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Introdução 

A Internet das Coisas se apresenta como um solo fértil para discussões envolvendo 

privacidade, segurança e proteção de dados, controle e vigilância de hábitos, culturas e 

comportamentos, sociedade, economia, mercado, entre tantos outros assuntos. 

Este artigo, portanto, nasce a partir da inquietude do universo jurídico em adaptar-se a 

novos conceitos de tecnologia, aproximando-se cada vez mais daquilo que é o futuro da 

sociedade. 

Nesse sentido, não é possível discutir privacidade e dados pessoais, no âmbito da 

Internet das Coisas, sem uma base legal consolidada. É possível reconhecer o Marco Civil da 

Internet como porta de entrada para essa e tantas outras tecnologias, sem deixar de lado a 

participação ativa da sociedade, seja na consulta pública em matéria de IoT, seja na 

regulamentação da proteção de dados pessoais. 

O presente trabalho se estrutura em três pontos: conceituar a base de trabalho, qual seja 

a noção de Internet das Coisas; analisar a regulação do instituto no ordenamento jurídico a 

partir da consulta pública para elaboração do Plano Nacional de IoT, destacando algumas 

disposições normativas que prepararam o terreno para essa nova realidade; por último, 

sublinhar as implicações da Internet das Coisas na vida em sociedade, bem como despertar a 

comunidade jurídica para a implementação de uma agenda positiva em matéria de proteção de 

dados. 

Objetivos 

O objetivo deste trabalho é investigar as consequências da Internet das Coisas em 

matéria de privacidade e segurança de dados pessoais, além de buscar soluções junto à 

sociedade e ao Direito sobre a regulação do tema no Brasil. Para tanto, o trabalho foi dividido 

em três pontos: (i) conceituar o objeto de estudo, apresentando exemplos de tecnologias IoT, 

(ii) analisar a regulação da IoT no Brasil a partir da consulta pública para elaboração de um 

Plano Nacional, (iii) por fim, destacar as implicações da Internet das Coisas na vida em 
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sociedade, despertando a comunidade jurídica e toda a sociedade para a implementação de 

uma agenda positiva em matéria de proteção de dados. 

Metodologia 

A pesquisa é centrada em duas dimensões: teórica e prática. Para a primeira, foi 

realizada a leitura de diversas obras de autores como Stefano Rodotà (A Vida na Sociedade da 

Vigilância: A privacidade hoje), Danilo Doneda (Da privacidade à proteção de dados 

pessoais), e artigos de Eduardo Magrani (Threats of the Internet of Things in a Techno-

Regulated Society: A New Legal Challenge of the Information Revolution), Luca Belli 

(Recommendations on Terms of Service & Human Rights), Virgilio Almeida (Governance 

Challenges for the Internet of Things), Adam D. Thierer (The Internet of Things and 

Wearable Technology: Addressing Privacy and Security Concerns without Derailing 

Innovation), entre outros.  

Em sua segunda dimensão, portanto prática, acompanharam-se as fases da consulta 

pública sobre o Plano Nacional de Internet das Coisas realizada pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações, com apoio do BNDES: a primeira fase (janeiro a 

março de 2017), a segunda (abril a maio de 2017), a terceira, e atual fase da consulta, (junho a 

setembro de 2017). Os dados e relatório da primeira fase, disponibilizados em junho deste 

ano, são apresentados pela pesquisa, analisando leis e resoluções já existentes sobre 

tecnologias e privacidade, assim como destacada a importância da regulamentação da 

proteção de dados pessoais. Quanto aos dados e relatórios das segunda e terceira fases, estes 

têm previsão de entrega para agosto e outubro respectivamente. 

Internet das coisas e privacidade 

A internet cumpre, efetivamente, o papel de influenciar e conectar pessoas, de modo a 

reduzir quilômetros e mais quilômetros de distância. Passada essa fase inicial, a web encontra 

novos desafios no caminho, e agora se propõe a estreitar a relação entre o mundo virtual e a 

realidade ao nosso redor, isto é, as coisas. 

O objetivo, é claro, não é apenas a conexão entre coisas corpóreas à internet, mas 

interligar, por intermédio desta, toda sorte de dispositivos e coisas de maneira interativa e 

dinâmica. A possibilidade de conectar o mundo físico à internet resvala em diversas 

implicações para a sociedade. 

O tema “Internet of things” ou “Internet das coisas” traz, para ordem do dia, uma série 

de debates e preocupações relacionadas ao desenvolvimento irrefreado da internet. Este 
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desenvolvimento encontra fundamento em alguns fatores: (i) a mobilidade e a conectividade 

entre pessoas ao redor do mundo, (ii) um crescimento considerável do acesso à internet, (iii) 

difusão das tecnologias e do acesso à rede por meio de dispositivos móveis. 

Também deve ser levado em conta que “a inteligência artificial não vem sendo 

programada uma a uma, linha por linha, mas programada para ser perfeitamente capaz de 

aprender e, continuamente, se desenvolver”1. Ano após ano, eletrodomésticos, smartphones, 

TVs ficam ainda mais inteligentes e conectados. Em 2016, a Samsung apresentou uma 

geladeira conectada e inteligente, que conta, para além de apenas um sensor, com diversas 

funções úteis ao público consumidor2. 

O refrigerador é capaz de conectar as agendas da família, organizando os mantimentos e 

tarefas de casa. Localizado no exterior do aparelho, um pequeno computador permite ao 

usuário o acesso a inúmeras informações, além da possibilidade de enviar dados a outros 

dispositivos como smartphone, tablet, através de aplicativos. 

O eletrodoméstico gerencia o que há dentro de si, graças às câmeras posicionadas na 

porta e, a cada fechar de portas, uma foto é clicada e enviada para o celular do usuário. De 

acordo com o consumo médio da família, o refrigerador indica a quantidade dos alimentos e 

calcula uma estimativa do tempo em que as coisas durarão. 

Outras possibilidades são os alto-falantes e a conexão ao serviço de música por 

streaming, além de sincronizar caixas de som wireless à geladeira, por meio de Bluetooth, 

permitindo reproduzir músicas em outros cômodos da casa. Além disso, o refrigerador 

possibilitará comprar no supermercado diretamente do aparelho, através de aplicativos da 

categoria Groceries, utilizando um cartão de crédito Mastercard3. 

A partir da breve descrição do produto pela Samsung, é possível perceber a confluência 

de diversos sistemas e, consequentemente, de dados, quais sejam: (i) a geladeira se conecta ao 

celular para realizar o envio de fotos, além de informar, por contagem, a estimativa de 

duração dos produtos; (ii) conecta-se a serviços de streaming como Spotify e Deezer; (iii) 

sincroniza caixas de som Bluetooth; (iv) comunica-se com o sistema do supermercado, por 

meio de um aplicativo atravessador; (v) utiliza dados do cartão de crédito. 

                                                           
1HELBING, Dirk et al. Will Democracy Survive Big Data and Artificial Intelligence? Disponível em: < 

https://www.scientificamerican.com/article/will-democracy-survive-big-data-and-artificial-intelligence/>. 

Acesso em 07 abr. 2017. 
2Geladeira que manda fotos do seu interior prova que a Internet das Coisas chegou. Disponível em 

<http://tecnologia.ig.com.br/2016-01-07/geladeira-que-manda-fotos-do-seu-interior-prova-que-a-internet-das-

coisas-chegou.html>. Acesso em 07 abr. 2017. 
3Internet das coisas: Geladeira da Samsung terá aplicativo para fazer compra. Disponível em 

<https://uoltecnologia.blogosfera.uol.com.br/2016/01/05/internet-das-coisas-geladeira-da-samsung-tera-

aplicativo-para-fazer-compra/>. Acesso em 07 abr. 2017. 



Departamento de Direito 

Esse caso ilustra que os objetos se comunicam e interagem autonomamente e, ao menos 

no Brasil, livres da regulação do Estado. Não é possível exigir que o Direito preveja todos os 

passos da tecnologia, no entanto, ao passo que as inovações tecnológicas crescem 

demasiadamente rápido, e a capacidade de o Estado garantir segurança e privacidade aos 

usuários não é efetiva, percebe-se um cenário jurídico inadequado4. 

Em Illinois, nos Estados Unidos, a empresa Standard Innovation Corporation, 

desenvolvedora de brinquedos eróticos, acordou uma indenização de 3,75 milhões de dólares 

(10 mil a cada demandante da ação coletiva e 199 dólares a quem tivesse comprado o 

aparelho) a clientes que descobriram uma falha de segurança quanto ao tratamento de seus 

dados pessoais. 

Os usuários emparelhavam seus smartphones ao aplicativo (We-Vibe), que permitia a 

conexão e o controle a distância por seus parceiros – tanto por bluetooth, quanto pela internet. 

O casal poderia realizar transmissões de vídeos, áudio, conversa por texto, além de fotos. Sem 

conhecimento de seus clientes, a empresa coletava e gravava dados altamente sensíveis e 

íntimos sobre seus consumidores, inclusive data e hora de cada utilização, temperatura interna 

da pessoa no momento da utilização. Além de a coleta de dados em si ser indevida, todas as 

informações eram fornecidas juntamente com o e-mail do usuário aos servidores da empresa. 

Este é mais um caso que ilustra as diversas possibilidades de violações em se tratando de 

Internet das Coisas e privacidade5. 

Até 2015, contavam-se 25 bilhões de dispositivos conectados, no sistema de Internet das 

Coisas, levando em consideração smartphones, computadores e outras tecnologias – 

numerário que ultrapassa a quantidade de pessoas no mundo. Nesse sentido, a estimativa é 

que até 2025 sejam 100 bilhões6. 

A partir desse cenário, há que se discutir a privacidade e a proteção desses dados, 

segurança de informações, tributação, regulação, fomento e o desenvolvimento dessas 

tecnologias, a fim de que o país alcance o maior proveito do sistema de IoT. 

Regulação da Internet das coisas no Brasil 

                                                           
4MAGRANI, Eduardo. Threats of the Internet of Things in a Techno-Regulated Society: A New Legal Challenge 

of the Information Revolution. Disponível em <http://www.orbit-rri.org/volume-one/issue-1/threats-internet-

things-techno-regulated-society-new-legal-challenge-information-revolution/>. Acesso em 06 jun. 2017. 
5 TEFFÉ, Chiara A. Spadaccini de. Brinquedos sexuais e coleta de dados sensíveis: voyeurismo 3.0?. Disponível 

em <https://feed.itsrio.org/brinquedos-sexuais-e-coleta-de-dados-%C3%ADntimos-voyeurismo-3-0-

be570007bf1f>. Acesso em 05 jul. 2017. 
6ALMEIDA, Virgilio; DONEDA, Danilo; MONTEIRO, Marília. Governance Challenges for the Internet of 

Things. Disponível em < https://www.computer.org/csdl/mags/ic/2015/04/mic2015040056-abs.html>. Acesso 

em 25 mai. 2017. 
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A. Consulta pública para o Plano Nacional de IoT 

Em termos de regulação da IoT, o país atravessou uma etapa de consulta pública sobre o 

Plano Nacional de Internet das Coisas, em que recebeu sugestões até abril de 2017. Nesta 

fase, os usuários colaboraram a partir de uma escala de 5 frases (ideias-forças), colocando-as 

em ordem de importância, a fim de que, a mais escolhida, resuma a pretensão do país com 

base nos assuntos discutidos sobre o plano7. Eram elas: 

Competitividade: promover o crescimento e desenvolvimento econômico por meio da 

melhoria da produtividade, da criação de modelos de negócio inovadores, e do 

desenvolvimento de produtos e serviços de maior valor agregado a partir da IoT; 

Sociedade conectada e empoderada: promover a apropriação e extração dos 

benefícios da IoT por parte da sociedade, com vistas à gestão dos recursos da cidade, 

prestação de serviços inteligentes, e capacitação das pessoas para o trabalho baseado no uso 

das novas tecnologias do século XXI; 

Inclusão social: Por meio da IoT, promover a inclusão de classes menos assistidas e dos 

cidadãos com necessidades especiais, estimulando a geração de renda e melhoria de qualidade 

e do acesso aos serviços públicos; 

Cadeia produtiva: Aproveitar a oportunidade de IoT para reforçar a cadeira produtiva, 

fortalecendo PMEs8, gerando inovação e aumentando o valor agregado e o potencial de 

exportação dos produtos e serviços nacionais, estimulando a inserção do país no cenário 

internacional; 

Desafios locais: Priorizar a adoção e desenvolvimento de soluções de IoT que ajudem 

na resolução dos desafios e entraves dos desafios e entraves locais ao desenvolvimento do 

Brasil9. 

Percebendo as implicações do setor, o governo brasileiro instituiu a Câmara de Internet 

das Coisas em 2014. A Câmara, segundo o site da consulta pública para o plano nacional de 

IoT, tem como objetivo formular políticas públicas, promover e acompanhar o 

desenvolvimento da comunicação entre as tecnologias e da IoT no mercado brasileiro10. 

Atualmente, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações está na 

terceira fase da consulta pública, ouvindo diversos investidores e pesquisadores sobre o tema. 

                                                           
7Brasileiros podem escolher diretrizes para plano sobre internet das coisas. Disponível em 

<http://istoe.com.br/brasileiros-podem-escolher-diretrizes-para-plano-sobre-internet-das-coisas/>. Acesso em 10 

abr. 2017. 
8Pequenas e médias empresas. 
9Aspiração do Brasil em IoT. Disponível em <https://esurveydesigns.com/wix/p48871844.aspx>. Acesso em 11 

abr. 2017. 
10Disponível em <http://www.participa.br/cpiot/objetivos-da-consulta>. Acesso em 07 jun. 2017. 
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Os resultados da consulta pública serão disponibilizados e discutidos no âmbito da Câmara de 

IoT. Já a finalização e consolidação do plano de ação para o Brasil, apoiado pelo BNDES11, 

em parceria com o MCTI, tem previsão de entrega para setembro de 2017. 

B. Dispositivos normativos pré-existentes à consulta pública 

Antes mesmo da consulta pública firmada entre o MCTI e o BNDES, a legislação 

brasileira já apresentava alguns conceitos e orientações sobre a Internet da Coisas. Em 2012, 

por meio do Art. 38, da Lei 12.715/2012, foi instituída a Taxa de Fiscalização de Instalação 

(TFI) das estações móveis do Serviço Móvel Pessoal, do Serviço Móvel Celular e de outras 

modalidades de serviços de telecomunicações que integrem sistemas de comunicação 

máquina a máquina, fixando-a em R$ 5,68. 

Adiante, o parágrafo único do referido artigo determina que a Taxa de Fiscalização de 

Funcionamento (TFF) deve ser paga, anualmente, até o dia 31 de março, correspondendo a 

33% do valor da TFI. 

Por se tratar de um tema relativamente recente no país, a legislação brasileira não previa 

o conceito de comunicação máquina a máquina. Somente passados dois anos, em maio de 

2014, com o advento do Decreto 8.234/2014, restou que “são considerados sistemas de 

comunicação máquina a máquina os dispositivos que, sem intervenção humana, utilizem redes 

de telecomunicações para transmitir dados a aplicações remotas com o objetivo de monitorar, 

medir e controlar o próprio dispositivo, o ambiente ao seu redor ou sistemas de dados a ele 

conectados por meio dessas redes”. 

O Decreto também conferiu competência à Anatel de regulamentar e fiscalizar o 

desenvolvimento de sistemas de comunicação máquina a máquina. Nesse cenário, em outubro 

do mesmo ano, a partir da Portaria MC 1.420/2014, o extinto Ministério das Comunicações, 

hoje MCTI, criou a Câmara de Gestão e Acompanhamento do Desenvolvimento de Sistemas 

de Comunicação Máquina a Máquina, estatuindo os seguintes objetivos: 

I - acompanhar a evolução e o surgimento de novas aplicações máquina a máquina 

resultantes da desoneração prevista no art. 38 da Lei nº 12.715, de 2012; 

II - subsidiar a formulação de políticas públicas que estimulem o desenvolvimento de 

sistemas de comunicação máquina a máquina voltados para setores prioritários; e 

III - promover e coordenar a cooperação técnica entre prestadoras de serviços de 

telecomunicações, fabricantes de equipamentos do setor de telecomunicações, e entidades de 

ensino e pesquisa. 

                                                           
11Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 



Departamento de Direito 

A partir da Portaria MC 2.006/2016, o MCTI alterou a Portaria 1.420, incluíram-se 

representantes da Câmara e do Senado na Câmara de Gestão e Acompanhamento do 

Desenvolvimento de Sistemas de Comunicação Máquina a Máquina, acrescentando o termo 

“e Internet das Coisas”, recebendo o nome Câmara de Gestão e Acompanhamento do 

Desenvolvimento de Sistemas de Comunicação Máquina a Máquina e Internet das Coisas, 

“Câmara IoT”. 

O impacto das tecnologias de IoT e a necessidade de proteger dados pessoais no Brasil 

Definitivamente, dentre as maiores preocupações em Internet das Coisas destacam-se a 

privacidade e a proteção de dados. Em relação à última, o Brasil ainda não possui uma lei 

específica que trate do tema. Sobre o assunto, há três projetos de lei: o PL 4060/2012, na 

Câmara dos Deputados; o PLS 330/2013, no Senado Federal; e o PL 5276/2016, proposto 

pela Presidenta Dilma. 

Dados pessoais são produzidos constantemente e duplicam-se a cada ano. Para se ter 

uma ideia, a produção de dados em 2016 equivale à de toda a história da humanidade até 

201512. E, em função da Internet das Coisas, dentro de 8 anos, a razão será de 12 dispositivos 

conectados para cada 1 pessoa, aumentando exponencialmente o número de dados pessoais 

coletados e tratados. 

Em primeiro plano, os dados são coletados de forma inofensiva, as plataformas 

recomendam e oferecem sugestões com o objetivo de personalizar a experiência do usuário. A 

personalização do serviço varia de acordo com as informações pessoais coletadas em 

utilização e pesquisas realizadas pelo usuário. 

Outro problema é que, na maioria dos casos, o consentimento sobre a coleta desses 

dados não é expresso, informado. A rigor, o usuário clica em um aceite sem nem ao menos ter 

lido os termos de uso daquela aplicação. Dessa forma, o consumidor, antes mesmo de ter 

conhecimento sobre a finalidade da coleta, do tratamento e onde os dados serão armazenados, 

sequer sabe que diversos de seus dados são extraídos e utilizados. 

Pretende-se que, ao transferir dados a uma plataforma, estes voltem ao usuário em uma 

linguagem de fácil compreensão, a fim de que o consumidor tenha a real disposição sobre 

suas informações. 

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, estabelece em seu art. 43 que o 

consumidor tenha acesso às próprias informações e aos seus dados pessoais, determinando 
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ainda que os cadastros sejam verdadeiros e disponibilizados em linguagem de fácil 

compreensão. Apesar de protetivo, uma vez que o CDC, no §2º do mesmo dispositivo, impõe 

ao coletor dos dados o dever de comunicar ao consumidor, quanto ao tratamento e ao 

armazenamento a legislação se mostra insuficiente. 

O Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014, editado quatorze anos após o CDC, no 

inciso VIII, do art. 7º, assegura ao usuário o direito de ter informações claras e completas 

sobre a coleta, o uso, o armazenamento, o tratamento e a proteção de seus dados pessoais, 

podendo ser utilizados nos limites e para as finalidades que justificaram a coleta, que não 

sejam contrários à lei, e estejam previstos no contrato de prestação de serviços ou nos termos 

de uso da plataforma. 

O inciso IX sublinha a necessidade do consentimento expresso na obtenção de dados 

pessoais, observando que deve ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais, 

ou seja, há de ser um consentimento inequívoco. O consentimento como autodeterminação 

informacional está compreendido na concordância dada pelo usuário à plataforma para 

utilização de dados pessoais relativos a ele. Todos os usuários inseridos em uma plataforma 

devem ser capazes de exercer uma manifestação real, isenta de fraudes ou vícios. 

Nesse caminho, os gerenciadores de aplicações devem traçar limites à coleta de 

informações pessoais, especificando cada tipo ou categoria de dados coletados, em vez de 

exigir uma autorização geral de uso13.  

O X orienta a exclusão definitiva dos dados pessoais a requerimento do usuário, ou ao 

término da relação entre usuário e plataforma, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória. 

Portanto, requerendo a exclusão dos dados, a plataforma não tem mais o direito ao 

processamento daqueles, nem para a finalidade que recebeu autorização em um primeiro 

momento. 

As plataformas que operam na internet em geral, e, principalmente, sob o sistema da 

IoT devem observar e seguir as disposições do CDC e do Marco Civil, sob pena de incorrer 

em responsabilidade e consequente reparação de danos a quem os tenha sofrido. 

Luca Belli, pesquisador e professor da FGV-Rio, destaca que, à regra de as plataformas 

obterem o consentimento expresso de seus usuários para utilizar seus dados pessoais, cabe 

destacar algumas exceções: (i) quando a plataforma tiver de cumprir uma obrigação legal, (ii) 

                                                                                                                                                                                     
12 HELBING, Dirk et al. Will Democracy Survive Big Data and Artificial Intelligence? Disponível em: < 

https://www.scientificamerican.com/article/will-democracy-survive-big-data-and-artificial-intelligence/>. 

Acesso em 07 abr. 2017. 
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a fim de proteger interesses essenciais ou a integridade física do usuário da plataforma ou de 

um terceiro, (iii) para desempenhar uma tarefa decorrente do interesse público ou no exercício 

da autoridade público, em consonância com a especificação de uma lei legítima, (iv) para 

resguardar interesses legítimos da empresa14. 

Para além de realizar um juízo de valor sobre as lições de Luca Belli, é indiscutível a 

necessidade de uma agenda positiva no Brasil sobre proteção de dados, a fim de delimitar 

certos conceitos e possibilidades sobre a proteção de dados e o alcance quando da obtenção 

destes.  

Imaginando que em uma plataforma x dados são coletados, processados e armazenados 

em um servidor. No entanto, se esta mesma plataforma interage e se conecta a outras quatro, 

5x dados são coletados, processados, e, desta vez, cruzados. O simples e inofensivo 

cruzamento desses dados é capaz de traçar perfis socioeconômicos, de saúde e/ou de hábitos, 

passando a valer muito nas mãos da empresa “adequada”, no momento “oportuno”. 

Outra reflexão a ser realizada é se a Internet das Coisas é boa para todos ou apenas para 

um grupo selecionado de empresas. Isto porque, embora os aspectos tecnológicos da IoT 

saltem aos olhos, os impactos sociais e políticos são igualmente importantes15.  

É evidente que os avanços tecnológicos representam uma contribuição sem precedentes 

em diversas áreas, como na engenharia, na indústria de automação, inclusive na medicina, 

permitindo a prevenção de doenças, possibilitando feitos inimagináveis há duas décadas. 

Entretanto, resta ter conhecimento sobre a real contraprestação a ser oferecida por quem 

utiliza esses serviços. 

A Internet das Coisas tem influenciado, significativamente, a tomada de decisões em 

diversas camadas da sociedade, baseadas muito mais que apenas em sentimentos. A exemplo 

disso, a atriz Angelina Jolie realizou um teste genético que a permitiu ter ciência da 

probabilidade de 87% de desenvolver câncer de mama, decidindo realizar uma mastectomia 

dupla. Embora ela não se sentisse doente, assim como máquinas decifram algoritmos, seu 

corpo possibilitou decodificar as mutações nos genes BRCA 1 e 216. 

Dispositivos como o EBook Kindle são capazes de coletar dados constantemente sobre 

seus leitores. O Kindle consegue monitorar o tempo que o usuário leva para ler cada página, 

                                                                                                                                                                                     
13 BELLI, L., FILIPPI, P., ZINGALES, N. Recomendations on Terms of Service & Human Rights. Disponível 

em <http://www.intgovforum.org/cms/documents/igf-meeting/igf-2016/830-dcpr-2015-output-document-1/file>. 

Acesso em 25 mai. 2017. 
14 Ibid. 
15 ALMEIDA, Virgilio; DONEDA, Danilo; MONTEIRO, Marília. Op. Cit., 2015. 
16Disponível em <http://www.dailymail.co.uk/health/article-4573146/Breast-cancer-drug-stops-tumours-

spreading-40.html>. Acesso em 07 jun. 2017. 
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percebendo quais partes lê rápida ou lentamente, em que página realizou uma pausa, até 

mesmo em qual frase abandonou o livro para nunca mais lê-lo novamente17. 

Em pouco tempo, a IoT permitirá que, a partir de um software de reconhecimento de 

rosto e sensores biométricos, a plataforma saiba como está a frequência cardíaca, as 

expressões faciais, sabendo o que deixou o usuário triste ou feliz. Em breve, os livros vão ler 

os leitores enquanto estes os leem. A diferença é que, enquanto o ser humano esquece a 

maioria do que lê, os computadores não precisam esquecer. 

A rigor, as pessoas fornecem seus dados de forma voluntária, sem se preocupar com 

eventuais implicações, porque há um correspondente trade-off. Ao passo que o usuário 

fornece seus dados, a ele é permitido utilizar um serviço gratuito, por um preço reduzido ou 

personalizado. 

Ao se inscrever no Spotify, por exemplo, o usuário insere dados cadastrais como nome 

de usuário, senha, e-mail, data de nascimento, gênero, endereço, código postal e país. 

Contudo, ao conectar ao serviço utilizando outras plataformas ou dispositivos, como o 

Facebook ou o MusixMatch, o Spotify é autorizado a coletar informações de autenticação, 

foto de perfil, nomes e fotos de perfis de amigos18. Nesse sentido, o usuário, de forma 

voluntária, concede outros dados não disponibilizados anteriormente. 

Além das informações de registro, é possível que a aplicação se conecte ao GPS do 

smartphone, para coletar a localização genérica do usuário, sugerindo a músicas populares 

naquela região. O usuário também pode autorizar o uso do microfone, sendo capaz de 

controlar o aplicativo por meio de voz. 

A empresa afirma, ainda, que coleta duas espécies de informações: aquelas 

imprescindíveis para que o usuário utilize o serviço, além das que forneceriam características 

adicionais, experiências aprimoradas. Neste último caso, o usuário não se vê obrigado em 

fornecer seus dados. 

De toda forma, é crucial que a plataforma obtenha o consentimento expresso sobre a 

coleta, o uso e o tratamento de dados, bem como seja autorizada a utilizar outros dispositivos 

que extrapolem suas finalidades essenciais. 

Aos consumidores, a IoT oferece uma variedade significativa de novos dispositivos e 

opções de serviços que farão seu dia a dia muito mais fácil - isso se deve às tecnologias 

portáteis. Sensores e dispositivos portáteis prometem, dentro das próximas duas décadas, 

                                                           
17 Disponível em <https://www.ft.com/content/50bb4830-6a4c-11e6-ae5b-a7cc5dd5a28c>. Acesso em 07 jun. 

2017. 
18 Disponível em < https://www.spotify.com/br/legal/privacy-policy/>. Acesso em 10 mai. 2017. 
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aumentar a consciência de cada pessoa sobre seu estado de saúde, meio ambiente, poluentes 

químicos, riscos e informações sobre empresas e recursos locais19. 

Um exemplo de tecnologia portátil amplamente utilizado são as pulseiras inteligentes, 

como a Mi Band. Por meio do recurso, muitos usuários acompanham suas atividades diárias e 

de bem-estar, compartilhando seus dados com outros usuários, comparando-os para obter um 

feedback instantâneo. 

À medida que a Internet das Coisas evolui, sofisticam-se as possibilidades, uma vez que 

as mesmas pulseiras são capazes de lembrar os usuários de tomar seus medicamentos e até 

mesmo entrar em contato com profissionais da área médica. Nesse caminhar, as aplicações 

passarão a ter, com ainda mais exclusividade, propriedades pessoais e dados sensíveis20. 

Muitos idosos já utilizam tecnologias deste gênero, cuja finalidade é a de relatar 

emergências médicas a cuidadores e familiares. Não obstante, essas tecnologias levantam 

preocupações no campo da vigilância e privacidade, uma vez que, não tomados os devidos 

cuidados, cidadãos comuns e até mesmo empresas com interesses econômicos poderiam ter 

acesso a esses dados. 

Inclusive, algumas seguradoras de automóveis e de saúde já estão oferecendo um 

modelo de seguro baseado em um sistema de recompensas. O modelo utiliza dispositivos de 

IoT para controlar a atividade dos assegurados, oferecendo descontos ou recompensas por 

comportamento seguro e saudável21. 

Por se tratar de uma benesse, pode não parecer ofensivo, mas e se a situação for 

justamente oposta? E se as seguradoras, ao obter dados sensíveis de um usuário por meio de 

uma tecnologia IoT, perceberem que este cliente em potencial não leva uma vida tão saudável 

e, em função disso, tem seu valor de seguro elevado? 

A Internet das Coisas traz preocupações sociais e culturais nos campos da privacidade e 

segurança, incluindo repercussões econômicas. Alguns estudiosos se preocupam com a 

segurança e as implicações de viver em um mundo tecnológico. Outros, com a quantidade 

                                                           
19 THIERER, Adam D. The Internet of Things and Wearable Technology: Addressing Privacy and Security 

Concerns without Derailing Innovation. Disponível em 

<http://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1409&context=jolt>. Acesso em 10 mai. 2017. 
20 PL nº. 5.276/2016. Art. 5º. Para os fins desta Lei, considera-se: III – Dados sensíveis: dados pessoais sobre a 

origem racial ou étnica, as convicções religiosas, as opiniões políticas, a filiação a sindicatos ou a organizações 

de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual e dados genéticos ou 

biométricos 
21 Disponível em <http://iotlatinamerica.com.br/internet-das-coisas-vai-mudar-o-jogo-no-mercado-de-seguros/>. 

Acesso em 10 mai. 2017. 
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massiva de dados pessoais. Ambos os medos têm origem na rápida e constante evolução das 

tecnologias de IoT22. 

Não dá para cruzar os braços e aguardar a autorregulação do mercado, pois a IoT já é 

uma realidade. Nesse sentido, é extremamente importante que, a partir do Plano de Ação, 

previsto para setembro de 2017, desenvolvedores e pesquisadores apresentem soluções para 

os impactos e consequências da Internet das Coisas no Brasil. 

Portanto, analisando detidamente o tema, percebem-se alguns conflitos. Ao mesmo 

tempo em que autorização para a operação de tecnologias IoT mostra-se necessária, o 

problema é que as políticas e sistemas de regulação tradicionais tendem a ser excessivamente 

rígidos, burocráticos, caros e lentos às novas realidades23. 

Pela sua própria natureza, a IoT permite que dispositivos se conectem, sintam, coletem, 

comuniquem-se, para tanto é necessário notificação e consentimento do usuário. Como já 

visto, os dados pessoais coletados para determinada finalidade não podem ser utilizados para 

um novo propósito. Além disso, o tratamento de dados só é lícito à medida que é permitido 

por lei. Se o gerenciador de dispositivos ou aplicações não possui uma base legal para 

determinado processamento de dados, tal atividade é considerada ilegal24 - por isso uma lei 

brasileira de proteção de dados é tão necessária. 

É de extrema importância que os usuários entendam que, todos os dias, dispositivos ao 

redor coletam e compartilham seus dados pessoais. Outra grande questão, ora apresentada, é 

que não se trata de discutir o que deve prevalecer, de um lado a privacidade, a segurança das 

informações e a transparência no processamento de dados, de outro os avanços tecnológicos 

da Internet das Coisas, mas sim sopesá-los. Se as tecnologias apresentadas não estiverem 

sintonia com os valores centrais de determinada sociedade, mais cedo ou mais tarde elas 

causarão danos irreparáveis. 

 

Conclusões 

Diante do exposto, é possível perceber que a Internet das Coisas representa duas 

realidades, o presente e o futuro. O esforço realizado para compreender o complexo sistema 

da IoT e suas consequências é a tônica deste trabalho. 

                                                           
22 THIERER, Adam D., Op. Cit., 2015. 
23 Ibid. 
24 GABEL, Detlev et al. Unlocking the EU General Data Protection Regulation: A practical handbook on the 

EU's new data protection law. Disponível em <https://www.whitecase.com/publications/article/unlocking-eu-

general-data-protection-regulation-practical-handbook-eus-new-data>. Acesso em 11 mai. 2017. 
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O Brasil vem apresentando significativas considerações acerca do tema, principalmente 

após a criação da Câmara de IoT, para discutir e consolidar toda sorte de posicionamentos 

acerca do tema, reunindo frentes e interesses de diversos grupos econômicos e da sociedade 

civil. 

Nessa linha, a elaboração de um Plano Nacional de IoT representa um avanço 

importante no Brasil, assim como a tramitação de um projeto de lei visando a proteção dos 

dados pessoais que são coletados, processados e armazenados pelas tecnologias de IoT. 

Por fim, mostra-se que, tão importante quanto o avanço tecnológico em si mesmo, a 

proteção à privacidade é uma preocupação e merece apreço, partindo do consentimento 

expresso e informado, retornando como benefícios aos próprios usuários, e também em 

investimento e fomento para a Internet das Coisas no Brasil. 
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