral foi usada como parâmetro. 

Foram construídas ramificações de neurônios artificiais também semelhantes 

aos neurônios biológicos. Dessa forma às redes neurais não são impostas regras 

a serem obedecidas, mas sim dados que permitem que a própria rede identifique 
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situações padrões, onde, por meio de dados em quantidades expressivas e um 

poder computacional, se assemelhe ao cérebro humano.  

Com investimento massivo no aprendizado profundo, algumas de suas 

aplicações demonstram ser bastante benéficas socialmente, como é o caso de 

diagnóstico do Mal de Alzheimer, gestão de energia elétrica e até prever 

terremotos, o que, por óbvio, poderia salvar diversas vidas e evitar prejuízos 

econômicos. Os principais investimentos nessa área da IA emanam dos EUA e 

da China. Esses dois polos de IA competem entre si para ocupar o ápice de 

conhecimento e desenvolvimento da IA, de modo que, essa concorrência acelera 

ainda mais o crescimento tecnológico no mundo. Porém, como se viu, para que 

haja exponencial desenvolvimento e evolução das novas tecnologias, dentre 

outros fatores existem a quantidade expressiva e suficiente de dados.  

Segundo Kai-Fu Lee (2019), na disputa pela hegemonia tecnológica, a 

China ultrapassa os EUA quanto ao volume de dados e como produtor de 

informações. Ciente da necessidade de dados, a China não mais tenta imitar as 

tecnologias norte-americanas, mas sim cria uma realidade única, onde os 

cidadãos passam a consumir internet para, praticamente, todas as atividades 

como pagamento de contas por meio de código de barras , entregadores de 

serviços delivery “povoaram” as ruas chinesas como resultado da aceitação do 

comércio eletrônico, compartilhamento de bicicletas onde os usuários poderiam 

utilizá-las a partir de escaneamento de código de barras em seus smartphones, 

são alguns exemplos de atividades chinesas que geram impressionantes 

quantidades de dados.  

O universo digital alternativo da China agora cria e captura oceanos de 
novos dados sobre o mundo real. Essa riqueza de informações sobre 
os usuários – sua localização a cada segundo do dia, como eles se 
deslocam, quais comidas preferem, quando e onde compram suas 
refeições e sua cerveja – será inestimável na era da implementação da 
IA. Isso dá a essas empresas um tesouro detalhado dos hábitos diários 
dos usuários, que podem ser combinados com algoritmos de 
aprendizado profundo para oferecer serviços sob medida, desde 
auditoria financeira até planejamento urbano. (LEE, 2019, p.31).  

Como bem explana o autor, a quantidade de dados disponíveis e em 

formação na China é uma valiosa fonte de matéria prima para a IA. Sendo o país 

mais populoso do mundo com aproximadamente 1,4 bilhão de pessoas7, é 

                                            
7 População da China. Disponível em < www.countrymetres.info >. Acesso em: 15 de abril de 
2020. 

http://www.countrymetres.info/
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translucida a estratégia das empresas chinesas e de outros lugares do mundo 

investirem em tecnologia naquele país. A título de exemplo de intensa aplicação 

de tecnologia é o superaplicativo WeChat, no qual estão reunidos todos os 

serviços que usualmente são utilizados. O WeChat conseguiu se tornar uma 

espécie de app universal, onde as pessoas podem conversar com amigos, pagar 

contas, desbloquear bicicletas compartilhadas, agendar consultas, negociar, 

fazer acordos negociais ou assistir vídeos e postar fotos.  

O que sugere ser uma simples reunião de funções, trata-se de uma 

maneira de ter sempre os consumidores em vista. Ser o país mais populoso do 

mundo denota ser também a maior população de consumidores, principalmente 

no caso da China que historicamente tem um apelo comercial muito robusto. 

Enumerando o que, em tese, se exige para a evolução bem-sucedida da IA, resta 

claro que esta potência asiática reúne importantes itens para desenvolver a IA 

em escala global, quais sejam: Big data, poder de computação e profissionais de 

tecnologia especializada.  Pelo incentivo à cultura tecnológica em uma 

população de mais de um bilhão de pessoas, a criação de dados é uma grande 

vantagem da China frente aos demais países que investem em IA, 

principalmente no que tange às relações de consumo.  

Conforme Kai – Fu Lee (2019) a utilização da deep learning com uma 

significativa quantidade de dados promove o melhoramento dos produtos e dos 

serviços das empresas que se valem dessa tecnologia, atraindo, por conseguinte 

mais consumidores num processo de fidelização por meio de perfilamento. Ou 

seja, incidirá fortemente nas empresas concorrente, o que, a grosso modo, 

parece uma boa alternativa para estimular a concorrência. Porém não há como 

concorrer com empresas que monopolizam esse tipo de tecnologia, resultando 

no afastamento das empresas líderes em relação às empresas defasadas.  

O relacionamento do aprendizado profundo com os dados promove um 
círculo virtuoso para fortalecer os melhores produtos e empresas: mais 
dados levam a produtos melhores, o que por sua vez atrai mais 
usuários, que geram mais informações, que melhoram ainda mais o 
produto. Essa combinação de dados e dinheiro também atrai os 
principais talentos da inteligência artificial para as empresas em 
destaque, ampliando a distância entre os líderes do setor e os 
retardatários. (LEE, 2019, p. 34). 
 

O resultado do alto investimento das grandes marcas em IA é notório ao 

observar o crescimento da utilização da tecnologia nas relações de consumo. 

Pesquisar preços em lojas físicas já não é uma prática nos dias atuais. A 
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pesquisa persiste, inclusive por meio de algoritmos que, prontamente, apontam 

ao consumidor a variação de preços e distância da loja mais próxima, caso 

queira retirar o produto. Além disso é comum na fase pré-contratual, ou seja, no 

momento de oferta, em que o produto se apresenta ao consumidor por meio da 

publicidade, que as pesquisas feitas anteriormente pelo consumidor voltem a 

aparecer como formato de oferta. Esse artifício é fruto de inferências de 

algoritmos de aprendizagem, onde muitas vezes, por intermédio do deep 

learning detecta padrões de experiências anteriores e lança ao consumidor um 

produto ou serviço que, aparentemente, não faria parte dos planos de compra. 

Vê-se a oferta antes do próprio desejo. 

As grandes campanhas publicitárias cumprem sua função na medida em 

que diminuem a distância entre a marca e o consumidor, apresentando a este 

último, símbolos e identidades dos produtos e serviços onde, muitas vezes, são 

reconhecidos e escolhidos – mesmo que inconscientemente – como prediletos. 

Ou seja, o poder da consolidação da marca atua como fator que influencia 

fortemente as escolhas do consumidor. Em primeiro plano, a influência da 

publicidade não seria um problema, pois, como elucida Cláudia Lima Marques, 

esta cria para o fornecedor a obrigação de manter sua oferta nos termos que foi 

veiculada e cumprir com seus deveres anexos de lealdade, informação e 

cuidado. (MARQUES, 2011) 

Gostos, desejos e preferências são transformados em dados, que são 

criados ininterruptamente pelos usuários na medida que utilizam seus produtos 

tecnológicos. É o que se chama de Internet das Coisas.  

 

1.6 Internet das coisas – Internet of things – IoT 

 

Mais presente do que se imagina (ou se deseja) a internet das coisas é a 

infraestrutura global que interconecta coisas, sejam elas físicas ou virtuais ao ser 

humano. Segundo Magrani: 

A expressão IoT (sigla do inglês, Internet of Things), é utilizada para 
designar a conectividade e interação entre vários tipos de objetos do 
dia a dia, sensíveis à internet.  Fazem parte desse conceito os 
dispositivos de nosso cotidiano que são equipados com sensores 
capazes de captar aspectos do mundo real, como, por exemplo: 
temperatura, umidade e presença, e enviá-los a centrais que recebem 
estas informações e as utilizam de forma inteligente. A sigla refere-se 
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a um mundo onde objetos e pessoas, assim como dados e ambientes 
virtuais, interagem uns com os outros no espaço e no tempo. 
(MAGRANI, 2019, p.29). 

Esta conexão, tão comumente utilizada, é a materialização da era digital 

aos consumidores. Falar em matéria digital, mesmo parecendo uma afirmação 

contraditória, não o é. Vejamos.  Desde a terceira revolução industrial, 

caracterizada pelo uso da tecnologia computacional, inovações e quadros de 

constantes evoluções quanto à maneira de nos relacionarmos, a tecnologia é 

posta em um estado de pertencimento à vida das pessoas que dela se utilizam. 

Não deveria causar estranhamento o fato de grande parcela dos jovens 

apresentarem forte dependência de seus smartphones. Tal dependência é 

motivo de estudos e questionamentos constantes acerca do que se perde no 

mundo real quando boa parte do tempo é canalizada para o mundo virtual.  

Porém um fato simples não é observado. Esta é a realidade que conhecem, que 

nasceram e acompanham, velozmente, todas as suas inovações. Por óbvio, não 

se trata de casos excepcionais ou tendenciosos ao vício, mas sim de um 

comportamento observado genericamente.  

A aproximação entre pessoas e máquinas não é tão atual, e se deve à 

facilitação e comodidade do uso dos aparelhos, seja pela disponibilidade de 

conexão, o que requer democratizar o acesso à internet, seja pelo tamanho dos 

aparelhos e funções que dispõem, em suma, graças à Lei de Moore, que 

consiste na observância na redução do tamanho dos computadores, no aumento 

de sua velocidade e no seu valor.  

Para Klaus Schwab (2019) mesmo que as reduções de custo e os 

aumentos do desempenho sejam bastante significativas e impressionantes, é 

necessário que persista nesse ritmo, uma vez que a tecnologia utilizada como 

meio de alcance informacional é um poderoso motivador de oportunidades 

econômicas, lembrando que mais de 4 bilhões de pessoas ao redor do mundo 

ainda não têm acesso à internet:  

A manutenção da Lei de Moore representa um desafio. Há vários anos, 
os fabricantes de chips e cientistas de materiais estão preocupados 
com os atuais limites físicos que se apresentam à redução do tamanho 
dos transistores. O aumento da velocidade e a diminuição do consumo 
de energia (conhecida como Lei de Dennard) dos transistores já 
cessaram há quase uma década. Hoje, os transistores são menores 
que um vírus; 14 nanômetros (nm) é atualmente o menor padrão 
comercial. Chips menores (10 nm) entraram em produção em 2017, 
com planos para que uma fábrica da Intel produza modelos de 7 nm 
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dentro dos próximos cinco anos. Para efeito de comparação, um cabelo 
humano tem 50.000 nm de diâmetro. (SCHWAB, 2019, p.121). 

Observa-se que sem os grandes avanços quanto à redução do tamanho 

dos computadores, não seria possível o benefício atual da tecnologia pela 

população, como é o caso dos smartphones, que são um bom exemplo de 

tecnologia móvel e acessível com processadores e dispositivos de 

armazenamento compactos. É fácil constatar que essa conectividade entre o 

homem e a máquina não tende a estagnar. Cada vez mais o acesso à tecnologia 

apresenta ao consumidor uma vasta lista de oportunidades, no entanto por um 

mesmo canal. Se o consumidor não tem o mundo em suas mãos, tem uma 

grande janela para acessá-lo. 

Estar o tempo todo conectado pode soar como um aprisionamento. Estar 

conectado ininterruptamente é saber que localização, conversas, acessos, 

postagens, pesquisas e, até, movimentos corporais não se restringem ao 

percurso entre o usuário e o aparelho. A internet das coisas, a depender do 

referencial, cria um laço ou uma vigilância constante. Não faz parte do objeto, 

tampouco dos objetivos deste estudo adentrar na seara da privacidade do 

consumidor. No entanto, não há como dialogar com esta temática sem acessar, 

de forma sutil, essa realidade, que é, justamente, uma das consequências da 

IoT.  

Fernanda Bruno aborda em sua obra “Máquinas de ver; máquinas de ser” 

a questão da vigilância vinculada à tecnologia. Enumera alguns atributos que 

constituem a vigilância como dispositivo nas sociedades contemporâneas, 

dentre os quais aponta: 

Primeiramente, de uma vigilância que tende a se tornar cada vez mais 
ubíqua e incorporada aos diversos dispositivos tecnológicos, serviços 
e ambientes que usamos cotidianamente, mas que se exerce de modo 
descentralizado, sem hierarquias estáveis e com uma diversidade de 
propósitos, funções e significações nos mais diferentes setores: nas 
medidas de segurança e coordenação da circulação de pessoas, 
informações e bens, nas práticas de consumo e nas estratégias de 
marketing, nos meios de comunicação, entretenimento e sociabilidade, 
na prestação de serviços etc. (BRUNO, 2013, p.29). 

Verdadeiramente, em sua grande maioria, os usuários não se sentem 

vigiados, caso contrário partiria deles algum tipo de repúdio ao sistema, o que 

não há proporcionalmente ao acesso à intimidade e privacidade das pessoas. 

Uma excelente maneira de evitar esse tipo de situação é “maquiar” o real 

interesse, que é a captação de dados, com o entretenimento. Porém essa 
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maneira de coletar dados depende muito da cultura de cada país em que atua. 

Kai-Fu Lee exemplifica do seguinte modo: 

Esse tipo de coleta de dados pode não ser bem-visto para muitos norte-
americanos. Eles não querem que o Big Brother ou a América 
corporativa saibam tanto sobre o que estão fazendo. Mas o povo 
chinês aceita que o seu rosto, voz e escolhas de compra sejam 
capturados e digitalizados. Esse é outro exemplo da maior disposição 
chinesa para trocar algum grau de privacidade por conveniência. (LEE, 
2019, p.152).  

A internet das coisas, por si, apresenta uma forte ideia de conectividade 

não apenas entre pessoas e máquinas, como também entre máquinas. Esta 

situação é característica de um cenário bastante novo e que ainda é alvo de 

discussões, que é a evolução da Internet 2.0 para internet 3.0, também 

denominada web 2.0 e 3.0. Estas classificações se referem ao modo de uso da 

internet, onde houve significativas mudanças de comportamento de empresas, 

mercado e de usuários na utilização da rede. Este “progresso”, no sentido 

tecnológico, é justificado pelo grau de interatividade no decorrer dos anos.  

Internet 2.0 apresentou um grau de interação entre o usuário e a rede 

mais significativo, ultrapassando pesquisa e leituras de informações, ou seja, 

uma posição passiva característica da internet 1.0. Diante do crescente número 

de usuários foi natural a mudança de comportamento das empresas ao utilizarem 

a web e suas ferramentas como meio de interagir com aqueles que a usavam. 

Ao invés de apenas receber a informação, o usuário tornou-se gerador de 

conteúdo a partir da criação de provedores de hospedagem, como é o caso de 

blogs, sites para o compartilhamento e publicação de vídeos como Youtube.com, 

redes sociais a exemplos do Facebook e Instagram, ou seja, o cyberespaço 

dispunha de uma vasta listagem de oportunidades para a criação e 

compartilhamento de conteúdo, incentivando a frequência de uso da internet.  

No entanto, como já apresentado, o aumento do uso da tecnologia é 

proporcional ao aumento de dados fabricados, o que despertou interesse de 

grandes empresas de IA diante de uma infinidade de dados criados sobre e pelo 

usuário de forma gratuita.  

A “internet 3.0″ se caracteriza principalmente pela organização dessas 

informações sobre o próprio usuário/consumidor, especialmente para que as 

máquinas possam processar melhor as tendências e otimizar as experiências 

deste usuário na web. Ou seja, os sistemas se mostram mais preparados para 
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entender melhor o que o usuário deseja e para ajudá-lo com mais eficiência.8 Ou 

seja, a internet 3.0 é a atual fase na qual se encontra a IA, onde, por meio da 

machine learning, os dados disponíveis criados em grandes quantidades servem 

como combustível para o melhoramento e avanço da tecnologia, expandindo os 

meios de previsão de comportamentos e estratégias de ação. Além disso, a 

internet 3.0 potencializa algo bastante caro para os dias atuais: a visibilidade. 

Mesmo estando muito clara a raiz psicológica e sociológica da necessidade de 

ser visto, esta pesquisa não adentrará nestas ciências a fim de não se afastar de 

seu objeto. Assim, a visibilidade impulsionada, potencializada ou despertada 

pela web 3.0 apresenta-se, também como uma nova e eficaz ferramenta de 

captação de dados, que através do entretenimento estimula o uso participativo 

e integrador no cyberespaço. Keen (2012, p. 29-30) aponta que “o que antes 

vimos como prisão é agora considerado um parque de diversões; o que antes 

era encarado como dor hoje é visto como prazer. A era analógica da grande 

exibição é substituída pela era digital do grande exibicionismo” 

Vê-se que imerso na nova realidade da internet 3.0 é natural que haja 

mudanças no que tange o comportamento do consumidor. O SEBRAE9 

apresenta uma boa e otimista visão desse novo modelo de consumidor, 

denominado “consumidor 3.0”: 

Mais comunicativo e reivindicativo [...] realiza compras pela web e faz 
pesquisas em diversos sites antes de efetuar a transação, além disso 
utiliza ambiente multicanal para se informar sobre o produto e as 
condições de pagamento. Esse consumidor realiza suas compras e 
pesquisas sobre os produtos através da internet por meio de seus 
diversos ambientes de interação – redes sociais, blog, sites. Ele 
também é mais interativo, comunicativo, reivindicativo e opinativo, 
buscando maior comunicação com a empresa. 

Realmente, o consumidor exerce um novo e fundamental papel nas 

normas que ditam o progresso econômico, principalmente, devido a IA. A 

onipresença da IA no cotidiano das pessoas disponibiliza uma infinidade de 

oportunidades de acessos e usos da tecnologia. Esta reunião, da grande maioria 

das tarefas diárias, está nas mãos – literalmente - do usuário, o que lhe confere 

                                            
8  FERREIRA Júlio César. Esclarecendo sobre web 2.0 e web 3.0. Disponível em: 

<https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/marketing/esclarecendo-sobre-web-

/57519>. Acesso em 22 abr. 2020. 
9 SEBRAE Consumidor 3.0 Disponível em: 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/Consumidor-3.0 Acesso em: 22 agosto. 
2019. 

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/marketing/esclarecendo-sobre-web-/57519
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/marketing/esclarecendo-sobre-web-/57519
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um expressivo potencial de consumo e, consequentemente, geração de dados. 

Necessário, no que tange a IoT, é apontar que, mesmo, em algumas situações, 

quando a tecnologia não está ao alcance do consumidor, aquela chegará a ele 

de alguma forma, seja por necessidade, imposição ou estratégias que não o 

permita optar. Conforme preceitua Philip Kotler  

 
Desde o início do ano 2000, a tecnologia da informação penetrou o 
mercado mainstream, transformando-se no que consideramos hoje a 
nova onda de tecnologia. Essa nova onda abrange uma tecnologia que 
permite a conectividade e a interatividade entre indivíduos e grupos. A 
nova onda de tecnologia é formada por três grandes forças: 
computadores e celulares baratos, Internet de baixo custo e fonte 
aberta.1 A tecnologia permite que os indivíduos se expressem e 
colaborem entre si. O surgimento da nova onda de tecnologia marca a 
era que Scott McNealy, CEO da Sun Microsystems, intitulou de era da 
participação. Na era da participação, as pessoas criam e consomem 
notícias, ideias e entretenimento. A nova onda de tecnologia 
transforma as pessoas de consumidores em prosumidores. (KOTLER, 
2012, p.07). 

A expressão “prosumidores” utilizada pelo autor, denota a ideia de que o 

consumidor se vale de um leque ainda maior de oportunidades inserido no 

universo da IA, e por isso, gera conteúdo e o define. Kotler, em sua versão sobre 

marketing mais atualizada, a chamada Marketing 4.0, assevera uma forma 

distinta de tratamento ao consumidor inserido em relações pessoais no 

cyberespaço, porém este ponto será aprofundado em capítulo posterior. 

Diferentemente das “versões” anteriores, o consumidor atual utiliza a tecnologia 

ao seu favor à medida que tem à frente uma variedade de opções para escolher, 

o que, por óbvio, o torna ainda mais exigente e articuloso nas suas escolhas. No 

entanto, pela lógica da internet das coisas, ou seja, pela disseminação da 

tecnologia em, praticamente, todos os objetos que o consumidor dispõe, a 

interconectividade entre os objetos e entre produtos e os seres humanos cria um 

pseudo cenário de autonomia, uma vez que, em verdade, todo esse processo de 

pesquisa e, enfim, de escolha é formatado por intermédio de algoritmos, 

sugerindo ao consumidor que a decisão é sua.  

A lógica da big data, como grande processamento diário de dados, que 

dá fundamento às tecnologias da IA, como o machine learning e deep learning 

foi bem aproveitada pelo mercado da internet das coisas. Produtos que já 

atingem a serventia a que se destinam são readaptados para se tornarem 

“inteligentes” sem que haja a necessidade para tal, é o que se chama de internet 
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das coisas inúteis. Essa tendência de inserir IA a tudo, pode resvalar em dois 

pontos: encarecer o produto e o rápido descarte pelo não aproveitamento. Para 

ilustrar seguem alguns exemplos. Dispender de fio dental inteligente, que, parte 

do pressuposto que cortar o fio dental no tamanho correto é estressante, 

realizando assim a tarefa do usuário. Além do RollScout, um suporte de papel 

higiênico conectado, que usa sensores que avisam via notificações para o 

smartphone quando o rolo de papel está acabando10. Observa-se que são 

produtos inteligentes que questionam a inteligência humana. Já por uma visão 

mercadológica, a médio e longo prazo, a IoT inúteis além de lesar o consumidor 

ao valorizar que não apresenta serventia, pode pôr em risco a credibilidade da 

marca e da própria IA à medida que, forçosamente, expande a ideia de que tudo 

o que contém IA é sinal de evolução e progresso.  

Não se pretende, aqui, confabular em torno da uma possível estratégia de 

abordagem em relação à IA e ao consumo. No entanto, diante da propagação, 

muitas vezes desnecessária, da IoT, surge o questionamento: produtos 

tecnológicos munidos de IA, verdadeiramente, têm serventia ao consumidor ou 

apenas às empresas fornecedoras? 

Devemos refletir ainda sobre os impactos desses produtos sobre nosso 
comportamento. Tudo isso é incorporado à nossa rotina de forma 
imperceptível, mas causa, rapidamente, uma alta dependência pelo 
conforto e pela comodidade que essa nova realidade nos traz. 
Devemos nos preocupar em como a ampliação da nossa conexão com 
as “coisas” será capaz de gerar efeitos positivos na sociedade, 
melhorando nosso bem-estar, nossos relacionamentos interpessoais e 
atendendo a requisitos de utilidade e função social. (MAGRANI, 2019, 
p.48). 

O raciocínio demonstrado pelo autor é muito pontual e benéfico ao que 

aqui se defende. O que aparentemente se apresenta como um grande salto ao 

progresso da tecnologia (o que não deixa de ser) traz consigo questões éticas 

que não podem nem devem ser afastadas. A interconectividade de tudo, ou seja, 

de todas as coisas, em primeiro plano sugestiona conforto e facilitação da vida 

humana em sociedade conectada, na sociedade em rede; no entanto as 

limitações e transparência quanto ao seu real objetivo devem ser questionadas 

e postas em prática. Não se trata apenas de uma regulação de comportamento 

                                            
10 CARDOSO, Carlos. A internet das coisas inúteis. Disponível em 
<https://meiobit.com/396909/internet-das-coisas-inuteis-suporte-de-papel-higienico-
conectado/>. Acesso em 16 abr. 2020. 

https://meiobit.com/396909/internet-das-coisas-inuteis-suporte-de-papel-higienico-conectado/
https://meiobit.com/396909/internet-das-coisas-inuteis-suporte-de-papel-higienico-conectado/
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nas relações consumeristas, mas sim de respeito às liberdades e garantias 

individuais que regem essas relações.  

Acredita-se que não há intenção de retroceder o avanço tecnológico, 

afinal trata-se de progresso, de desenvolvimento. Porém, como toda e qualquer 

mudança de paradigma traz em si a necessidade latente de ajustes preventivos 

que devem ser amparados por princípios, direitos e garantias constitucionais, 

principalmente diante de uma inédita realidade social que é a sociedade em rede. 

1.7  As quatro ondas da IA 

 

Justamente por esse crescimento exponencial da IA, que alcança todos 

os setores da sociedade, faz-se necessário adentrar no que Kai-Fu Lee chama 

de “ondas da IA”. Aliado a dados bastante robustos, o autor prospecta um avanço 

cada vez maior das tecnologias que formam a IA. Ao analisar o real impacto 

dessa nova era, vê-se que em comparação aos empecilhos e questionamentos 

impostos quanto ao seu progresso, a IA tem “apostadores” convictos que lhe 

fornecem subsídios essenciais: Grande volume de dados, fruto de uma 

população cada vez mais conectada que minora seu direto à privacidade em 

troca de comodidade e entretenimento; tecnologia computacional, que só tende 

a crescer fruto de grandes investimentos, bem como pelo formato de 

aprendizado de máquina; além de profissionais ávidos para fomentar ainda mais 

a IA, sendo disputados e valorizados pelas duas maiores potências na área, EUA 

e China.  

Kai-Fu Lee (2019) aponta quatro ondas da IA, onde cada uma dispõe de 

potencial da IA de maneira distinta para inserir profundamente a tecnologia em 

nosso cotidiano: IA de internet, IA de negócios, IA de percepção e IA autônoma. 

Cada onda se alimenta de dados específicos para atuar no ramo que se destina, 

o que demonstra o processo de alcance em larga escala da IA, rumo à ideia de 

IA forte, ou seja, IA geral. Para entendermos o impacto dessas ondas no objeto 

de estudo desta pesquisa, é de suma importância conhecer cada onda para 

apontar o real impacto, seja ele mediato ou imediato ao consumidor.  
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1.7.1. Primeira onda: IA da internet 

 

A IA da internet já se encontra arraigada na vida dos seus usuários, no 

entanto, estes não sabem disso. Esta onda calha muito bem no que fora dito 

acerca da IA inserida no cotidiano das pessoas, afinal é bastante comum, quiçá 

uma regra, “sugestões” de vídeos no YouTube que levam o usuário do serviço a 

um ciclo interminável de vídeos, ou de uma playlist prontamente selecionada a 

partir de escolhas anteriores, no Spotify para o deleite do ouvinte, além de uma 

lista disponível na Amazon.com dos livros que por ventura o leitor possa se 

interessar. Esses acontecimentos se apresentam como benefícios a quem os 

usa (ou como aprisionamento, a depender do grau de consciência), que servem, 

ao consumidor, como uma grande e eficaz ferramenta de otimização de tempo. 

No entanto, por uma ótica consumerista, baseada no respeito à garantia da 

defesa do consumidor, bem como à sua condição principiológica de 

vulnerabilidade, agem como motores de recomendação, o que veremos adiante, 

meios de modulação de comportamento. 

As pessoas no geral, acham que isso significa que a internet está 
“ficando melhor” – ou seja, que está nos dando o que queremos – e se 
tornando mais viciante com o tempo. No entanto, isso também é uma 
prova do poder da IA de aprender sobre nós por meio de dados e 
otimização, a fim de mostrar o que desejamos. Essa otimização se 
traduziu em fortes aumentos nos lucros das empresas de internet 
estabelecidas que ganham dinheiro com nossos cliques: os Googles, 
Baidus, Alibabas e YouTubes do mundo. (LEE, 2019, p. 133). 

A sensação de afago que a IA da internet traz aos seus usuários é um 

vetor que impulsiona o seu crescimento e expande ainda mais suas fronteiras, à 

medida que estimula o uso de serviços e, por conseguinte, faz com que o 

consumidor destes crie uma quantidade de dados significativa para serem 

processados e monetizados, corroborando com o que aqui se estuda, o potencial 

da inteligência artificial em se alimentar dos dados que são gerados, o que é 

bastante óbvio porém imperceptível aos consumidores. Os métodos para a 

criação desse falso cenário de comodidade, foram os mesmos utilizados pela 

Cambridge Analytica na campanha presidencial dos EUA em 2016 no 
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atingimento dos eleitores pelos dados dispostos no Facebook. 11 A empresa 

utilizou algoritmos capazes de criar perfis psicológicos a partir de dados dos 

usuários do Facebook.  

1.7.2. Segunda onda: IA de negócios 

 

Conforme Lee (2019), diferentemente da primeira onda que aproveita os 

dados dos usuários enquanto estes navegam no cyberespaço, a IA de negócios 

utiliza bancos de dados de empresas que foram compostos durante décadas, o 

que é um grande passo na aplicação da tecnologia, ou seja, enormes 

quantidades de dados. A par do “tesouro”, a IA de negócios processa e manipula 

esses dados a fim de correlacionar todas as decisões históricas dentro de uma 

lógica de organização que muitas vezes passam despercebida pelo ser humano, 

onde este, em princípio, não consegue identificar ligação entre o dado analisado 

e a meta, com o intuito de otimizar resultados por intermédio de predições. Esta 

onda se encontra forte e facilmente em setores financeiros que, pela rotulação 

destes dados, conseguem prever seus resultados, como é o caso, por exemplo 

de empréstimos, investimentos e até contrato de seguro de vida.  

Dessa forma, é provável que o uso desta inteligência cause alguns danos 

nas relações de consumo, como é o caso de algum pedido de empréstimo ou 

um MEI que precise de uma linha de crédito para investir em seu negócio. Nesse 

caso, ao invés de requerer inúmeras informações, se vale apenas do acesso aos 

dados do telefone, onde cria um perfil para prever se o empréstimo será pago ou 

não. O autor exemplifica essa onda de IA com a empresa Smart Finance, que 

utiliza algoritmos de aprendizado profundo para predizer se a liberação do crédito 

é viável ou não, por meio de análise de dados que, ao ser humano, parecem 

irrelevantes.  

O que a bateria do celular de um candidato tem a ver com o crédito? 
Esse é o tipo de pergunta que não pode ser respondida em termos de 
causa e efeito simples. Mas não é um sinal das limitações da IA. É um 
sinal das limitações de nossas próprias mentes em reconhecer 
correlações escondidas dentro de fluxos massivos de dados. 
Treinando seus algoritmos em milhões de empréstimos – muitos que 
foram pagos e alguns que não -, a Smart Finance descobriu milhares 
de características fracas que estão correlacionadas com a 

                                            
11  Como os dados de milhões de usuários do Facebook foram usados na campanha de 
Trump. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-43705839>. Acesso em 12 abr. 
2020. 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-43705839
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credibilidade, mesmo que essas correlações não possam ser 
explicadas de uma maneira simples que os humanos possam 
entender. (LEE, 2019, p. 139). 

A tarefa do algoritmo ao analisar o perfil do propenso contratante exclui 

um ponto bastante importante para o consumidor: a transparência. Diante de 

uma situação de necessidade, ao requerer um empréstimo, por exemplo, é fato 

que o consumidor precisa estar ciente do porquê seu pedido não foi atendido.  

Geralmente o alcance de pontos, chamados comumente de “scores”12 que trata-

se de “uma ferramenta de avaliação estatística, que analisa uma série de 

informações do consumidor e indica, por meio de uma pontuação, o grau de risco 

de inadimplência deste consumidor. ” Acontece que, a utilização dessa 

ferramenta pelo algoritmo não expõe nem à empresa que o utiliza, nem ao 

consumidor quais foram os pré-requisitos analisados, podendo resultar em um 

comportamento, muitas vezes, preconceituoso. 

A IA de negócios também está presente na tomada de decisões do 

judiciário e da medicina. Ainda não atingiu o patamar de autonomia a despeito 

de todas as etapas que essas ciências atuam; no entanto, servem como 

instrumentos que auxiliam na análise de provas, prolação de sentenças bem 

como nos diagnósticos médicos e orientação de tratamentos a serem seguidos. 

 

1.7.3. Terceira onda: IA de percepção 

Reconhecer vozes, imagens, músicas era uma das capacidades 

eminentemente humanas antes da IA de percepção. Apesar de armazenarem 

documentos não os reconheciam como tal, apenas como um agrupamento de 

informações. A terceira onda expande significativamente essas aptidões aos 

computadores, onde, agora, os algoritmos podem distinguir e classificar áudios 

e imagens de acordo com suas semelhanças ou formatos. Resultado disso são 

álbuns criados nos smartphones separados por tempo, localização ou temática, 

como por exemplo “férias”, “praia”, “festas”, “família”, “campo” etc. Além disso, a 

tecnologia reconhece os rostos das pessoas presentes nas fotos e cataloga em 

                                            
12 O que é score e para que serve. Disponível em: < https://jurosbaixos.com.br/conteudo/o-que-
e-score-e-para-que-serve/>. Acesso em 22 abr. 2020. 

https://jurosbaixos.com.br/conteudo/o-que-e-score-e-para-que-serve/
https://jurosbaixos.com.br/conteudo/o-que-e-score-e-para-que-serve/
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pastas distintas. Vê-se, claramente, uma interação maior do ambiente virtual 

com o físico. 

A terceira onda de IA trata de ampliar e expandir esse poder para todo 
nosso ambiente de vida, digitalizando o mundo ao nosso redor através 
da proliferação de sensores e dispositivos inteligentes. Esses 
dispositivos estão transformando o nosso mundo físico em dados 
digitais que podem ser analisados e otimizados por algoritmos do 
aprendizado profundo. (LEE, 2019, p.144). 

A presença de dispositivos e sensores no ambiente virtual, como 

apresenta o autor, reporta ao uso da internet das coisas, como tratado em tópico 

próprio, que, como vimos, tende a se expandir velozmente e, como resultado, 

criar ambientes propícios para a captura ininterrupta de dados. Esta já a 

realidade de muitas pessoas com o uso de tecnologias inseridas em produtos 

comumente usados no cotidiano, como fazer um pedido pelo Ifood, utilizar o Uber 

ou fazer compras pelo Amazon. Esses exemplos fazem parte de que ambiente, 

afinal, físico ou virtual? Lee chama esses novos ambientes de OMO: on-line-

merge-off-line (on-line combinado com off-line). Com o avanço da IA, esse novo 

ambiente se orienta para ser implementado com mais robustez, uma vez que se 

mostra conveniente e ainda mais cômodo aos usuários de internet. O 

questionamento do que é ou não virtual tem prazo determinado de acabar, 

justamente pela interação desses dois mundos. Para as relações de consumo, 

a terceira onda será, no mínimo, marcante pelo estímulo e quebra de barreiras 

às compras. 

Grande parte de nossa atividade diária ainda seguirá nossos padrões 
estabelecidos todos os dias, mas a digitalização do mundo eliminará 
os pontos comuns de fricção e adaptará os serviços a cada indivíduo. 
Trarão a conveniência e a abundância do mundo on-line para nossa 
realidade off-line. Da mesma forma importante, ao compreender e 
prever os hábitos de cada cliente, essas lojas farão grandes melhorias 
em suas cadeias de suprimentos, reduzindo o desperdício de alimentos 
e aumentando a lucratividade. (LEE, 2019, p.148). 

A predição caracteriza muito bem esta onda da IA. A utilização de 

algoritmos de aprendizagem profunda no perfilamento de cada indivíduo é uma 

estratégia de crescimento tanto da internet das coisas, bem como da modulação 

de comportamento a partir do acúmulo e processamento de dados. 
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1.7.4. Quarta onda: IA autônoma 

Segundo Kai-Fu Lee 

A IA autônoma representa a integração e a culminação das 
três ondas anteriores, unindo a capacidade das máquinas 
de fusão de otimizar a partir de conjuntos de dados 
extremamente complexos com suas novas capacidades 
sensoriais. Combinar esses poderes sobre-humanos 
produz máquinas que não apenas compreendem o mundo 
ao seu redor – elas conseguem moldá-lo. (LEE, 2019, 
p.156). 

Para assimilar a IA autônoma é preciso, primeiramente, diferenciar 

automatização de automação. Hoje em dia já se dispõe de máquinas 

automatizadas que, inclusive, geraram e ainda geram fervorosos debates acerca 

da substituição do homem pela máquina. O agronegócio é um ramo que já utiliza 

bastante máquinas automatizadas, como tratores com piloto automático e 

drones (veículos aéreos não tripulados) de pulverização que possuem 

informações armazenadas das condições meteorológicas do local, ao se 

aproximarem de sensores que analisam em tempo real essas mesmas 

informações, ocorre o “cruzamento” das informações padrões (armazenadas) 

com as do tempo real, com isso o drone é capaz de liberar o agroquímico na 

quantidade necessária.13 Em pesquisa desta temática a confusão ainda persiste, 

por isso Lee (2019) aponta muitas máquinas utilizadas, como no caso do 

exemplo citado, como automatizada e não como autônomas. 

Elas podem repetir uma ação, mas não podem tomar decisões ou 
improvisar de acordo com a mudança das condições. Inteiramente 
cegas para as entradas visuais, devem ser controladas por um ser 
humano ou operar em uma única trilha imutável. Podem executar 
tarefas repetitivas, mas não podem lidar com desvios ou 
irregularidades nos objetos que manipulam. No entanto, fornecendo às 
máquinas o poder de visão, o sentido do tato e a capacidade de 
otimizar os dados, podemos expandir muito o número de tarefas que 
elas podem resolver. (LEE, 2019, p.157). 

A quarta onda está perfeitamente inserida nos filmes e obras futuristas 

que comumente relacionam-se à IA, como é o caso dos carros autônomos que 

vêm a calhar quando o propósito é entender a IA autônoma. Mesmo não tendo 

essa tecnologia à disposição, ela já vem sendo trabalhada pela Google e pela 

                                            
13 Uso de tecnologia automática e autônoma no campo. Disponível em: 

<http://www.usp.br/portalbiossistemas/?p=8044>. Acesso em: 22 abr. 2020. 

http://www.usp.br/portalbiossistemas/?p=8044
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Tesla, porém os bilhões de quilômetros de dados necessários, a reformulação 

total das ruas e avenidas, bem como a tecnologia de interação entre todos os 

veículos são fatores que limitam o avanço da automação. Outro ponto a ser 

considerado, bastante relevante e indispensável em qualquer sociedade é ética. 

Como ensinar ética e moral às máquinas já que se tratam de ciências 

predominantemente humanas. Harari (2018) traz um dilema moral neste entorno.  

Por exemplo, suponha que dois garotos correndo atrás de uma bola 
vejam-se bem em frente a um carro autodirigido. Com base em seus 
cálculos instantâneos, o algoritmo que dirige o carro conclui que a 
única maneira de evitar atingir os dois garotos é desviar para a pista 
oposta, e arriscar colidir com um caminhão que vem em sentido 
contrário. O algoritmo calcula que num caso assim há 70% de 
probabilidades de que o dono do carro – que dorme no banco traseiro 
– morra. O que o algoritmo deveria fazer? (HARARI, 2018, p. 84). 

Dilemas morais, como se sabe, não são matemáticos e deles não se extrai 

uma resposta correta. Assim, são bastante salutares e estimulam calorosas 

discussões em aulas de ética e filosofia, como no dilema do “Bonde 

desgovernado”14 de Michael Sandel. No entanto, não é o caso. Provavelmente, 

situações como a trazida pelo autor irão acontecer em grande quantidade, o que 

não há solução por ora. Seria o caso de uma programação prévia por mando de 

cada comprador? Escolher matar ou morrer? Quem responsabilizar diante do 

infortúnio? Seria, realmente, um infortúnio? Questionamentos não faltarão, 

principalmente nesse novo formato social que o mundo está inserido, na 

Sociedade em rede. 

 

 

 

 

 

 

                                            
14 O dilema do “Bonde desgovernado” é apresentado por Michael Sandel na obra Justiça. O que 
é fazer a coisa certa? No qual apresenta uma situação hipotética que ajudam a colocar em 
questão princípios morais. 
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CAPÍTULO 2. SOCIEDADE EM REDE 

 

É notória a transformação da sociedade, em escala mundial, 

principalmente nas últimas décadas. Esta premissa pode parecer redundante, 

uma vez que é característica da sociedade viver em processos de constantes 

mudanças, evoluções e, muitas vezes, retrocessos, a depender do referencial. 

A atualidade apresenta-se inovadora, inédita frente às épocas anteriores, não 

pelo uso da informação, afinal toda e qualquer modificação do estado a quo 

necessita de meios, “combustível” para que aconteça.  

Para Manuel Castells, (2019, p. 87), o final do século XX caracterizou-se 

como um raro intervalo da história “cuja característica é a transformação de 

nossa cultura material pelos mecanismos de um novo paradigma tecnológico 

que se organiza em torno da tecnologia da informação. ” 

O que causa estranheza, ou melhor, requer maior atenção á a dimensão 

tomada e vivenciada pela sociedade atual. A substituição da materialidade pela 

imaterialidade pairava apenas no imaginário das pessoas. Vê-se, claramente, 

intimidade e dependência delas, não só com as informações, mas sim com a 

tecnologia no cotidiano social. 

2.1 Transformações Sociais  

 

Hodiernamente há um novo modelo de sociedade baseada na 

informação, no conhecimento com o intuito de substituir a Sociedade Pós-

industrial. Tal sociedade é conhecida como Sociedade da Informação como 

dispõe Luís Manuel Borges Gouveia:  

A sociedade da informação está baseada nas tecnologias de 
informação e comunicação que envolvem a aquisição, o 
armazenamento, o processamento e a distribuição da informação por 
meios eletrônicos, como rádio, a televisão, telefone e computadores, 
entre outros. Estas tecnologias não transformam a sociedade por si só, 
mas são utilizadas pelas pessoas em seus contextos sociais, 
econômicos e políticos, criando uma nova comunidade local e global: 
A Sociedade da Informação. (GOUVEIA, 2004, p.35) 

A sociedade da Informação é caracterizada pelo seu dinamismo e pelas 

constantes mudanças como resultados de artifícios publicitários com o objetivo 

influenciador no poder de escolha das pessoas. No entanto, faz-se necessário 

atentar que a Sociedade de Informação não foi imposta, nem se fez presente 
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abruptamente, mas sim por meio de uma transformação de estrutura social. 

Segundo Castells: 

Trata-se de um processo multidimensional, mas está associado à 

emergência de um novo paradigma tecnológico, baseado nas 

tecnologias de comunicação e informação, que começaram a tomar 

forma nos anos 60 e que se difundiram de forma desigual por todo o 

mundo. Nós sabemos que a tecnologia não determina a sociedade: é 

a sociedade. A sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo com 

as necessidades, valores e interesses das pessoas que utilizam as 

tecnologias. Além disso, as tecnologias de comunicação e informação 

são particularmente sensíveis aos efeitos dos usos sociais da própria 

tecnologia. (CASTELLS,2005, p.17) 

Sobre a expressão “Sociedade da Informação”, o autor não concorda com 

essa terminologia. Em sua obra Sociedade em Rede: do Conhecimento à 

Política, justifica sua discordância à medida que o conhecimento e a informação, 

historicamente, sempre foram centrais às sociedades. “O que é novo é o facto 

de serem de base microeletrônica, através de redes tecnológicas que fornecem 

novas capacidades a uma velha forma de organização social: as redes” 

(CASTELLS, 2005, p.17) 

Ainda sobre o fenômeno transformador da sociedade, no qual ainda 

estamos vivendo, parece-nos, por bem, a utilização da expressão Sociedade em 

Rede uma vez que o seu conceito calha ao processo atual. Tem-se por 

Sociedade em Rede um esqueleto social que se baseia em redes tecnológicas 

de comunicação e informação baseadas em redes digitais, onde utilizam 

informações, dados, sequências por meio de conhecimentos alimentados pelos 

seus usuários. (CASTELLS, 2005) 

É notório o quão diferente estão as relações entre as pessoas devido às 

constantes mudanças sociais. É nítido que a Sociedade em Rede alcança 

diversos setores, quiçá todos que envolvem a sociedade, seja a economia, o 

direito, as relações de consumo, relações interpessoais, ou seja, tornou-se 

inevitável não se adaptar a estas mudanças.  

É possível ir mais além no que tange ao entendimento deste processo 

transformador. A imposição de mudança de comportamentos que, não tão 

discretamente, causa a dependência tecnológica é algo que ultrapassa o novo e 

alcança o inédito. Ainda, podemos falar que as mudanças na sociedade são em 

intervalos cada vez menores, onde, em questão de minutos, tudo o que era 
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sabido, simplesmente se desfaz. O que achávamos ser imutável, real, sólido, em 

instantes torna-se fluido, ao menos aos nossos olhos.  

A comunicação, a economia, as relações pessoais são bons exemplos de 

mudanças radicais. Nunca foi tão simples se comunicar. Podemos alcançar 

distâncias enormes sem nos mover. O dinheiro (cédula ou moeda) não é mais 

imprescindível como matéria, afinal existe o crédito, o bitcoin (ainda impopular, 

porém com um potencial promissor). A “pessoalidade”, a presença, a ausência, 

em si, pode ser questionada dentro da Sociedade em Rede. Parece que o 

inimaginável se tornou real, (in) felizmente. 

Sob a ótica da força avassaladora de tais mudanças, um ponto basilar 

para tal é a tecnologia digital. É comum falar-se sobre revolução digital como um 

fenômeno global que interconecta pessoas e, consequentemente, suas 

pretensões e afazeres. Porém Ulrick Beck ao analisar o cenário aqui relatado, 

classifica-o como Metamorfose Digital.  

A Metamorfose Digital, ao contrário, tem a ver com efeitos colaterais 
não intencionais, com frequência invisíveis, que criam sujeitos 
metamorfoseados – isto é, seres humanos digitais. Enquanto a 
revolução digital ainda implica a clara distinção entre on-line e off-line, 
a metamorfose digital tem a ver com o entrelaçamento essencial do on-
line e do off-line. (BECK, 2016, p.190) 

Diante do exposto, é comum nos depararmos com a utilização da 

expressão Inteligência Artificial como justificativa pela evolução e 

desenvolvimento da tecnologia, seja pelo reconhecimento facial em 

smartphones, pelo acesso digital às instituições financeiras, pelo 

reconhecimento de voz em pesquisas em sites de busca, ou, até mesmo, a 

substituição de senha por reconhecimento de impressão digital. No entanto, não 

é comum que o significado da Inteligência Artificial seja trazido aos usuários, 

bastando a estes utilizá-la. Verdadeiramente não é uma tarefa fácil.  

Mesmo o fato da inteligência estar vinculada sempre à uma faculdade 

humana, eivada de cognição e, portanto, a processos cerebrais, a Inteligência 

Artificial vincula uma condição humana a um computador, o que de pronto não é 

natural, ou seja, mais uma mudança característica da Sociedade em Rede.  

A Sociedade em Rede demonstra, com o passar dos anos, 

metamorfosear ainda mais os comportamentos humanos. Imaginar nossas 

condutas sem o aparato da tecnologia soa um tanto quanto doloroso, quiçá 

impossível de executar algumas atividades. A adaptabilidade humana é notória, 
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até por uma questão de sobrevivência; no entanto, não nos permitimos 

retroceder, principalmente no que diz respeito ao conforto.  A tecnologia 

apresenta diversos meios resolutivos cada vez mais cativantes, seja pela 

comodidade, seja pela justificativa de que não se pode perder tempo, uma vez 

que nessa inédita sociedade não é cabível escolher, mas sim, qualificar-se para 

ser escolhido. 

Essa percepção de mundo não se faz tão cristalina quando existem 

inúmeros fatores que entretêm o ser humano para que não reconheça seu 

aprisionamento “concedido” por ele. A ideia de “espetacularização” concedida 

por Guy Debord presente na realidade industrial, alcançou um patamar bastante 

expressivo na Sociedade em Rede, sendo reforçada nas redes sociais 

embasadas pelo contexto do neoliberalismo. Situação, esta, que não tem a 

devida atenção (lê-se dimensão) por grande parte dos componentes daquela 

sociedade, sendo, assim, compreendido como consequência normal do uso da 

tecnologia. Segundo Sérgio Amadeu da Silveira: 

O poder do tratamento das informações é legitimado por um 
entorpecimento subjetivo diante das vantagens oferecidas pelas 
tecnologias apresentadas pelas corporações (...). Ao organizar nossas 
práticas cotidianas em torno dessas corporações passamos de 
utilizadores à dependentes de suas tecnologias. (SILVEIRA, 2018, p. 
43) 

A ideia de robotizar materialmente o homem, como se pode ver em 

filmes futuristas, não faz muito sentido diante da nossa realidade. Humanizar 

visualmente uma máquina, de pronto, também não. Porém, criar uma 

interdependência entre homens e máquinas vem mostrando-se salutar, 

principalmente para o crescimento econômico. A expectativa do humanismo 

digital pode trazer algumas sérias consequências ao futuro de garantias 

fundamentais já consagradas, como por exemplo a sobreposição de proteção 

dados aos Direitos Humanos.  

Segundo Ulrick Beck:  

Esse processo de metamorfose da democracia pode produzir uma 
nova forma de controle totalitário por trás das fachadas da democracia 
operante e do estado de direito. (...). Mais que isso, foi criado um 
horizonte normativo que contesta as práticas existentes de vigilância 
totalizante exercida por uma poderosa coalizão entre Estados e 
empresas. Isso acontece tendo ao fundo a perspectiva de que, nas 
sociedades liberais e neoliberais avançadas, como os Estados Unidos 
ou o Reino Unido, grande parte do bem-estar e do progresso (futuro) 
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da sociedade está construído sobre a ideia de que o setor privado é 
um condutor essencial. (BECK, 2016, p.191) 

Não é difícil trazer para realidade as palavras citadas pelo autor. Ao 

observar a confusão de valores, também consequência da Sociedade em Rede, 

existentes nas relações hodiernas, vê-se que a situação merece maiores 

cuidados. A mescla entre o ser e o ter é um bom exemplo do que seria real e do 

que seria simbólico.  Não é normal, porém é comum, que, inserido em certa micro 

sociedade (trabalho, família, rede de amigos etc.) o indivíduo seja impelido, 

inconscientemente, à obtenção de mercadorias ditas como melhores por uma 

questão de aceitação social, como se ter um produto da “ melhor” marca o faria 

ter menos problemas no que tange à unicidade do grupo. 

Em rápida análise, é possível observar a vinculação que o indivíduo faz 

entre consumo e felicidade. Segundo Baudrillard “A felicidade constitui a 

referência absoluta da sociedade de consumo, revelando-se como equivalente 

autêntico da salvação” (BAUDRILLARD, 2018, p.49). O ser social, a partir de 

agora denominado consumidor, está inserido de tal forma na Sociedade em 

Rede e é tão amplamente “sugestionado” pela Inteligência Artificial por meio de 

algoritmos que acredita ter seu poder de escolha intocável, ciente, na sua 

convicção que a aquisição do melhor produto é mérito seu, pelo seu trabalho ou, 

ainda por uma questão de aceitação, porque merece, havendo uma confusão do 

que é verdadeiramente necessário e do que é objeto de desejo. 

Sobre a temática, Guy Debord reflete desde o movimento de banalização 

do consumo a, mais especificamente, sobre o que seria real ou ilusório diante da 

sobrevivência ampliada do consumidor. O autor elege a expressão “vedete” 

como representação espetacular do homem com seu objeto de identificação. 

A vedete do consumo, embora represente exteriormente diferentes 
tipos de personalidade, mostra cada um desses tipos como se tivesse 
igual acesso à totalidade do consumo, e também como capaz de 
encontrar a felicidade nesse consumo. A vedete da decisão deve 
possuir o estoque completo do que foi admitido como qualidades 
humanas. (DEBORD, 2017, p.65) 

Economia e consumo são dois institutos indissociáveis, afinal o primeiro 

só estará equilibrado caso o segundo esteja em alta. Não se pretende no 

presente estudo “demonizar” o consumo em si. O consumo trata-se de uma 

atividade cotidiana, podendo ser realizado em datas e eventos comemorativos 

socialmente, mas, em sua maioria, consumimos corriqueiramente, 
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independentemente da motivação, as relações de consumo se perfazem tanto 

por necessidade como por desejo, o que não é foco da presente pesquisa. 

Frente ao exposto, é importante questionar a banalização do consumo e, 

por conseguinte, a limpidez na decisão do consumidor, inevitavelmente, como 

membro da Sociedade em Rede. 

Por clareza ao tema, é de suma importância adentrar no aspecto social e 

nas consequências básicas quando há confusão entre consumo e consumismo. 

Não são a mesma coisa. Tem-se por consumo, além de uma atividade, uma 

característica nata da sociedade, indissolúvel à ocupação e necessidade dos 

indivíduos. No entanto, Zygmunt Bauman apresenta o consumismo como um 

atributo social, como: 

(..) um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de vontades, 
desejos e anseios humanos rotineiros, permanentes e, por assim 
dizer, “ neutros quanto ao regime”, transformando-os na principal 
força propulsora e operativa da sociedade, uma força que coordena 
a reprodução sistêmica, a integração e a estratificação sociais, além 
da formação de indivíduos humanos, desempenhando ao mesmo 
tempo um papel importante nos processos de autoidentificação 
individual e de grupo, assim como na seleção e execução de políticas 
de vida individuais. (BAUMAN, 2017, p.41) 

Resta claro que, pela força característica do consumismo, há a 

necessidade da imposição, que causa confusão ao consumidor do que é 

verdadeiramente necessário à sua sobrevivência e o que o desejo possa ser (e 

é) manipulado para que a sociedade possua o atributo do consumismo. 

O autor ainda, enfaticamente, classifica o consumismo como um excesso 

de desperdício econômico, pois se vale da irracionalidade dos consumidores, 

estimulando emoções consumistas e não baseadas na razão. (BAUMAN, 2017, 

p.65). Aqui, entende-se irracionalidade como vulnerabilidade do consumidor, 

onde em nosso ordenamento jurídico pátrio, trata-se de um princípio, que, como 

norma, deve ser respeitado. 

2.2 Quarta Revolução Industrial 

 

Falar em revolução industrial, de pronto, denota a ideia de mudanças 

significativas e históricas para a sociedade e para a economia mundial.  

“Revolução”, por si, traz a conotação de passagem de um estado para outro, 

com intenções para tal e consequências mediatas e imediatas. 
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Segundo Klaus Schwab (2019, p.15), a primeira mudança abrupta no 

modo de vida da humanidade ocorreu pela busca de alimentos, há cerca de 

10.000 anos, onde a junção da força dos animais e dos seres humanos culminou 

em melhorias à produção, ao transporte e à comunicação, o que resultou na 

urbanização e surgimento das cidades. 

Em consequência, a primeira revolução industrial, datada entre 1760 e 

1840, se deu pela criação da máquina a vapor, o que incidiu fortemente na 

transição/substituição da mão de obra humana para a mecânica, além da 

construção de ferrovias o que gerou forte impacto na economia devido à 

velocidade no transporte de materiais, de pessoas e consequentemente da 

comunicação. No final do século XIX e início do século XX, a segunda revolução 

industrial foi caracterizada pela utilização da eletricidade como meio propulsor 

da produção em massa, o que gerou abalo quantitativo na classe operária. Já na 

década de 1960 começou a terceira revolução industrial, que tinha como ponto 

chave desenvolvimento digital, com a criação e utilização de computadores para 

fins tanto econômicos como pessoais. Além disso a disseminação do uso da 

internet, mais especificamente na década de 1990, foi um marco para esta 

revolução. 

Há de se questionar o porquê de se classificar o atual período como uma 

nova revolução industrial, vez que a utilização do meio digital foi caracterizadora 

da revolução anterior. Como bem expõe Manuel Castells:  

(...) diferentemente de qualquer outra revolução, o cerne da 
transformação que estamos vivendo na revolução atual refere-se às 
tecnologias de processamento de informações e comunicação. A 
tecnologia da informação é para esta revolução o que as novas fontes 
de energia foram para as revoluções industriais sucessivas, do motor 
a vapor à eletricidade, aos combustíveis fósseis e até mesmo à energia 
nuclear visto que a geração e a distribuição de energia formam o 
elemento principal na base da sociedade industrial. (CASTELLS,2019, 
p.88) 

Trata-se de um acontecimento histórico, inédito, nunca antes vivenciado 

pela humanidade. O que justifica a quarta revolução industrial não é a presença 

ou manutenção dos meios digitais, mas sim a aplicabilidade do 

conhecimento/informação no processo de criação de novos meios de obter e 

dissipar informações, de forma que todo o processo se torna autossustentável, 

onde, segundo o Castells (2019, p.89), o ciclo de realimentação entre a 

introdução de uma nova tecnologia em novos domínios se torna mais rápido e 
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consequentemente a difusão da tecnologia amplifica seu poder de forma infinita, 

à medida que os usuários apropriam-se dela e a redefinem. 

Corroborando com o pensamento acima, Klaus Schwab assevera que:  

A quarta revolução industrial, no entanto, não diz respeito apenas a 
sistemas e máquinas inteligentes e conectadas. Seu escopo é muito 
mais amplo. Onde de novas descobertas ocorrem simultaneamente em 
áreas que vão desde o sequenciamento genético até a nanotecnologia, 
das energias renováveis à computação quântica. O que torna a quarta 
revolução industrial fundamentalmente diferente das anteriores é a 
fusão dessas tecnologias e interação entre os domínios físicos, digitais 
e biológicos. (SCHWAB, 2019, p. 16). 

Ou seja, diferentemente da revolução industrial anterior, a quarta 

revolução industrial demonstra aspectos únicos, onde estes a tornam como 

sendo um fenômeno de profundas mudanças sem precedentes na história da 

evolução da humanidade, a partir do fato de que o conhecimento serve além de 

matéria-prima, como instrumento para a descoberta e aprimoramento de novos 

conhecimentos aplicáveis, sendo assim considerado um sistema 

retroalimentável. 

Para consolidar sua convicção de que estamos vivenciando a quarta 

revolução industrial, Schwab (2019, p.13) aponta três razões que a difere das 

anteriores, quais sejam, velocidade; amplitude e profundidade; e impacto 

sistêmico. Visivelmente característico da nossa atual sociedade, o dinamismo 

das relações, sejam elas econômicas, sociais ou políticas, resulta em um ritmo 

de mudanças e adaptações cada vez mais veloz em consonância ao mundo 

interconectado que gera novas mudanças ainda mais rápidas. Afora a 

velocidade da troca de conhecimento típico da Sociedade em Rede, o alcance 

das tecnologias é exponencial, modificando paradigmas sem precedentes desde 

à economia aos indivíduos. A dimensão alcançada pelas tecnologias de 

informação atinge de forma profunda toda a estrutura de sistemas inteiros de 

forma globalizada, à medida que a conectividade reúne países, empresas, 

indústrias e indivíduos. 

Na mesma lógica, Castells (2019, p.123) destaca o paradigma da 

tecnologia da informação. Utiliza-se do conceito de Christopher Freeman de que 

paradigma econômico e tecnológico seria um agrupamento de inovações 

técnicas, organizacionais e administrativas inter-relacionadas. A ideia central é 

que cada novo paradigma apresenta um “fator-chave” responsável pela queda 
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de custos e disponibilidade universal. Assim, faz-se necessário apontar os 

aspectos centrais do paradigma da tecnologia da informação a fim de futuro 

entendimento sobre as transformações sociais. 

O autor apresenta cinco características, senão, vejamos. A primeira é a 

informação como matéria-prima, onde a tecnologia age sobre a informação, o 

que difere das revoluções anteriores, em que a informação agia sobre a 

tecnologia. A penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias apresenta-se 

como segundo aspecto, onde, partindo do pressuposto de que toda atividade 

humana se baseia na informação, consequentemente, todos os processos, atos 

e decisões humanas seriam moldados pela informação. O aspecto da 

penetrabilidade corrobora com o problema identificado que sugestionou essa 

pesquisa. 

O terceiro aspecto do novo paradigma da tecnologia da informação diz 

respeito à lógica das redes. Segundo o autor “a morfologia da rede parece estar 

adaptada à crescente complexidade de interação e aos modelos imprevisíveis 

do desenvolvimento derivado do poder criativo dessa interação. ”(p.124). O 

crescimento das redes é exponencial devido ao número maior de conexões, 

além do mais, aponta o autor, estar fora da rede é penoso ao indivíduo pela 

escassez de elementos fora dela, resultando no aumento da rede de forma 

ininterrupta. 

Além das características já citadas, a flexibilidade da rede é aspecto 

predominante do paradigma da tecnologia da informação, onde se justifica pela 

capacidade de reconfigurar-se. Tal predominância se dá pelo fato da 

continuidade de modificações durante o processo de fluidez organizacional. 

Assim, torna-se possível reverter processos já iniciados, bem como os já 

finalizados sem que comprometa a organização, pela finalidade de melhorar a 

comunicação por intermédio da conectividade. 

A quinta característica dessa revolução tecnológica, apresentada por 

Castells, consiste na convergência de tecnologias específicas para um sistema 

altamente integrado. Este aspecto condiz com a crescente ligação e 

dependência existente entre a biologia e a microtecnologia, à medida que estes 

ramos se auxiliam no progresso de melhoramento de materiais e métodos 

utilizados por eles.  Assim, assevera Bruce Mazlish (apud CASTELLS, 2019, 

p.126) 
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É necessário reconhecer que a evolução biológica humana, agora 
melhor entendida em termos culturais, impõe à humanidade – a nós – 
a conscientização de que ferramentas e máquinas são inseparáveis da 
evolução da natureza humana. Também precisamos perceber que o 
desenvolvimento das máquinas, culminando com o computador, 
mostra-nos, de forma inevitável, que as mesmas teorias úteis na 
explicação do funcionamento de dispositivos mecânicos também têm 
utilidade no entendimento do animal humano – e vice-versa, pois a 
compreensão do cérebro humano elucida a natureza da inteligência 
artificial. (MAZLISH, 1993) 

Diante dos aspectos norteadores do paradigma da tecnologia da 

informação, é possível concluir que não se trata de um sistema que, ao menos 

a priori, apresenta-se como finito. A utilização da informação como insumo vai 

de encontro à materialidade característica das revoluções passadas, 

apresentando-se como meio imaterial de grande potencial industrial. A 

potencialidade da informação a torna moeda de alto valor de mercado, onde tem 

o poder de modulação insurge diretamente na atividade humana, tendo em vista 

que todos os processos da existência humana carecem de informação como 

condição de existência, sendo assim, como consequência podem interferir 

diretamente no comportamento do ser humano. A lógica da rede demonstra ter 

como finalidade expandir com longo alcance a interação entre países, empresas, 

pessoas e novas tecnologias, o que torna-se bastante robusto, ao passo que 

utiliza sua flexibilidade para reverter processos que não atingiram os objetivos 

da forma planejada.  Além disso, não se apresenta como um paradigma fechado, 

sem interligar ramos, âmbitos e revoluções, a exemplo da biologia e 

microeletrônica, que, interligados, melhoram seus desempenhos. 

Sobre a quarta revolução industrial, também denominada Indústria 4.0 

discorre Stevan Júnior: 

Na quarta Revolução Industrial, algumas tarefas que eram realizadas 
de maneira isolada tornam-se integradas a outros processos com o 
apoio da tecnologia. A evolução na comunicação tem transformado 
conceitos e processos industriais. Antes sem a comunicação 
eletrônica, não era possível a interação entre as empresas produtoras 
e o consumidor final. (STEVAN JÚNIOR, 2019, p. 35) 

Ao correlacionar as características acima apontadas com a realidade 

atual, resta claro que a quarta revolução industrial é realidade. Não há dúvidas 

que há grande conectividade entre pessoas, coisas, países, tecnologias. A vida 

virtual e imaterial é a única apresentada para geração do século XXI. Esta 

geração que nasceu “on-line”, diante da velocidade das mudanças de relações, 
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demonstra ser uma geração inquieta e modulável quanto à dependência da 

tecnologia. 

2.3 Sociedade de Controle 

 

Sob constantes questionamentos, críticas e inquietações, comumente a 

tecnologia é posta à prova em relação ao abuso de como e quanto é utilizada. A 

geração 4.0, nascida a partir do século XXI, é alvo de críticas pela dependência 

do aparelho celular, além de ser uma geração que tem convívio social reduzido, 

vítima de dores corporais pela má postura na utilização da tecnologia móvel, 

citando apenas alguns exemplos.   

Tais questionamentos são cabíveis a partir de uma perspectiva simples: 

a sociedade vive algo inédito. Assim, é bastante natural que surjam dúvidas 

sobre o limite da utilização da tecnologia a favor da sociedade, bem como os 

males resultantes do seu uso exacerbado. Mesmo não sendo possível respostas 

pontuais a essas indagações, caberá, ao menos, uma reflexão sobre a 

dependência social da tecnologia. Klaus Schwab (2016, p.103) relata que “ Há 

crescentes preocupações de que, enquanto a quarta revolução industrial 

aumenta nossas relações individuais e coletivas com a tecnologia, ela pode 

afetar negativamente nossas habilidades sociais e capacidade de empatia. ”  

Um exemplo que corrobora com o exposto é a iniciativa da Sociedade 

Brasileira de Pediatria – SPB. A instituição divulgou em 11 de fevereiro de 2020, 

data em que se comemora o Dia da Internet Segura, o Manual de Orientação 

#MenosTelas #MaisSaúde, com a finalidade de promover a saúde e o bem-estar 

de crianças e adolescentes usuários constantes da tecnologia digital, como 

smartphones, computadores e tablets. O referido manual foi elaborado pelo 

Grupo de Trabalho sobre Saúde na Era Digital da SBP, complementando e 

atualizando as recomendações já lançadas em 2016 sobre a temática.15.  É 

possível observar que a preocupação da associação não é recente e, por ser um 

fenômeno crescente. O documento aponta a influência familiar pelo uso 

desregrado das telas, além do fato de que a atenção dada pela família pode ser 

                                            
15 SBP atualiza recomendações sobre saúde de crianças e adolescentes na era digital. 
Disponível em: <https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/sbp-atualiza-recomendacoes-
sobre-saude-de-criancas-e-adolescentes-na-era-digital/>. Acesso em: 12 fev. 2020. 

https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/sbp-atualiza-recomendacoes-sobre-saude-de-criancas-e-adolescentes-na-era-digital/
https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/sbp-atualiza-recomendacoes-sobre-saude-de-criancas-e-adolescentes-na-era-digital/
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um fator de risco ou de segurança na educação da criança e do adolescente 

usuário da internet.  

Pela proximidade e disponibilidade das informações, ou seja, pelo fato de 

ter o aparelho celular como instrumento de trabalho, de entretenimento, de 

colocação social, de vaidade, enfim, de haver a necessidade imposta de ter a 

tecnologia em mão, o usuário torna-se alvo fácil de manipulação a depender do 

meio interessado. Por óbvio, não se pode afirmar que a tecnologia, atualmente, 

alcance toda a extensão do globo terrestre. Porém, como vimos, apresenta 

características apropriadas para tal. No entanto, a parcela da população que 

dispõe de acesso à informação por intermédio da tecnologia, dadas as 

preferências e necessidades pessoais, tem disponível acesso à internet e 

consequentemente às informações que almeja. 

Desde a convergência da informática com as telecomunicações, as redes 

de comunicação distribuída, como a Internet, ampliam significativamente as 

possibilidades de monitoramento, coleta e classificação de dados pessoais. 

Por essa facilidade e dependência imposta pela Sociedade em Rede, o 

usuário se coloca (ou é colocado?) em situação de vulnerabilidade no que tange 

à apresentação de informações tendenciosas, sejam elas comerciais, 

econômicas ou políticas. Acontece que, a vulnerabilidade aqui apresentada não 

é nova em sua essência, ou seja, antes da Sociedade em Rede eram utilizados 

mecanismos de manipulação para objetivos outros. O que será analisado a partir 

da distinção da sociedade disciplinar e sociedade de controle. 

Pelo pensamento de Michel Foucault (2014) a sociedade disciplinar 

consiste na aplicação do poder com o intuito de docilizar comportamentos, 

mesmo que seja necessário uso de força física. O poder aplicado necessitaria 

de instituições que o utilizassem de forma lícita, a exemplo das escolas, 

hospitais, manicômios e prisões, ou seja, instituições de poder autorizado que 

exercessem funções de adequação de comportamentos. Observa-se que a 

sociedade disciplinar faz parte de realidade de imposição por parte do Estado e 

de suas instituições, impondo uma filosofia de reprimenda onde, mesmo distante 

da autoridade, o indivíduo reproduza o comportamento ensinado. 

Foucault assevera, ainda, aspectos da sociedade disciplinar para a 

manipulação do comportamento. Para o autor, disciplina é, antes de tudo, a 

análise do espaço individualizado, assim, a disciplina exerce seu controle não 
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sobre o resultado de uma ação, mas sobre o seu desenvolvimento. Além disso, 

assevera que a vigilância perpétua é primordial para a aplicação da disciplina, 

bem como o registro contínuo de cada indivíduo, e essas informações devem ser 

enviadas obedecendo uma estrutura hierárquica. 

Diferentemente da sociedade disciplinar, a sociedade de controle utiliza-

se de modulação de comportamento. Segundo Lazzarato a sociedade de 

controle: 

Exerce seu poder graças às tecnologias de ação a distância de 
imagem, do som e das informações, que funcionam como máquinas 
de modular e cristalizar as ondas, as vibrações eletromagnéticas 
(rádio, televisão), ou máquinas de modular e cristalizar pacotes de 
bits(...) (LAZZARATO, 2006, p.85) 

Observa-se que há sutileza na modulação de comportamento, pela não 

utilização de coerção física, pelo distanciamento e apresentação de informações 

manipuláveis voluntárias. Frente à influência das informações tecnológicas 

pode-se observar que o comportamento do usuário da tecnologia é manipulável. 

Como sabido, a interação entre ser humano e máquina vem em constante 

crescimento, o que demonstra ser uma “janela aberta” para a inserção de 

informações moduláveis. 

Ao contrapor a sociedade disciplinar e a sociedade de controle, 

erroneamente entende-se que a prática do controle substituiu a disciplina. Em 

rápida análise vê-se que não.  A sociedade disciplinar persiste desde os séculos 

passados, com a continuidade de instituições como escolas, hospitais, 

manicômios, prisões etc. eivadas de técnicas de moldagem de corpos para 

aplicação, em sua maioria coercitiva, da disciplina. No entanto, como 

consequência da terceira revolução industrial, ou seja, pela informatização e 

acesso à computação, bem como pelas nuances da quarta revolução industrial 

e o nascimento da sociedade em rede, as tecnologias se fizeram presentes em 

– arrisco afirmar- todos os campos da vida do cidadão/usuário da internet. 

O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, em sua obra “Sociedade do 

Cansaço” não considera a sociedade de controle como sobreposição à 

sociedade disciplinar, defendendo a existência da Sociedade de Desempenho. 

 

A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas 
uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se 
chamam mais "sujeitos da obediência", mas sujeitos de desempenho 
e produção. São empresários de si mesmos. Nesse sentido, aqueles 
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muros das instituições disciplinares, que delimitam os espaços entre o 
normal e o anormal, se tornaram arcaicos. A analítica do poder de 
Foucault não pode descrever as modificações psíquicas e topológicas 
que se realizaram com a mudança da sociedade disciplinar para a 
sociedade do desempenho. Também aquele conceito de “sociedade 
de controle” não dá mais conta de explicar aquela mudança. Ele 
convém sempre muita negatividade. (HAN, 2015, p. 23-24) 

Acontece que, diante da temática desta pesquisa, podemos avaliar o 

consumidor falsamente aquém da disciplina imposta. Em verdade, o consumidor 

desempenha suas funções sem a imposição de instituições coercitivas, porém 

há a sutil modulação de comportamento, criando uma pseudo sensação de 

autonomia. 

É possível avaliar a vinculação do homem à máquina por diversos 

referenciais que se complementam. Apontar como necessidade tal vinculação, 

demonstra que o ser humano utiliza-se da tecnologia a seu favor, onde estaria 

sob controle em relação à máquina. A situação de dependência homem-

máquina, redobra a atenção, pois sugestiona a ideia de impossibilidade de 

desvinculação, vício e continuidade. Além disso, tal relação pode, também, ser 

vista sob a ótica de aprisionamento. Por essa perspectiva, é inevitável não 

correlacionar o aprisionamento à coerção física. Porém, sob a égide da 

sociedade de controle, vê-se que a coerção se faz presente, mas como meio de 

modulação. Segundo João Francisco Cassino (2018, p. 15) “a modulação, 

portanto, tem por poder modular, cristalizar, uma determinada subjetividade 

desejada na memória, no cérebro das pessoas”.  

A ausência de força física no processo de controle, não torna o resultado 

menos eficaz. Pelo contrário. É genial, do ponto de vista estratégico, no entanto, 

obscuro, em relação à consciência do modulado. Informações, dados, 

abordagens que remetem o modulado a acessar sentimentos, são utilizadas 

como instrumento para uma manipulação “sorrateira”, verdadeiros mecanismos 

de enquadramento da mente. Sobre tais mecanismos, Manuel Castells, (2019, 

p. 209) aponta que “o ódio, a ansiedade, o medo, e o grande entusiasmo são 

particularmente estimulantes e também são retidos na memória de longo prazo”.  

As sociedades de controle caracterizam-se assim pela multiplicação da 

oferta de “mundos” (de consumo, de informação, de trabalho, de lazer). Trata-

se, porém, de mundos lisos, banais, formatados, porque são mundos da maioria, 

vazios de toda singularidade (LAZZARATO, 2006, p.101). 
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Assim, acessando o que efetivamente nos chama a atenção, ou seja, as 

emoções, as informações moduláveis ativam o poder decisório do modulado, de 

forma voluntária, porém inconsciente, resultando em cerceamento de escolha, 

ou seja, aprisionamento. 

2.4 Modulação Deleuzeana 

 

Pela concepção de Deleuze as sociedades disciplinares “são aquilo que 

estamos deixando para trás, o que já não somos. Estamos entrando nas 

sociedades de controle, que funcionam não mais por confinamento, mas por 

controle contínuo e comunicação instantânea” (DELEUZE,2008, p.220) 

A modulação deleuzeana consiste em influenciar o comportamento 

humano à distância ao utilizar-se de artifícios de enquadramento mental, 

direcionando a atenção do modulado ao atingir áreas emocionais sensíveis por 

meio de conteúdos de mídia, sem a utilização de manipulação de espaços ou 

coerção física.  Essa modulação é estruturada por quatro conjuntos de itens, 

quais sejam: Jornalismo informativo; Propaganda e Marketing; Manipulação de 

mídia e Modulação algorítmica. 

Conforme expõe Cassino (2018, p. 21), “o jornalismo informativo tem por 

função básica a prestação de serviço à comunidade e dar informações 

relevantes àquele povo, cidade ou país. ” Este aspecto, geralmente, se 

apresenta de forma imparcial, sem manipulação dos fatos, até mesmo para não 

pôr em risco a credibilidade do meio de comunicação/emissor. 

O subconjunto propaganda e marketing, via de regra, não tem como 

finalidade manipular o consumidor, tendo em vista a publicidade tratar-se de uma 

ciência de cunho lucrativo, ou seja, com finalidade de apresentação da oferta por 

meio de instrumentos de divulgação com resultado venda. Assim, mesmo que 

se valha de técnicas de convencimento e sedução, não se enquadra no ato de 

manipular. 

A técnica manipulação de mídia traz consigo a lógica da sociedade 

disciplinar pela sua estrutura de desempenho, ou seja, emissor – receptor (tv-

telespectador; rádio – ouvinte, jornal - leitor etc.). Este subconjunto da modulação 

deleuzeana é um clássico meio da sociedade de controle, vejamos. Utilizando-

se da distância física, vale-se das informações que detém para apresenta-las já, 
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devidamente, ajustadas aos interesses do emissor, contando com a 

disponibilidade do receptor às informações outras também repassadas como 

forma, por exemplo, de entretenimento. Historicamente, é comum identificar o 

estilo de modulação de manipulação de mídia nas transmissões políticas. 

A modulação algorítmica, bem como a manipulação de mídia, tem como 

finalidade/poder de orquestrar comportamentos, porém de maneira distinta. A 

inteligência artificial por meio dos algoritmos é utilizada como meio de 

abordagem sutil para modular o comportamento de consumidor no ambiente 

virtual. 

A metamorfose digital, característica da sociedade em rede, justifica a 

transformação comportamental da sociedade disciplinar para sociedade de 

controle à medida que há a democratização da internet. Tal democratização 

descentraliza o modo influenciador de abordagem emissor-receptor, uma vez 

que dá ao usuário liberdade conforme sua escolha, o que não o isenta de ser 

alvo de informações parciais à mudança de comportamento. Sobre esse 

inovador cenário, Lazzarato assevera:  

Com a internet, a potência das forças centrífugas que tinham sido 
aprisionadas e capturadas pela força de unificação e homogeneização 
das redes analógicas (televisão) é liberada, ativada e inventa outras 
máquinas de expressão, outros regimes de signos. Assim a internet 
submete a potência de criação e de realização de mundos possíveis 
na sua própria indeterminação. (LAZZARATO, 2006, p. 179) 

A modulação algorítmica faz parte do objeto da presente pesquisa, tendo 

em vista sua força influenciadora no poder decisório do consumidor tornando-o 

viciado à medida que se utiliza de dados fornecidos pelo próprio consumidor 

como alimentação para a atuação dos algoritmos. 

Dentro da realidade digital a abordagem das informações ao usuário é 

muito mais eficaz. O processo de ruptura com a sociedade disciplinar, mais 

especificamente com o formato de manipulação emissor-receptor é 

consequência do uso da internet, bem como da reformulação de 

comportamentos pela inserção em uma nova realidade. As crescentes 

tecnologias disponíveis, como consequências da quarta revolução industrial, são 

elementos de modificações sociais ininterruptas.  

A rede mundial de computadores redefiniu concepções já consolidadas 

de como os seres humanos podem se relacionar. Não apenas por uma 

perspectiva pessoal, mas que engloba todos os setores da vida cotidiana. A 
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exemplo das redes sociais, é notório o quão longe pode alcançar uma 

informação, o que demonstra ser bastante salutar em relação à velocidade e 

presteza, porém deveras perigoso quando a credibilidade daquela é 

questionável. No entanto, é inconteste a rede de conexões viabilizada pelas 

redes sociais. Por óbvio, essa situação é caracterizada pelo rompimento de 

modos e instrumentos utilizados anteriormente. Segundo Fernanda Bruno (2013, 

p.125) “Desde a convergência da informática com as telecomunicações, as 

redes de comunicação distribuída, como a Internet, ampliam significativamente 

as possibilidades de monitoramento, coleta e classificação de dados pessoais. ” 

Abel Reis reconhece essa radical transformação social pelo surgimento, 

aceitação e uso da internet. 

O sucesso da rede apoia-se na possibilidade de transcendermos o 
anonimato, a insignificância e a alienação – e virtualmente ganharmos 
o mundo. Na internet não necessitamos de intermediários como TV 
(para sonhar e se informar), partido político (para falar por nós) ou 
sistema de ensino (para aprender e conhecer). Somos protagonistas 
da nossa história, atores independentes na medida da nossa 
curiosidade e consciência, temos voz própria e um cardápio infinito de 
ideologias, causas e movimentos, além de um oceano de 
conhecimento e referências. Ser político nesse ambiente é quase 
automático e involuntário. (REIS, 2018, p.18) 

Sob a mesma ótica, dispõe Lazzarato: 

O modo de constituição e de funcionamento da internet rompe com o 
modo de constituição e funcionamento da televisão, porque favorece o 
desenvolvimento dos cérebros assemblados e suas modalidades de 
ação recíproca. A televisão opera ainda como um todo coletivo, ao 
passo que as redes telemáticas constituem um bom exemplo de todos 
distributivos, mais favoráveis ao desenvolvimento do plurilinguismo, da 
pluripercepção e da pluriinteligência.( LAZZARATO, 2006, p.179) 

Observa-se que a internet aplica uma inédita forma de abordagem, de 

alcance, de manuseio e, consequentemente, de modulação. Pela rede mundial 

de computadores, o usuário se torna roteirista da programação, do conteúdo que 

pretende utilizar. Vê-se clara ruptura em relação às tecnologias anteriores, uma 

vez que aquelas apresentam uma abordagem coletiva, o que, a grosso modo, 

possa parecer bem mais eficaz pois com apenas um único formato, conteúdo, 

informação poderia alcançar um número bem mais expressivo de pessoas. 

Assim, devido à diversidade da mídia e à possibilidade de visar o 
público-alvo, podemos afirmar que, no novo sistema de mídia, a 
mensagem é o meio. Ou seja, as características da mensagem 
moldarão as características do meio. Por exemplo, se a manutenção 
de um ambiente musical de adolescentes for a mensagem (uma 
mensagem muito explícita), a MTV será programada sob medida 
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para os ritos e linguagem dessa audiência não apenas no conteúdo, 
mas em toda a organização da estação, bem como na tecnologia e no 
projeto de produção/transmissão de imagens. (CASTELLS, 2019, 
p.424) 

Acontece que a modulação algorítmica personaliza a abordagem 

pretendida, de forma que, a partir das informações passadas pelos próprios 

usuários, a inteligência artificial por meio dos algoritmos cria o perfil do usuário 

modulado, com todas as informações necessárias para a mudança de 

comportamento, criando polos, verdadeiros confinamentos. Deleuze (2008, 

p.221) afirma que “os confinamentos são moldes, distintas moldagens auto 

deformantes que muda-se continuamente, a cada instante, ou como uma peneira 

cujas malhas mudassem de um ponto a outro. ”  

2.5 Impacto da modulação ao consumidor 

 

Diante da evolução histórica no que tange às mudanças de 

comportamento, sejam elas provocadas ou não, bem como pela metamorfose 

digital, característica da quarta revolução industrial, faz-se necessário atentar 

para o real alvo da modulação, a partir do enfoque econômico, que é o 

consumidor.  

Em rápida análise acerca da utilização das principais redes sociais usadas 

atualmente (facebook, instagram, twitter, whatsapp), surge o questionamento: 

Como pagamos por estes serviços? É inconteste que esses meios de 

comunicação deliberaram inúmeras vantagens aos seus usuários. Há poucos 

anos a comunicação era bastante comprometida, principalmente àqueles que 

não dispunham de condições financeiras para pagar pelos serviços de 

telecomunicação. Sem falar que, há algumas décadas, uma linha telefônica era 

um bem/serviço para poucos, pelo seu alto custo de obtenção e manutenção. 

Atualmente a distância foi radicalmente reconfigurada, como resultado da 

presença de tecnologias que aproximam as pessoas, desburocratizam 

processos, facilitam a transmissão de mensagens, informações e documentos.  

A força laboral, em si, também foi modificada pela inserção da tecnologia 

ao cotidiano das pessoas. Onde, antes, a presença física era condição para que 

houvesse uma reunião, hoje grupos de whatsapp ou vídeo conferência otimizam 

o tempo com resultados semelhantes, quiçá melhores do que os anteriores. A 
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presteza nos atendimentos online, a possibilidade de resolver boa parte dos 

afazeres rotineiros em um único aparelho denota alguns dos benefícios de 

indústria 4.0. No entanto, como toda prestação de serviços, é necessária uma 

contraprestação, onde pela nossa cultura capitalista se dá por dinheiro, o que 

não acontece nos citados aplicativos tecnológicos. Por uma ótica bastante 

otimista, não se pode negar que é, no mínimo, genial. A informação, literalmente, 

vale ouro. 

Trata-se de um verdadeiro espetáculo do sistema capitalista, que, pela 

genialidade (nada romântica), obtém moeda valorosa em troca de signos, de 

imagens, afinal vivemos em uma sociedade do espetáculo. Acerca desta 

realidade, vislumbrada há tempo por Guy Debord, nota-se o quão direcionados 

estão os indivíduos ao lado contrário do real interesse da modulação de 

comportamento. Segundo o autor:  

A sociedade que se baseia na indústria moderna não é fortuita ou 
superficialmente espetacular, ela é fundamentalmente espetaculoísta. 
No espetáculo, imagem da economia reinante, o fim não é nada, o 
desenrolar é tudo. O espetáculo não deseja chegar a nada que não 
seja ele mesmo. (DEBORD, 2017, p.41) 

Pelas palavras do autor pode-se entender como acontece o pagamento 

de serviços digitais. De maneira ardilosa, é válido comparar as redes sociais a 

“iscas”, onde é fornecido aos usuários entretenimento, ferramentas ágeis de 

comunicação e de resolução de problemas, meios de obtenção de informações, 

canais de pesquisa e facilidades para a vida cotidiana que, como 

contraprestação, são pagos pelas informações pessoais passadas pelo próprio 

usuário voluntariamente, porém sem a consciência do que está alimentando um 

sistema que modulará seu comportamento por meio de algoritmos. 

O sistema algorítmico, robustamente alimentado, tem por finalidade 

econômica traçar o perfil ajustado individualmente para o pseudo convencimento 

do consumidor. A modulação algorítmica, instrumento da inteligência artificial, se 

vale dos comandos emanados pelos usuários para a criação de estratégias mais 

eficazes de abordagem.  É um número bastante vasto de espaços de interesse 

que podem ser utilizados como alvo, que passeiam desde a política, como é o 

que o caso de campanhas eleitorais que foram vencidas com o “auxílio” de 

manipulação de informações, até a simples escolha de um bem de consumo. 
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Como resultado do sistema capitalista, o consumo resvala no imaginário 

do indivíduo como a felicidade materializada, de modo que desvencilhar 

momentos felizes da aquisição de bens ou serviços, nos dias atuais, não é uma 

tarefa simples. Essa confusão de valores arraigada em nossa sociedade foi 

planejada, é realidade e meta de crescimento para a economia capitalista. Não 

se pode dizer que o consumo é prejudicial ao crescimento econômico. Pelo 

contrário, trata-se de uma das prioridades econômicas. Por óbvio, não há como 

apontar crescimento se o objetivo não foi alcançado. Esse pensamento de 

enfoque político-econômico, apesar de ser deveras relevante e causa desta 

pesquisa, se afasta à medida que nos aproximamos da etapa final do processo 

industrial, ou seja, a escolha do consumidor. 

O método de inserção do sentimento de felicidade na mercadoria, causa, 

assim, uma verdadeira vertigem a respeito do que é necessário para a vida, 

alienando o consumidor de tal forma que este não distingue do objeto almejado. 

Sem dúvida, a pseudonecessidade imposta pelo consumo moderno 
não pode ser contrastada a nenhuma necessidade ou desejo autêntico 
que não seja, ele mesmo, produzido pela sociedade e sua história. Mas 
a mercadoria abundante aí está como a ruptura absoluta do 
desenvolvimento orgânico das necessidades sociais. Sua acumulação 
automática libera um artificial ilimitado, diante do qual o desejo vivo fica 
desarmado. A força cumulativa de um artificial independente provoca 
por toda parte a falsificação da vida social. (DEBORD, 2017, p. 69-70) 

Afora a falta de clareza no que tange à felicidade na sociedade em rede, 

é válido salientar para a substituição, imposta socialmente, do que é necessário 

pelo que é objeto de desejo. A sanação da vontade, o alcance do desejo é, 

comumente, vinculado ao estado de felicidade. Sobre a temática Baudrillard 

questiona e assevera: 

Mas, que felicidade é esta, que assedia com tanta força ideológica a 
civilização moderna? A seu respeito, importa também rever toda a 
visão espontânea. A força ideológica da noção de felicidade não deriva 
da inclinação natural de cada indivíduo para a realizar por si mesmo. 
Advém-lhe, sócio-historicamente, do facto de que o mito da felicidade 
é aquele que recolhe e encarna, nas sociedades modernas, o mito da 
Igualdade. (BAUDRILLARD, 2018, p.49) 

A existência dessa forma de felicidade não é questionada pelo autor, mas 

sim a sua essência. Aponta ainda, que esse fenômeno social não é natural, mas 

sim uma falsa sensação de igualdade. De fato, o poder de consumo aproxima 

socialmente os indivíduos, pelo menos de forma superficial. Descortinar essa 

realidade apresenta uma visão mais social do que econômica. A colocação da 
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mercadoria como meta social a ser alcançada pelo operário/consumidor é 

intitulada como sobrevivência ampliada por Guy Debord (2017, p.54), servindo 

como máscara para a realidade entre empregador – empregado, onde “o 

espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou totalmente a vida social. 

Não apenas a relação com a mercadoria é visível, mas não se consegue nada 

além dela: o mundo que se vê é o seu mundo.   

Numa sociedade sinóptica de viciados em comprar/assistir, os pobres 
não podem desviar os olhos; não há mais para onde olhar. Quanto 
maior a liberdade na tela e quanto mais sedutoras as tentações que 
emanam das vitrines, e mais profundo o sentido de realidade 
empobrecida, tanto mais irresistível se torna o desejo de experimentar 
ainda que por um momento fugaz, o êxtase da escolha. Quanto mais 
escolha parecem ter os ricos, tanto mais a vida sem escolha parece 
insuportável para nós. (BAUMAN, 2001, p. 79) 

Os valores dos signos, imagens e mercadorias, pontualmente enaltecidos 

pela sociedade, servem como afago ao trabalhador, de modo que não lhe é 

entregue como pagamento, como salário ou, até mesmo, presente. O produto 

lhe é apenas apresentado como objeto de desejo que depende exclusivamente 

do seu esforço para alcança-lo, ou seja, ao trabalhador é imposta a falsa ideia 

de que para alcançar a “felicidade” terá que trabalhar com mais rigor. Assim, o 

empregador conseguiu conservar sua mão de obra sem coerção explícita, bem 

como criou consumidores para consumir suas próprias mercadorias.  

(...) “a economia política só vê no proletário o operário”, que deve 
receber o mínimo indispensável para conservar sua força de trabalho; 
jamais o considera “em seus lazeres, em sua humanidade”. Esse ponto 
de vista da classe dominante se inverte assim que o grau de 
abundância atingido na produção de mercadorias exige uma 
colaboração a mais por parte do operário. Subitamente lavado do 
absoluto desprezo com que é tratado em todas as formas de 
organização e controle da produção, ele continua a existir fora dessa 
produção, aparentemente tratado como adulto, com a amabilidade 
forçada, sob o disfarce de consumidor. (DEBORD, 2017, p.55) 

O autor qualifica esta lógica de atuação como humanismo da mercadoria, 

o qual tem como finalidade entreter o trabalhador por meio dos “lazeres e da 

humanidade”, demonstrando que a economia política domina essas esferas 

resultando na “negação total do homem”, ou seja, desconstruindo sua natureza 

e qualificando-o como mercadoria. Sob esta lógica, dispõe Bauman:  

A sociedade de consumo tem como base de suas alegações a 
promessa de satisfazer os desejos humanos em um grau que nenhuma 
sociedade do passado pôde alcançar, ou mesmo sonhar, mas a 
promessa de satisfação só permanece sedutora enquanto o desejo 
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continua insatisfeito; mais importante ainda, quando o cliente não está 
“plenamente satisfeito” – ou seja, enquanto não se acredita que os 
desejos que motivaram e colocaram em movimento a busca da 
satisfação e estimularam experimentos consumistas tenham sido 
verdadeira e totalmente realizados. (BAUMAN, 2008, p.63) 

Além do conflito “necessidade-desejo” imposto pela sociedade, vale saber 

que o método de abordagem da modulação algorítmica é ininterrupto, ou seja, 

se vale da imposição da mercadoria enquanto sinônimo de felicidade para 

apresentar cada vez mais objetos de desejo a partir das informações de 

alimentação do sistema. Quando o desejo é sanado pela compra, um outro 

aparece. A insatisfação do ser humano conjuntamente com a obsolescência do 

produto é uma ferramenta ainda mais eficaz para o aprisionamento. 

2.6 Vulnerabilidade diante dos artifícios publicitários  

 

Toda a lógica da modulação algorítmica acontece pelo seguinte processo: 

como vivemos inseridos na sociedade em rede, caracterizada pela conectividade 

que a internet proporcionou, a dependência tecnológica criou um vasto campo 

de modulação de comportamento. Diferentemente da sociedade disciplinar, 

amplamente analisada por Michel Foucault, a sociedade de controle utiliza-se 

dos meios tecnológicos para, à distância, modular de maneira sutil o 

comportamento dos usuários da rede. 

Essa modulação é cumprida pelo sistema algorítmico, que, nada mais é 

do que um sistema com objetivo definido, contendo início, meio e fim além de 

tempo finito. O cerne da questão desse sistema é que, como instrumento da IA 

e, consequentemente, não tem vontade própria (ao menos por enquanto), 

precisa de comandos. Tais comandos são impostos como finalidade a ser 

alcançada. Porém, como é característico da sociedade de controle, a abordagem 

não é mais coletiva, mas sim individualizada, criando um perfil para cada 

finalidade. 

A criação deste perfil é feita por intermédio da alimentação do sistema 

que, por sua vez, é feita pelos próprios usuários, à medida que fornecem 

informações de forma voluntária em tarefas simples do cotidiano, sejam elas de 

entretenimento, profissionais, políticas ou comerciais. Observa-se que a 

alimentação do sistema algorítmico é de escolha do usuário. O que causa 
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preocupação é ausência de consciência do usuário inserido nesse processo, ou 

seja, de que as informações passadas ao sistema serão utilizadas em seu 

desfavor, no sentido de se tornarem alvos de convencimento. Vivenciamos, 

assim, a transformação do consumidor em mercadoria. 

Com todo o aparato de abordagem em mão, o sistema precisa de 

ferramenta de aproximação com o usuário. A publicidade. Com enfoque 

econômico, a meta do sistema algorítmico é modular o comportamento e, 

consequentemente, influenciar o poder decisório do consumidor, restringindo 

seu campo de visão, ou seja, de escolha. 

A publicidade comportamental é capaz de aumentar a assimetria de 
informação na relação de consumo, potencializar a discriminação entre 
os consumidores, minimizar a capacidade de escolha livre e autônoma 
do consumidor, dentre outras consequências. (MAGRANI, 2019, p.71) 

O consumidor usuário assimila forçosamente a pseudo realidade que lhe 

é imposta, ou seja, que cria sua própria programação, escolhe as músicas que 

ouve, pesquisa assuntos que lhe interessam, onde, na verdade as informações 

que lhe são apresentadas foram previamente decididas por algoritmos de 

aprendizagem de máquina. Toda a lógica de abordagem é tão genial do ponto 

de vista de alcance de resultados que, em sua grande maioria, os consumidores 

não têm consciência de que sua atenção foi devidamente orientada para o 

objetivo do sistema algorítmico individualizado para sua modulação. A atuação 

do sistema sobre os consumidores inviabiliza a capacidade de “escolher outros 

mundos possíveis ou que poderiam vir a existir” (LAZZARATO, 2006, p.105).  

Corroborando com Lazzarato, dispõe Pedro Domingos que a última etapa nesse 

processo de escolha é sempre nossa, contudo as opções apresentadas são 

99,9% selecionadas por algoritmos de aprendizado de máquina (DOMINGOS, 

2018, p.35). 

Conforme acentua Castells:  

Levando-se em conta o grande sucesso dos provedores de serviços 
de internet – com ofertas de serviços e informações em vez de 
entretenimento – e a rápida difusão da comunicação pessoal via 
internet, a observação tende a sugerir que o entretenimento sob 
demanda, diversificado e produzido em massa, pode não ser a escolha 
óbvia para os usuários de multimídia, embora esteja claro ser essa a 
opção estratégica das empresas comerciais que modelam o setor. 
(CASTELLS, 2019, p.452) 
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Como sabido em nosso ordenamento jurídico pátrio, o consumidor ocupa 

uma situação de desvantagem na relação contratual, o que faz com que sua 

autonomia seja questionável ou até mesmo inexistente, diante dos inúmeros 

meios de manipulação de suas vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades podem 

ser destacadas em espécies,que variam de acordo com a concepção de cada 

autor, porém, majoritariamente, as seguintes são uníssonas na doutrina, quais 

sejam: técnica, jurídica/científica e fática, onde serão devidamente tratadas em 

capítulo posterior. 

A desigualdade, presente nos elementos subjetivos Fornecedor e 

Consumidor que compõem as relações de consumo, é incontestável. O Código 

de Defesa do Consumidor, em seu art. 4°, I, reconhece a vulnerabilidade 

presumida do consumidor como princípio que rege as relações de consumo. 

Senão vejamos:  

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo 
o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 
seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) 

I - Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 
consumo; 

Cláudia Lima Marques cita como espécie de vulnerabilidade técnica a 

vulnerabilidade informacional, enfatizando a necessidade de informação na 

sociedade atual. Para a autora, as informações estão cada vez mais valorizadas 

e importantes, em contrapartida, o déficit informacional dos consumidores está 

cada vez maior. Sendo assim, como modo de compensar este desequilíbrio, 

deve o fornecedor procurar dar o máximo de informações ao consumidor sobre 

a relação contratual, bem como sobre os produtos e serviços a serem adquiridos. 

(MARQUES, 2006). 

A vulnerabilidade informacional (tema a ser abordado no capítulo III) 

consiste na deficiência de informações pertinentes para a obtenção, consumo e 

manuseio do produto e serviço, causando ao consumidor a ausência de meios 

para que realize um bom negócio, tornando-o manipulável pelo fornecedor para 

a inserção de produtos e serviços não condizentes com o desejado, além de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9008.htm#art7
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tornar possível o surgimento de periculosidade ao produto ou serviço. Diante 

desta fraqueza, fica mais fácil criar desejos e vontades, inserir comportamentos, 

muitas vezes destoantes com a real necessidade para a vida em sociedade. Para 

tanto, a Publicidade é um notável instrumento utilizado, que possibilita a 

exteriorização da oferta a fim de aumentar a demanda em relação ao produto. 

 A influência que a Publicidade exerce sobre o consumidor é um fenômeno 

impulsionador da economia, bastante salutar às relações econômicas, e traz 

grandes e significativos progressos ao crescimento da economia. No entanto, o 

poder de persuasão da Publicidade pode causar danos ao consumidor caso não 

haja limites impostos pela legislação consumerista, possibilitando efeito inverso 

ao desenvolvimento econômico. Segundo Martin Lindstrom: 

Comprar constitui uma parte enorme de nossas vidas quotidianas. E é 
por isso que, todo dia, somos bombardeados por dúzias, se não 
centenas, de mensagens de publicitários e anunciantes. Comerciais de 
tevê. Outdoors. Banners na internet. Vitrines de lojas comerciais. 
Marcas, e informações sobre marcas, chegam até nós 
constantemente, em alta velocidade e de todas as direções. 
(LINDSTROM, 2016, p.11) 

As grandes campanhas publicitárias cumprem sua função na medida em 

que diminuem a distância entre a marca e o consumidor, apresentando a este 

último, símbolos e identidades dos produtos e serviços onde, muitas vezes, são 

reconhecidos e escolhidos – mesmo que inconscientemente – como prediletos. 

Ou seja, o poder da consolidação da marca atua como fator que influencia 

fortemente as escolhas do consumidor. Em primeiro plano, a influência da 

Publicidade não seria um problema pois, como elucida Cláudia Lima Marques, a 

Publicidade cria para o fornecedor a obrigação de manter sua oferta nos termos 

que foi veiculada e cumprir com seus deveres anexos de lealdade, informação e 

cuidado (MARQUES, 2011). 

Esse processo que se dá pela publicidade enuncia um comportamento, 

também fruto da expansão econômica, que causa o descarte do produto mais 

rapidamente, sem que este tenha alcançado o fim de sua vida útil. A oscilação 

dada pela indústria da moda, por exemplo, impõe ao fornecedor duas situações, 

a primeira do desejo pelo produto almejado e a segunda pelo descarte daquele 

frente a um novo anúncio, ou seja, diante de um novo desejo criado, causando, 

de pronto, uma satisfação momentânea em relação à mercadoria. 
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A satisfação denuncia-se como impostura no momento em que se 
desloca, em que segue a mudança dos produtos e das condições 
gerais de produção. Aquilo que, com o mais perfeito descaramento, 
afirmou sua própria excelência definitiva transforma-se no espetáculo 
difuso e também no espetáculo concentrado. (...). Cada nova mentira 
da publicidade é também a confissão da mentira anterior. (DEBORD, 
2017, p.71) 

Segue o autor no prosseguimento do raciocínio:  

A satisfação que a mercadoria abundante já não pode dar no uso 
começa a ser procurada no reconhecimento de seu valor como 
mercadoria: é o uso da mercadoria bastando a si mesmo; para o 
consumidor, é a efusão religiosa diante da liberdade soberana da 
mercadoria. Ondas de entusiasmo por determinado produto, apoiado e 
lançado por todos os meios de comunicação, propagam-se com grande 
rapidez. Um estilo de roupa surge em um filme; uma revista lança 
lugares da moda, que por sua vez lançam as mais variadas promoções. 
(DEBORD, 2017, p. 69) 

Sem dúvidas, a abundância da mercadoria como meta de alcance da 

felicidade é bastante rentável para a economia. A prática que insere esse 

comportamento social é denominada Obsolescência. A Obsolescência, em tese 

abordada como gênero, apresenta espécies a serem explanadas. Vance 

Packard é considerado o pioneiro nos estudos sobre a Obsolescência, dividindo-

a em três espécies, quais sejam: obsolescência de função (técnica); 

obsolescência de qualidade (programada) e obsolescência de desejo 

(perceptiva). (PACKARD.1988). 

Sucintamente, segundo o autor, na obsolescência de função, um produto 

se torna obsoleto quando um novo é introduzido no mercado e realiza uma 

função melhor. Por sua vez, na obsolescência de qualidade acontece um 

planejamento, de modo que o produto não funcione ou se desgaste em momento 

não muito distante do início de seu uso. Por último, na obsolescência de desejo, 

o produto que ainda opera normalmente em termos de qualidade e desempenho 

é considerado obsoleto em razão da mudança de estilo ou outra mudança de 

mercado, fazendo com que pareça menos desejável ao consumidor. 

Mais especificamente no que tange a Obsolescência do desejo, também 

denominada de Obsolescência Perceptiva, por tratar-se de etimología mais 

atual, sem prejuízo de outras nomenclaturas como Psicológica, Progressiva ou 

Dinâmica conforme classificação de Giles Slade, que consiste na redução da 

vida de um produto funcional ao lançar outro com nova roupagem ou, apenas, 

pequenas modificações, criando, assim, a necessidade no consumidor em 
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substituir o produto, mesmo que este esteja em pleno funcionamento, faz-se 

destacar alguns pontos.(SLADE, 2007). 

Para criar uma falsa necessidade na sociedade de consumo, o 

fornecedor, a partir de um baixo investimento, inclusive quando comparado aos 

investimentos de outras espécies de obsolescência, se utiliza da obsolescência 

perceptiva para criar o descarte do produto pelo consumidor. Assim, sem 

grandes gastos e decurso de tempo, cria-se uma nova necessidade de consumo 

a partir da influência da Publicidade. Tal lógica, ao final, se afigura mais atrativa 

e rentável para o fornecedor de produtos. 

Outro aspecto a ser apontado é que a prática da obsolescência perceptiva 

não é aplicada diretamente no produto, como acontece na obsolescência 

programada e técnica. A estratégia para o consumo repetitivo se dá no ambiente 

em que o produto será comercializado e/ou, diretamente, em seu público alvo. 

Essa estratégia influenciadora exterioriza-se por intermédio da divulgação da 

oferta com objetivo de lucro, ou seja, pela Publicidade que tem como alvo a 

vulnerabilidade do consumidor. 

 Diante do reconhecimento da vulnerabilidade e da disparidade existente 

nos contratos consumeristas, que levam a uma maior propensão a desgastes e 

descumprimentos por parte do fornecedor, o ordenamento jurídico brasileiro 

protege o consumidor em nível constitucional, especialmente nos artigos 5°, 

XXXII e 170, V. 

Diante dos ensinamentos de Cláudia Lima Marques (2009, p.26), significa 

“ assegurar afirmativamente que o Estado-juiz, que o Estado-Executivo e o 

Estado-Legislativo realizem positivamente a defesa, a tutela dos interesses 

destes consumidores”, no direito de promover ações de caráter positivo como 

meio de salvaguardar a integridade dos direitos fundamentais. 

Assim, observa-se que a defesa do consumidor como direito fundamental 

apoia-se na desigualdade característica das relações consumeristas. É 

determinado ao Estado o poder/dever de intervir no percurso dessas relações a 

fim de viabilizar o equilíbrio dos interesses contratuais, mais especificamente de 

proteger os consumidores dos artifícios propulsores de consumo, como é o caso 

da obsolescência perceptiva.  

A lógica do consumo – segundo vimos- define-se como manipulação 
de signos. Encontram-se ausentes os valores simbólicos de criação e 
a relação simbólica de interioridade; funda-se na exterioridade. O 
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objecto perde a finalidade objectiva e a respectiva função, tornando-se 
o termo de uma combinatória muito mais vasta de conjuntos de 
objectos, em que o seu valor é de relação. Por outro lado, desaparece 
o seu sentido simbólico e o seu estatuto antropomórfico milenário, 
tendendo a esgotar-se num discurso de conotações, também elas 
relativas umas às outras no quadro de um sistema cultural totalitário, 
isto é, que pode integrar todas as significações, seja qual for a 
respectiva origem. (BAUDRILLARD, 2018, p.146) 

Opôr-se ao movimento publicitário de forma radical, não parece ser a 

melhor forma de defender o poder de escolha do consumidor. A publicidade 

apresenta-se como ciência estrutural para a economia e seus 

desmembramentos, à medida que apresenta o produto e/ou serviço à classe 

consumerista valendo-se de artifícios convencimento. Para Kotler (2006, p.567) 

a publicidade apresenta, tradicionalmente, as seguintes funções: “informar”, 

“persuadir”, “lembrar” e “reforçar”. Observa-se, assim, que tal ciência atinge um 

alto grau de importância social e econômica. O que se indaga não é a essencia 

da publicidade em si, mas seu aspecto invasivo que ultrapassa o ato de 

convenciar e atinge a modulação. O pensamento capitalista de vender a todo 

custo confronta com princípios éticos, moralmente estabelecidos por diplomas 

que versam sobre a defesa do consumidor, desde a Constituição Federal, nesta 

disposto como princípio e garantia fundamental, até, de forma mais específica, 

o CBARP, Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, elaborado 

pelo CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. 

Não se pretende no presente estudo desqualificar tal ciência. Sabe-se e 

respeita-se a importância atual e histórica, bem como o comprometimento da 

publicidade para o desenvolvimento econômico do país. Não obstante, a 

publicidade tem uma função social e é deveras superior à finalidade de estímulo 

do consumo.  Trata-se de um robusto e eficaz instrumento de comunicação 

social pelo seu alcance, criatividade e sistemas de abordagem. 

O fato dos consumidores alimentarem seus próprios predadores (sistema 

algorítmico) de forma voluntária é uma questão minuciosa de ser analisada pela 

recente dominação da sociedade em rede, dificultando, assim, uma análise 

doutrinária mais aprofundada.  No entanto, o questionamento que se faz é acerca 

da consciência, ou ausência dela, no repasse de informações. 

Podemos continuar comprando essas promessas, mas podemos 
também aprender a interagir com elas. “ É possível fazer uma leitura 
crítica da propaganda”, afirma o comunicólogo Edilson Silva. “ Se 
fizessemos a nós mesmos algumas perguntinhas simples, certamente 
teríamos um consumo mais consciente: o que estou comprando? Por 
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que estou comprando? Qual é a minha real necessidade? Qual é a 
promessa do meu produto? Qual é a garantia de que ela será 
cumprida?” (ARTONI, 2005, p.39) 

A força persuasiva da publicidade faz parte de sua natureza, à medida 

que retira o consumidor da inércia frente ao consumo.  

Aplicando o contexto da publicidade, persuadir é, portanto, o ato de 
fazer com que o consumidor em potencial saia de um estado em que 
não tinha opinião e/ou interesse consciente pelo produto/marca para 
outro em que há uma opinião positiva e/ou um interesse nítido de 
compra. Seguindo o raciocínio inerente ao significado do termo 
persuasão publicitária, essas predisposições levariam a uma mudança 
de conduta, seja ela a própria compra do item, a divulgação do produto 
a conhecidos ou outra ação favorável aos objetos comunicacionais do 
anunciante. (BRAGAGLIA, 2017, p.71) 

Dessa forma, exclui-se a longínqua possibilidade de questionar os meios 

tradicionais de abordagem e convencimento publicitários, vez que estes meios 

contemplam as diretrizes dispostas pelos códigos que regulamentam sua 

aplicabilidade, a exemplo dos princípios dispostos no Código Brasileiro de Auto-

regulamentação Publicitária16, como respeitabilidade, honestidade, 

apresentação verdadeira, dentre outros. 

Acontece que, a Sociedade em Rede, como já visto, foi responsável por 

profundas mudanças em todas as esferas da vida em sociedade, o que não 

exclui a maneira como os produtos e serviços são apresentados ao consumidor.  

A dependência da tecnologia trouxe novos cenários que, por si, apresentam 

arquiteturas distintas das anteriores. Estudos relativos ao consumo aprimoram a 

ciência da publicidade o que, consequentemente, se vale da inteligência artificial 

para alcançar o objetivo do consumo. 

Nas plataformas algorítmicas, pode-se afirmar que somos compelidos 
a tomar como nossa uma simulação de nossa própria estrutura mental, 
mas feita por outrem e otimizada conforme seus interesses. O 
conteúdo da interpelação via algoritmos não é alheio a seu receptor, 
mas escora-se em traços oriundos dele, reverberando de algum modo 
suas reações e seu input. A interpelação parte de alguém e regressa a 
ele modificada – é o que se poderia denominar uma interpelação 
recursiva. Ela é i(n)terativa, ostentando um componente interativo, a 
participação atuante do usuário, e um componente iterativo, que leva 
em conta aquela participação para apurar a interpelação a cada 
iteração. (CASTRO, 2018, p.06) 

Dessa forma, vê-se que as transformações sociais advindas da 

metamorfose digital, característica da sociedade em rede, trouxe uma nova 

                                            
16 Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Disponível em 
<http://www.conar.org.br/>. Acesso em 10 fev. 2020. 

http://www.conar.org.br/
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roupagem à abordagem da oferta ao consumidor por meio de iniciativas 

publicitárias. A publicidade, atualmente, utiliza-se do sistema algorítmico como 

artifício de modulação de comportamento do consumidor, criando perfis à 

distância a partir das informações fornecidas pelo próprio consumidor em 

atividades cotidianas, o que restringe a potencial variedade de escolha para o 

consumo, comprometendo, assim, o poder decisório do consumidor. 
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CAPÍTULO 3.  SOCIEDADE DE CONSUMO E VULNERABILIDADE 

 

Comumente a expressão “sociedade de consumo” é utilizada de forma 

bastante abrangente, cabendo em discussões acerca do consumo em si, do 

consumo em massa, da relação entre fornecedor e consumidor, adentrando, 

ainda, na esfera do consumismo, bem como da cultura do consumo e até mesmo 

como da sociedade em rede. Não é estranho identificar em discursos diversos a 

utilização da sociedade de consumo como sinônimo de tantos outros fenômenos 

culturais, o que, de todo, não está absurdamente errado. Realmente, estas 

expressões, muitas vezes têm o mesmo cerne, porém com objetos e objetivos 

diferentes. 

Na mesmo lógica de Manuel Castells (2005) sobre o uso do termo 

“sociedade da informação” em contraposição à “sociedade em rede”, como 

mencionado no capítulo anterior, a utilização do termo “sociedade de consumo” 

remete de imediato ao raciocínio de Barbosa (2004, p.08) quando questiona 

sobre o consumo, uma vez que, historicamente, está presente em todas as 

sociedades humanas com objetivos diversos, porém “se todas manipulam 

artefatos e objetos da cultura material para fins simbólicos de diferenciação, 

atribuição de status, pertencimento e gratificação individual, o que significa 

consumo no rótulo da sociedade de consumo?”  

Seguindo o pensamento da autora, em sua obra Sociedade de Consumo, 

faz-se necessário distinguir claramente sociedade e cultura, uma vez que 

existem abordagens diferentes sobre esses temas, geralmente utilizadas quando 

o tema é consumo. Na primeira perspectiva estão autores como Jean Baudrillard, 

Zygmunt Bauman e Fredric Jameson, que apontam a cultura do consumo como 

a própria cultura da sociedade pós-moderna, onde questões sobre o consumo 

são tratadas de forma bastante específica. Vejamos algumas lições a esse 

respeito: 

Ele (consumo) inclui a relação íntima e quase causal entre consumo, 
estilo de vida, reprodução social e identidade, a autonomia da esfera 
cultural, a estetização e comoditização de atributos negativos atribuído 
ao consumo tais como: perda da autenticidade das relações sociais, 
materialismo e superficialidade, entre outros. (BARBOSA, 2004, p.10).  
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Diferentemente, autores como Daniel Miller, Grant McCracken e Colin 

Campbell abordam o consumo sob uma perspectiva de conectividade com 

outras áreas da vivência humana, bem como a subjetividade e significado do 

consumo nos processos sociais, lançando questionamentos tais como: 

Quais as razões que levam as pessoas a consumirem determinados 
tipos de bens, em determinadas circunstâncias e maneiras? Qual o 
significado e importância do consumo como um processo que media 
relações e práticas sociais, as relações das pessoas com a cultura 
material e o impacto desta na vida social? Qual é o papel da cultura 
material no desenvolvimento da subjetividade humana? É possível a 
elaboração de uma teoria sobre consumo que dê conta de todas as suas 
modalidades? Em suma, esses autores investigam como o consumo se 
conecta com outras esferas da experiência humana e em que medida 
ele funciona como uma janela para o entendimento de múltiplos 
processos sociais e culturais. (BARBOSA, 2004, p.11). 

 

Diante do tema “consumo”, tema este tão vasto e que apresenta inúmeras 

abordagens diferentes, esta pesquisa se atém ao estudo da sociedade de 

consumo como fenômeno universal, porém, eminentemente pós-moderno, a fim 

de manter o enfoque em seu objeto de estudo, o que não afasta a possibilidade 

de utilizar as contribuições dos autores acima citados em análises específicas 

que versem sobre a inserção da IA nas relações de consumo, conforme se 

constata a seguir. 

 

3.1 Sociedade de consumo e seus desmembramentos 

 
A Sociedade de consumo, ao longo dos últimos anos, foi sinônimo de 

diversos outros acontecimentos disruptivos, como sociedade da informação, 

sociedade pós-industrial, pós-modernidade dentre outros. Acontece que, a partir 

da análise de cada autor, surge uma predileção ou eleição de novo termo 

conforme seu objeto de estudo. Como por exemplo, pela ruptura dos paradigmas 

em relação ao modo de como a sociedade se comporta e depende de meios 

tecnológicos, podemos chamá-la de sociedade em rede, pela quebra histórica 

de transformação na troca de insumos materiais por dados, alguns autores 

classificam-na como sociedade de informação. Sociedade de consumo e pós-

modernidade são utilizadas como fenômenos que sugerem o deslocamento de 

um antigo sistema para um novo como sinal de progresso (não sob todas as 

abordagens).  Mesmo em meio a todos esses termos e expressões, há um ponto 

convergente entre eles: a transformação. Assim, vejamos: 
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A Pós-modernidade é uma linha de pensamento que questiona as 
noções clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade, a ideia 
de progresso ou emancipação universal, os sistemas únicos, as 
grandes narrativas ou os fundamentos definitivos de explicação. 
Contrariando essas normas do iluminismo, vê o mundo como 
contingente, gratuito, diverso, instável, imprevisível, um conjunto de 
culturas ou interpretações desunificadas gerando um certo grau de 
ceticismo em relação à objetividade da verdade, da história e das 
normas, em relação às idiossincrasias e a coerência de identidades. 
Essa maneira de ver, como sustentam alguns, baseia-se em 
circunstâncias concretas: ela emerge da mudança histórica ocorrida no 
Ocidente para uma nova forma de capitalismo – para o mundo efêmero 
e descentralizado da tecnologia, do consumismo e da indústria cultural, 
na qual a indústria de serviços, finanças e informação triunfam sobre a 
produção tradicional, e a política de classes cede terreno a uma série 
difusa de “políticas de identidade”. (EAGLETON,1995, p. 07) 

 

O autor retrata a pós-modernidade não apenas como transformação 

social, mas sim apresenta uma visão nada romântica em relação às noções 

clássicas com abandono de princípios norteadores considerados definitivos. 

Além disso, o uso de expressões como efêmero, consumismo e tecnologia são 

utilizados com um certo grau beligerante, o que é bastante comum nas narrativas 

sobre consumo.  

A sociedade de consumo, muitas vezes, é classificada como 

consequência de forte mudança de comportamento do ser humano. Pode-se 

questionar, também, se se trata de consequência ou causa da nova realidade 

que vigora, a sociedade em rede. Apregoar a abundância como principal 

característica do consumo não parece ser razoável, uma vez que o consumo é 

uma atividade central na criação e evolução de toda e qualquer sociedade, como 

bem define Bauman (2008, p.37) “o consumo é uma condição, e um aspecto, 

permanente e irremovível, sem limites temporais ou históricos; um elemento 

inseparável da sobrevivência biológica que nós humanos compartilhamos com 

todos os outros organismos vivos. ”  

 No entanto, mesmo indo de encontro a alguns autores, a sociedade de 

consumo, sinônimo de pós-modernidade, apresenta-se bastante próxima do 

supérfluo e da abundância, ao menos diante das imposições e modulações de 

comportamento características da IA no consumo. Diante desta nova realidade 

onde se encontram presentes as mais inovadoras tecnologias em todos os 

âmbitos, espaços e afazeres das vidas humanas, é notório o acesso da IA à 

privacidade das pessoas. Valendo-se dessa proximidade, também é perceptível, 
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o extremo estímulo ao consumo significativamente superior a períodos 

passados. Não se propõe adentrar na psiqué do consumidor, primeiramente pela 

ausência de competência para tal, bem como não se trata do objeto do nosso 

estudo. Assim, o que se conclui acerca da sociedade de consumo estar por 

vezes atrelada à ideia de ostentação nos dias atuais, ou seja, na sociedade em 

rede, não demonstra ser um disparate por basear-se na utilização da IA, mais 

especificamente, na internet das coisas como meio de ofertar de maneira 

contínua, por diversos meios produtos e serviços, o que por consequência coloca 

o consumo como meta. 

Isto significa admitir que o consumo está preenchendo, entre nós, uma 
função acima e além daquela de satisfação de necessidades materiais 
e de reprodução social comum a todos os demais grupos sociais. 
Significa admitir, também, que ele adquiriu na sociedade moderna 
contemporânea uma dimensão e um espaço que nos permitem discutir 
através dele questões acerca da natureza da realidade. (BARBOSA, 
2004, p.14). 

 

O consumo, mesmo sendo uma atividade desvinculável do ser humano 

em relação a suprir suas necessidades, ocupou e ocupa um papel mutante na 

sociedade. Não é atual o debate sobre o necessário e o supérfluo, sobre o que 

verdadeiramente precisamos consumir para viver ou sobre para sobreviver, 

como aponta Don Slater ao correlacionar o consumo além das necessidades 

básicas ao luxo. 

Depois que a satisfação das necessidades básicas foi materialmente 
assegurada, o aspecto significativo ou cultural do consumo passa a 
predominar, e as pessoas passam a se preocupar mais com o 
significado dos bens do que com o seu uso funcional para satisfazer 
para satisfazer uma necessidade básica ou “real”. Em muitas 
formulações desse tipo, não só a cultura do consumo, mas também a 
natureza cultural do consumo estão ligadas à ideia de “luxo”. (SLATER, 
2002, p.132). 

 

Como já explicitado, a confusão existente entre consumo e felicidade é 

fenômeno característico do sistema capitalista, porém sempre analisado sob a 

ótica moralista, o que não há problema desde que o cerne da discussão seja “ a 

moral no consumo”, “ o comportamento ético na relação consumerista” dentre 

outros. O estímulo ao consumo, analisado através de um prisma econômico, se 

apresenta bastante salutar à economia, afinal o consumo está no topo da cadeia 

industrial e empresarial. No entanto, estimular o consumo onde este alcance o 

patamar de consumismo, para o meio ambiente, por exemplo, causará danos 
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irreparáveis, partindo do pressuposto que o consumo não é uma atividade 

limitada. 

Vê-se que há inúmeras abordagens quando se pretende analisar as 

causas e efeitos da atividade de consumo. O que não se pode negar é que o 

consumo foi introduzido e hoje é bastante estimulado na sociedade pós-

moderna. Com suas devidas variações, ou seja, a mudança de formas de 

comprar, de contratações de mais serviços em relação a produtos, os meios de 

alcance das ofertas, o e-commerce são exemplos de significativas mudanças, 

senão progressos nos padrões de consumo. Da mesma forma, como meio de 

justificar estas transformações no ato de consumir, deve-se atentar para a 

trajetória da cultura de pátina para a cultura da moda. Cultura ou consumo de 

pátina consiste no consumo e apego a objetos mais duradouros, característicos 

das gerações passadas. A escolha de pesados móveis, de jogos de jantar em 

prata ou ouro, de refinados jogos de cama bordados a mão, são exemplos de 

produtos que, além de terem uma vida útil bem mais longa em comparação aos 

produtos atuais, ainda reverberavam status aos seus proprietários. Por óbvio, 

esses produtos não estavam ao alcance de todas as classes socias, bem como 

hoje não estariam. O que se torna nova é a mudança de comportamento na 

preferência de produtos quase que descartáveis. Assim, pergunta-se: as 

pessoas deixaram de apreciar produtos melhores, com maior durabilidade? Em 

verdade, não. Esta passagem do consumo de pátina se deu pela genial indústria 

da moda. Em sua obra “O império do efêmero”, Gilles Lipovetsky associa a 

sociedade de consumo à moda. 

 

Pode-se caracterizar empiricamente a “sociedade de consumo” por 
diferentes traços: elevação do nível de vida, abundância das 
mercadorias e dos serviços, culto dos objetos e dos lazeres, moral 
hedonista e materialista etc. Mas, estruturalmente, é a generalização 
do processo de moda que a define propriamente. A sociedade centrada 
na expansão das necessidades é, antes de tudo, aquela que reordena 
a produção e o consumo de massa sob a lei da obsolescência, da 
sedução e da diversificação, aquela que faz passar o econômico para 
a órbita da forma moda. (LIPOVETSKY. 2009, p.135).  

 
O autor caracteriza a moda como definidora da sociedade do consumo. A 

moda, diferentemente do consumo de pátina (trata-se de uma característica de 

tempo deixada nos objetos, diz respeito à tradição), consiste em mudanças 

cíclicas, variações para determinado gênero, estilo, classe ou faixa etária em 
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relação a produtos e serviços. É possível identificar este processo de mudança 

ao perceber que nas gerações anteriores era bastante comum, objetos serem 

deixados como herança, o que nos dias atuais não acontece. Observa-se que 

antes os produtos passavam por gerações, onde agora o sentido é inverso, ou 

seja, as gerações passam por produtos. Resta claro, assim, a substituição do 

apego aos produtos pela sua rápida descartabilidade em função de imposição e 

ditames da moda.  

“Não é a mudança para atingir o futuro, mas para permanecer no 
passado. A moda é desses artifícios com o qual as coisas ficam as 
mesmas, embora aparentando uma transformação. A moda é a 
manivela do consumo, pela criação de novos objetos que se impõem 
ao indivíduo. ” (SANTOS, 2007, p.48) 

 

Falar em moda não necessariamente restringe-se à alta costura ou a 

grandes tendências. Apesar de ser um fenômeno moderno inicialmente 

característico do Ocidente, não é restrito apenas ao vestuário e a grupos 

específicos, trata-se de um movimento impulsionador do mercado de consumo 

a fim de criar características específicas nos produtos de acordo com algumas 

condições. Vejamos. Facilmente vê-se em vitrines de centros urbanos, 

shoppings centers, em sites de lojas, anúncios como “coleção outono – inverno”, 

“primavera-verão” que nada mais são do que expressões da moda, que definem 

o fechamento de um ciclo e abertura do próximo. Acontece que, sob rápida 

análise, questiona-se: a roupa (produto) adquirida na coleção outono-inverno, 

verdadeiramente, perde sua serventia na estação seguinte? Logicamente que 

não. Essa é a lógica da moda, onde, usando como exemplo lojas de 

departamento, Lívia Barbosa (2004, p.27) aponta que: “Elas atiçam o desejo dos 

consumidores, fornecendo um mundo de sonhos e impondo uma nova 

tecnologia do olhar ao apresentar as mercadorias em cenários e ao alcance das 

mãos dos consumidores sem a obrigatoriedade de compra. ” É inegável que é 

uma estratégia fantástica. Sobre o “incrível” mundo do consumo, Baudrillard 

dispõe sobre gadget, que mesmo sem clara definição pelo autor, o define como 

emblema na sociedade pós-industrial, em comparação à máquina para a 

sociedade industrial. 

Se se aceitar a definição do objecto de consumo pelo desaparecimento 
relativo da sua função objectiva (utensílio) em proveito da função de 
signos, se se admitir que o objecto de consumo se caracteriza por uma 
espécie de inutilidade funcional (o que consome é inteiramente 
diferente do útil), então a engenhoca revela-se como a verdade do 
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objecto na sociedade de consumo. Consequentemente, tudo se pode 
transformar em gadget e, em potência, todas as coisas o são. 
(BAUDRILLARD, 2018, p.142). 

  
 
A acepção do autor corrobora a mudança de percepção do consumidor 

atual em relação ao que consome, à medida que o produto não mais é adquirido 

pelo que é, pela sua finalidade, pela sua função, mas sim pelo signo, onde o ato 

de consumir alude a manipulação de significados, em que o signo é a 

mercadoria.  Essa lógica arraiga ao consumidor uma “verdadeira necessidade 

de consumir”. Reportando o pensamento de Baudrillard à realidade progressiva 

da IA e sua incidência cada vez mais profunda no cotidiano das pessoas, deve-

se retomar à ideia da Internet das coisas inúteis (capítulo I), coisas estas que 

são munidas de algum tipo IA, no entanto sem justificativa. Ou seja, o objeto 

original desempenha o papel a que se destina sem precisar de tecnologia 

alguma. Vê-se que a inserção de algum tipo de capacidade tecnológica serve 

apenas para agregar preço ao produto e, consequentemente, torná-lo 

descartável mais rapidamente, uma vez que seus usuários se desfarão dele ao 

perceberem sua inutilidade ou pela chegada de um novo produto. O descarte 

crescente de produtos é um fenômeno mundial e, mesmo com bastante 

empenho por parte de sérias instituições pró-meio ambiente, não parece 

regredir. A consciência do consumo é um fator bastante pontual neste sentido, 

porém não é real. 

 
Consumidores plenos não ficam melindrados por destinarem algo para 
o lixo; ils (et eles, bien sûr) ne regrettent rein. Como regra, aceitam a 
vida curta das coisas e sua morte predeterminada com equanimidade, 
muitas vezes com um prazer disfarçado, mas às vezes com a alegria 
incontida da comemoração de uma vitória. Os mais capazes a sagazes 
adeptos da arte consumista sabem que se livrar de coisas que 
ultrapassaram sua data de vencimento (leia-se: desfrutabilidade) é um 
evento a se regozijar. (BAUMAN, 2008, p.112). 
 

Como hodierno exemplo de descarte de produtos, mais específicamente 

acerca da obsolescência perceptiva, estão duas grandes marcas de 

smartphones, Apple e Samsung, mais especificamente em suas linhas “S’s”. No 

decorrer de significativa parte do ano, ambas as marcas utilizam fortemente a 

publicidade para a criação de expectativa de novos produtos. O que se analisa 
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neste contexto é a imposição por meio do marketing agressivo17 para a 

substituição de valores, trazendo à tona a pergunta: O que é necessário e o que 

é desejo? Por meio de teasers, promoções, publicidades nas mais diversas 

mídias, a Apple e Samsung vêm conseguindo impor aos consumidores, 

“verdadeira” necessidade em adquirir seus aparelhos. Assim, atualmente são 

comuns notícias que envolvem consumidores que veneram marcas, que as 

utilizam como identidade ou forma de aceitação e agrupamento social. Nesse 

sentido, expõe a publicação do Jornal da Folha de São Paulo, em reportagem 

intitulada "Demanda pelo Iphone X gera fila de espera de um mês nos Estados 

Unidos"18. Observa-se que não se trata de um fenômeno esporádico, pelo 

contrário, as filas formadas no pré-lançamento dos aparelhos já são esperadas, 

como se vê, mais recentemente, no lançamento do último modelo da Apple, o 

Iphone 1119. Mesmo com consumidores fieis, a Apple e a Samsung já utilizaram 

práticas desonestas como a obsolescência técnica para impor aos consumidores 

a compra de novos aparelhos, chegando a pagar multas no valor de, 

respectivamente, 10 e 5 milhões de euros na Itália, por deliberarem o 

encurtamento da vida útil de seus aparelhos20. 

A estratégia da Obsolescência Perceptiva apresenta-se em constante 

mutação, justamente, para criar a necessidade do “novo" ao consumidor. A ideia 

de pertencimento, agrupamento e status acompanha os ditames da moda, como 

mecanismo que regula as escolhas e preferências das pessoas. O uso de 

métodos de pressão social faz com que o consumidor tenha seu poder de 

escolha influenciado pela publicidade para a substituição de produtos que estão 

em perfeito estado de funcionamento por outros em suas novas versões. O que 

aparenta à sociedade apenas investimento na divulgação publicitária da marca 

e de seus produtos, em verdade trata-se de um artifício de desvio de função 

                                            
17 Rivalidade no marketing: Samsung vs. Apple. Quem leva a melhor? Disponível em: < 
http://www.wk3.com.br/blog/rivalidade-no-marketing-samsung-vs-apple-quem-leva-a-melhor/>. 
Acesso em: 12 mai. 2020. 
18 Demanda pelo Iphone X gera fila de espera de um mês nos Estados Unidos. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/tec/2017/10/1931352-demanda-pelo-iphone-x-gera-fila-de-
espera-maior.shtml>. Acesso em 20 ago. 2018. 
19Apple Stores têm fila para lançamento do iPhone 11, 11 Pro e Pro Max.  

<https://www.tudocelular.com/mercado/noticias/n146840/apple-inicia-vendas-iphones-mundo-

filas-lojas.html>. Acesso em: 12 mai. 2020. 
20 Apple e Samsung são multadas por programar a “morte” de seu smatphone. 
<https://www.hypeness.com.br/2018/10/apple-e-samsung-sao-multadas-por-programar-a-
morte-de-seu-smartphone-entenda/>. Acesso em: 12 mai. 2020. 

http://www.wk3.com.br/blog/rivalidade-no-marketing-samsung-vs-apple-quem-leva-a-melhor/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2017/10/1931352-demanda-pelo-iphone-x-gera-fila-de-espera-maior.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2017/10/1931352-demanda-pelo-iphone-x-gera-fila-de-espera-maior.shtml
https://tecnoblog.net/307998/apple-store-fila-lancamento-iphone-11-pro-max-watch-series-5ax/
https://www.tudocelular.com/mercado/noticias/n146840/apple-inicia-vendas-iphones-mundo-filas-lojas.html
https://www.tudocelular.com/mercado/noticias/n146840/apple-inicia-vendas-iphones-mundo-filas-lojas.html
https://www.hypeness.com.br/2018/10/apple-e-samsung-sao-multadas-por-programar-a-morte-de-seu-smartphone-entenda/
https://www.hypeness.com.br/2018/10/apple-e-samsung-sao-multadas-por-programar-a-morte-de-seu-smartphone-entenda/
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originária do produto. Ocorre que a obsolescência perceptiva e a 

descartabilidade são hoje elementos vitais para o modo de produção capitalista, 

por isso encontram-se presentes no plano material como no plano simbólico 

(LAYRARGUES, 2005). 

A atuação e o alcance publicitário encontram-se muito mais incisivos na 

sociedade em rede. Pela presença constante, bem como pela sua proximidade, 

a IA desempenha um papel de modulação de comportamento na sociedade de 

consumo, à medida que utiliza método de perfilamento a partir dos dados 

fornecidos pelos próprios consumidores enquanto trafegam no cyberespaço. 

Plataformas como as redes sociais são comumente usadas como espaço 

publicitário diferenciado dos antigos formatos de convencimento, criando além 

de uma sensação de proximidade com o usuário, também uma certa intimidade 

de forma que apresenta produtos e serviços de acordo com a sua preferência. 

Sobre essa tática dispõem Diogo Coutinho e Beatriz Kira: 

Nessas plataformas, o modelo de negócios de pelo menos um lado é 
baseado em propaganda, o que depende da monetização 
da atenção dos usuários da outra ponta. Nesses casos, devido às 
novas tecnologias, as plataformas online podem oferecer tanto 
conteúdo altamente personalizado aos usuários, quanto um público 
altamente segmentado para os anunciantes, o que as diferencia de 
mídias tradicionais e de agências de notícias. Isso é possível devido à 
capacidade de coletar, armazenar e analisar dados sobre indivíduos 
em grande velocidade e escala, o que possibilita compreender melhor 
os hábitos, preferências e características pessoais dos consumidores. 
Isso por sua vez viabiliza a construção de perfis de clientes 
extremamente refinados e segmentados, tornando possível que a 
publicidade online seja ainda mais direcionada. (COUTINHO, KIRA, 
2018). 

 
O perfilamento de abordagem ao consumidor, como bem apontam os 

autores, é refinado. Porém o que parece ser uma qualidade no tratamento para 

com o usuário, traz em si uma característica bastante específica da sociedade 

de consumo que é o estímulo ininterrupto ao consumo, ou seja, o consumismo. 

Afinal, quem não prefere um tratamento único, diferenciado, que demonstre seu 

perfil, condizentes com suas escolhas e preferências? É inegável que este tipo 

de investida é sutil e afaga a quem a recebe. Em primeiro momento, soa como 

que a única preocupação de quem utiliza esses artifícios é o bem-estar do 

consumidor, porém não o é. Interesses econômicos justificam modulação de 

comportamento do consumidor, no entanto não podem sobrepor direitos 



90 
 

fundamentais, valores sociais e contratuais e princípios que regem a relação de 

consumo, como a transparência, a boa-fé e a dignidade da pessoa humana. 

É justamente o que não está sendo considerado. Ao observar a sociedade 

de consumo, sinônimo de sociedade pós-moderna, não requer muito esforço 

para identificar o aumento de interesse em consumir. O que é bastante propulsor 

para a economia (em tese), causa, também, estranheza sob uma ótica social e 

humana. A sobreposição de consumo a outras atividades valorativas da 

sociedade remete a classe consumidora, ou seja, todos os indivíduos, à 

confusão axiológica entre felicidade e acesso ao luxo, influenciando escolhas 

muitas vezes desorientadas por parte dos consumidores ao optar pelos signos 

em detrimento de tantas outras necessidades. Vê-se que se utiliza a ideia de que 

cabe ao consumidor escolher, afinal é dele a decisão em confirmar a compra ou 

não. Porém, o que se vê é que tal escolha é e tende a se tornar cada vez mais 

viciada, em dois sentidos. Pela imposição da cultura do consumo, consumir além 

do necessário se tornou recorrente, seja pelo ócio, pela ideia, também imposta, 

de se auto presentear o que acaba tornando-se frequente e vulgar. É o que 

aconteceu: o consumo foi vulgarizado. Além disso, o poder de escolha, além de 

sofrer esse processo de banalização, também perde sua genuinidade diante da 

infinidade de publicidades e “recomendações” e “sugestões” personalizadas 

dadas pelos algoritmos diuturnamente sugestionando o prazer e a satisfação, o 

que torna o consumismo um fenômeno problemático, ao menos para o 

consumidor. 

Em primeiro lugar, o prazer é procurado por meio de estimulação 
emocional e não meramente sensorial, enquanto, em segundo, as 
imagens que preenchem essa função são ora criadas 
imaginativamente, ora criadas pelo indivíduo para o autoconsumo 
havendo pouca confiança na presença dos estímulos reais. Esses dois 
fatos indicam que o hedonismo moderno tende a ser encoberto e auto 
ilusivo, isto é, os indivíduos empregam seus poderes imaginativos e 
criativos para construir imagens mentais que eles consomem, pelo 
intrínseco prazer que elas proporcionam, uma prática que se descreve 
melhor como de devanear ou fantasiar. (CAMPBELL, 2001, p.114). 

 

Nada mais íntimo e prazeroso do que a sensação de reconhecimento. 

Imagens familiares, sons que remetem a momentos passados ou até ainda não 

vividos, desde que façam parte de um sonho a ser realizado. Situações 

apresentadas com engajamento emocional remetem o consumidor a sensações 

que estão diretamente ligadas à tomada de decisão. O que se pode esperar se 
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esses artifícios forem utilizados em todos os espaços, a todo momento e com a 

proximidade de um click? Pela realidade atual, ou seja, pela conectividade e 

velocidade da sociedade em rede, é possível afirmar que o consumismo nunca 

esteve tão bem aparelhado. 

David Sumpter, em sua obra Dominados pelos números (2019, p.21), 

relata uma situação que corrobora o pensamento exposto. Dispõe que, em 

conversa com Angela Grammatas, programadora em marketing analítico, esta 

demonstra a eficácia quanto ao “redirecionamento”, que se trata do termo técnico 

para a publicidade on-line que se vale das buscas recentes para criar perfis dos 

usuários.  

Angela me disse: “O Google é relativamente benigno, mas o poder o 
botão ‘curtir’ do Facebook para selecionar anúncios é assustador. Sua 
curtida fornece bastante insight sobre quem você é”. O que mais 
preocupou Angela foi uma mudança na lei nos Estados Unidos 
permitindo a provedores de serviço de internet (PSI) – as companhias 
de telecomunicação que fornecem internet residencial – arquivar e usar 
o histórico de busca de seus clientes. Diferentemente do Google e do 
Facebook, PSIs oferecem pouca ou nenhuma transparência sobre a 
informação que acumulam sobre você. Eles podem, potencialmente, 
vincular o histórico de navegação ao seu endereço de casa e 
compartilhar seus dados com anunciantes terceirizados. (SUMPTER, 
2019, p.22). 
 

Ao observar o potencial que tem uma “curtida”, conforme dispõe o autor, 

vê-se claramente que o entretenimento é peça fundamental para construir a 

modulação de comportamento, senão vejamos. Redes sociais como o 

Facebook, bem como o Instagram que apresenta diversão de forma ainda mais 

veloz, foram incutidos na vida das pessoas como instrumento quase que 

obrigatório de relacionamento. Não fazer partes dessas redes ou do Linkedin, 

quando a abordagem é profissional, causa, de pronto, um grande espanto a 

quem, por exemplo, recruta candidatos para uma vaga de emprego. A 

substituição do material para o virtual está bastante presente nessas situações, 

onde o velho e bom currículo impresso não tem mais serventia, ou seja, tomou 

outra forma, mais robusta, veloz e eficaz, que ainda traz, além do texto com as 

qualificações, uma infinidade de informações nas “entrelinhas”, afinal o 

candidato dirá muito sobre si à medida que demonstra interesse em certas 

empresas ou em determinadas notícias. 

A mesma lógica se impõe às relações de consumo nas redes sociais. Não 

é necessário utilizar a IA para avaliar uma rede social de determinada pessoa. 
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Os usuários dessa rede demonstram seus interesses e predileções desde uma 

foto postada até uma celebridade que segue, com o compartilhamento de 

notícias de cunho político, seu eventual interesse musical, além de informações 

ainda mais relevantes e perigosas, a depender do observador, como onde mora, 

qual sua rotina, onde trabalha, ou seja, sua vida estampada em pixels. Porém, 

não se pode afirmar que todas as informações são verdadeiras e que todas os 

sentimentos de constante satisfação são reais (vasto tema para análise 

sociológica e psicológica), mesmo assim os usuários deixam constante rastros 

do que almejam alcançar, o que para os algoritmos de aprendizagem é 

literalmente um “prato cheio”, uma vez que se alimentam de informações. 

 

3.2 Agravamento da vulnerabilidade do consumidor pela IA 

 

Poucas horas ou algumas ocasiões do dia são suficientes para 

demonstrar a atuação da IA na vida dos usuários do cyberespaço. Não há como 

deixar de utilizar todos os atalhos tecnológicos provenientes do desempenho dos 

algoritmos, sempre prontos e atuais com sugestões de como escolher, seja uma 

seleção de músicas, um caminho mais curto, opções de livros ou combinações 

de roupas, verdadeiramente o trabalho de perfilamento é pontual e se mostra 

bastante eficaz na hora de decidir diante das opções apresentadas. Como visto, 

essas seleções disponíveis são resultado de tratamentos de dados, ou seja, 

pistas, rastros deixados durante o processo de utilização de plataformas 

diversas. 

Interagimos com algoritmos desde o instante em que abrimos nosso 
computador ou ligamos nosso telefone. O Google está usando as 
escolhas de outras pessoas e o número de links entre as páginas para 
decidir quais resultados de busca nos mostrar. O Facebook usa as 
recomendações de nossos amigos para decidir as notícias que vemos. 
Reddit nos permite “votar positivamente” e “votar negativamente” em 
fofocas sobre celebridades. Linkedin nos sugere pessoas que 
devemos conhecer no mundo profissional. Netflix e Spotify escrutinam 
nossas preferências cinematográficas e musicais para nos fazer 
sugestões. Todos esses algoritmos se baseiam na ideia de que 
podemos aprender seguindo recomendações e decisões feitas por 
outras pessoas. (SUMPTER, 2019, p.113) 

 

Em sua citação o autor retrata a atuação de algoritmos baseada não só 

pelas escolhas anteriormente feitas pelo consumidor, como também pela 

interação deste com outras pessoas. Afinal, o usuário que compartilha uma 
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notícia ou demonstra concordância por meio de uma “curtida” em uma foto, 

possivelmente se interessará pelo conteúdo disposto naquela imagem ou texto. 

O que há de mais precioso para a IA acerca da captação de dados pela ação 

dos usuários é que acessos, “likes”, compartilhamentos e comentários, ou seja, 

interação se dá todo o tempo em que o cyberespaço está sendo utilizado. Quanto 

mais tempo e quanto mais afazeres ou distrações forem apresentadas, 

consequentemente, mais rastros digitais serão captados como arquivo de 

consumo. Precisamos falar sobre vulnerabilidade. 

Slater traz um questionamento acerca da figura consumidor se este seria 

um herói ou um idiota: 

A resposta segundo a tradição liberal-utilitarista, foi que o consumidor 
era um herói na medida em que ele era autônomo e autodeterminado, 
e que essa autonomia dependia de suas faculdades racionais, de sua 
capacidade, em primeiro lugar, de conhecer e definir suas próprias 
necessidades (de ser soberano em relação a elas) e, em segundo 
lugar, de procurar satisfazê-las racionalmente (para que suas 
necessidades sejam soberanas em relação aos recursos sociais, em 
grande parte através do mecanismo do mercado). Essas necessidades 
podem ser tão lunáticas ou despropositadas quanto possível, mas tem 
de ser calculadas por um ego racional. Mas também temos uma 
imagem, predominantemente tanto na vida cotidiana quanto na teoria 
social, do consumidor como idiota, alguém fácil de enganar. Esse 
consumidor – a massa, o consumidor conformista – é definida 
precisamente pela sua incapacidade de viver à altura desse modelo de 
“maturidade”, de razão e de autonomia. (SLATER, 2002, p. 60) 

Verdadeiramente o autor denota duas concepções reais e presentes 

sobre o consumidor na atual sociedade em rede, porém com ressalvas, senão 

vejamos. Quando caracterizado como herói, aquele que tem consciência do que 

contrata, do que consome, eivado de racionalidade e autonomia, não é 

fantasioso, diante do crescente fenômeno do consumismo, apontar que seja ou 

uma pequena parcela da população ou uma situação utópica. Colocá-lo como 

ideal a ser alcançado não seria classificar parcelas da população a partir de seu 

nível de escolaridade ou classe social. O que merece especial atenção é que 

diante de uma sociedade conectada à tecnologia, sendo alvo de ininterruptos 

anúncios e “sugestões” de compras, onde a oferta se faz presente em todos as 

plataformas e sites utilizados para dar seguimento à vida moderna, a 

vulnerabilidade do consumidor é ainda mais acentuada. 

Ao sugerir a imagem do consumidor como idiota, como um indivíduo 

passível de ser enganado, Slater o separa como se estivesse à margem da 
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concepção de maturidade que lhe daria, segundo o autor, racionalidade e 

autonomia para decidir acerca do consumo. Utilizando tal raciocínio (com 

bastante cuidado na colocação das palavras para que não soe como soberba), 

diante das transformações sociais que induzem o consumidor ao consumo, não 

como forma de suprir sua carência ou lacuna social, mas sim pelo inédito formato 

de alcance que tende a modular o seu comportamento, deve-se pôr o 

consumidor, ator da sociedade em rede, não no papel de idiota, patologicamente 

falando, mas sim como alvo cada vez mais vulnerável. Bem como, não se deve 

olvidar a desigualdade inata à relação de consumo que, ao analisarmos seus 

elementos subjetivos, ou seja, fornecedor e consumidor, é nítida a desigualdade 

entre estes, o que, de pronto, torna justa a necessidade da defesa do consumidor 

como garantia constitucional. 

A sociedade em rede apresenta um novo paradigma nas relações de 

consumo. Como sabido, as mudanças nas revoluções industriais trouxeram 

fortes abalos em todos os âmbitos e setores, que alcançaram, inclusive, o 

consumidor que obteve destaque na segunda metade do século passado, pelo 

famigerado discurso do então presidente John F. Kennedy, no qual a partir da 

frase “consumidores somos todos nós” asseverou a segurança no consumo, 

informação sobre produtos e serviços, direito de escolha e direito de ser ouvido. 

Os movimentos pró-consumidores tomaram grandes proporções pela tardia, 

porém necessária, atenção voltada à relação que já se iniciava desigual.  A título 

de informação, como situação histórica e que denota o desrespeito à vida tem-

se o caso norte americano do Ford Pinto21, onde se percebe a atribuição pela 

                                            
21 Durante os anos 1970, o Ford Pinto era um dos carros compactos mais vendidos nos Estados 
Unidos. Infelizmente seu tanque de combustível estava sujeito a explodir quando outro carro 
colidia com ele pela traseira. Mais de quinhentas pessoas morreram quando seus automóveis 
Pinto pegaram fogo e muitas mais sofreram sérias queimaduras. Quando uma das vítimas 
processou a Ford Motor Company pelo erro de projeto, veio a público que os engenheiros da 
Ford sabiam do perigo representado pelo tanque de gasolina. Mas os executivos da companhia 
haviam realizado uma análise de custo e benefício que os levara a concluir que os benefícios 
de consertar as unidades (em vidas salvas e ferimentos evitados) não compensavam os 11 
dólares por carro que custaria para equipar cada veículo com um dispositivo que tornasse o 
tanque de combustível mais seguro. 
Para calcular os benefícios obtidos com um tanque de gasolina mais seguro, a Ford estimou 
que em um ano 180 mortes e 180 queimaduras poderiam acontecer se nenhuma mudança 
fosse feita. Estipulou, então, um valor monetário para cada vida perdida e cada queimadura 
sofrida — 200 mil dólares por vida e 67 mil por queimadura. Acrescentou a esses valores a 
quantidade e o valor dos Pintos que seriam incendiados e calculou que o benefício final da 
melhoria da segurança seria de 49,5 milhões de dólares. Mas o custo de instalar um dispositivo 
de 11 dólares em 12,5 milhões de veículos seria de 137,5 milhões de dólares. Assim, a 
companhia chegou à conclusão de que o custo de consertar o tanque não compensaria o 
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empresa Ford de um valor monetário à vida humana, afastando qualquer apreço 

ao consumidor e princípio que resguarda uma relação jurídica.  

Acontece que, foram imprescindíveis (infelizmente) que esses episódios 

acontecessem para que se formasse, mesmo que de forma tendenciosa, uma 

consciência de desigualdade que assola as relações entre partes tão desiguais, 

principalmente quando o fator econômico sobrepõe conceitos éticos, morais e, 

posteriormente, constitucionais. A vulnerabilidade, enquanto princípio, não pode 

nem deve ser classificada como requisito que desmereça a parte frágil 

consumerista, pondo-o sob a ótica da clemência ou da pena, muito pelo 

contrário.  Classificar o consumidor como vulnerável, bem como a 

vulnerabilidade como princípio é um tratamento lógico, preventivo aos possíveis 

abusos que, pela desigualdade da relação, possam ser cometidos, além de 

trazer em si um caráter reparador aos danos causados individual e 

coletivamente. Vejamos o que assevera Paulo Valério Dal Pai Moraes acerca da 

vulnerabilidade: 

O princípio da vulnerabilidade representa a peça fundamental no 
mosaico jurídico que denominamos Direito do Consumidor. É lícito até 
dizer que a vulnerabilidade é o ponto de partida de toda a Teoria Geral 
dessa nova disciplina jurídica [...] A compreensão do princípio, assim, 
é pressuposto para o correto conhecimento do Direito do consumidor 
e para a aplicação da lei, de qualquer lei, que se ponha a salvaguardar 
o consumidor. (MORAES, 2009, p. 13).  

 

O autor é deveras feliz ao tratar o princípio da vulnerabilidade como 

“fundamental” na composição e entendimento do direito do consumidor, além da 

importância para a aplicabilidade de lei. Ao observar ou até questionar a 

vulnerabilidade enquanto princípio constitucional, em rápida análise torna-se 

cristalina a real importância de tê-la no construção e manutenção do direito do 

consumidor, senão vejamos.  A relação consumerista, como qualquer outra, é 

formada por partes que, por óbvio, precisa estar equilibrada, amparada pela boa-

fé. O que a diferencia das demais relações é a posição que suas partes se 

encontram de acordo com o papel que desempenham, onde o fornecedor, eivado 

de conhecimento técnico, necessário para a feitura e prestação de produtos e 

                                            
benefício de um carro mais seguro. (SANDEL, Michael J. Justiça / Michael J. Sandel; tradução 
de Heloisa Matias e Maria Alice Máximo. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014, p.57-
58.)  
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serviços, já se destoa do consumidor que, via de regra, desconhece as etapas 

de fabricação e/ou formulação do bem que será posto à venda.  

Não se pretende incutir ao consumidor a característica de idiota, como 

visto em análise feita por Don Slater, mas sim genuinamente prezar pela real 

situação em que está inserido para que se possa aprofundar o estudo do 

consumo sob uma ótica descortinada, esquivando toda e qualquer imposição de 

igualdade cega. Dessa forma, o estado de vulnerabilidade que se encontra o 

consumidor trata-se, verdadeiramente de um estado de fraqueza, de submissão 

na relação jurídica firmada que, por si, amplia a probabilidade de abuso vindo do 

fornecedor, principalmente pelo fato deste desempenhar uma atividade 

eminentemente lucrativa, onde o lucro frequentemente se sobrepõe a princípios 

constitucionais, éticos e morais que protegem o consumidor. 

De toda sorte, faz-se necessário, por clareza de conceitos, diferenciar 

vulnerabilidade de hipossuficiência, sendo esta característica da relação 

consumerista, porém não é qualificada como um estado, uma condição, mas sim 

uma situação episódica, tornando justa a máxima de que todo consumidor é 

vulnerável, porém nem todo consumidor é hipossuficiente. Como dispõe Tartuce 

(2016) diferentemente da vulnerabilidade, a hipossuficiência é fática e não 

jurídica, baseada no desequilíbrio, da disparidade ou discrepância observada no 

caso concreto. O autor ainda assevera, como se segue. 

Concluindo o presente item, pode-se dizer que a hipossuficiência do 
consumidor constitui um plus, um algo a mais, que traz a ele mais um 
benefício, qual seja a possibilidade de pleitear, no campo judicial, a 
inversão do ônus de provar, conforme estatui o art. 6º, VIII, da Lei 
8.078/1990. Nesse ponto, cumpre repisar mais uma vez, diferencia-se 
da vulnerabilidade, conceito jurídico indeclinável que justifica toda a 
proteção constante do Código do Consumidor, em todos os seus 
aspectos e seus preceitos. (TARTUCE, 2016, p.35). 
 

A hipossuficiência encontra-se presente no artigo 6°, VIII, do CDC, sobre 

os direitos básicos do consumidor, disposta como condição para análise judicial 

a fim de decidir sobre a possibilidade da aplicação do instituto da inversão do 

ônus da prova. Observa-se que se trata de um aspecto processual na relação de 

consumo, onde, incide como condição para que o consumidor goze do direito de 

facilitação de sua defesa, estando pendente de comprovação, o que corrobora 

com o aspecto episódico da hipossuficiência. 
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Já o princípio da vulnerabilidade apresenta sua relevância como 

sustentáculo da relação de consumo, servindo como fundamento principiológico 

e inaugural do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação objeto 

da Lei 8.078/90 é considerada extremamente desigual desde a fase pré-

contratual, ou seja, desde a apresentação da oferta pelo fornecedor ao 

consumidor. Conjecturar a relação de consumo sem a presença do princípio da 

vulnerabilidade, questionaria o próprio significado e entendimento dos elementos 

que a compõe, vez que, ao analisar a composição sob a égide da igualdade, da 

busca pela justiça, é conclusivo que a vulnerabilidade é inata ao consumidor. 

Não se trata de um princípio construído ou imposto pela conveniência, mas sim 

de presunção cristalina acerca do papel, função e situação vinculada ao 

consumidor. Acerca da vulnerabilidade, dispõe Bruno Miragem o seguinte: 

 
A vulnerabilidade do consumidor constitui presunção legal absoluta, 
que informa se as normas do direito do consumidor devem ser 
aplicadas e como devem ser aplicadas. Há na sociedade atual o 
desequilíbrio entre dois agentes econômicos, consumidor e 
fornecedor, nas relações jurídicas que estabelecem entre si. O 
reconhecimento desta situação pelo direito é que fundamenta a 
existência de regras especiais, uma lei ratione personae de proteção 
do sujeito mais fraco da relação de consumo. (MIRAGEM, 2016, p. 
128) 

Ainda sobre o tema, expõe Paulo Valério Dal Pai Moraes: 

Vulnerabilidade, sob o enfoque jurídico, é, então, o princípio pelo qual 
o sistema jurídico positivado brasileiro reconhece a qualidade ou 
condição daqueles sujeitos mais fracos na relação de consumo, tendo 
em vista a possibilidade de que venham a ser ofendidos ou feridos na 
sua incolumidade física ou psíquica, bem como no âmbito econômico, 
por parte dos sujeitos mais potentes da mesma relação (MORAES, 
2009, p.125). 

 
Diante de tamanha desigualdade, é imprescindível o reconhecimento da 

presunção absoluta da vulnerabilidade do consumidor como princípio norteador 

da igualdade material entre sujeitos do mercado de consumo (BOLZAN, 2017, 

p.224). Nunca é demais lembrar os, já difundidos, conceitos de espécies de 

vulnerabilidade doutrinariamente concebidos. Como citado no tópico 2.6 desta 

pesquisa, a vulnerabilidade é classificada por espécies: jurídica/científica, fática 

e técnica. 

Bruno Miragem (2016) especifica quais as diferenças entre as espécies 

de vulnerabilidade, apontando suas peculiaridades e aplicações, senão vejamos. 

Segundo o autor, a vulnerabilidade técnica é aplicável na situação em que o 
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consumidor não possua conhecimentos acerca do produto ou do serviço que 

adquiriu ou utilizou, em contrapartida, presume-se que o fornecedor detenha tais 

conhecimentos e expertise, uma vez que participou de alguma fase, senão todas, 

de produção, feitura, projeto e/ou distribuição do produto ou serviço.  

No que tange à vulnerabilidade jurídica, esta consiste na ausência ou 

pouca quantidade de conhecimento e compreensão em relação aos direitos e 

deveres que compõem a relação jurídica de consumo, também denominada de 

vulnerabilidade científica, alcança a falta de informações específicas sobre em 

economia, contabilidade e/ou matemática aplicada e o que resulta na 

incompreensão das consequências que a relação de consumo trará. Esse tipo 

de vulnerabilidade é bastante presente em contratos bancários, securitários ou 

em planos de saúde. 

Miragem aponta a vulnerabilidade fática, por sua vez, como uma espécie 

mais ampla, pelo fato de englobar uma variedade maior de situações concretas 

em que se identifica a debilidade do consumidor, como a desigualdade 

econômica presente comumente nas contratações em geral, bem como 

vulnerabilidades especiais de grupos inseridos na sociedade de consumo, como 

crianças, analfabetos e idosos. 

Para estas hipóteses a doutrina as classifica como vulnerabilidade 

agravada ou hipervulnerabilidade. O termo “hipervulnerabilidade” é de autoria do 

Ministro Antônio Herman Benjamin em seu voto no Resp. 931.513/RS22, no qual 

dispôs, vejamos algumas passagens do texto: 

3. A categoria ético-política, e também jurídica, dos sujeitos vulneráveis 
inclui um subgrupo de sujeitos hipervulneráveis, entre os quais se 
destacam, por razões óbvias, as pessoas com deficiência física, 
sensorial ou mental. 

(...) 

9. A tutela dos interesses e direitos dos hipervulneráveis é de 
inafastável e evidente conteúdo social, mesmo quando a Ação Civil 
Pública, no seu resultado imediato, aparenta amparar uma única 
pessoa apenas. É que, nesses casos, a ação é pública, não por 
referência à quantidade dos sujeitos afetados ou beneficiados, em linha 
direta, pela providência judicial (= critério quantitativo dos beneficiários 
imediatos), mas em decorrência da própria natureza da relação 
jurídica-base de inclusão social imperativa. Tal perspectiva – que se 
apoia no pacto jurídico-político da sociedade, apreendido em sua 

                                            
22 Recurso Especial nº 931.513 - RS (2007/0045162-7) relator: Ministro Carlos Fernando Mathias 
(juiz federal convocado do TRF 1ª região) R.P/ACÓRDÃO: Ministro Herman Benjamin. 
Disponível em: < https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/16804625/recurso-especial-resp-
931513-rs-2007-0045162-7/inteiro-teor-16804626>. Acesso em 02 jun. 2020. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/16804625/recurso-especial-resp-931513-rs-2007-0045162-7/inteiro-teor-16804626
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/16804625/recurso-especial-resp-931513-rs-2007-0045162-7/inteiro-teor-16804626
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globalidade e nos bens e valores ético-políticos que o abrigam e o 
legitimam – realça a necessidade e a indeclinabilidade de proteção 
jurídica especial a toda uma categoria de indivíduos (= critério 
qualitativo dos beneficiários diretos), acomodando um feixe de 
obrigações vocalizadas como jus cogens. 

10. Ao se proteger o hipervulnerável, a rigor quem verdadeiramente 
acaba beneficiada é a própria sociedade, porquanto espera o respeito 
ao pacto coletivo de inclusão social imperativa, que lhe é caro, não por 
sua faceta patrimonial, mas precisamente por abraçar a dimensão 
intangível e humanista dos princípios da dignidade da pessoa humana 
e da solidariedade. Assegurar a inclusão judicial (isto é, reconhecer a 
legitimação para agir) dessas pessoas hipervulneráveis, inclusive dos 
sujeitos intermediários a quem incumbe representá-las, corresponde a 
não deixar nenhuma ao relento da Justiça por falta de porta-voz de 
seus direitos ofendidos. 

Tal recurso versa acerca da proteção das pessoas com deficiência física, 

mental ou sensorial, no qual Herman Benjamin discorre em defesa da 

vulnerabilidade agravada por situações específicas que ultrapassam a 

vulnerabilidade inata ao consumidor, prezando pela tutela dos consumidores em 

condições especiais, o autor traz ao mundo jurídico, sob uma ótica humanista, 

rico debate no que tange à individualização da análise do caso concreto, onde, 

para que se alcance a justiça, faz-se necessário observar características e 

condições que, por si, requerem tratamento diferenciado. 

A ampliação do campo de entendimento da posição do consumidor auxilia 

de forma considerável a aplicação da justiça e enriquece debates de cunho 

social, jurídico e humano que contribuem grandemente para a tutela e 

preservação de princípios norteadores como a dignidade da pessoa humana e 

da solidariedade. Observa-se que o entendimento da hipervulnerabilidade ou 

vulnerabilidade agravada não se restringe a uma situação específica, mas sim 

apresenta-se de forma principiológica à medida que se vale das condições do 

consumidor para ser assim aplicada, como corrobora Miragem (2016, p.131) 

onde acredita que “certas qualidades pessoais do consumidor pode dar causa a 

uma soma de fatores de reconhecimento da vulnerabilidade, razão pela qual se 

pode falar em situação de vulnerabilidade agravada. ”  

Em seu art. 39, no qual está disposto um rol exemplificativo de práticas 

abusivas, o CDC aponta no inciso IV conduta considerada violadora por parte do 

fornecedor em relação a consumidores hipervulneráveis, quando aquele 

“prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua 

idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos 
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ou serviços. ” Vê-se que a hipervulnerabilidade é pautada no código 

consumerista como exceção, ou seja, frente a situações, estados ou condições 

em que o consumidor está inserido ou apresenta como qualidade. 

Seguindo esta linha de raciocínio, diante do exposto, é possível classificar 

o consumidor virtual como detentor de uma vulnerabilidade agravada? O 

cyberespaço torna o consumidor de alguma forma ainda mais vulnerável? O 

atual formato do e-commerce e abordagem de publicidades digitais, tornam o 

consumidor hipervulnerável? Para analisarmos tais questionamentos é preciso 

aprofundar a subespécie da vulnerabilidade técnica, ou seja, a informacional.  

3.3 Vulnerabilidade informacional no cyberespaço. 

 

Esta subespécie, que é denominada de vulnerabilidade informacional, 

apresenta-se bastante atual diante da imensa quantidade de informações que 

os cidadãos recebem, como também pela arquitetura da sociedade em rede, 

onde são impulsionados a utilizá-las ininterruptamente. Acerca dessa 

subespécie, aponta Bruno Miragem: 

Neste sentido, depreende-se daí como subespécie, a vulnerabilidade 

informacional, característica da atual sociedade, conhecida como 

sociedade de informação, em que o acesso às informações do produto, 

e a confiança despertada em razão da comunicação e da publicidade, 

colocam o consumidor em uma posição passiva e sem condições, a 

priori, de atestar a veracidade dos dados, bem como suscetível aos 

apelos do marketing dos fornecedores. (MIRAGEM, 2016, p. 130) 

O autor assinala um fator crucial para a compreensão da real importância 

da vulnerabilidade informacional nas atuais relações concebidas pela sociedade 

em rede: a confiança. A debilidade informativa que assola o consumidor, a priori 

diz respeito à ausência de informações, característica da vulnerabilidade técnica, 

o que causa uma série de riscos de manuseio, montagem e uso do produto ou 

serviço tornando a aquisição ou utilização, no mínimo, uma experiência perigosa, 

mesmo que não apresente vícios (inadequação) ou defeitos (segurança).  

Porém, não se pode olvidar das velozes e constantes mutações e 

metamorfoses socias, especialidades da quarta revolução industrial (vide 

capítulo II), que resultaram na construção da sociedade em rede que ultrapassa 

o conceito de sociedade da informação, segundo Castells (2019), tornando o 
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consumidor um indivíduo continuamente conectado às tecnologias, de forma tal 

que este não tem escolha em permanecer ou não ligado a elas. Esta infinidade 

de informações, que ao contrário do que se supunha, causa desinformação, à 

medida que não há aprofundamento da maioria de assuntos ou temáticas. Para 

que assim o fizesse, o consumidor teria que negar todas as informações antes 

mesmo que estas chegassem a ele, o que é confuso e inviável neste formato 

social. Frente à nova realidade digital, a vulnerabilidade informacional nunca 

esteve tão presente, porém não pela ausência de informação, mas pelo excesso.  

Cláudia Lima Marques, como observadora desta realidade, criou a 

expressão vulnerabilidade informacional e preconiza:  

O que caracteriza o consumidor é justamente seu déficit informacional, 
pelo que não seria necessário aqui frisar este minus como uma espécie 
nova de vulnerabilidade, uma vez que já estaria englobada como 
espécie de vulnerabilidade técnica. Hoje, porém, a informação não 
falta, ela é abundante, manipulada, controlada e, quando fornecida, 
nos mais das vezes, desnecessária. […]. Esta vulnerabilidade 
informativa não deixa, porém, de representar hoje o maior fator de 
desequilíbrio da relação vis-à-vis dos fornecedores, os quais, mais do 
que experts, são os únicos verdadeiramente detentores da informação. 
(MARQUES, 2016, p.38-39). 

O desequilíbrio citado pela autora exibe-se como regra nas relações 

consumeristas atuais, afinal a utilização de tecnologias na realização de 

atividades cotidianas, além de já impostas, são aceitas e aclamadas pelo pseudo 

conforto e comodidade que traz às vidas dos indivíduos da sociedade pós-

moderna. A agilidade exigida nas profissões, o enaltecimento do perfil 

multitarefas baseado em comportamentos robóticos, além de uma filosofia de 

vida “workaholic” (viciado em trabalho), tão aclamada pelo setor econômico, 

perpassa a ideia de normalidade, de naturalidade diante das transformações 

sociais e econômicas, sem esclarecer o que é normal ou o que se tornou comum. 

“A vida social já se transformou em vida eletrônica ou cybervida, e a maior parte 

dela se passa na companhia de um computador, um iPod ou um celular, e 

apenas secundariamente ao lado de seres de carne e osso. ” (BAUMAN, 2008, 

p.8-9). 

 Como se percebe, não há como retroceder. Pela enorme quantidade de 

dados que é gerada a partir das informações recebidas, torna este novo e 

impositivo cotidiano do consumidor bastante atrativo para os fornecedores, 



102 
 

principalmente àqueles que já se valem da IA para modular o comportamento e 

consequentemente, apequenar o poder decisório da parte vulnerável frente às 

informações.  

A vulnerabilidade informacional pode ocorrer em duas frentes. A 
primeira, quando realmente faltam informações sobre o produto ou 
serviço para o consumidor: seria a ausência de informações. A 
segunda hipótese seria o oposto, em que há abundância de 
informações oferecidas em enorme quantidade muitas vezes com o 
propósito de desviar a atenção do que realmente importa, 
impossibilitando que o consumidor efetivamente tome conhecimento 
das principais informações do produto. (ROSA, 2017, p.12). 
 

Ainda acerca do excesso de informações, aponta João Ricardo Bet 

Viegas o seguinte: 

 
Com efeito, em uma sociedade em que a informação seja observada 

em larga escala, tem-se por meio da vulnerabilidade informacional um 

olhar atento, também, ao aspecto qualitativo da informação quando 

passada ao consumidor, como em casos em que o fornecedor soterra 

o consumidor com uma exagerada gama de informações 

desnecessárias, acarretando a impossibilidade de localização dos 

aspectos de maior relevância à relação. (BET VIEGAS, 2019, p.81) 

 
Pela ausência ou excesso de informações, o que se adverte é que este 

atual ambiente de tráfego e de compras, o cyberespaço, propicia um confortável 

campo de atuação de artifícios tecnológicos com fim de modular o 

comportamento do consumidor. Toda a informação, desde a fabricação do 

produto à entrega ao consumidor, está concentrada no polo mais forte da 

relação, ou seja, o fornecedor, fato este caracterizador do desequilíbrio da 

relação consumerista, onde a vulnerabilidade tende a se agravar em compras 

feitas pela internet, posto que, diametralmente oposto às informações estão 

características de distanciamento e conhecimento acerca do produtos e 

serviços, presentes fora do mundo virtual. (LIMA, 2006, p.44). Em relação à 

demasia de informações, sejam dos próprios produtos ou serviços, sejam por 

estratégias publicitárias, vê-se que o ambiente virtual, sempre repleto de janelas, 

possibilidades, acúmulo de atividades e canais de acesso, afastam o consumidor 

do que é preciso ter: consciência. 

Ressalta-se que não se deve, por motivos éticos, criar status diversos de 

consumidores, exceto quando em busca de justa aplicação do direito do 
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consumidor, o que não seriam patamares, mas sim categorias de acordo com 

suas condições e características que requerem um tratamento diferenciado, 

como é o caso dos hipervulneráveis. Em verdade, atenta-se para uma nova 

realidade social que não pretende retroceder; pelo contrário, evolui muito 

rapidamente e, por isso, urge por uma visão que não atente contra princípios 

constitucionais, bem como não desvalorize o princípio da vulnerabilidade a 

despeito de falsos entretenimentos e lazeres. Aqui não se apresenta um enfoque 

separatista, tampouco arrogante quanto à consciência de consumo, entre 

aqueles que a tem e aqueles que não. No entanto, são notórias as modificações 

na forma de consumo, pelas quais os consumidores se deparam 

constantemente, bem como, o aprisionamento acatado, porém não consciente 

da vida à tecnologia. A passos largos, a tecnologia se amolda no cotidiano de tal 

forma que apenas são possíveis vislumbres que de se verá no futuro, de toda 

sorte, vê-se que não se cogita o retrocesso. 

 
Até um determinado momento, foi possível observar esses efeitos do 
desenvolvimento tecnológico a partir de um vetor quantitativo. A 
tecnologia costumava possibilitar “mais”, ou seja, estender vetores da 
atuação de uma determinada atividade para (muito) além das 
possibilidades humanas. Assim, mais informações poderiam ser 
enviadas a mais pessoas, mais cálculos poderiam ser executados por 
uma máquina do que legiões de matemáticos jamais poderiam 
manualmente, mais imagens poderiam ser capturadas, e daí em 
diante. [...]. Mais recentemente, o desenvolvimento e a implementação 
de tecnologias de inteligência artificial (IA) proporcionou efeitos que, 
muitas vezes, não podem mais ser compreendidos em termos 
meramente quantitativos, e que implicam uma mudança na 
subjetividade das relações entre as pessoas e a tecnologia. Essas 
novas tecnologias possibilitam a automatização da tomada de decisão 
em diversas situações complexas, executando tarefas que estávamos 
habituados a considerar como prerrogativas humanas, derivadas da 
inteligência - a ponto de que diversas manifestações dessas 
tecnologias foram denominadas como realizações de uma “inteligência 
artificial”. Assim, os computadores passaram a não ser vistos somente 
como dispositivos destinados a fazer cálculos, sistematizações ou 
classificações, porém a deter, em algum grau, algo passível de ser 
comparado às ações humanas autônomas” (DONEDA, 2018, p. 02). 

 
É válido dizer que a IA não só ocupou um significativo espaço na vida dos 

seus usuários, mas sim, utilizando um espaço fértil, a internet, para sua atuação, 

ascendeu de maneira tal que está vinculada a todos as escolhas, conscientes ou 

não, do consumidor. Assim, é nítido o quão dimensionado está a vulnerabilidade 

informacional nesta nova sociedade, pela simples percepção diária do liame 
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existente entre atividades rotineiras e tecnologia. No entanto, surge um 

questionamento: se a lógica aqui imposta faz algum sentido, por qual motivo não 

há uma robusta e difundida manifestação contra essa conduta incisiva da IA? 

De pronto, percebe-se que, para sanar essa inquietação, a IA vem 

produzindo um “bom trabalho”, vejamos. Além disso, ressalta-se que esta é 

utilizada como instrumento, meio tecnológico de alcançar objetivos, por quem 

pode e tem interesse para tal. Mesmo inserida na sociedade em rede, podendo 

ser causa desta, ou ainda (a depender do referencial) consequência, a 

inteligência artificial é utilizada de forma ampla e se vale de uma contraprestação 

preciosa como forma de retribuir a obtenção de dados: o conforto. Além da 

superioridade fática na relação de consumo, o fornecedor virtual consegue o que 

almeja, ou seja, rastros digitais deixados pelo consumidor para que aquele os 

consuma. Esta tática é desenvolvida em momentos oportunos, de acordo com a 

meta, seja na fase pré-contratual, por meio de ofertas; seja na manutenção do 

consumidor como cliente; seja na modulação do comportamento onde, neste 

momento, já possui informações suficientes para iniciar o processo de 

perfilamento da relação de consumo. 

Todas as etapas expostas despertam no consumidor sensações de 

reconhecimento, atenção e familiaridade com o produto ou serviço apresentado, 

adquirido ou utilizado. Deparar-se com listas de livros, aparelhos eletrônicos, 

filmes, séries ou músicas personalizadas, nomeadas geralmente de “talvez você 

goste de”, “produtos relacionados às experiências anteriores” ou ainda com 

frases cativantes como “preparamos especialmente para você”, põe o 

consumidor em um patamar que talvez não esteja acostumado, afinal quem não 

gosta de se sentir “especial”?  

Sobre esse impacto tecnológico, Renato Porto assevera: 

Partindo do exposto é legítimo supor que o conteúdo informacional 

midiático produzido pela via eletrônica (ou outra) é construído em 

interação multidisciplinar com a evolução científica, onde uma análise 

métrica do pensamento produz no interlocutor um aforisma que se 

equipara a reflexo, nem sempre compatível com o processo de 

meditação norteado pela razão. (PORTO, 2017, posição 94). 
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A sensação de reconhecimento, de reflexo como dito pelo autor, impinge 

ao consumidor traços de que está no caminho certo, de que aquele ambiente e, 

consequentemente, aquela abordagem lhes são próximas, íntimas o que, de 

imediato, o deixa ainda mais à vontade para participar do entretenimento 

disponível. Dessa forma, sem amarras ou desconfianças a apresentação de 

ofertas e/ou sugestões norteadoras serão mais facilmente assimiladas e 

seguidas. Analogicamente, pode-se comparar este processo com a situação em 

que duas pessoas são apresentadas. É natural que exista um certo 

distanciamento inicial, porém caso haja afinidade, caso as pessoas se 

reconheçam no decorrer da conversa, nos assuntos, abordagens ou alguma 

similitude, mais facilmente, haverá, ao menos, uma maior troca de informações. 

A relação existente entre o usuário e a internet é um processo arraigado 

diariamente por diversos fatores. Ao observar as características da sociedade 

em rede, vê-se de forma cristalina que há uma reunião de opções, atividades, 

oportunidades, todas ligadas à tecnologia. Essa imposição, de forma tão 

encantadora aos olhos dos cidadãos, sempre é apresentada de forma 

espetacular, e verdadeiramente o é. O conforto, a comodidade, a facilidade 

diante de uma vida tão atribulada e que exige cada vez mais, soa como um 

progresso sem igual. Não se pode (nem é essa a pretensão) negar ou repudiar 

as benesses resultantes da quarta revolução industrial, afinal é incontroverso o 

aparato de transformações sociais salutares ao cotidiano dos indivíduos. No 

entanto, com a mesma convicção, também não se pode se desvencilhar do 

estado de dependência imposto pela última revolução, bem como negar os 

inúmeros meios de entretenimento virtual que asseguram ainda mais os usuários 

no cyberespaço. 

Por esta razão, aponta-se aqui um traço bastante peculiar da história da 

humanidade, o surgimento de uma nova zona de convivência, o que, de toda 

sorte é fundamental ter consciência para habitá-la, no caso em tela, de estar 

consciente quando se é parte nas relações de consumo virtuais. Porém, o que 

se mostra bastante preocupante é o fato de que, como vimos, a sociedade de 

consumo é um fenômeno que não demonstra sinais de depressão, pelo 

contrário, com a internet e a conectividade ininterrupta entre as pessoas, 

apresenta-se cada vez mais robusta e por isso expande e influencia a todo 
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instante a cultura do consumo, dessa forma a vulnerabilidade informacional se 

depara com nova arquitetura que modifica o comportamento do consumidor, 

agravando ainda mais o seu estado de vulnerabilidade. Acerca desta dita 

consciência, aduz João Pissara Esteves: 

Um desses juízos preconcebidos refere-se aos utilizadores da Internet: 
os cépticos das tecnologias encaram estes, assumidamente ou de uma 
forma implícita, como sujeitos diminuídos em termos mentais e cívicos. 
Nos media em geral, como na própria conversação, existe um potencial 
de alienação. Mas daí não podemos fazer generalizações do tipo: os 
utilizadores da Internet são seres incapazes de estabelecer uma 
relação criativa com as novas tecnologias, de avaliar reflexivamente as 
suas consequências sociais, ou de desenvolver aptidões consistentes 
com uma consecução bem-sucedida destes mesmos objectivos. 
(ESTEVES, 2010, p. 179). 

 

A alienação em potencial, apontada pelo autor, ajusta prontamente o 

discurso anterior. Como dito, não se pode nem se deve categorizar os 

consumidores a partir dos que detêm ou não a consciência da real utilização da 

internet e a insurgência da IA nas relações consumeristas. No entanto, por dados 

e análises sociais atentar para o fato de que uma nova realidade traz consigo 

consequências que exigem ajustes e regulações, mais especificamente lançar 

atenção o bastante para a preservação de princípios basilares que sustentam e, 

em sua grande maioria, buscam equilibrar interesses contrastantes. Da mesma 

forma, negar a necessidade de consciência por parte do consumidor frente ao 

novo, sedutor e confortável formato de consumo, não parece uma estratégia 

viável diante da garantia constitucional de defesa de consumidor. 

Cláudia Lima Marques assevera pontualmente a mudança citada a partir 

da terceira revolução industrial: 

A terceira revolução industrial e a globalização da economia criaram 

uma nova e segunda cisão ou fratura, com a atual capacidade de dar 

respostas à questão cultural e de confiança dos indivíduos nas próprias 

respostas do direito e das instituições criadas pela Revolução 

Francesa. Seria uma crise de legitimação ou de confiança, que 

aumenta ainda mais a posição de vulnerabilidade do consumidor, 

agora que a produção despersonalizou-se totalmente e 

desterritorializou-se, tornando-se mundial, que as marcas, o marketing 

e os mercados não conhecem mais fronteiras, onde os limites do 

público e do privado, do trabalho e do lazer foram quebrados pelo meio 

virtual, 24 horas no ar, em qualquer lugar, e mesmo na modalidade dos 

celulares é possível comprar, enviar mensagens e responder e-mails, 

o mundo virtual modificou os hábitos de consumo, mudou o tempo de 
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consumo, agilizou as informações e expandiu as possibilidades de 

publicidade, agravando conflitos de consumo e a própria 

vulnerabilidade informacional, técnica, fática e jurídica do consumidor. 

Aqui é necessário impor um parâmetro mais visual, típico de nossa 

época, o princípio da proteção da confiança legítima, a fides, que já 

não mais valora a conduta das partes, mas sim o resultado prático, 

abusivo ou não, que se observa no mundo do direito. ” (MARQUES, 

2010, p.45).  

A mudança do comportamento do consumidor advém justamente pela sua 

inserção na sociedade em rede, o que, de pronto, requer uma análise meticulosa 

de suas características e princípios norteadores. Ao apontar a vulnerabilidade 

informacional como uma subespécie da vulnerabilidade técnica, ambas 

aplicadas na defesa do consumidor desde os reflexos da terceira revolução 

industrial, ou seja, desde a digitalização social, parece por bem revisitá-la à 

medida que, atualmente, já são registradas inovações dentro das relações de 

consumo. Pela velocidade típica da sociedade em rede, bem como do pujante 

investimento em IA e seus desmembramentos, vê-se que a presença de 

informações em demasia, conjuntamente com a onipresença da tecnologia atual 

tornam o consumidor muito mais propenso a ter o seu comportamento 

manipulado, ou seja, pelo formato de modulação deleuzeana, o que incide 

frontalmente no seu poder de escolha, restringindo seu alcance em todo o 

processo decisório. 

Sobre o processo de alcance da oferta virtual ao consumidor, aponta 

Bruno Miragem: 

O exemplo mais ilustrativo é o do denominado marketing direto ou 
marketing individualizado (distinguindo-se do marketing de massa), 
que se desenvolve a partir do oferecimento direto pelo fornecedor 
(detentor do cadastro) ao consumidor, de um determinado produto ou 
serviço, de acordo comum perfil específico que o identifique com um 
seguimento de adquirentes potenciais do produto ou serviço 
(identificação dos hábitos de consumo), ou mesmo sua vinculação a 
outro serviço que facilita ou agiliza os meios de cobrança pelo 
fornecedor (titular de um determinado cartão de crédito, cuja operadora 
mantém relação jurídica subjacente com fornecedor – ofertante). 
Nestes casos, a oferta ao consumidor é feita mediante a utilização de 
correspondência, por via telefônica, ou mesmo através do envio não 
solicitado de mensagens eletrônicas pela internet, dando origem aos 
conhecidos spans. (MIRAGEM, 2016, p.343). 

O marketing individualizado, conforme Miragem, também denominado de 

perfilamento, apresenta-se como um novo artifício da indústria da publicidade, 

bastante eficaz, por sinal. Esse processo apresenta ofertas com “a cara” do 
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consumidor, sobrepôs algumas estratégias já consolidadas pelas agências 

publicitárias, como exemplo de vinculação da marca a celebridades, publicidade 

comparativa, merchandising, dentre outras. Não que esses formatos foram 

abolidos, mas para as empresas que detêm poder econômico e tecnologia 

avançada, apresenta-se mais vantajoso a utilização e manipulação de dados 

deixados pelo consumidor para a criação de seu perfil, inclusive havendo a 

junção de métodos de alcance publicitário. 

Vê-se que, diante do interesse em se adequar às novas tendências 

trazidas pela IA, o mercado investe fortemente em novos artifícios estimulantes 

ao consumo, afinal o consumidor é o destinatário final de todo o processo 

industrial de produção de produtos e fornecimento de serviços. Ressalta-se que 

pela tecnologia de aprendizado profundo – deep learning – as grandes empresas 

capacitam sua IA para resultados mediatos e imediatos, sempre baseado no 

processo de alimentação por dados, onde o consumidor é quem fornece a 

“matéria-prima” para sua própria modulação.  

Entre as características de poder manifestas na sociedade capitalista 
pós-moderna, uma das mais expressivas está alicerçada na 
valorização da iniciativa privada, que se retroalimenta pela via de 
consumo, outro polo da relação. Pela natureza do sistema, o capital e 
seus interesses exercem influência na comunicação, que não se 
restringe ao meio verbal, de forma explícita e intencional.  (PORTO, 
2017, posição 111). 

É comum apontar a indústria publicitária como parte manipuladora na 

técnica de convencimento do consumidor, porém, baseando-se exclusivamente 

na ciência da publicidade e propaganda, excluindo seus abusos que, por óbvio, 

são ilegais, não é perceptível grandes problemas, desde que seja aplicada 

conforme seus princípios. O que se assevera é que, de fronte a um inédito 

campo, propício para que haja um grande volume de informações, sem horário 

reservado para isso (pela tecnologia da internet das coisas, os campos 

publicitários obtiveram grande expansão) a resposta a inserção publicitária 

mostra-se mais eficaz pelo método de modulação de comportamento, além de 

que o cyberespaço agrava a vulnerabilidade informacional pela sua própria 

natureza, ou seja, pelo fato de reunir um “universo” de atividades disponíveis 

durante todo o tempo e bastante acessíveis.  
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A proximidade, atualmente considerada natural pela sociedade, entre o 

ser humano e a tecnologia é um fator decisivo no estímulo e aprimoramento da 

cultura de consumo. A tecnologia “internet das coisas” trouxe ao consumidor 

além de uma sensação de conforto dependente, muitas vezes questionável 

diante da necessidade e função do produto e deste eivado de tecnologia, onde 

se vale da utilização do símbolo sobrepondo a mercadoria em si, para estar 

sempre presente cumprindo sua função de estímulo ininterrupto ao consumo. 

Observa-se que esta nova realidade mescla os já consolidados entendimentos 

de consumo de massa e individualizado. A partir da IA há perfilamento em massa 

do consumidor, tendo em vista que todo indivíduo inserido na sociedade em rede 

está em contato direto com produtos e atividade captadores dos dados que 

produz. Nilton César Flores dispõe, a esse respeito, o seguinte: 

O consumo de massa é construído para atender uma necessidade 
social e comercial, cuja base e referência estratégica passa pelo 
reconhecimento de símbolos, marcas, de status social e de qualidade; 
que podem ser identificadas independentemente da nacionalidade, 
religião, cultura ou poder econômico do indivíduo. O símbolo atinge 
todos e nos deixa fascinado pelo que representa. O produto deixa de 
ser produto para ser uma emoção, o indivíduo não tem um relógio, tem 
um Rolex; não tem uma bolsa, tem uma Louis Vuitton; não tem um 
celular, tem um Iphone; não tem um tênis, tem um Nike. Em todos 
esses casos o símbolo da marca transcende o produto em si e 
expressa uma emoção. (FLORES, 2011, p. 154). 

Pela citação do autor, é quase que imediato o reconhecimento das 

situações apresentadas no cotidiano, seja pela supervalorização da marca, seja 

pela escolha impensada, onde apenas corrobora a necessidade de 

conscientização por parte do consumidor, não só do consumo, mas pelo novo 

formato agressivo, porém apresentado de forma sutil de convencimento, onde 

há constante processo de modulação de comportamento, o que incide 

prontamente em seu poder de escolha. Acerca desta questão acrescenta André 

Perin Schmidt Neto: 

A escolha do consumidor é cada vez mais mitigada porque passou a 

ser facilmente manipulada, eis que previsível diante da grande 

quantidade de informações que o fornecedor tem sobre o 

comportamento dos consumidores em geral e, na sociedade 

tecnológica, de informações sobre um consumidor específico que 

deliberadamente fornece seus dados e preferências na rede mundial 

de computadores. O Facebook nunca tece o propósito de ser um mero 

programa de interação social, sua função é coletar o maior número de 

dados dos consumidores para que as ofertas sejam direcionadas.  
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Muitos aplicativos dos smartphones são gratuitos, pois o consumidor 

para com suas informações. Não desembolsa valores efetivamente, 

mas permite o acesso ao seu comportamento na rede. (SCHMIDT 

NETO, 2019, p.166 – 167). 

A moeda atual, verdadeiramente, é a informação. É com ela que os 

usuários pagam por todo o entretenimento apresentado, por todos os canais e 

com eles suas oportunidades e acessos. A “janela de conhecimento”, como 

comumente é chamada a rede mundial de computadores, pelo exposto, não 

parece ser a qualificação mais cabível. Trata-se de uma variedade incontável de 

largas portas, onde custa caro para acessá-las e a escolha sobre qual escolher 

não cabe ao consumidor. 
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CAPÍTULO 4. MODULAÇÃO ALGORÍTMICA COMO AFRONTA AO DIREITO 

CONSTITUCIONAL DE DEFESA DE CONSUMIDOR 

 

A exponencial inserção da pessoa humana no universo digital e virtual é 

uma realidade que não apresenta indícios de retrocesso. Na seara consumerista, 

o cyberespaço apresenta-se como um novo mundo de facilidades e 

oportunidades, onde o consumidor como ente vulnerável na relação, empunhado 

pela cultura de consumo, trafega em infinitas portas de acesso aos seus 

confusos desejos e não priorizadas necessidades, o que é o bastante para ter 

seu comportamento modulado pelos algoritmos que capturam seus dados 

comportamentais a fim de apresentar-lhe, de forma íntima e familiar, o acesso 

mais rápido e fácil ao bem almejado. Porém, o consumidor desconhece que todo 

o trajeto que percorreu foi devidamente personalizado, sem que percebesse que 

a maioria das escolhas que fez foram orientadas.  

4.1 Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu Título II, apresenta uma 

série de direitos fundamentais à vida digna do cidadão. Assim, como preceitua 

Cavalcante Filho:  

Poderíamos definir os direitos fundamentais como os direitos 
considerados básicos para qualquer ser humano, independentemente 
de condições pessoais específicas. São direitos que compõem um 
núcleo intangível de direitos dos seres humanos submetidos a uma 
determinada ordem jurídica. (CAVALCANTE FILHO, [s.d]). 
 

Sobre a importância e estrutura dos direitos fundamentais, discorre Robert 

Alexy: 

O direito fundamental como um todo é um objeto muito complexo, mas, 
de modo algum, inacessível. Está composto por elementos com uma 
estrutura bem definida, ou seja, as distintas posições do cidadão e do 
Estado, e entre estas posições existem relações claramente 
determinadas, e entre estas posições existem relações claramente 
determináveis, as relações de precisão, de meio e fim e de 
ponderação. (ALEXY, 1993, p.245). 

  

Neste importante, quiçá essencial, rol de direitos, encontra-se o direito 

fundamental de proteção ao consumidor, onde, o art. 5º, XXXII, dispõe que “ o 

Estado promoverá, na forma de lei, a defesa do consumidor. ” Diante de tal 

direto, é nítido constatar que trata-se de um direito de proteção, em que o Estado 
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é o agente positivo com o intuito de resguardar o cidadão que está inserido na 

relação de consumo. Neste sentido, dispõe Sarlet: 

Outra importante função atribuída aos direitos fundamentais e 
desenvolvida com base na existência de um dever geral de efetivação 
atribuído ao Estado, por sua vez agregado à perspectiva objetiva dos 
direitos fundamentais, diz com o reconhecimento de deveres de 
proteção (Schutzpflichten) do Estado, no sentido de que a este 
incumbe zelar, inclusive preventivamente, pela proteção dos direitos 
fundamentais dos indivíduos não somente contra os poderes públicos, 
mas também contra agressões provindas de particulares e até mesmo 
de outros Estados. Esta incumbência, por sua vez, desemboca na 
obrigação de o Estado adotar medidas positivas da mais diversa 
natureza (por exemplo, por meio de proibições, autorizações, medidas 
legislativas de natureza penal etc.), com o objetivo precípuo de 
proteger de forma efetiva o exercício dos direitos fundamentais. No 
âmbito da doutrina germânica, a existência de deveres de proteção 
encontra-se associada principalmente – mas não exclusivamente – aos 
direitos fundamentais à vida e à integridade física (saúde), assim como 
à proteção ao meio ambiente, tendo sido desenvolvidos com base no 
art. 2º, inc. II, da Lei Fundamental, além da previsão expressa 
encontrada em outros dispositivos. Se passarmos os olhos pelo 
catálogo dos direitos fundamentais de nossa Constituição, será 
possível encontrarmos também alguns exemplos que poderiam, em 
princípio, enquadrar-se nesta categoria. (SARLET, 2012, p. 128). 
 
 

O autor é bastante pontual ao relatar a função do Estado em relação aos 

direitos fundamentais, à medida que clareia o entendimento de proteção de 

forma ampla, tendo em vista as situações que, por ventura, possam atingir os 

detentores dos direitos fundamentais, advém tanto do poder público como dos 

próprios particulares. Ao avençar o dever de proteção por parte do Estado à 

forma preventiva de zelar por tais direitos, é perfeitamente cabível correlacionar 

com o dever de proteção aos consumidores, onde, implicitamente, assevera a 

discrepância existente na relação consumerista.  

Com similar raciocínio, Bruno Miragem dispõe: 

 
A caracterização da defesa do consumidor como direito fundamental, 
no direito brasileiro, surge da sua localização, na Constituição de 1988, 
no art. 5º, XXXII, que determina expressamente: o Estado promoverá, 
na forma da lei, a defesa do consumidor. Insere -se a determinação 
constitucional, pois, no Capítulo I, “Dos direitos e deveres individuais e 
coletivos”, do Título II, “Dos direitos e garantias fundamentais”. Tem-se 
assentado na doutrina e na jurisprudência brasileira que a localização 
do preceito constitucional nesse setor privilegiado da Constituição, a 
rigor, o coloca a salvo da possibilidade de reforma pelo poder 
constituinte instituído. (MIRAGEM, 2002, p.117). 

 
O dever de proteção em relação à defesa do consumidor além de estar 

no rol de direitos fundamentais, em tese, é inatingível frente a possíveis 
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propostas de reforma constitucional, o que, por si, demonstra a importância de 

zelar pelas relações de consumo, mais especificamente, pelo consumidor. Difere 

dos demais direitos fundamentais por tratar-se de uma norma-objetivo, que 

impõe ao Estado o dever de zelar por todos os aspectos que perfazem aquela 

relação. Não obstante, trata-se de um direito de defesa, presente na dimensão 

positiva, pelo fato de seu exercício pressupor uma série de prestações estatais.  

 

Sem adentrarmos aqui a ampla gama das posições que poderiam ser 
consideradas no tocante às técnicas de positivação e às funções das 
normas constitucionais, já que tal problemática é ela mesma 
merecedora de investigação científica mais profunda, podemos, desde 
já, detectar alguns aspectos dignos de atenção. Assim, atendo-nos 
somente ao complexo das normas constitucionais definidoras de 
direitos fundamentais, poderemos observar, se tomarmos, por 
exemplo, o art. 5º, inc. XXXII, de nossa Constituição, que, apesar de 
tratar-se de norma insculpida no Título dos direitos fundamentais 
(sendo, portanto, uma norma definidora de direito), cuida-se, mais 
propriamente, de norma definidora de uma finalidade a ser 
implementada pelo Estado (a proteção do consumidor), podendo, 
neste sentido, falar-se também de uma norma-objetivo, valendo-nos 
aqui da terminologia e da noção desenvolvida, entre nós, 
principalmente pelo ilustre jurista Eros Roberto Grau (SARLET, 2012, 
p.234). 

 
Tal proteção, no que tange aos elementos subjetivos que compõem a 

relação de consumo, ou seja, o fornecedor e o consumidor, se torna ainda mais 

pujante pelo ponto de desequilíbrio característico da sociedade de consumo, 

uma vez que as desigualdades informacionais, técnicas, jurídicas e fáticas são 

perceptíveis, não de forma cumulativa, porém o bastante para necessitar de uma 

conduta preventiva do Estado. A defesa do consumidor não se restringe apenas 

a atuação dos poderes públicos, que por óbvio se encontram em um patamar de 

superioridade latente, abarcando também a performance dos agentes privados, 

que ocupam lugar privilegiado tanto na esfera social, quanto econômica. Nessa 

amplitude de pensamento, prossegue Sarlet: 

 
Ponto de partida para o reconhecimento de uma eficácia dos direitos 
fundamentais na esfera das relações privadas é a constatação de que, 
ao contrário do Estado clássico e liberal de Direito, no qual os direitos 
fundamentais, na condição de direitos de defesa, tinham por escopo 
proteger o indivíduo de ingerências por parte dos poderes públicos na 
sua esfera pessoal e no qual, em virtude de uma preconizada 
separação entre Estado e sociedade, entre o público e o privado, os 
direitos fundamentais alcançavam sentido apenas nas relações entre 
os indivíduos e o Estado, no Estado social de Direito não apenas o 
Estado ampliou suas atividades e funções, mas também a sociedade 
cada vez mais participa ativamente do exercício do poder, de tal sorte 
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que a liberdade individual não apenas carece de proteção contra os 
poderes públicos, mas também contra os mais fortes no âmbito da 
sociedade, isto é, os detentores de poder social e econômico, já que é 
nesta esfera que as liberdades se encontram particularmente a 
ameaçadas, como dão conta, entre tantos outros, os exemplos dos 
deveres de proteção na esfera das relações de trabalho e a proteção 
dos consumidores. Em tais domínios, manifestam-se, com particular 
agudeza (como, de resto, em outros casos onde está em causa a tutela 
de pessoas e grupos socialmente fragilizados e mais vulneráveis 
mesmo na esfera das relações privadas) tanto as questões ligadas aos 
deveres de proteção dos órgãos estatais e a sua vinculação às normas 
constitucionais, quanto a questão da eficácia dos direitos fundamentais 
em relação aos atores privados propriamente ditos. (SARLET, 2012, 
p.324) 

 
 

Não há de se admirar que a Constituição Federal de 1988 é caracterizada 

como constituição cidadã pelo seu enfoque ao pôr os direitos fundamentais 

como, segundo Sampaio (2003, p. 280) no “epicentro axiológico da ordem 

jurídica, onde a eficácia irradiante impõe uma nova leitura de todo o direito 

positivo, ” assim, tais direitos passam de meros limites e se apresentam como 

norte do direito positivo, demarcado por valores solidários. 

 
A concepção de direitos fundamentais adotada deve conformar-se com 
o perfil axiológico da constituição, e a nossa, goste-se disso ou não, é 
uma Constituição social, que não aposta todas as suas fichas na 
autonomia privada e no mercado, mas antes preocupa - se com o 
combate à exploração do homem pelo homem. Ademais, no quadro de 
uma sociedade injusta e desigualitária como a brasileira, faz-se mister 
reforçar todos os instrumentos que permitam a proteção dos 
hipossuficientes, e, nesta linha, a teoria da eficácia direta revela-se 
preferível à da eficácia mediata dos diretos fundamentais. 
(SARMENTO, apud, SAMPAIO, 2003, p. 292). 

 
Dessa forma, ao valorar fatores axiológicos alçando a proteção do 

consumidor ao patamar de direitos fundamentais, a Constituição Federal 

percebe a disparidade existente nas relações de consumo que são formadas em 

uma sociedade injusta onde, infelizmente, quem tem mais informação e poder 

econômico “dita as regras”, olvidando do fato de que todos que compõem a 

sociedade fazem parte da seara consumerista. 

  Estando os consumidores inseridos na nova realidade da sociedade de 

consumo, posterior à promulgação da Constituição Federal, onde as compras 

digitais alcançam patamares cada vez maiores, além do exponencial 

crescimento das relações via tecnologia, vê-se que nunca foi tão necessário o 

olhar atento e protetor ao consumidor, prezando pelo cumprimento do direito 

fundamental da proteção do consumidor. 
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Mesmo tratando-se de um direito fundamental, obviamente, consolidado, 

sem grandes questionamentos doutrinários, faz-se necessário correlacionar a 

eficácia deste direito imerso à sociedade em rede, que, como visto, apresenta 

características peculiares de constante conexão e dependência tecnológica, 

pondo o consumidor em campo de ininterrupta potencialidade de abusos por 

parte do fornecedor. Não há como recuar negando os avanços tecnológicos, 

tampouco evitando a utilização da IA nos afazeres diários, vez que o próprio 

sistema de funcionamento em rede é constituído por uma remessa de 

informações, literalmente, sem limites de acesso, conectando todas as esferas 

por um único meio, via internet. 

Presente a todo momento, na maioria dos lugares (pela expansão da IoT 

- Internet das Coisas), além da imposição de necessidade de acesso, uma vez 

que há uma forte tendência de digitalização de todos os serviços, a IA apresenta-

se bastante eficaz e cria com os consumidores vínculos sem perspectivas de 

quebrá-los, mostrando que esse domínio no qual está inserido o consumidor, 

precisa do direito positivo/objetivo por parte do Estado para garantir-lhe que sua 

escolha seja limpa, sem vícios, bem como que seu comportamento não seja 

modulado.  

 

Junta-se a estes elementos a inegável influência dos fatos sociais, tais 
como a consolidação de uma sociedade em massa, com produção e o 
consumo de bens e serviços em grandes proporções, que gerou uma 
necessária formulação da teoria contratual, base tradicional de um 
sistema individualista de direito privado. A percepção de que o sistema 
jurídico, por ser unitário e, portanto, sistemática e hierarquicamente 
estabelecido, não poderia mais ser analisado e interpretado em blocos 
estanques e separados, levou a conclusão de que quando diante de 
um sistema jurídico fundado em uma norma superior – a Constituição 
– há que se respeitar os princípios e valores que dela emanam, sob 
pena de se ver descaracterizado o sentido do sistema do ordenamento. 
(MULHOLLAND, 2006, p.88). 

 

Conforme preceitua Caitlin Mulholland, essa nova roupagem social trouxe 

aos novos tempos metamorfoses de comportamentos sociais que incidem 

diretamente nos modelos contratuais, principalmente diante do fenômeno da 

sociedade de consumo, o que resulta em contratos em massa o que expande 

ainda mais a probabilidade de abusos e condutas que, desrespeitando direitos 

constitucionais, ocasionam danos aos consumidores inseridos em um campo 

vasto de oportunidades e entretenimento. 
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4.2. Comércio eletrônico na Sociedade em Rede  

 

As transformações e impactos sociais provenientes da quarta revolução 

industrial, alcançam mais sistemas do que apenas tecnologias. Segundo Klaus 

Schwab (2019, p.48) esta revolução “constitui um novo capítulo do 

desenvolvimento humano, motivada pela crescente disponibilidade e interação 

de um conjunto de tecnologias extraordinárias que foram construídas a partir das 

três revoluções anteriores. ” A facilitação de acesso às redes interconectadas 

descortinou possibilidades infinitas de relações, sejam elas pessoais, 

profissionais e principalmente de consumo, onde, pela utilização do cyberespaço 

e conexão à internet, o campo de atuação foi expandido globalmente, pondo à 

disposição do consumidor uma rede interligada de ofertas por meio de 

constantes anúncios publicitários, bem como das facilidades decorrentes do 

sistema e-commerce.  

Com o crescimento exponencial da tecnologia e o desenvolvimento da 
internet, o “homo aeconomicus” passou a se valer do meio informático 
para fins negociais. Desse modo, formou-se um mercado virtual, o que 
gerou o surgimento da cyberempresa e uma consequente migração de 
empresas clássicas para o ramo em ascensão. Assim, surgiu o 
comércio eletrônico que se traduz na negociação efetuada via 
eletrônica, ou seja, por intermédio da transmissão e processamento 
eletrônico de informações (nas quais se incorpora, também, a imagem 
e o som). (RIBEIRO, 2019, p.376). 

Por óbvio, este novo e eficaz formato de consumo que transpôs a vitrine 

física para uma realidade digital, se vale dos mecanismos tecnológicos de 

aproximação do consumidor. Não é mais necessário visitar fisicamente o 

estabelecimento empresarial ou investir horas de pesquisa para orçar os preços 

de produtos e serviços, afinal o consumidor já goza de tecnologias que realizam 

estas pesquisas, informando qual o melhor sítio virtual, os melhores preços, 

tempo estimado de entrega, além de descontos exclusivos para compras on-line. 

Estratégias pontuais e eficazes estimulam e fidelizam o consumidor, não só à 

loja ou ao produto, mas sim ao ato de consumir, afinal está inserido na sociedade 

de consumo, o que, por si, traz consequências modificadoras de institutos já 

antes consolidados. 

Com a sociedade de consumo massificada e seu individualismo 
crescente nasce também uma crise sociológica, denominada por 
muitos de pós-moderna. Os chamados tempos pós-modernos são um 
desafio para o direito. Tempos de ceticismo quanto à capacidade da 
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ciência do direito de dar respostas adequadas e gerais aos problemas 
que perturbam a sociedade atual e se modificam com uma velocidade 
assustadora. Tempos de valorização dos serviços, do lazer, do 
abstrato e do transitório, que acabam por decretar a insuficiência do 
modelo contratual tradicional do direito civil, que acabam por forçar a 
evolução dos conceitos do direito, a propor uma nova jurisprudência 
dos valores, uma nova visão dos princípios do direito civil, agora muito 
mais influenciada pelo direito público e pelo respeito aos direitos 
fundamentais dos cidadãos. Para alguns o pós-modernismo é uma 
crise de desconstrução, de fragmentação, de indeterminação, à 
procura de uma nova racionalidade, de desregulamentação e de 
deslegitimação de nossas instituições, de desdogmatização do direito; 
para outros, é um fenômeno de pluralismo e relativismo cultural 
arrebatador a influenciar o direito. Este fenômeno aumenta a liberdade 
dos indivíduos, mas diminui o poder do racionalismo, da crítica em 
geral, da evolução histórica e da verdade, também em nossa ciência, 
o direito. Fenômeno contemporâneo à globalização e à perda da 
individualidade moderna, assegura novos direitos individuais à 
diferença, desta os direitos humanos, mas aumenta o radicalismo e o 
conservadorismo acrítico das linhas tradicionais. (MARQUES, 2016, p. 
168-170). 

 
Ressalta-se que o cerne do estudo não é adentrar na teoria contratual de 

forma aprofundada, mas não se deve olvidar que as mudanças sociais advindas 

da quarta revolução industrial, consequentemente da sociedade em rede que 

“desaguam” no comportamento do consumidor, resvalam nos contratos firmados 

virtualmente, uma vez que são um novo tipo de contratação com grande 

crescimento. Essa realidade deve-se, principalmente, pela presença do novo 

campo de atuação que não é físico, mas o seu uso tem consequências bastante 

reais; o cyberespaço. Neste sentido, segundo Amorim (2006, p.25), o 

cyberespaço consiste numa maneira de utilizar a infraestrutura tecnológica de 

interconexão, possibilitando aos indivíduos um processo de integração e de 

trocas que independem da localização geográfica ou da filiação institucional.  

O contexto socioeconômico modificado, seja pelo meio utilizado, seja pelo 

formato e frequência de oferta, além do grande número de consumidores 

acessíveis e disponíveis no espaço cibernético, fatalmente interfere nas relações 

contratuais. Nesse pensamento assevera Enzo Roppo: 

 

Uma vez que o contrato reflete, pela sua natureza, operações 
econômicas, é evidente que o seu papel no quadro do sistema resulta 
determinado pelo gênero e pela quantidade de operações econômicas 
a que é chamado a conferir dignidade legal, para além do modo como, 
entre si, se relacionam. [...] Tudo isso se exprime através da fórmula 
da relatividade do contrato (como aliás de todos os outros institutos 
jurídicos): o contrato muda a sua disciplina, as suas funções a sua 
própria estrutura segundo o contexto econômico-social em que está 
inserido. (ROPPO,2009, p.24). 
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Partindo da concepção primária de contrato como sendo um acordo de 

vontade entre as partes, o que se sobrepõe às relações consumeristas digitais 

é, primordialmente, a questão do pacto feito pelas partes. Não se pode afirmar 

que a vontade em si mudou pela inovação do sistema, porém, da mesma forma, 

não é correto acreditar que diante de tantas inovações e mudanças sociais, 

políticas e econômicas, as relações contratuais permanecessem estáveis. É 

preciso atentar para o fato de que o cyberespaço não apresenta limites 

geográficos, competências, bem como uma regulamentação universal que reja 

suas relações. De toda sorte, mesmo com regras de direito internacional privado, 

o que denota como meio de suporte seguro (ao menos até agora) são os 

princípios constitucionais que garantem os direitos fundamentais dos que 

contratam no ambiente virtual, neste caso, o direito fundamental da proteção do 

consumidor. 

Outro fator crucial na análise da contratação virtual é o distanciamento 

entre o consumidor e o produto, como expõe Cláudia Lima Marques. 

Efetivamente a contratação a distância introduz dois novos elementos, 
no fenômeno dos contratos de massa: o espaço, como fator de 
vulnerabilidade, pois despersonaliza ainda mais o contrato, permitindo 
também uma banalização de sua internacionalidade; e a virtualidade, 
pois o imaterial agora não é só o fazer prestacional e de condutas de 
boa-fé (informação, cooperação e cuidado), mas também o próprio 
contrato, na linguagem virtual, e os vícios. (MARQUES, 2016, p.118). 
 

Como bem aponta a autora, o meio de contratação, ou seja, o espaço é 

um dos elementos que agrava a vulnerabilidade do consumidor, primeiramente 

pelo distanciamento físico que impede que o consumidor tenha contato com o 

produto, e em segundo plano, pelo fato de que no cyberespaço a sua própria 

arquitetura é projetada para facilitar inúmeros acessos simultâneos a diversos 

conteúdos disponíveis na internet. O que sugere ser um amplo catálogo de 

oportunidades, também se apresenta como janelas ininterruptas de novos 

espaços publicitários, sempre repletos de imagens, animações e links de acesso. 

O consumo em massa, típico do comércio eletrônico, demanda uma forma 

de contratação já bastante utilizada e historicamente digna de contínuas críticas 

e questionamentos, o famigerado contrato de adesão. Até pela velocidade que 

se impõe às compras eletrônicas, seja pela impossibilidade de atender todos os 

anseios dos consumidores, seja pela rapidez nítida na sociedade moderna, esse 

tipo de contrato é questionável quanto à observância dos princípios e direitos da 
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defesa do consumidor, mais especificamente quanto ao direito básico do 

consumidor de informação adequada e clara, disposto no art. 6°, III, CDC. Sobre 

os contratos de adesão dispõe Carlos Pinto: 

As causas e a finalidade da disseminação na vida moderna dos 
contratos de adesão são diversas: vantagem para as empresas e para 
a vida económica na organização, racionalização e normalização da 
atividade contratual dirigida a um número elevado e indeterminado de 
clientes; intenção do emitente do impresso de contrato de, melhorando 
sua posição, transferir certos riscos para a outra parte; insuficiência dos 
tipos contratuais legalmente previsto para cobrir satisfatoriamente 
formas negociais recentemente surgidas na vida econômica. (PINTO, 
1999, p. 101) 

 

Essa agilidade e introdução da oferta no cotidiano dos usuários da internet 

ampliam ainda mais a desatenção e tomadas de decisões impensadas, onde o 

consumidor, afora inúmeras justificativas que o levam a agir de forma abrupta, 

deixa de atentar para quesitos fundamentais na contratação, resultando em 

sérias consequências ao comércio eletrônico e às relações de consumo a curto, 

médio e longo prazo. 

A facilidade característica deste campo tecnológico de atuação opera tão 

fortemente desde sua extensão ao incontável número de possibilidades 

dispostas e constantemente oferecidas. Observa-se que não há limites diante da 

rapidez e possibilidades de acessos, principalmente quando a intenção é o 

consumo. Os percalços existentes nas compras físicas, são excluídos no 

comércio eletrônico, deixando o consumidor frente a ofertas cada vez mais 

atrativas e sem espaço propício para elas. Além disso, a realidade virtual já 

inerente à vida do consumidor não promete sobrepor as relações físicas, mas, 

de fato segue ocupando um vasto espaço nas escolhas consumeristas.  

 

O crescimento exponencial do ciberespaço e as transformações 
oriundas da cybercultural instauram uma nova relação com o saber. Da 
cultura de massas para a cibercultural. Da visão etnocêntrica do mundo 
para a constituição da sociedade em rede. Da uniformização de sentido 
para um universal sem totalidade. A cibercultural impõe às sociedades 
a necessidade de se pensar a diferença, a alteridade. Pensar essa 
alteridade exige uma consciência dos limites, que por sua vez estão 
fundados na ideia de identidade. Mas a cibercultural não admite a 
constituição de uma identidade única. O saber em fluxo difunde-se num 
espaço ubíquo e desterritorializado. Todos os pontos de ciberespaço 
podem ser acessados de qualquer ponto do planeta – ou fora dele. A 
aldeia tornou-se, de fato, global. (AMORIM, 2006, p.24). 
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 A expansão do comércio eletrônico é um fenômeno impulsionado, 

segundo Castells (2019, p.444), “não por imposição dos shoppings centers, mas 

vinculada a eles, embora algumas lojas tradicionais (por exemplo, livrarias, lojas 

de discos, revendas de automóveis) desaparecerão ou serão transformadas pela 

concorrência on-line. ”  Logicamente, se há mudanças no formato, no ambiente 

e nos meios de contratação, há também uma mudança no comportamento do 

consumidor. Tal transformação comportamental não ocorreu imediatamente, 

pelo contrário, é resultado de pequenas modificações sociais, mais 

especificamente como consequência do sistema interligado da sociedade em 

rede, o que pôs ao alcance do consumidor tecnologias que o aproximaram ainda 

mais do fornecedor. Vê-se que, anteriormente, o grande esforço e/ou meta dos 

fornecedores era conseguir levar o consumidor ao seu estabelecimento para, só 

assim, dar prosseguimento à oferta e concluir a venda. Pela atual conectividade, 

hoje as marcas, produtos, serviços em geral, conseguiram por meio da IA entrar 

de forma sorrateira na intimidade de cada cidadão. O que é mais alarmante é 

que essa “invasão” é autorizada, porém, nem sempre consciente. 

Um fato curioso que corrobora com o pensamento citado é o aumento e 

fidelização dos consumidores ao comércio eletrônico. Segundo o sítio virtual 

Mercado & Consumo, a “Social Miner vem realizando estudos periódicos para 

analisar o comportamento do consumidor em meio à pandemia: a pesquisa “O 

futuro do consumo num cenário pós-covid-19”. Pela experiência forçosa que o 

consumidor teve que enfrentar, devido ao isolamento social, a pesquisa aponta 

que 62,7% dos entrevistados afirma que vão realizar compras de mercado tanto 

online quanto fisicamente, e 10,9% estão demonstraram-se tendenciosos a 

consumir só online. Ainda sobre os resultados da pesquisa, tem-se o seguinte: 

Os dados mostram que, em relação a cursos e estudos, por exemplo, 
quando o isolamento acabar 45,4% pretendem fazer exclusivamente 
online, e 46,6% devem mesclar seus estudos tanto no online quanto 
no off-line. Sobre compras de eletrodomésticos, 32,7% optam em fazer 
pela internet, mesmo modelo que 32,6% devem seguir ao adquirir 
eletrônicos e informática. Quanto a refeições prontas, 19,6% vão optar 
por pedir online ao invés de ir a um restaurante, e 68,4% devem pedir 
online e off-line. (MERCADO&CONSUMO, 2020, s/n). 

Como tratado no capítulo II, há uma constante incidência da publicidade 

na esfera consumerista que confunde constantemente a ideia de felicidade e 

consumo. Não seria demais apontar a Teoria da Alienação de Marx, a qual 



121 
 

defende que os seres humanos são convertidos em coisas, afastando suas 

características de humanidade, pelo avanço capitalista. Assim como dispõe 

Mészáros: 

A alienação caracteriza-se, portanto, pela extensão universal da 
“vendabilidade” (isto é, a transformação de tudo em mercadoria); pela 
conversão dos seres humanos em “coisas”, para que eles possam 
aparecer como mercadorias no mercado (em outras palavras: a 
“reificação” das relações humanas); e pela fragmentação do corpo 
social em “indivíduos isolados”, que perseguem seus próprios objetivos 
limitados, particularistas, “em servidão à necessidade egoísta”, 
fazendo de seu egoísmo uma virtude em seu culto da privacidade. 
(MÉSZÁROS, 2006, p. 39). 

 
O autor relata a mudança de comportamento do consumidor diante do 

desenfreado avanço da cultura capitalista que o põe em situação de mercadoria, 

desprendendo-o da sua natureza humana. Não cabe aqui a análise profunda 

acerca dessa teoria, tendo em vista sua magnitude científica e complexidade que 

poderá afastar-se do tema proposto. No entanto, a visão macro de 

transformações sociais prepara o entendimento para mudança ainda mais 

perversa pela atual conjuntura da situação, ou seja, o novo campo de 

convivência – cyberespaço-, onde seu acesso é imposto pela sociedade em 

rede, criando oportunidades infinitas de abordagem ao consumidor, inclusive 

com a utilização da IA na modulação do seu comportamento. 

O que se apresenta é uma velha logística de poder em um novo campo 

de atuação, utilizando meios de convencimentos tecnológicos, valendo-se da 

imersão do consumidor na sociedade em rede onde se irradia a dependência da 

conectividade entre pessoas e máquinas. A nova forma de controle alcança o 

consumidor não pela imposição de regras ou caminhos, mas sim pelo 

encantamento e familiaridade criada pela IA, por meio dos algoritmos, valendo-

se de rastros deixados pelos próprios usuários. 

Ao contrário das formas disciplinares que estabeleciam e ordenavam 
aquilo que devia ser feito, surgem aspectos sugestivos que levam o 
próprio sujeito a modular sua vida em torno de condutas e formações 
que sejam saudáveis e adequadas a sua inserção no processo de 
valorização do capital; esse “aparato sugestivo”, midiático e/ou 
institucional, funciona de forma a privilegiar exemplos e casos 
específicos de sucesso, de modo a elegê-los como exemplos a serem 
seguidos, histórias de sucesso que comprovariam quais são as 
condutas saudáveis e eficientes nessa sociedade. (ALMEIDA, 2015, 
p.23). 

 
A IA pode ser e é utilizada como meio de poder para a modulação do 

comportamento do consumidor, de acordo com o interesse de quem utiliza e/ou 
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contrata esta tecnologia. Empresas especializadas oferecem serviços que 

identificam a etapa na qual o consumidor se encontra no processo de compra, 

além de sua intenção. Após esse procedimento, a tecnologia utilizada identifica 

qual contexto e linguagem mais apropriada para incentivar o consumidor a 

permanecer na página, ou seja, por meio de cada toque, acesso ou manifestação 

de “like”, empresas criam campanhas personalizadas a fim de cativar ainda mais 

o consumidor. Essa descrição evidencia a genialidade e alcance que as 

máquinas têm. É inegável o avanço de estratégias mercadológicas, valendo-se 

da IA e suas demais tecnologias.  

No entanto, o que em sua maioria não é questionado é como se inicia 

esse processo de perfilamento. Diferentemente das campanhas e métodos 

utilizados anteriores à incidência da IA, em que havia (ainda há) meios 

extremamente estudados e respeitosos para atingir o público alvo, como por 

exemplo a utilização de mensagens musicais, os jingles, uso da imagem de 

celebridades, publicidades comparativas que tinham como principal fundamento 

o esclarecimento ao consumidor, dentre tantas outras. 

É perceptível que a matéria prima utilizada na criação desses processos 

de perfilamento advém do próprio consumidor, que trafega no cyberespaço por 

incontáveis motivos e objetivos, porém não permite que seu histórico de acessos 

seja utilizado para fins comerciais, e, caso permita, não tem consciência de que 

seus rastros serão utilizados “contra” ele. Vê-se que a vontade de comprar é 

guiada de acordo com os fins comerciais. 

4.3 Poder decisório do consumidor digital e a autonomia privada. 

 

O dinamismo característico da pós-modernidade afeta todos os âmbitos 

da sociedade, afinal a pseudopolítica de que o cidadão deve ser multifacetário, 

ágil, incansável, disponível, conectado e ainda conseguir manter-se são, tomou 

proporções que a colocam em posição de norma social. Quem não acompanhar 

a velocidade das tomadas de decisões, nem manter-se sempre atualizado será, 

fatalmente, excluído do mercado.  

O que, em rápida análise, pode ser classificado como consequências 

naturais do progresso da sociedade ou expansão e transformação do mercado, 

na verdade é resultado do sistema da sociedade em rede. A quase totalidade da 
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onipresença da tecnologia cria verdadeiras amarras de sobrevivência e 

permanência eficaz nesta sociedade, impondo ao cidadão estar em constante 

estado de alerta, seja por motivos profissionais, uma vez que pelo uso de 

aplicativos a comunicação é intensa, seja pelo sistema integrado de redes 

sociais que abarcam desde sequências ininterruptas de entretenimento, até a 

vinculação de serviços antes físicos que agora estão disponíveis em suas 

versões virtuais. 

Dentre a ramificação de contatos, acessos e oportunidades, de igual 

forma o mercado de consumo se apresenta com nova roupagem, muito mais 

veloz e pontual para galgar o objetivo de venda e expansão do consumo. Não 

mais existe tempo para as compras, afinal o shopping center, ou melhor, todos 

os centros de compras, marcas, lojas, grandes ou pequenas, estão, literalmente, 

na palma da mão dos consumidores. A dependência do smartphone exacerba 

ainda mais a facilidade em que as ofertas chegam e estimulam o consumo, onde, 

por muitas vezes o produto ou serviço não são adquiridos pelas suas 

especificidades ou funções, mas sim pelo que representa o ato de consumir por 

meio da simbologia, da imagem.  

O princípio do fetichismo da mercadoria, a dominação da sociedade 
por “coisas suprassensíveis embora sensíveis”, se realiza 
completamente no espetáculo, no qual o mundo sensível é substituído 
por uma seleção de imagens que existe acima dele, e que ao mesmo 
tempo se fez reconhecer como o sensível por excelência. (DEBORD, 
2017, p.28) 

Corroborando com o que expõe o autor, infelizmente trata-se de uma 

análise perfeitamente cabível no que diz respeito à sociedade de consumo, com 

potencial chances de piora, ou seja, de que o consumo passe a ser ainda mais 

guiado pelos meios externos, sobrepondo a real vontade do consumidor o que, 

por óbvio, afeta diretamente sua consciência ao consumir. Uma questão 

relevante é que não se trata da ação do consumidor apenas enquanto indivíduo, 

uma vez que estas transformações atingem a coletividade de consumidores, 

onde, partindo de um enfoque sociológico, as atitudes, escolhas, costumes e 

comportamentos são exemplos de medidas que são formuladas de acordo com 

o tempo e por uma visão de agrupamento, afinal, mesmo estando em um 

ambiente inédito, como é o cyberespaço, a universalidade de consumidores 

nada mais é do que a sociedade de consumo digital. 
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Zygmunt Bauman (2008, p. 99-101) denomina esta universalidade de 

“enxame” quando dispõe que uma sociedade líquido-moderna de consumidores, 

o enxame tende a substituir o grupo – com seus líderes, hierarquia de autoridade 

e estrutura de poder. Além disso, assevera que, por estarem consumindo em 

massa são de igual forma suscetíveis aos encantamentos de estratégias de 

consumo, onde “o poder de sedução dos alvos mutáveis é suficiente para 

coordenar seus movimentos, de modo que cada ordem ou imposição ‘lá de cima’ 

se torna redundante. “Ou seja, a manipulação de estratégias do mercado não 

acontece apenas no plano individual, atingindo também os comportamentos de 

massa. ”  

O consumo é uma prática que engloba diversos desmembramentos, 

desde a subsistência, como a supressão de necessidades básicas como 

alimentos, moradia, higiene, ao mais alto patamar de luxo, que alcança objetos 

de desejos amplamente divulgados e, com auxílio do poder da marca, povoam 

os sonhos de consumo de inúmeros consumidores, como viagens, roupas, 

carros, casas, ou seja, produtos e serviços que sempre são vinculados à 

felicidade e ao conforto. Esta vinculação tem forte abrangência devido, além da 

influência publicitária, ao constante trabalho da mídia.   

No que tange ao consumo, somos bombardeados muito mais por 
informações a favor da compra do que contra. A imprensa, uma vez ou 
outra, noticia uma crise de liquidez, aumento dos níveis de insolvência 
e casos de dramas pessoais de quem não consegue superar suas 
dívidas. Por outro lado, a publicidade injeta recordações no sentido de 
que se pode pagar determinado produto em suaves prestações, a 
começar em dato muito distante, com liquidações imperdíveis, 
incutindo sensações de inexistência de perigo que são consideradas 
quando da análise dos riscos e consequências da compra. (SCHMIDT 
NETO, 2019, p.145). 

Percebe-se que o estímulo ao consumo sempre foi crescente, 

principalmente por interesses econômicos, o que se apresenta em uma realidade 

aumentada que é o comércio eletrônico, introduzindo ao consumidor ainda mais 

o desejo de ter mais e mais produtos, uma vez que o acesso às informações com 

a tecnologia é ainda maior. É possível questionar a vontade do ente vulnerável, 

bem como da liberdade de escolha frente a uma infinidade de opções de desejos 

e múltiplas formas de pagamento. O extenso catálogo de opções de produtos, 

formas, modelos, cores, design, além das facilidades de acesso são tendências 

de uma economia prospera que atende aos anseios dos consumidores, o que, 
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de pronto, vê-se que não há problemas. O que é causa de inquietude do presente 

estudo é o posicionamento do consumidor que principiologicamente é parte 

vulnerável, frente à uma tecnologia infinitamente sagaz para alcançar seus 

objetivos de convencimento.  

Diante de situações nas quais o custo de uma decisão exata é elevado 
em relação aos benefícios imediatos esperados, as pessoas costumam 
fazer uma “avaliação subjetiva de probabilidade” usando atalhos 
mentais para decidir por aproximação. Estes atalhos mentais são 
denominados na doutrina econômica como heurísticas. Esta forma de 
agir pode denotar uma conduta racional de simplificação, como 
exposto acima, ou pode ter como causa o fato de que as pessoas não 
possuem a informação ou o treinamento necessário para decidir da 
forma correta. (FLORES FILHO, RIBEIRO, 2012, p. 3). 

 
Quando a racionalidade no consumo é trazida como tema ao debate, é 

notório perceber que nem sempre o indivíduo é absolutamente racional em todas 

as situações. As escolhas, em qualquer cenário, são feitas como forma de 

sopesar situações, resultados ou consequências, onde muitas vezes o prazer é 

sobreposto ao prejuízo. Exemplos corriqueiros enfatizam tal pensamento, como 

quando um indivíduo está em um regime de restrição de alimentos com o objetivo 

de perda de peso, ao se deparar com sua comida predileta, que não estava 

permitida no seu cardápio, muitas vezes cede ao prazer de comer, ponderando 

o benefício momentâneo e o risco de fracasso. 

Dadas suas devidas proporções, o consumo é equivalente ao exemplo 

citado, quando, diante de objetos de desejos, facilidades de acesso e, agora com 

a proximidade da tecnologia, ininterruptas ofertas personalizadas em todos as 

plataformas que utiliza, o consumidor é movido por outros mecanismos que não 

a razão, levando-o a agir de forma impulsiva, porém acreditando ser livre em 

contratar ou não. 

 
Na noção básica da visão de Adam Smith (...) a economia criou 
também a figura ilusória de que este ser livre e racional, que seria o 
consumidor, ao realizar seus desejos no mercado, seria ele, 
consumidor o ‘rei’ do mercado, aquele cuja vontade decidiria 
soberanamente a compra ou a recusa de compra de um produto. No 
Brasil, a tendência é também radicalizar esta visão econômica do 
homem, como sujeito de mercado livre, sem sequer considerar o 
marketing, os efeitos da publicidade e da moda, dos métodos 
agressivos e sentimentais de comercialização e de contratação, e 
chega-se mesmo a usar ainda esta expressão, que não deixa de ser 
uma falácia, de ‘rei do mercado’ para os consumidores. (...) Aquele que 
era considerado o centro, o ‘rei’ do mercado, perdeu sua centralidade, 
desconstruíram e manipularam sua vontade (ou desejos), sua 
liberdade de consumo é mera ilusão, este consumidor ideal tornou-se 
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mermo símbolo, a ser usado como metáfora de linguagem, no 
imaginário e no jogo coletivo e paradoxal do mercado de consumo e 
de marketing globalizado dos dias de hoje. (MARQUES, 2010, p. 43-
44). 

Como descreve Cláudia Lima Marques, esta falsa noção de liberdade 

dada ao consumidor sob o título de “rei” do mercado, não considera os elementos 

externos que influenciam ativamente no poder decisório de quem consome. 

Estes fatores são historicamente massificados e ganham força e incidência na 

seara consumerista que segue sob o aprimoramento de artifícios publicitários, 

práticas robustas de convencimento e imposição de desejo, juntamente com a 

confusão imposta (e ainda pouca difundida amplamente) entre bem-estar e 

consumo. É bem verdade que estes métodos não são novidades como meios de 

convencimento e manipulação da vontade do consumidor, no entanto, imersos 

à nova realidade tecnológica e frente ao crescimento exponencial da IA, são 

remodelados e atualizados sem perspectiva de estagnação ou retrocesso. 

Não é esperado ou desejado que a IA pare de progredir, afinal, como já 

debatido, essa tecnologia trouxe inúmeras benesses à sociedade e aos seus 

campos, políticos, econômicos, jurídicos, inclusive ao consumo. Na mesma 

proporção, por motivos óbvios, não se pode recusar que as práticas de oferta, 

contratos e relacionamento de consumo foram intensificadas 

consubstancialmente, a ponto de agravar a vulnerabilidade do consumidor, 

resultando no acionamento do direito fundamental de proteção ao consumidor.  

A incidência da IA por meio de algoritmos na modulação do 

comportamento do consumidor denota ser uma prática questionável frente a 

princípios basilares que regem a relação consumerista, quais sejam: boa-fé, 

confiança, informação, transparência, harmonia nas relações e dignidade da 

pessoa humana, para citar os principais. A centralidade, atributo do consumidor, 

uma vez que este é o foco de todo o processo desde a produção à venda, deve 

ser questionada a partir da inserção de artifícios que modulam seu 

comportamento e manipulam sua vontade. O processo decisório do consumidor, 

uma vez cercado de influências externas é severamente comprometido, sem que 

este perceba. De forma agravante e tendenciosa sobre a não percepção do 

consumidor, a AI incide por meio dos algoritmos orientações norteadoras que 

comprometem a escolha final.   
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Mensagens, imagens, sons, memórias, desejos e interesses são 

utilizados pela inteligência artificial como meio de criar familiaridade e 

proximidade com o consumidor. Rastros digitais são captados pelos algoritmos 

nas experiências anteriores e demonstrações de interesse que o consumidor 

deixou ao trafegar no cyberespaço. Esta prática focaliza preferencialmente nos 

rastros digitais, nas pistas on-line deixadas pelo consumidor, uma vez que as 

preferências mais atuais trazem às empresas mais informações utilizáveis do 

que os dados pessoais. A par das informações colhidas pelos algoritmos, a IA 

inicia seu processo de montagem, denominado de perfilamento. 

No perfilamento, marcadores fixos de identidade, como os dados 
demográficos, tendem a perder importância em favor de marcadores 
mais fluidos, como as atividades, conexões e localização espacial 
passadas (e especialmente as mais recentes), na medida em que os 
últimos são cada vez mais facilmente detectáveis e têm maior potencial 
preditivo do comportamento do consumidor. Ter registros detalhados 
sobre as compras passadas de alguém certamente é mais útil para 
determinar o que pode vir a interessá-lo do que fazer especulações 
ancoradas em dados como gênero ou idade, embora tais dados 
continuem a ser relevantes (nada impede, ademais, que os vários tipos 
de dados sejam combinados, e as fórmulas complexas dos algoritmos 
permitem isso). (CASTRO, 2018, p.09). 
 

Observa-se que para o processo de perfilamento dados pessoais como 

nome, endereço, CPF não apresentam o mesmo valor que os acessos, 

preferências por determinado assunto, pessoa ou lugar, pois estes últimos 

servem como combustível para o aprimoramento do perfil do consumidor, 

facilitando que a oferta apresentada tenha como resultado a venda e/ou 

permanência e vinculação do consumidor à marca, ao produto ou serviço, bem 

como à ideia proposta, a depender do objetivo da modulação. Os dados que não 

são visados por este processo, são os dados pessoais, os dados sensíveis e os 

dados anonimizados que são objeto de proteção da Lei 13.709/2018, LGPD, Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais, que dispõe:  

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

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada 
ou identificável; 

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, 
convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a 
organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à 
saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado 
a uma pessoa natural; 
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III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser 
identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e 
disponíveis na ocasião de seu tratamento; (BRASIL, 2018). 

Dados pessoais, sensíveis e anonimizados apresentam imensurável 

importância na proteção do consumidor, que estão sob a égide de lei específica, 

não sendo objetos de apreciação do presente estudo, reforçando que os rastros 

digitais, aqui denominados apenas de dados comportamentais, mencionados no 

art. 12, § 2° da LGPD, conforme será analisado no item 4.5. 

Assim, o perfilamento é utilizado como um método das empresas de 

garantir a eficácia do projeto de disseminação da oferta, sob a justificativa de ser 

uma forma de auxiliar o consumidor na escolha do objeto pretendido. Apesar 

deste “fenômeno” ter sido, até o momento, bem aceito pelos usuários (uma vez 

que não é pública a manifestação contrária), não se deve aceitar, ao menos sem 

questionamentos, em nome do conforto e comodidade, sobrepor princípios 

estruturantes das relações consumeristas. 

Chegamos ao momento em que comercialização dos modos de vida 
não mais encontram resistências estruturais, culturais nem ideológicas; 
em que as esferas da vida social e individual se reorganizam em função 
da lógica do consumo. [...] Parece igualmente óbvio que os indivíduos 
desapossados de qualquer sentido transcendente, possuem opinião 
cada vez menos firmes e cada vez mais volúveis. (LIPOVETSKY, 2004, 
p. 31). 

Pelas palavras de Gilles Lipovetsky, é perceptível que o autor, sutilmente, 

impõe ao consumidor uma certa responsabilidade por não deter conhecimentos 

mais aprofundados que o conceba mecanismos para se esquivar das constantes 

ofertas de consumo. No entanto, esta pesquisa apresenta um enfoque que preza 

pela vulnerabilidade enquanto princípio que caracteriza o consumidor, alertando 

para a posição de desigualdade que assola a relação. Fato agravante no que 

tange esta disparidade é a nova realidade do comércio eletrônico que se vale de 

espectros tecnológicos para, por meio de entretenimentos e dependência da 

internet, criar uma “cortina de fumaça digital” para impor a cultura crescente do 

consumo inconsciente. 

Neste panorama, Eduardo Magrani analisa a teoria do professor Philip 

Howard, denominada de pax techinica, a qual vislumbra uma realidade em que 

as hodiernas formas sistemáticas de governos serão sobrepostas por uma 
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sociedade que utilizará constantemente dados comportamentais coletados pela 

tecnologia IoT – Internet das Coisas. Vejamos algumas dessas reflexões: 

A expansão e o aperfeiçoamento da internet das coisas nos trazem 
diversos benefícios, tais como as facilidades em ter todas as nossas 
informações conectadas umas às outras, nos dando pronto acesso aos 
serviços de que necessitamos e nos proporcionando mais comodida-
de. Segundo Philip Howard, professor de comunicação e escritor, por 
meio desse fenômeno daremos início a uma era chamada por ele de 
pax technica. Segundo sua teoria, os atuais sistemas de governo 
soberanos darão lugar a “sociotecnocracias” baseadas em intensivos 
informes sobre os dados relativos a nossos comportamentos, hábitos 
e crenças, os quais serão transmitidos por meio de dispositivos, como 
smartphones, tablets, smart TVs. Para Philip, não precisaremos mais 
expressar nossas crenças e valores, visto que nossos dados 
comportamentais já farão isso por nós. (MAGRANI, 2018, p. 91). 

 
Acontece que, pelo crescimento e aprendizado constantes da IA, o futuro 

apresentado pelo autor não parece uma realidade fictícia; pelo contrário. O 

conformismo ou inobservância por parte do consumidor, resultado de uma vasta 

cartela de contraprestações cômodas, leva a crer que seu comportamento é 

diariamente moldado sem que haja linearidade e respeito à sua vontade. Sendo 

assim, faz-se necessário atentar para a autonomia privada como forma de 

entender e equilibrar este pacto que, pela sua arquitetura, converge para 

possíveis danos ao consumidor. A vontade declarada no comércio eletrônico, 

seja na contratação de um serviço de plataforma de streaming, na aquisição de 

um curso on-line, e até em uma corriqueira compra de mercado, está sujeita a 

aceitação de cláusulas impostas pelo fornecedor (contrato de adesão) 

apresentadas de forma ainda mais suscetível de críticas, ou seja, por meio de 

um click um uma opção geralmente apresentada como: “ li e concordo com os 

termos”. 

A declaração de vontade no negócio jurídico é constituída por dois 
elementos: o interno (vontade real) e o externo (vontade declarada). A 
ordem normal das coisas manda que estes dois elementos da 
declaração de vontade sejam coincidentes, pois o comum é alguém 
declarar aquilo que, efetivamente, quer. Mas, como exceção, pode 
haver um conflito, uma divergência entre o elemento interno e externo 
por falta ou desvirtuamento de alguns dos subelementos da vontade 
como elemento interno, subelementos esses que são a vontade da 
ação (Handlungswille); a vontade da declaração ou vontade da ação 
como declaração (Erklarungswille); a vontade negocial 
(Geschaftswille), vontade do conteúdo da declaração (Inhaltswille) ou 
intenção do resultado (Erfolgswille). (NERY JÚNIOR, 1983, p.7-8). 

Observa-se que os elementos constitutivos da vontade da parte são 

apequenados à medida que os elementos externos, como a velocidade da 



130 
 

sociedade em rede, a proximidade da tecnologia através da IoT, além das 

constantes publicidades direcionadas a partir do processo de perfilamento, 

resultado da captação de dados de comportamento pela IA. Outro fator 

importante que, paralelamente à arquitetura do cyberespaço, é decisivo na 

escolha do consumidor, é a uniformização dos artifícios de contratação na fase 

final da aquisição do produto ou serviço, proporcionando ao consumidor a 

pseudo sensação de liberdade de escolha amparada pela velocidade do 

processo. Esta situação esconde, ou melhor, impede que a real vontade seja 

exposta quando se vê que todo o trajeto percorrido, desde a apresentação da 

oferta à finalização da compra, se deu pela modulação de comportamento, 

inclusive fazendo que, caso haja desistência, o consumidor mantenha-se 

conectado sendo constantemente lembrado em qual ponto da possível compra 

ele parou. 

Essa evolução e massificação das técnicas empregadas criam, hoje, a 
falsa impressão de que contratamos por livre e espontânea vontade, 
quando somos bombardeados pela hipnótica mensagem de incentivo 
às compras estampadas em todos os lugares, desde rádios, televisões, 
e-mails, outdoors, jornais, revistas, e qualquer outro meio que as 
ciências se identifiquem como pontos de atenção do ser humano. Essa 
vontade de contratar oriunda da sedução do marketing leva à 
manifestação nesse sentido em contratos cuja redação é imposta pelo 
fornecedor por meio de cláusulas pré-estipuladas. A vontade, que 
tradicionalmente compõe o cerne do negócio jurídico, parece ter menor 
importância para as formas modernas de contratação e deve sofrer 
mitigação perante os novos princípios. (SCHMIDT NETO, 2019, 
p.158). 

 
Como fontes de obrigações e direitos que são, os contratos estão 

alicerçados na vontade das partes, ou seja, o princípio da autonomia privada 

intervém na constituição do contrato. Neste caso, autonomia consiste na 

possibilidade do estabelecimento de regras próprias, tendo as partes direito de 

regulamentar a relação de acordo com os seus interesses, condicionada ao 

respeito da dignidade da pessoa humana e limitada à observância de normas de 

ordem pública. Assim assevera Tartuce:  

Conceitua-se o princípio da autonomia privada como sendo um 
regramento básico, de ordem particular - mas influenciado por normas 
de ordem pública - pelo qual na formação do contrato, além da vontade 
das partes, entram em cena outros fatores: psicológicos, políticos, 
econômicos e sociais. Trata-se do direito indeclinável da parte de auto 
regulamentar os seus interesses, decorrente da dignidade humana, 
mas que encontra limitações em normas de ordem pública, 
particularmente nos princípios contratuais. (TARTUCE, 2014, p. 58) 
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Comumente utilizada como sinônimo da autonomia da vontade, a 

autonomia privada para a doutrina mais atual consiste na liberdade de 

autorregular nos contratos de acordo com limites legais, enquanto aquela seria 

a ampla liberdade na relação contratual, cabendo às partes designar quais seus 

limites, inobservando a ordem pública. Assim, é cabível apontar a autonomia 

privada como uma evolução da autonomia da vontade, abandonando seu caráter 

subjetivo. Conforme preceitua Amaral Neto: 

A autonomia privada é o poder que os particulares têm de regular, pelo 
exercício de sua própria vontade, as relações que participam, 
estabelecendo-lhe o conteúdo e a respectiva disciplina jurídica. 
Sinônimo de autonomia da vontade para grande parte da doutrina 
contemporânea, com ela, porém não se confunde, existindo entre 
ambas, sensível diferença. A expressão ‘autonomia da vontade’ tem 
uma conotação subjetiva, psicológica, enquanto a autonomia privada 
marca o poder da vontade no direito de um modo objetivo, concreto e 
real. (AMARAL NETO, 2003, p.348) 

A autonomia privada tem caráter regulatório das relações contratuais, 

porém não de forma absoluta quanto à vontade das partes, estando limitada a 

regras e princípios que norteiam e protegem a harmonia das relações. Assim, 

prossegue o autor o seu pensamento: 

Limites da autonomia privada são, de modo geral, as regras de ordem 
pública e os bons costumes. De modo mais específico, poderíamos 
dizer que o princípio da autonomia se limita também por outros 
princípios, com os quais deve ser objeto de ponderação. São eles os 
princípios da boa fé, o da dignidade da pessoa humana (como 
fundamento dos direitos da personalidade), o da função social do 
contrato e da propriedade, o da responsabilidade patrimonial, o da 
equidade, e finalmente, mas não de menor importância, os interesses 
decorrentes do estado de vulnerabilidade que caracteriza a situação 
jurídica de determinadas pessoas, especificamente, as crianças, os 
adolescentes, os idosos, os consumidores, os locatários, os 
trabalhadores assalariados, etc. (AMARAL NETO, 1989, p.210) 

Como pontua o autor, como limite da autonomia privada estão os 

interesses dos vulneráveis, mais especificamente dos consumidores, pois por 

meio deste princípio último que caracteriza todo e qualquer consumidor como 

ente vulnerável, mesmo havendo tipos doutrinários de vulnerabilidade, a relação 

consumerista é alçada à proteção como direito fundamental, estando o Estado 

como detentor do dever de tutelá-lo. Inserido no campo digital, o consumo em 

massa amplamente difundido, supervalorizado pela hiperconectividade 

característica da sociedade em rede, deve valer-se da conformidade com o 

direito fundamental de proteção para a feitura e implementação de todo o 
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processo de consumo, abarcando desde a criação da oferta à finalização da 

compra, limitando-se ao respeito ao ente consumidor eivado de dignidade 

enquanto pessoa humana. O fato de, historicamente não existir lei específica 

que protegesse os dados comportamentais do consumidor, moralmente e em 

respeito à harmonia e diálogos dos princípios norteadores, não autorizou a 

utilização de informações deixadas pelo consumidor como forma de alcançar o 

resultado consumo, literalmente, monitorando cada acesso de consumidor e 

utilizando suas preferências como matéria prima para modular seu 

comportamento, atingindo frontalmente a sua dignidade enquanto pessoa 

humana. 

4.4 Dignidade da pessoa humana como aparato do direito fundamental de 

proteção do consumidor. 

 

O Estado Democrático de Direito é alicerçado por princípios fundamentais 

que, por óbvio, lhe dão sustentação para existir, bem como os entes que lhes 

constitui, União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Dentre esses 

princípios, este estudo, conforme a doutrina pátria e estrangeira, atualmente 

considera a dignidade da pessoa humana como princípio fundamentador de toda 

e qualquer relação jurídica, abrangendo, consequentemente, seus direitos e 

obrigações. De toda sorte, a dignidade da pessoa humana dialoga com os 

demais princípios sem excluí-los ou lhes tira a aplicabilidade, pois vê-se que a 

política, economia, sociedade são feitas por e para pessoas. Corroborando o 

este pensamento, expõe Alexandre de Moraes: 

A dignidade da pessoa humana: concede unidade aos direitos e 
garantias fundamentais, sendo inerente às personalidades humanas. 
Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções 
transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade 
individual. A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, 
que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 
responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito 
por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável 
que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente 
excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos 
direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária 
estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos; 
(MORAES, 2003, p. 41). 
 

Felizmente o autor põe o ser humano no centro das relações jurídicas, 

como início, meio e fim, afastando a possibilidade de algumas possíveis 
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percepções sobreporem a liberdade individual. Ainda, classifica a dignidade nos 

âmbitos da espiritualidade e da moralidade, uma vez que a moral, enquanto 

ciência, está condicionada à concepção de sociedade, onde por meio de regras 

morais a sociedade tenta manter-se harmonicamente equilibrada. Acerca das 

relações de consumo, é nítido que, mesmo sendo a proteção do consumidor um 

direito fundamental, não se distancia da dignidade da pessoa humana, pelo 

contrário, esta fundamenta aquele. Ora, o consumidor enquanto pessoa humana 

inserido em uma relação em que não há equilíbrio entre as partes, a este deve 

ser garantido o respeito e meios, pela parte mais forte, para que possa 

autodeterminar suas escolhas e atitudes. Ressalva-se que cabe ao Estado do 

dever de protegê-lo.  

Mesmo alicerçando as Constituições dos países democráticos, a 

dignidade da pessoa humana existe, antes de tudo, como regra moral pela 

obviedade do homem como ser social, que ultrapassa a noção de estado em que 

este esteja, para concepção de sua natureza cidadã.  Conforme Ingo Sarlet 

(2007, p.39) “a fundamentação metafísica da dignidade da pessoa humana, que, 

na sua manifestação jurídica, significa uma última garantia da pessoa humana 

em relação a uma total disponibilidade por parte do poder estatal e social”.  

É imprescindível atentar para o fato de que a aplicabilidade e observância 

do princípio da dignidade da pessoa humana deve ser expandido quando o ser 

humano está em situação ou estado vulnerável. Diante de todas as situações de 

vulnerabilidade agravada como são os casos de crianças, idosos, pessoas com 

deficiência física ou mental, bem como do consumidor, a dignidade humana 

deverá atuar de forma ainda mais incisiva, à medida que a condição de 

vulnerabilidade tende a ser um fator de potencialidade de abusos e desrespeitos, 

pois antes de qualquer qualidade que possa definir o cidadão juridicamente, este 

é ser humano. 

A ideia de que todo ser humano é possuidor de dignidade é anterior ao 
direito, não necessitando, por conseguinte, ser reconhecida 
juridicamente para existir. Sua existência e eficácia prescindem de 
legitimação, mediante reconhecimento expresso pelo ordenamento 
jurídico. No entanto, dada a importância da dignidade, como princípio 
basilar que fundamenta o Estado Democrático de Direito, esta vem 
sendo reconhecida, de longa data, pelo ordenamento jurídico dos 
povos civilizados e democráticos, como princípio fundamental, como 
valor unificador dos demais direitos fundamentais, inserido nas 
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Constituições, como princípio jurídico fundamental”. (SZANIAWSKI, 
2005, p. 141) 

 
 A unificação deste princípio aos demais direitos fundamentais, como 

asseverou o autor, traz a possibilidade de aplicação do entendimento conjunto 

do direito fundamental da proteção do consumidor e da dignidade da pessoa 

humana nas relações de consumo eletrônico acerca da manipulação de 

comportamento do consumidor. Mesmo aparentando tratar-se de uma situação 

redundante, não o é. A própria imposição da sociedade em rede, sob a 

justificativa de progresso, põe o cidadão em outro campo de atuação, até então 

desconhecido, o cyberespaço, munido de um sistema tecnológico que se 

expande tão velozmente que a humanidade não consegue acompanhar suas 

atualizações, ou seja, a IA.  Essa consequência da quarta revolução industrial, 

conseguiu de tal forma “coisificar” o consumidor a ponto de, para alimentar-se 

necessita dos dados deixados a cada acesso, onde a conectividade já não é uma 

opção.  

A dignidade humana além de princípio constitucional, traz em si um 

consenso ético utilizado largamente nas democracias modernas, como medida 

de equilíbrio para a construção e manutenção do bem-estar social. Barroso 

(2016) apresenta uma concepção minimalista, onde a dignidade humana 

identifica: 1. O valor intrínseco de todos os seres humanos; 2. A autonomia de 

cada indivíduo; 3. Limitada por algumas restrições legítimas impostas a ela em 

nome de valores sociais ou interesses estatais (valor comunitário). O autor supra 

assevera que o valor intrínseco “ Corresponde ao conjunto de características que 

são inerentes e comuns a todos os seres humanos, e que lhes confere um status 

especial e superior de mundo, distinto de outras espécies. ” (BARROSO, p.76). 

A autonomia “é o fundamento do livre arbítrio dos indivíduos, que lhes permite 

buscar, da sua própria maneira, o ideal de viver bem e de ter uma vida boa” 

(BARROSO, p.81). Já o valor comunitário “representa o elemento social da 

dignidade. Os contornos da dignidade humana são moldados pelas relações do 

indivíduo com os outros, assim como com o mundo ao seu redor” (BARROSO, 

p. 87). 

Acerca da autonomia, apontada pelo autor como identificadora da 

dignidade humana, é cristalino correlacioná-la com a modulação do consumidor 
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a partir da coleta de seus dados comportamentais. Seguindo um fácil e rápido 

raciocínio, onde ao conectar-se com o ambiente virtual o consumidor é levado a 

seguir verdadeiras “iscas” ao trafegar pela arquitetura na qual está inserido. Este 

caminho viciado dá-se por meio do processo de perfilamento estruturado sob os 

rastros digitais deixados ao longo do trajeto. A sensação de familiaridade que 

norteia o consumidor ao resultado “compra”, atinge sua autonomia pessoal, o 

livre exercício de sua vontade. Este artifício da IA anula a capacidade mental de 

tomar decisões, além de resvalar na sua independência, uma vez que não há 

transparência no processo, havendo uma forma de coerção camuflada de 

intimidade e reconhecimento.  

Como dispôs Paulo Bonavides sobre a dignidade humana “nenhum outro 

princípio é mais valioso para compendiar a unidade material da Constituição. ” 

(BONAVIDES, 2001, p. 15). A dignidade humana, como valor supremo da ordem 

jurídica, impede rebaixar o ser humano à condição de coisa, sendo inadmissível 

colocá-lo no mesmo patamar de questões pecuniárias, como de fato acontece 

ao ter seu comportamento modulado para o consumo inconsciente. 

Tudo o que se refere às inclinações e necessidades gerais do homem 
tem um preço de mercadoria; o que, embora não pressuponha uma 
necessidade, é conforme a um certo gosto, isto é, à satisfação que nos 
advém de um simples jogo, mesmo destituído de finalidade, de nossas 
faculdades intelectuais, tem um preço de sentimento; mas o que 
constitui a só condição capaz de fazer que alguma coisa seja um fim 
em si, isso não tem apenas simples valor relativo, isto é, um preço, mas 
sim um valor intrínseco, uma dignidade (KANT, 2014, p. 435). 

A dignidade humana conversa intimamente com os direitos da 

personalidade. Na seara consumerista existe a possibilidade de violação ainda 

maior, uma vez que a relação em si é desigual, caracterizada pela 

vulnerabilidade do consumidor. "Os danos extrapatrimoniais são em última 

análise os danos aos direitos de personalidade, e a tutela ressarcitória desses 

direitos se dá através da indenização por danos morais" (HOGEMANN, 2008, p. 

77). Basta simples lesão a interesses jurídicos personalíssimos para que se 

reconheça dano moral, consequentemente, o elemento subjetivo, ou seja, a dor 

e o sofrimento serão analisados quando da fixação da indenização. Todos os 

critérios classificatórios dos direitos da personalidade passam pela dignidade.  

A violação dos direitos da personalidade acarreta graves 
consequências na órbita personalíssima, impondo danos de ordem 
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extrapatrimonial (moral). Nesse passo, são previstas sanções jurídicas 
dirigidas a quem viola os direitos da personalidade de outrem, 
mediante a fixação de indenizações por danos não-patrimoniais 
(reparação de danos), bem como através da adoção de providências 
de caráter inibitório (tutela específica), tendentes à obtenção do 
resultado equivalente, qual seja, o respeito aos direitos da 
personalidade” (FARIAS; ROSENVALD, 2010, p. 149). 

Na mesma direção é a lição de Edna Raquel Rodrigues Hogemann: 

Convém apontar o progressivo avanço do Direito Civil contemporâneo 
ao direcionar-se pela valorização da pessoa humana em todos os seus 
aspectos, em um movimento de repersonalização através do qual 
passa a promover a tutela da totalidade dos direitos tanto patrimoniais 
como os extrapatrimoniais ou indisponíveis, de forma a garantir a 
dignidade da pessoa humana, pois o indivíduo como sujeito de direitos 
da personalidade não poderá ter a sua dignidade violada. Significa 
promover através do reconhecimento dos direitos da personalidade a 
proteção efetiva da integridade física, psíquica e intelectual. Há, 
portanto, um vínculo relacional fundamental entre os direitos da 
personalidade e a dignidade da pessoa humana. (HOGEMANN, 2008, 
p. 90). 

A partir da exposição da autora, a impossibilidade moral de não violação 

da dignidade da pessoa humana é fundamentada pelo esmero ao bem-estar e 

integridade do ser humano, clarificando o fato de que princípios e direitos 

fundamentais são pilares que sustentam o cidadão que compõe a sociedade, 

prezando pela sua natureza e condição de ser social. Zelando pelo equilíbrio por 

meio da tutela da dignidade humana, é cabível analisar que, diante da 

modulação algorítmica é possível que os danos ocasionados ao consumidor não 

sejam percebidos por ele. Impulsionado ao consumo por toda a narrativa já 

traçada anteriormente, é bem provável que, pela falsa sensação de liberdade 

criada, o consumidor traga para si a responsabilidade do ato de consumir em 

demasia, sem observar que fora guiado por objetivos outros a despeito da sua 

vontade real. Fatores externos que influenciam massivamente o poder decisório 

no processo de compra, são aplicados com fins exclusivamente lucrativos, 

afastando todo o respeito e responsabilidade devido ao consumidor. 

 
 [...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser 
humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por 
parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem à pessoa 
tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para 
uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa 
e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos. (SARLET, 2007, p. 63). 
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O controle exercido pela IA, não há dúvidas que, tecnicamente, apresenta 

resultados satisfatórios para o mercado de consumo, inclusive alcançando outro 

objetivo de efeito mediato e imediato, uma vez que a cada processo de captação 

de dados comportamentais a tecnologia de aprendizado de máquina melhora 

sua performance para a criação de novo processo e/ou manutenção de 

fidelização e monitoramento do consumidor. Esta situação demonstra 

claramente a ausência de transparência que corrompe o poder de escolha do 

ente vulnerável, violando seu direito protetivo. 

O princípio fundamental consagrado pela Constituição Federal da 
dignidade da pessoa humana apresenta-se em uma dupla concepção. 
Primeiramente, prevê um direito individual protetivo, seja em relação 
ao próprio estado, seja em relação aos demais indivíduos. Em segundo 
lugar, estabelece verdadeiro dever fundamental de tratamento 
igualitário dos próprios semelhantes. Esse dever configura-se pela 
exigência do indivíduo respeitar a dignidade de seu semelhante tal qual 
a Constituição Federal exige que lhe respeitem a própria. A concepção 
dessa noção de dever fundamental resume-se a três princípios do 
direito romano: honestere (vive honestamente), alterum nonlaedere 
(não prejudique ninguém) e suum cuique tribuere (dê a cada um o que 
lhe é devido)". (MORAES, 1997, p. 43):  
 

Como bem aborda o autor, ao apontar os princípios romanos, o dever de 

respeito à dignidade humana deverá estabelecer-se de maneira honesta, sem 

causar prejuízo e de forma justa. No entanto, o objeto do presente estudo 

desagua, justamente, na ordem principiológica que compõe a Constituição 

Federal brasileira, a fim de, usando como fundamento o direito fundamental de 

proteção do consumidor, prezar pelos reais interesses deste, sem que haja 

desvirtuamento de suas intenções pela lógica que se encontra inserido, bem 

como pela constante obrigação de consumir, imposta pela cultura do consumo. 

Tal situação agrava a principal condição do consumidor, ou seja, sua 

vulnerabilidade, o que resulta em danos não só ao indivíduo como também à 

coletividade, que, influenciada por uma pseudoliberdade, não percebe a sua 

própria contribuição para ter seu comportamento modulado. 

 
Assim, a autonomia privada, como um elemento essencial da 
dignidade humana, oferece um relevante parâmetro para a definição 
do conteúdo e do alcance dos direitos e liberdades, mas não dispensa 
o raciocínio jurídico da necessidade de sopesar fatos complexos e de 
levar em consideração normas aparentemente contraditórias, com a 
finalidade de atingir um equilíbrio adequado diante das circunstâncias. 
(BARROSO, 2016, p.83). 
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 A não especificidade na apreciação dos dados comportamentais e dos 

seus desmembramentos pelo ordenamento jurídico brasileiro, mais 

especificamente pela LGPD em seu art. 12, § 2°, inquieta quem se debruça sobre 

a proteção do consumidor digital. O fato da tecnologia de crescimento 

exponencial, que é a IA, estar cada vez mais presente no cotidiano dos 

consumidores, afora todas as comodidades propostas, causa dúvidas quanto ao 

presente e aos resultados futuros desta questionável forma de consumo através 

da modulação algorítmica. Mesmo estando amplamente protegido 

principiologicamente, o consumidor, sem consciência nem limitação para tanto, 

fornece como pagamento pelo entretenimento e facilidades disponíveis no 

cyberespaço com algo mais valoroso, seja para ele, sejam para os fornecedores 

que utilizam a IA: suas informações. 

 

Prosseguindo com este pensamento, dispõe Stefano Rodotá:  
  

Nesta difícil tarefa são grandes as responsabilidades dos juristas. Eles 
também, no mundo global, estão engajados na busca de uma iden-
tidade, apresentando-se ora como “mercadores do direito”, ora como 
racionalizadores da ordem econômica, ora como políticos dos direitos 
fundamentais, como projetistas de um futuro que a mutabilidade do 
presente parece tornar inalcançável. Se quiserem vencer o desafio da 
globalização, devem ter a força intelectual de compreender que deles 
espera-se uma forte inovação dos instrumentos jurídicos, a capacidade 
de trabalhar sobre os princípios antes do que sobre os detalhes, a 
atenção para a universalidade num mundo que não pode perder as 
diversidades. E as lógicas do mundo global exigem que eles não sejam 
frios espectadores dos grandes processos em curso. Não se pode ser 
neutro quando é necessário não apenas fazer com que sobreviva, mas 
fortalecer a democracia e os direitos fundamentais. (RODOTÁ, 2003, 
p.11). 

 
 
4.5 LGPD e a proteção dos dados comportamentais 

 
A Lei nº 13.709/18, amplamente conhecida como Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais – LGPD, como relatado anteriormente, apresenta-se como 

importante marco para a segurança dos dados, digitais ou físicos, dos seus 

titulares. Pelo grande estímulo e dependência das tecnologias, bem como pela 

rapidez evolutiva da IA e consequentemente de suas tecnologias, vê-se que não 

será uma tarefa fácil nem estática a aplicação desta lei pelos seus 

desmembramentos.  O uso de dados é uma realidade mundial, onde é notório 

que atualmente as maiores sociedades empresárias que comandam a economia 
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mundial estão voltadas à coleta e tratamento de dados, onde seu impacto é 

bastante expressivo em todo o globo, resultado do processo de globalização, ou 

seja, interdependência das nações. 

A importância e observância da nova realidade social e econômica foi 

apontada pela Senador Ricardo Ferraço, relator do projeto de lei que resultou na 

LGPD. 

Vivemos hoje uma economia maciçamente baseada em dados (data 
driven economy), em que informações sobre todos os aspectos das 
relações humanas, inclusive da personalidade dos indivíduos, estão 
sendo coletados, armazenados e processados como nunca antes fora 
possível. A todo momento, pessoas, conscientemente ou não, 
oferecem a um número crescente de empresas – com tecnologia 
adequada – dados sobre quem são, o que estão fazendo, onde estão, 
sobre o que falam ou com quem interagem. (FERRAÇO, 2017, p. 03). 

 
Salienta-se que o objetivo deste estudo não é a análise da referida lei, 

bem como sua aplicabilidade e consequências futuras de maneira abrangente. 

No entanto, pela sua recente vigência, além do fato de tutelar acerca de dados 

utilizados para a formação de perfil comportamental, faz-se necessário o estudo 

ao que tange a tutela do direito do consumidor, mais especificamente, os dados 

utilizados no processo de perfilamento pela IA tendo como objetivo a modulação 

do comportamento do consumidor. 

Em breve síntese sobre os principais dados protegidos pela LGPD, os 

dados pessoais, são informações relacionadas à pessoa natural identificada ou 

identificável, como nome, CPF, endereço, e-mail;  dado pessoal sensível sobre 

origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato 

ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à 

saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma 

pessoa natural; já os dados anonimizados são relativos a titular que não possa 

ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e 

disponíveis na ocasião de seu tratamento, ou seja, dados anônimos.  

É perceptível que com a LGPD todos os setores sociais estarão sujeitos 

a severas mudanças de adequação às novas diretrizes de proteção de dados 

pessoais estabelecidas pela lei. De igual forma, este necessário ajustamento 

alcança frontalmente as empresas e agências que trabalham e dependem da 

publicidade para convencer o consumidor, além de redefinir as estratégias de 

vigilância, modulação de comportamento e coleta e utilização de dados para dar 

prosseguimento ao processo de perfilamento. Tal processo, como já 
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devidamente debatido, se vale dos rastros digitais deixados pelo usuário da 

internet, ora consumidor, como frequência e tempo de uso de aplicativos, visitas 

a sites, permanência, data, hora, hábitos, preferências, geolocalização, ou seja, 

todo o histórico que é formulado a partir do simples acesso ao cyberespaço. 

Salienta-se que o método de formação do perfil é amparado pela IA utilizando 

como instrumentos algoritmos que aprendem por meio da tecnologia de 

aprendizado de máquina – machine learning – para alcançar seu objetivo, que, 

tratando-se de consumo, é a venda de produtos ou serviços.  

Mesmo os dados comportamentais não sendo apresentados de forma 

vasta na lei em questão, o art. 12, § 2º, equipara estes aos dados pessoais desde 

que sejam utilizados no processo de perfilamento de pessoa identificada. 

Vejamos: 

Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados 
pessoais para os fins desta Lei, salvo quando o processo de 
anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando 
exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, 
puder ser revertido. 

(...) 

§ 2º Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para 
os fins desta Lei, aqueles utilizados para formação do perfil 
comportamental de determinada pessoa natural, se identificada. 

Ainda para fundamentar o raciocínio, o tratamento de dados pessoais 

somente poderá ser realizado em uma das dez hipóteses apresentadas pelo art. 

7º, também doutrinariamente denominadas de bases legais. A presente pesquisa 

restringiu o estudo às bases legais do consentimento do titular dos dados e do 

legítimo interesse do controlador, respectivamente elencadas nos incisos I e IX, 

tendo em vista serem bases de suma importância na utilização dos dados 

comportamentais com objetivos empresariais e de modulação de 

comportamento.  

Acerca do consentimento do titular dos dados pessoais, como base legal, 

a LGPD em seu art. 5°, XII, conceitua consentimento como manifestação livre, 

informada e inequívoca, onde o titular deve concordar com o tratamento dos seus 

dados e estar ciente da finalidade determinada, sem apresentações genéricas 

que confundam ou impossibilitem o real alcance de sua manifestação, além de 

que deverá ser por escrito ou outro meio que demonstre a vontade do titular (art. 



141 
 

8°). Não obstante, a LGPD condiciona a validade do consentimento à ausência 

de vícios (art. 8º, §3°).  De pronto, é inexorável não atentar para os meios digitais 

habitualmente utilizados para a obtenção de consentimentos ou assinaturas 

contratuais até então, onde as empresas, sob a justificativa da celeridade 

característica do comércio digital, comumente se valem da ferramenta checkbox, 

em tradução livre, caixa de seleção de opções que geralmente apresentam 

opções de sim ou não, ou frases como “ li e concordo” ou ainda “ aceito os 

termos”.  

Sendo assim, pelas diretrizes da LGPD, esses meios amplamente 

utilizados deverão ser revisitados e, consequentemente, ajustados à nova 

realidade que se apresenta, para que o consentimento seja validado e realmente 

demonstre a ciência do consumidor acerca da utilização dos seus dados, a 

informação obrigatoriamente deverá ser (como deveria ser sempre de acordo ao 

princípio da boa-fé) adequada, clara e ostensiva, evitando que o consentimento 

não apresente vícios de manifestação. Tais informações foram elencadas no art. 

9° da referida lei, quais sejam:  

Art. 9º O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o 
tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma 
clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características 
previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre 
acesso: 

I - finalidade específica do tratamento; 

II - forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial 
e industrial; 

III - identificação do controlador; 

IV - informações de contato do controlador; 

V - informações acerca do uso compartilhado de dados pelo 
controlador e a finalidade; 

VI - responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento; e 

VII - direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no 
art. 18 desta Lei. 

Não obstante, a lei reforça a importância da informação, considerando o 

consentimento nulo, no §1° do referido artigo, “caso as informações fornecidas 
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ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido 

apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca. ”  

Ao colacionar a base legal do consentimento do titular com a realidade até 

então utilizada para a manifestação da vontade e/ou aceitação de termos de 

adesão pelo consumidor, é necessário observarmos duas vertentes. 

Primeiramente, o acesso do consumidor à tecnologia e a crescente e 

transformadora evolução do comércio físico para o e-commerce nunca estiveram 

desobrigados no que tange a cautela exigida e protegida pela Constituição 

Federal Brasileira, bem como pelo Código de Defesa do Consumidor. Os direitos 

básicos do consumidor, a exemplo do direito à informação, não foram excluídos 

pela inovadora forma de contratar. O direito fundamental de defesa do 

consumidor por diversas vezes foi questionado, seja pela doutrina, seja pelos 

fornecedores, onde punha o consumidor em situação constrangedora à medida 

que se exigia expertise deste, afastando o dever de informação do fornecedor e 

olvidando-se do princípio da vulnerabilidade, característico do consumidor. 

Em segundo plano, observa-se que em torno de duas décadas, período 

este de acentuação do comércio eletrônico, os dados dos consumidores, sejam 

dados pessoais, sensíveis, anonimizados ou comportamentais, foram coletados 

e tratados livremente, sem que fosse dada a devida urgência ou utilizados 

princípios norteadores das relações de consumo, evitando, assim, inúmeras 

compras inconscientes e modulações comportamentais que trouxeram 

inestimáveis benefícios às sociedade empresárias que dispunham de 

tecnologias aptas para tal. 

No entanto, imposições que preservam direitos fundamentais, mesmo que 

de forma tardia, devem ser comemoradas sob a perspectiva otimista de 

excelência na sua aplicabilidade. A título de exemplo, em 20 de julho de 2020, o 

Facebook divulgou suas adaptações à LGPD, antes mesmo que esta entrasse 

em vigor, demonstrando amplo e notório interesse no mercado de dados 

brasileiro. No ícone “Anúncios com base em dados de parceiros” a empresa 

dispõe: 

Mostramos anúncios melhores para você quando usamos dados de 
anunciantes, desenvolvedores de aplicativos e publishers 
Nós nos preocupamos em proteger a sua privacidade. Não vendemos 
seus dados e desenvolvemos nossos sistemas de anúncios para lhe 
mostrar anúncios relevantes e úteis sem revelar sua identidade aos 
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anunciantes. Para lhe mostrar anúncios melhores, usamos dados que 
anunciantes, desenvolvedores de aplicativos e publishers nos 
fornecem sobre a sua atividade fora dos Facebook Company Products. 
Esses dados incluem o seu uso de sites e aplicativos de parceiros e 
determinadas interações offline com eles, como compras. Você 
controla se podemos usar esses dados para lhe mostrar anúncios. 
Para confirmar que podemos usar esses dados para decidir quais 
anúncios lhe mostrar, selecione Aceitar e continuar. Se você não quer 
que usemos esses dados para decidir quais anúncios lhe mostrar, 
selecione Gerenciar configurações de dados. (FACEBOOK, 2020). 

 

Diante deste pequeno trecho disponível nas configurações das 

plataformas do Facebook e Instagram, é possível extrair algumas situações que 

denotam como são utilizados os dados e sua forma de consentimento. Ao 

mencionar como são direcionadas as publicidades, a rede social diz que utilizam 

dados que anunciantes, desenvolvedores de aplicativos e publishers fornecem, 

inclusive por meio de interações offline, o que ratifica o quão desprotegido está 

o consumidor pela troca e/ou comércio de dados, bem como o valor que a 

informação tem no cyberespaço, tomando para si o papel do dinheiro como 

contraprestação. 

Além disso, afirma não vender os dados dos usuários e que seus sistemas 

de anúncios são desenvolvidos para apresentar anúncios mais relevantes, sem 

que seja necessário revelar a identidade aos anunciantes. Percebe-se assim 

que, o processo de perfilamento não necessita de dados pessoais, sensíveis ou 

anônimos, mas sim dos dados comportamentais para a personalização da 

publicidade. Erroneamente, ao atentar para o artifício da criação do perfil, são 

confundidas as expressões perfil e indivíduo, onde, em verdade, não há uma 

individualização da oferta (não em grande escala) mas sim um agrupamento de 

perfis similares, que apresentem mesma disposição a determinado produto ou 

serviço. É o que se chama de mídia segmentada. 

A mídia segmentada atende interesses específicos de públicos 
específicos, trazendo uma linguagem adequada ao segmento em 
questão. Neste sentido, constitui-se como um indicador de tendências, 
apresentando novos formatos de produção e administração no setor. 
(FISCHER, 2001, p.03) 

Resta claro como os dados comportamentais são valiosos, tanto para o 

fornecedor que os utiliza por apresentarem maior incidência e resultado, como 

para os consumidores que têm os seus comportamentos norteados, em sua 

maioria, sem consciência que são sempre encaminhados pelos algoritmos de 
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consumo. O funcionamento da internet deixa claro que não é necessário que os 

fornecedores saibam nome ou endereço, por exemplo, como dados declarados 

pelo titular, para direcionar algum conteúdo específico para o consumidor, ou 

mesmo que o faça decidir para qual país viajará em suas férias. Os aparelhos 

eletrônicos dispõem de identificadores, onde, sem que saibam especificamente 

quem está utilizando algum serviço, podem valer-se de meios para, por exemplo, 

identificar indícios comportamentais de pessoas que utilizam a mesma rede de 

wi-fi, atribuindo a este grupo conteúdos específicos que apresentem similitude 

entre os usuários, ou seja, formação de perfil segmentado. 

Ainda utilizando o fato de o Facebook ter apresentado suas adaptações 

às diretrizes da LGPD, é claro observar que o meio empenhado para conseguir 

o consentimento do titular dos dados pessoais foi checkbox, ou seja a cada item 

específico, a página apresenta as opções “ gerenciar configurações de dados” 

ou “Aceitar e continuar”. Esse tipo de ferramenta, apesar de ser bastante útil ao 

fornecedor que a utiliza, resulta em desinformação ao consumidor, inclusive, 

arraigando à cultura de não ler e apenas concordar, justamente pela dificuldade 

de compreensão e uso de meios que impossibilitam o entendimento, como letras 

pequenas, textos extensos e linguagem rebuscada, resultando em desgastes e 

prejuízos no âmbito judicial. Nesse pensamento, assevera Bruno Bioni: 

 

Por isso, a proteção contratual do consumidor no âmbito das políticas 
de privacidade não deve ser vista como um mecanismo ideal para a 
proteção de dados pessoais. Deve ser encarada como uma ação 
paliativa se a causa regulatória primária falhar, qual seja, o 
empoderamento ex ante do cidadão para exercer seu controle genuíno 
sobre os seus dados pessoais. E, nesse sentido, tal ferramenta 
contratual está longe de ocasionar o empoderamento. Na verdade, os 
seus textos longos e de difícil compreensão são incapazes de sequer 
estabelecer uma comunicação adequada para que o titular dos dados 
pessoais possa racionalizar um processo de tomada de decisão. 
(BIONI, 2020, p.165). 

 
Há quem levantará o questionamento acerca do dever do consumidor de 

informar-se do conteúdo disponível. Tal indagação parece razoável uma vez que 

o consumidor é parte na relação contratual. No entanto, vale a reflexão. Imerso 

em uma sociedade cuja sistemática foi elaborada no formato de ramificação, 

onde a conectividade é regra de permanência, alimentada pela lógica de 

consumo, o consumidor desempenha função fundamental na estruturação do 

consumo, sendo, ininterruptamente, alvo de constantes apelos publicitários, o 
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que o leva a consumir cada vez mais pela crença de que para ser feliz é preciso 

ter, caberá a este ou terá o consumidor tempo, interesse, consciência e 

sabedoria de ler cada contrato que assinar? Ressaltando que a sociedade em 

rede impõe-se por uma ótica veloz onde não se deve/pode perder tempo. Assim, 

segue o pensamento de Bruno Bioni. 

Ao fornecedor e prestador de produtos e serviços não cabe analisar 
singularmente cada instrumento contratual, já que ele é o mesmo para 
toda a sua base de consumidores. Diversamente, o consumidor precisa 
analisar todos os instrumentos contratuais das suas relações, uma vez 
que eles variam de acordo com cada fornecedor.  A massificação dos 
instrumentos contratuais é, portanto, unilateral, sendo esta a razão pela 
qual a suscitada externalidade negativa do seu custo de leitura atinge 
somente os consumidores. (BOINI, 2020, p. 166). 

 

Prosseguindo com o pensamento do autor, não seria o caso da utilização 

da tecnologia para a obtenção do consentimento do titular dos dados para que 

estes pudessem ser tratados, logicamente respeitando todos os princípios e 

limitações impostas pelas leis, regulamentos internacionais que versam sobre 

proteção de dados? Esta pesquisa irá se abster, por absoluta incompetência 

tecnológica em sugerir de forma específica qual tecnologia possa ser 

desenvolvida, atendo-se, apenas, com base no aprendizado das máquinas, que, 

se houver intenção de alcançar a finalidade lucrativa, amparada pela, 

principalmente, proteção do consumidor, a IA já mostrou-se deveras capaz para 

tanto. Esse tipo de serviço prestado pelo interessado no tratamento de dados, 

ou até por empresas especializadas poderiam, inclusive, criar uma espécie de 

assinatura digital universal, a qual englobaria todas as preferências do 

consumidor, limites de acesso, tempo de uso, finalidade dentre outras 

características. Desse modo o consumidor estaria ciente do que consente ou 

não, tendo em vista que saberá quais as permissões que estão disponíveis, 

diferentemente de ter que analisar cada contrato específico dentre tantos que é 

sujeito na cultura de consumo do comércio eletrônico. 

Outra base legal a ser utilizada no entendimento e proteção dos dados 

comportamentais, é o legítimo interesse, disposto no art. 7°, IX, da LGPD. A lei 

não traz o conceito definido desta base legal, o que deveria estar presente no 

art. 5° da referida lei, o que leva ao apego às expressões que a compõem, como 

algo que seja importante para a finalidade de quem o tem, bem como que tal 

interesse esteja justificado pela lei.  Eivado de grande subjetividade, o legítimo 
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interesse, por esta razão deverá resultar em profundos debates pela sua 

aplicação da coleta e tratamento de dados pessoais.  

O que desperta interesse acerca da modulação de comportamento do 

consumidor cumulado com o tratamento de seus dados comportamentais, é 

justamente o fato de que esta base legal poderá ser utilizada sem o 

consentimento do titular dos dados. Ou seja, caso o consumidor demonstre 

interesse em determinado produto ou serviço, acesse sites de empresas 

especializadas, receba e-mails, assista conteúdos disponibilizados, curta, 

comente e compartilhe postagens, o controlador, utilizando o legítimo interesse 

como base legal, não precisará do consentimento do titular daqueles dados, pois, 

presumir-se-á que, pela interação entre consumidor/titular e 

fornecedor/controlador, já existe uma relação em que autoriza o envio de 

publicidades direcionadas o que resultará na manipulação do seu poder 

decisório.  

Para melhor entendimento faz-se necessário a análise do art. 10, LGPD. 

Vejamos: 

Art. 10. O legítimo interesse do controlador somente poderá 
fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, 
consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se 
limitam a: 

I - apoio e promoção de atividades do controlador; e 

II - proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos 
ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas 
expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos 
desta Lei. 

O legislador utiliza os incisos I e II como exemplos, ou seja, não se trata 

de um rol taxativo, para que o legítimo interesse possa ser utilizado, o que cabe 

perfeitamente no que diz respeito à publicidade direcionada e à modulação do 

comportamento. Ao referir-se às “finalidades específicas” sem mais explicações 

sobre, é possível entendê-las como objetivos, intenções, fins para que os dados 

sejam tratados. Ora, realmente a publicidade não é uma prática proibida, 

tampouco ilegítima, podendo ser posta como fim de uma atividade. Como 

assevera Bruno Miragem: 

Dentre os estudos de direito público, não são poucos os autores que 
sustentam o fundamento da atividade publicitária no direito 
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fundamental à liberdade de expressão, consagrado no art. 5, IX, da 
Constituição Federal da República, que estabelece: “ É livre a 
expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença. ” Este 
entendimento, inclusive, deu casa a cunhagem de referência 
específica, por alguns autores, de denominada liberdade de expressão 
publicitária. (MIRAGEM, 2016, 267). 

Nesse pensamento, não é demais apontar como fundamento 

constitucional da publicidade a livre iniciativa, disposta no art. 1°, IV, da 

Constituição da República, bem como no art. 2°, VI, da LGPD como fundamento 

que disciplina esta lei. Além disso, no mesmo artigo, está a livre concorrência, 

princípio da ordem econômica brasileira, disposto no art. 170, CF/1988. Este 

rege a atividade empresarial, mostrando-se ser bastante salutar para a economia 

e para o consumidor que, quando bem empregada nos ditames da lei, a 

concorrência faz com que haja o melhoramento de produtos e serviços, ajuste 

de preços, inovações, o que é interessante para o ente vulnerável da relação de 

consumo.  

Por esta contribuição da livre inciativa e livre concorrência ao progresso 

econômico, não se pode rechaçar o que dispõe o art. 966 do Código Civil/2002, 

sobre o conceito de empresário como “aquele que exerce profissionalmente 

atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de 

serviços. ”  Sobre a expressão “atividade econômica” trazida pelo artigo 

mencionado, destaca André Luiz Ramos (2017, p.75) “Ao destacarmos a 

expressão atividade econômica, por sua vez, queremos enfatizar que a empresa 

é uma atividade exercida com intuito lucrativo. Afinal, é característica intrínseca 

das relações empresariais a onerosidade. ”  

Por essa lógica apresentada, Ricardo Oliveira expõe: 

É correto concluir que a busca pelo lucro permite o tratamento de 
dados pessoais sem o consentimento do titular e sem que tal 
tratamento esteja encaixado em nenhuma outra base legal, pois tal 
hipótese pode construir hipótese de aplicação do Legítimo Interesse. 
Não sem motivo o legislador deu como exemplo do exercício do 
Legítimo Interesse ação que visem o apoio e a promoção das 
atividades do controlador, o que traz a ideia de suporte de expansão, 
duas grandes premissas empresariais que devem ser perseguidas 
dentro de alguns limites legais. (OLIVEIRA, 2020, p. 74). 

Sob uma ótica expansiva, pode-se entender que caso uma sociedade 

empresária, fornecedor, demonstre interesse em tratar dados comportamentais 
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de pessoas naturais, consumidor, com o objetivo de criar um método de 

perfilamento para direcionar anúncios publicitários, mesmo estes dados podendo 

ser considerados como dados pessoais, será necessário que o 

fornecedor/controlador utilize uma das bases legais. Caso a base escolhida seja 

o legítimo interesse, no caso, pela lucratividade, o controlador não necessitará 

do consentimento do titular dos dados, uma vez que a utilização desta base legal 

estará fundamentada na finalidade legítima do exercício da atividade publicitária, 

uma vez que trata-se de peça fundamental para a atividade econômica. Não 

obstante, a finalidade legítima usada para fundamentar o legítimo interesse, 

poderá ser respaldada, ainda, no apoio e promoção da atividade do controlador.  

Diante desta situação hipotética, pode-se levantar como forma de 

desconstrução do raciocínio o que dispõe o inciso II do art. 10, como 

condicionante para o uso do legítimo interesse. 

II - proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos 
ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas 
expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos 
desta Lei. 

Percebe-se que a subjetividade do texto aponta uma justificativa para a 

continuação do tratamento dos dados para fins comportamentais, onde o 

direcionamento de produtos e serviços são comumente divulgados como meio 

de melhorar a experiência do consumidor com o serviço. Mesmo que o direito 

fundamental da proteção do consumidor seja acionado, não se poderá arguir que 

este estará sendo desrespeitado legitimamente, uma vez que a finalidade é a 

atividade publicitária. Assim, a coleta de rastros digitais, ou seja, dados 

comportamentais para fins comerciais, pela subjetividade de passagens da 

LGPD podem ocasionar algumas equivocadas interpretações e 

descumprimentos.  

Um caso23 que merece maior atenção, seja a título de exemplo, seja para 

extrair lições para a prática brasileira, sobre o tratamento de dados pessoais é a 

decisão que condenou a Google em 50 milhões de euros por descumprimento 

                                            
23Google é multado em 50 milhões de euros na França por violação ao GDPR. Notas sobre a 
decisão e lições relevantes para a prática brasileira. Disponível em: 
<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/google-e-multado-em-50-milhoes-de-euros-na-
franca-por-violacao-ao-gdpr-24012019>. Acesso em: 25 ago. 2020. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/google-e-multado-em-50-milhoes-de-euros-na-franca-por-violacao-ao-gdpr-24012019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/google-e-multado-em-50-milhoes-de-euros-na-franca-por-violacao-ao-gdpr-24012019
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ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento UE 2016/697, 

globalmente reconhecido pelo acrônimo em inglês “GDPR”), meses depois que 

este entrou em vigor. A Autoridade de Proteção de Dados Francesa – CNIL, 

decidiu pela sanção pecuniária por entender que o tratamento de dados feito 

pela empresa Google com finalidade de análise comportamental e publicidade 

direcionada não apresentava fundamentação adequada de acordo com a GDPR. 

De início a CNIL considerou que a empresa não atentou para suas obrigações 

de transparência e de informação acerca do tratamento dos dados dos usuários, 

onde estas não estariam facilmente acessíveis. Além disso, informações 

consideradas essenciais como finalidade do tratamento e duração da 

conversação estariam dispersas em vários documentos, dificultando que fossem 

achadas.  

Em segunda análise, a autoridade francesa identificou a invalidade da base 

legal utilizada para tratamento de dados de personalização publicitária, uma vez 

que, de acordo com a defesa da própria empresa, é baseado no consentimento 

dos usuários. Acontece que, para que o consentimento seja válido deverá ser, 

segunda a GDPR (2018, art. 4°, 11) “ uma manifestação de vontade, livre, 

específica, informada e explícita, pela qual o titular dos dados aceita, mediante 

declaração ou ato positivo inequívoco, que os dados pessoais que lhe dizem 

respeito sejam objeto de tratamento. ” Segundo a decisão o consentimento 

ministrado pelo usuário não é dado de forma clara, tendo em vista as 

informações estarem dispersas pela plataforma impedindo a ciência da sua 

amplitude. 

Outro fator importante no exemplo citado que deve ser utilizado como meio 

preventivo é a ausência do “ ato positivo” por parte do titular/consumidor, pois os 

usuários são obrigados a vasculhar diversos documentos para ter acesso a 

opção de não consentir. Assim, amparado pelo direito fundamental, levando em 

conta a prática de não ler os contratos assinados digitalmente pelo consumidor, 

característica resultante da velocidade impositiva da era digital, menos gravoso 

seria se o padrão inicial das plataformas que coletam e tratam dados 

comportamentais fosse de não consentir tal captação, cabendo ao consumidor, 

caso tivesse seu interesse despertado, eivado de informações claras, 

adequadas e ostensivas, optar por fornecer seus dados para fins comerciais. 
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Por ter sido utilizado como base consultiva para a elaboração da LGPD, 

o regulamento referente à proteção de dados da União Europeia, GDPR, será 

utilizado como parâmetro, especificamente, na proteção dos dados 

comportamentais e formulação de perfil para fins comerciais. Ressalta-se a 

impossibilidade de análise do referido regulamento, uma vez que destoa do 

objeto do presente estudo, onde será utilizado apenas como comparativo sobre 

o respaldo fornecido aos dados comportamentais e formação de perfis.  

A LGPD aborda dados comportamentais apenas em uma oportunidade 

em todo o seu texto, equiparando-os aos dados pessoais caso sejam utilizados 

para formação de perfil comportamental, disposto no art. 12, §2°. Essa única 

menção causa estranheza desde a subjetividade da abordagem, bem como pela 

condição, onde só serão considerados dados pessoais se o titular for 

identificado. Como já abordado, é sabido que para a formação de perfil e 

consequente modulação do comportamento, não é necessário que a pessoa 

natural seja identificada, bastando apenas ter conhecimento das suas 

preferências e interesses, afinal para que o comportamento do consumidor seja 

manipulado não é preciso chamá-lo pelo nome, uma vez que pode ser utilizada 

a denominada mídia segmentada. 

Diferentemente da LGPD, o GDPR24 traz em seu texto diversas menções 

à “definição de perfis” e ao “comportamento do titular”. O regulamento europeu 

contém 99 artigos, além de 173 considerandos, que são razões apresentadas 

para a adoção dos artigos a posteriori. Como forma de ilustrar o sucinto 

comparativo, faz-se necessário debruçar-se sobre alguns pontos elencados pelo 

regulamento europeu no que tange à proteção de dados que incidem na 

formação de perfis, bem como que violem as relações de consumo. 

Primeiramente, sobre o âmbito de aplicação territorial, o GDPR assevera em seu 

art. 3°, 2), demonstrando ter ciência do quão prejudicial pode ser para a 

economia e para o titular dos dados, ao ampliar a aplicação do regulamento para 

                                            
24 REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 27 de 
abril de 2016 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE 
(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Disponível em: <https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=pt>. Acesso em: 20 
ago. 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=pt
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casos que versam sobre ofertas e controle de comportamento, mesmo que o 

responsável pelo tratamento esteja fora da União Europeia. 

2. O presente regulamento aplica-se ao tratamento de dados pessoais 
de titulares residentes no território da União, efetuado por um 
responsável pelo tratamento ou subcontratante não estabelecido na 
União, quando as atividades de tratamento estejam relacionadas com:  
a) A oferta de bens ou serviços a esses titulares de dados na União, 
independentemente da exigência de os titulares dos dados 
procederem a um pagamento; 
b) O controlo do seu comportamento, desde que esse comportamento 
tenha lugar na União. 

 

Seguindo com a preponderância dada à formação de perfil 

comportamental, o GDPR apresenta em seu art. 4°, 4), o que consiste na 

definição de perfis, restando claro quais situações possam ser consideradas 

como formuladoras à medida que analisa a finalidade do tratamento 

4) «Definição de perfis», qualquer forma de tratamento automatizado 
de dados pessoais que consista em utilizar esses dados pessoais para 
avaliar certos aspetos pessoais de uma pessoa singular, 
nomeadamente para analisar ou prever aspetos relacionados com o 
seu desempenho profissional, a sua situação económica, saúde, 
preferências pessoais, interesses, fiabilidade, comportamento, 
localização ou deslocações; 

Não obstante, o regulamento, em seu considerando 24, apresenta o 

reconhecimento de atividade como controle de comportamento, englobando 

situações genéricas, mas não subjetivas.  

(24) O tratamento de dados pessoais de titulares de dados que se 
encontrem na União por um responsável ou subcontratante que não 
esteja estabelecido na União deverá ser também abrangido pelo 
presente regulamento quando esteja relacionado com o controlo do 
comportamento dos referidos titulares de dados, na medida em que o 
seu comportamento tenha lugar na União. A fim de determinar se 
uma atividade de tratamento pode ser considerada «controlo do 
comportamento» de titulares de dados, deverá determinar-se se 
essas pessoas são seguidas na Internet e a potencial utilização 
subsequente de técnicas de tratamento de dados pessoais que 
consistem em definir o perfil de uma pessoa singular, 
especialmente para tomar decisões relativas a essa pessoa ou 
analisar ou prever as suas preferências, o seu comportamento e 
as suas atitudes. (grifo nosso). 

A finalidade deste breve e pontual comparativo é demonstrar que, mesmo 

usando o regulamento europeu como modelo para a criação da LGPD, o 

legislador, ao menos no texto da lei, não explora os dados comportamentais nem 

a prática de formação de perfil para fins comerciais. Pela leitura crua da lei, sem 
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grandes interpretações, acredita-se que estudiosos, pesquisadores e empresas 

interessadas no tratamento de dados comportamentais, verdadeiramente, 

atentaram para a falta de abordagem exaustiva sobre a temática. Sob uma ótica 

otimista, pode-se apontar que a subjetividade da lei acerca da temática abordada 

pode ser justificada pela velocidade das constantes mudanças que assolam a IA 

e seus desmembramentos, o que, caso expusesse situações concretas ou 

apresentasse algum rol taxativo de técnicas de tratamento de dados 

comportamentais, poderia ser taxada, em pouco tempo, como obsoleta.  

No entanto, pelo conhecimento do teor e como é feita a abordagem sobre 

a proteção dos dados comportamentais pelo GDPR, é inevitável perceber quão 

evidenciada está a importância de tal proteção, bem como os impactos causados 

aos titulares dos dados. A quantidade e profundidade das menções sobre a 

temática ora abordada, transmite à população da União Europeia uma sensação 

de segurança jurídica, o que não é o caso da LGPD.  

Diante das situações debatidas, dentre tantas outras que assolam à 

proteção de dados, quem ficará a cargo de cumprir e dar efetividade à Lei 

13.709/2018 é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão 

dotado de autonomia técnica e decisória, vinculado à Presidência da República, 

cujo Decreto nº 10.474 que regulamenta sua estrutura regimental foi publicado 

recentemente, em 27 de agosto de 2020. O atraso para que a Autoridade fosse 

criada, foi alvo de duras críticas da comunidade acadêmica, política, bem como 

das sociedades empresárias interessadas em adaptarem-se às novas diretrizes 

da LGPD, uma vez que caberá à ANPD traçar normas norteadoras para dar 

efetividade à lei. Patrícia Peck discorre sobre a importância do órgão. 

A ANPD tem um papel fundamental como elo entre diversas partes 
interessadas que vão do titular ao ente privado e ao ente público, 
passando pela necessidade de alinhamento com demais autoridades 
reguladoras e fiscalizadoras, bem como os três poderes, Executivo, 
Legislativo e Judiciário que deverão continuar a compreender a 
temática da dinâmica dos dados pessoais em um contexto não apenas 
nacional, mas principalmente internacional para que o Brasil saiba se 
posicionar no mercado digital global. (PINHEIRO, 2020, p.40). 

Como bem aborda a autora, a questão de trato internacional surgia como 

importante fator para a regulamentação da ANPD, uma vez que pela atuação do 

órgão, pelo cumprimento de suas competências, ou ao menos, ao iniciá-las trará 

maior segurança às sociedades empresárias que têm interesse e investimento 
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no mercado de dados brasileiro. Para que se possa exigir adaptação por parte 

dos controladores e operadores, o país deverá disponibilizar, por intermédio de 

autoridade competente legitimamente instituída, parâmetros e diretrizes para a 

efetividade da lei. 

Conforme o disposto nos §§ 7° e 8°, do art. 2° do Anexo I do Decreto nº 

10.474/2020, texto antes disposto no art. 55 – K parágrafo único da Lei 

13.709/2018, a ANPD assume a função central de interpretação do 

estabelecimento de normas e diretrizes para sua implementação. Vejamos: 

§ 7º A aplicação das sanções previstas na Lei nº 13.709, de 2018, 
compete exclusivamente à ANPD e suas competências prevalecerão, 
no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências 
correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública. 

§ 8º A ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e entidades 
com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de 
proteção de dados pessoais e será o órgão central de interpretação da 
Lei nº 13.709, de 2018, e do estabelecimento de normas e diretrizes 
para a sua implementação. 

Por esta ampla competência da ANPD, é nítido perceber a 

responsabilidade que estará sob a tutela deste órgão, seja pela urgência que 

carece a proteção dos dados pessoais, uma vez que trata-se de uma realidade 

em exponencial crescimento, o que gera interesses pecuniários em escala 

global, seja pela proteção do dados dos titulares, que mais do que nunca, se 

encontram em uma situação de extrema vulnerabilidade e que depositam na 

ANPD certa esperança em obterem meios seguros de utilizarem o cyberespaço. 

Não por menos, desde a publicação do referido decreto, os “olhos” do mundo 

voltam-se para a política de dados brasileira, tendo em vista a eminente 

importância do Brasil na esfera econômica mundial, além da potencialidade de 

expansão do comércio e mercado de dados, pelo grande número de usuários e 

seu constante acesso aos serviços e plataformas digitais, o que, por óbvio gera 

um número crescente de dados e consequentemente de dinheiro. Ou seja, há 

um interesse político e econômico robusto na atuação da ANPD. 

Por esta razão é primordial a apreciação de algumas das competências 

da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mais especificamente que 

possam em auxiliar na proteção de dados comportamentais, evitando assim a 

prática de modulação de comportamento do consumidor. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm
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Como sabido, as competências impostas à ANPD são primordiais para a 

efetividade da LGPD, além de trazerem em si, por ora, um grau necessário de 

esperança da eficácia das suas diretrizes futuras. Reportando aos dados 

comportamentais e sua segurança deve-se atentar para algumas competências 

específicas que poderão ser utilizadas mais especificamente na defesa do 

consumidor digital inserido no processo de perfilamento tão amplamente 

utilizado e que precisa de diretrizes e limites norteadores, cuja formulação cabe 

à ANPD. As competências da ANPD, estão dispostas no art. 2º do Decreto 

10.474/2020, e no art. 55 – J, da LGPD. 

Em seu inciso III caberá à Autoridade Nacional “elaborar diretrizes para a 

Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; ”. De forma 

análoga podemos reportar esta competência ao art. 4 º do CDC, senão vejamos: 

 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo 

o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 
seguintes princípios:  

O caput do referido artigo apresenta-se bastante fiel à finalidade do Código 

de Defesa do Consumidor, prezando, por óbvio, pela proteção do consumidor 

sem afastar-se de preceitos e direitos fundamentais que regem a relação 

consumerista. De igual forma, como meio propositivo, a ANPD deverá prezar 

pela harmonia da relação entre economia e os titulares de dados. Fato bastante 

importante, notoriamente divulgado, comprovado inclusive pelo clamor de uma 

regulação específica de proteção de dados, é o fato de que o titular dos dados, 

inserido no campo virtual, passa a ter sua vulnerabilidade agravada, situação 

esta que não poderá ser inobservada.  

Conforme o inciso IV compete à ANPD “fiscalizar e aplicar sanções na 

hipótese de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, 

mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa 

e o direito de recurso”. A aplicação das sanções, previstas no art. 52 da lei 

brasileira de proteção de dados, conforme visto, por exemplo, na aplicação da 

multa à empresa Google pela GDPR, além de ter importante efeito pedagógico 

a quem tratar dados em desconformidade com a LGPD, apresenta implicação 

no que tange à confiança do consumidor, onde, havendo cumprimento das 
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diretrizes será criada expectativas positivas por parte do consumidor e do 

mercado. Sobre o tema, aponta Rafael Maciel: 

Embora sejam as sanções as mais propaladas como fator para obrigar 
as organizações a entrarem em conformidade com a LGPD, é preciso 
lembrar que a cultura da proteção dos dados pessoais e 
implementação das medidas previstas na lei, garante ao controlador a 
confiança de seus consumidores, gerando oportunidade de mercado. 
Ou seja, a adequação não deve ser apenas para evitar sanções ou 
responsabilidade civil, vez que as organizações devem se adequar 
para valorizarem sua reputação perante o mercado consumidor. 
(MACIEL, 2019, p.72). 

Pelo inciso VI, deverá a ANPD “promover na população o conhecimento 

das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das 

medidas de segurança. ” Esta competência tem um honroso valor social de 

informação aos titulares de dados, pois, estando estes em condição de 

detentores de direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre 

desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, objetos de proteção da 

presente lei, necessitam estar cientes do conteúdo, finalidade e políticas que 

embasam a proteção de seus dados, inclusive por um aspecto positivo de 

atuação dos titulares, para que possam ter ciência da conformidade dos 

tratamentos.  

Outra incumbência é o estímulo e adoção de padrões de serviços e 

produtos que facilitem o controle dos dados pelos titulares, prevista no inciso VIII. 

A uniformização de práticas seguras para o domínio dos titulares dos dados será 

de extrema relevância para prejuízos futuros, à medida que limitará o surgimento 

de modelos que impeçam ou dificultem tecnologias que, porventura, possam 

ludibriar o consumidor/titular na captação de seus dados, como por exemplo, 

como meio propositivo, exigindo que as plataformas se apresentem inicialmente 

programadas a não coleta de dados comportamentais, onde, caso tenha 

interesse, caberá ao consumidor acessar o modo disponível de consentimento. 

Ainda sobre a mesma lógica desta competência, conforme o inciso X, cabe a 

ANPD “dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de 

dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial”, o que se 

apresenta de suma importância para que o titular possa, a partir da publicidade 

das formas de tratamento, reivindicar caso seja vítima de desconformidade. 
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Partindo do pressuposto que os dados comportamentais só poderão ser 

equiparados aos dados pessoais caso o titular seja identificado, faz-se 

necessária o estudo do inciso XIII, que aponta como competência  

XXIII -editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados 
pessoais e privacidade e sobre relatórios de impacto à proteção de 
dados pessoais para os casos em que o tratamento representar alto 
risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais 
previstos na Lei nº 13.709, de 2018;  

Percebe-se, mais uma vez, estranheza pela ausência dos dados 

comportamentais e formulação de perfis nas competências incumbidas à ANPD. 

A edição de regulamentos e procedimentos que limitem e norteiem os 

tratamentos de dados é de extrema importância para a efetividade da LGPD. No 

entanto, com base no crescente progresso da tecnologia, concomitantemente 

aos estudos acerca da proteção do consumidor, correlatos à forte atuação dos 

órgãos protetivos da atividade consumerista, não é forçoso apontar a 

necessidade impositiva da proteção dos referidos dados.  Para que não pareça 

uma posição arrogante, tem-se aqui o devido tato científico para ater o 

comentário não apenas por uma visão fatídica, mas sim baseada em fatos, 

porém a manipulação livre de rastros digitais para a formulação de perfis com 

finalidade de propositura de publicidade direcionada é uma lucrativa ferramenta 

para as grandes empresas, bem como para a economia. O que não se pode é 

esconder fatos, estudos, experiências internacionais como maneira de sobrepor 

o lucro a despeito do direito de proteção do vulnerável.  

Por esta lógica, a competência prevista no inciso XXIII nos parece deveras 

importante para a devida regulação dos dados comportamentais, onde, caberá 

à ANPD “articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas 

competências em setores específicos de atividades econômicas e 

governamentais sujeitas à regulação. ” Percebe-se que o texto cita a proximidade 

da Autoridade Nacional com autoridades reguladoras públicas, excluindo, pela 

ausência, associação, conselhos ou agências de caráter privado que possam, 

em conjunto, sugestionar medidas cabíveis pela experiência e interesses 

práticos.  

É ineficaz colocar-se em posição conflituosa à LGPD, muito pelo contrário. 

Este estudo teve como principal atenção a posição desfavorável ocupada pelo 

consumidor diante de tantas mudanças características da sociedade em rede, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm
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mais especificamente, pela incidência da IA na modulação do comportamento 

do consumidor por meio de tratamento de dados comportamentais. A LGPD 

apresenta-se, atualmente, como uma inovadora e promissora lei de proteção de 

dados pessoais, que, como toda inovação, precisará de ajustes a serem feitos 

no decorrer dos anos, também pelo crescente desenvolvimento tecnológico. 

Sendo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados o órgão competente para 

dar efetividade à LGPD, frente aos maciços e densos processos de ajustamento 

que as sociedades empresárias terão que passar, bem como pelo forte apelo 

político e econômico, deverá tonar a lei de proteção de dados mais acessível, 

clara e eficaz, garantindo maior segurança jurídica, além de maior abrangência, 

mais especificamente aos dados comportamentais partindo do caráter subjetivo 

que a lei apresenta e principalmente pelo seu objetivo de proteção aos direitos 

fundamentais.  
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 CONCLUSÃO 

 

Mesmo ainda não vivenciando a chamada “IA forte”, a sociedade busca 

adequar-se às inovações diárias que a tecnologia apresenta. Tal adequação é 

cabível e necessária a todos os campos modificados pela presença tecnológica, 

seja sob uma ótica simples como é o caso da rotina do cidadão, que não mais 

cumpre seus afazeres sem o auxílio do seu smartphone, seja pela pujante 

necessidade de regulações específicas acerca das relações jurídicas que 

tenham a tecnologia como alicerce.  

A massificação da IA na realidade da sociedade apresenta-se como um 

campo híbrido, em que não mais se desvincula o que é digital/virtual do que é 

físico, restando apenas uma conclusão: material ou não, a realidade foi 

remodelada e não apresenta sinais de retrocesso. A familiaridade existente entre 

as novas gerações e a tecnologia é fruto das modificações da quarta revolução 

industrial que, como as anteriores, trouxe significativas contribuições e 

inquietações às pessoas que as vivenciaram, o que não significa que não houve 

processos desgastantes de adaptação, porém necessários.  

Esta pesquisa se propôs, como objetivo geral, a estudar, justamente, a 

influência da inteligência artificial por meio de algoritmos no poder decisório do 

consumidor. Esta situação, como se viu, é arraigada de tal forma que, em sua 

grande maioria, não é observada pelo seu alvo, os consumidores. Estes, imersos 

na sociedade em rede, fazem parte de um sistema de genialidade inquestionável 

quando se observa como este sistema é alimentado. A interconectividade, 

característica desta sociedade, impõe ao seu integrante formatos de conexão 

velozes e eficazes, porém que afastam toda e qualquer possibilidade de não 

optar por fazer parte do sistema. As ressignificações de comportamentos sociais 

cancelam a curto ou médio prazo os comportamentos tidos como tradicionais, 

afinal pagamentos, cursos, conversas, decisões, compras e vendas, 

entretenimento não mais precisam de horário, mas sim de conexão.  

A vida, realmente, tornou-se mais rápida. Essa velocidade que é exigida 

e imposta tem grandes vantagens principalmente vinculadas ao bem-estar e à 

comodidade, o que serve como “disfarce” por meio de entretenimento para que 

as relações sejam tendenciosas e em algumas situações norteadas.  Como 

devidamente debatido, esta situação abre lacunas para que o consumidor seja 



159 
 

mais facilmente direcionado às intenções prévias do fornecedor, uma vez que 

sua vulnerabilidade é agravada pelo sistema interconectado e pelo campo de 

atuação, o cyberespaço. 

Um fator tecnológico bastante importante para a disseminação da 

tecnologia e consequente atuação algorítmica é a IoT, internet das coisas. Esse 

ramo da IA está presente na maioria, senão, em todos os passos do consumidor, 

quando atenta-se para sua vinculação ao smartphone, o que abre, não uma 

janela, mas sim uma série incontável e ininterrupta de acessos e oportunidades 

de publicidades direcionadas. Mesmo tratando-se de um genial artifício, 

observou-se que, para a feitura deste tipo de abordagem é necessário a coleta 

de dados, em sua maioria tratados pelas autoridades sem muita importância, em 

comparação aos dados pessoais, por exemplo.  Essa conduta omissiva nega 

todo o sistema de modulação de comportamento, amplamente utilizado pelas 

grandes sociedades empresárias, a exemplo da Google, Amazon, Apple. 

Diante do processo transformador baseado nas tecnologias de 

comunicação e informações, torna-se nítido observar o crescente alcance do 

mundo virtual em sobreposição ao mundo real, em menos de “um clique”. Tudo 

o que precisamos e o que não precisamos está em nossas mãos. A Sociedade 

em Rede denota dinamismo, velocidade, presteza a tudo e a todos que dela 

fazem parte. Comunicar-se nunca foi tão “em tempo real”. Imaginar o cotidiano 

sem as benesses da tecnologia seria um martírio, ou até mesmo um “crime” de 

retrocesso social. Viver e estar conectado soa como situações indissociáveis, e, 

sob certa perspectiva, são. 

No entanto, no decorrer do estudo observou-se que a Metamorfose 

Digital, característica da Sociedade em Rede, utiliza a Inteligência Artificial como 

meio de obter resultados mais eficazes, tendo em vista que tende a humanizar 

máquinas aplicando a estas uma faculdade essencialmente humana: a 

inteligência. A IA age por meio de conjuntos de etapas, passos lógicos com 

início, meio e fim, em tempo finito com o objetivo de resolver um problema. É o 

que chamamos de Algoritmo. Este instrumento não é necessariamente 

tecnológico. Utilizado em um ambiente virtual os algoritmos se valem de 

informações prestadas pelos usuários para resolverem uma dificuldade imposta. 

Porém, em uma sociedade conectada, onde a economia precisa estar 

equilibrada e para que isto aconteça o consumo tem que ser alto. Usar os 
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algoritmos como instrumento influenciador do poder de escolha do consumidor, 

se apresenta como a solução perfeita. 

Acontece que, frente ao problema econômico proposto, que seria 

aumentar a lucratividade, não se deve/pode esquecer que o consumidor é um 

ser humano e não uma máquina. Manipular o consumidor, tornando-o um ser 

digital de forma voluntária, porém inconsciente, é sobrepor dados virtuais ao 

direito fundamental de proteção do consumidor e ao princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana. A incidência de informações por meio de meios 

de comunicação (publicidades) valendo-se da imersão do consumidor na 

sociedade em rede, como meio de manipular seu comportamento, suas 

escolhas, arraigando uma dependência cega entre homem e máquina, é um 

fenômeno inédito e que, assustadoramente, tende a se fortalecer.  

É perceptível que as mudanças comportamentais ocasionadas pela 

sociedade em rede apresentam uma série de intenções empresariais, à medida 

que a IA precisa de uma grande quantidade de dados para se desenvolver, então 

intensifica meios de criação de dados ao consumidor sem que este tenha ciência 

de que está alimentando o sistema que o utiliza como meta, ou seja, o ser 

humano metamorfoseado alimenta seu próprio predador. O que transparece 

uma visão pessimista ou exagerada da situação exposta, na verdade é 

contrabalanceada, principalmente, pelo uso de redes sociais. Facebook, 

Instagram e Whatsapp, por exemplo, são redes responsáveis por grande 

captação de dados dos consumidores para o processo de perfilamento que tem 

como resultado otimização de vendas. 

O entretenimento, muitas vezes, hipnótico vem demonstrando ser um 

eficaz “pagamento” pelos rastros digitais coletados. Nada mais justo, caso todo 

esse processo fosse acordado e transparente entre os interessados, 

fornecedores e consumidores, o que não é. A troca de interesses, ou seja, a 

coleta de dados pelas sociedades empresárias interessadas e que utilizam a IA 

e o entretenimento e serviços disponibilizados aos consumidores, não 

demonstra ser um justo acordo, seja pelo valor pecuniário que os dados têm, 

seja pela falta de transparência nas relações. Observa-se, assim, que a 

vulnerabilidade, condição constitucional do consumidor, é agravada pelo 

arcabouço de métodos utilizados de maneira bastante questionável. 
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O que soa como absurdo é que o dito fenômeno, se massificando pela 

vulnerabilidade do consumidor, faz com que o consumidor aparente ser 

conivente com a situação em que vive (e não percebe). Afinal, negar informações 

ao sistema no qual está inserido, e mais, precisar dele para sobreviver em 

sociedade, seria tornar-se alienígena social dentro daquela que o tornou 

dependente e o controla a partir dos seus dados. 

Observa-se que, diferentemente das sociedades de controle anteriores, 

hoje há sutileza na modulação de comportamento, uma vez que não são 

utilizados meios coercitivos, e que se vale do distanciamento e apresentação de 

informações manipuláveis e voluntárias. Frente à influência das informações 

tecnológicas pode-se observar que o comportamento do usuário da tecnologia é 

manipulável. Essa tática além de apresentar-se como meio preciso de alcance 

de resultados empresariais, demonstra ter grande eficiência sob a justificativa de 

melhorar o serviço utilizado pelo consumidor, o que, como se viu, não 

corresponde à verdade. 

A modulação de comportamento exerce forte influência no poder de 

escolha e no processo decisório do ente vulnerável. Apesar de caber ao 

consumidor a decisão final de comprar ou não o produto ou adquirir o serviço, 

todo o caminho percorrido desde a apresentação da oferta como meio utilizado 

para despertar o interesse do consumidor, até a permanência e/ou volta ao sítio 

virtual são procedimentos observados e facilmente manipulados desde que 

sejam utilizados algoritmos que captam dados das experiências anteriores. 

Em estudo e reflexão esta pesquisa constatou que esta prática já foi 

identificada por outros países que têm Constituições democráticas e, por 

conseguinte, apresentam normas de direitos fundamentais que regem suas 

sociedades. Baseados em normas de direitos fundamentais e princípios 

norteadores das relações humanas, foram criados leis e regulamentos acerca da 

proteção de dados pessoais, como medida urgente para acompanhar os 

progressos tecnológicos sem que tais progressos atentem contra direitos dos 

cidadãos, principalmente no que tange à manipulação de seus dados, pois restou 

claro o valor pecuniário que os dados apresentam neste novo formato social. 

Como vimos, a LGPD apresenta-se como grande avanço regulatório da 

proteção de dados, o que tem enorme relevância e valia, principalmente pela 

globalização e crescimento de contratos internacionais.  Além das empresas 
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locais, negócios e investimentos estrangeiros são responsáveis por boa parcela 

dos investimentos e renda que transitam no país. A Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais, mesmo com certo atraso, chega a tempo de evitar ainda mais 

tropeços políticos e sociais, pois a cada movimentação sem regulação própria 

poderia haver sérios riscos financeiros e principalmente afrontosos aos direitos 

fundamentais, mais especificamente, ao direito positivo do Estado de proteção 

do consumidor. 

Mesmo tratando-se de uma lei de suma importância, tem como 

característica uma certa abertura e flexibilidade, o que, em tese é benéfico para 

que não se torne obsoleta com o avançar tecnológico. Em sentido 

diametralmente oposto, poderá causar prejuízos por deixar lacunas que 

precisarão de ajustes com o decorrer tempo. Os dados comportamentais fazem 

parte desta brecha deixada pela LGPD, que, diferentemente do GDPR, o qual 

serviu de base para sua criação, traz situações específicas que tutelam contra o 

tratamento de dados comportamentais e formação de perfis. Sob esta rápida 

comparação, é nítido que a União Europeia se debruça com mais atenção sobre 

a importância do devido tratamento despendido aos dados comportamentais, por 

ter ciência e vastos exemplos de como os consumidores têm suas 

vulnerabilidades agravadas diante da tecnologia e de seu progresso contínuo. 

Pelo exposto, caberá à ANPD um longo e árduo, porém promissor, 

trabalho de criar métodos e estratégias que possam auxiliar a tutela e tratamento 

de dados comportamentais prezando pelo direito fundamental de proteção do 

consumidor e, principalmente pela dignidade da pessoa humana, vez que, como 

visto, estar e seguir imerso nesta sociedade em rede não é uma alternativa, mas 

sim meio de sobrevivência. 
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