
Brasília 26 de novembro de 2013 

Entidades: 

1. ABA – Associação Brasileira de 

Anunciantes 

2. Instituto Palavra Aberta;  

3. ABEMD – Associação Brasileira de 

Marketing Direto;  

4. CAMARAE-NET – Câmara Brasileira 

de Comércio Eletrônico; 

5. ABAP – Associação Brasileira de 

Agências de Publicidade;  

6. ANJ – Associação Nacional de 

Jornais; 

7. ABRADI – Associação Brasileira das 

Agências Digitais; 

8. ABIGRAF – Associação Brasileira da 

Indústria Gráfica; 

9. ANER – Associação Nacional de 

Editores de Revistas; 

10. IAB – Internet Advertising Bureau 

Brasil; 

11. ABRAREC – Associação Brasileira das 

Relações Empresa Cliente;  

12. QUIBRAS – Qualidade da Informação 

Brasil;  

13. ANATEC – Associação Nacional de 

Editores de Publicações.  

 

Todos os setores concordam que é necessária uma regulamentação sobre Proteção de Dados 

Pessoais, de forma a inserir o Brasil no rol de países que têm normas sobre este tema e 

incentivar o desenvolvimento econômico e tecnológico. 

 

A preocupação dos setores aqui representados é que algumas das propostas apresentadas no 

PL são inspiradas em um modelo internacional, não alinhadas com a realidade econômica e 

cultural do mercado brasileiro. 

 

Um ponto preocupante é a proposta que institui o opt in obrigatório para qualquer modalidade 

de tratamento de dados (coleta, armazenamento, avaliação, seleção, utilização, etc), inclusive 

exigindo a sua renovação periódica, até mesmo para interconexão. 

 

Estas exigências têm o potencial de trazer consequências negativas e imprevisíveis para a 

sociedade e para o mercado, restringindo o acesso a informação e a liberdade de escolha, 

afetando de forma significativa a atividade econômica.  

 

Além disso, a regra do opt in, tal como proposto, constituirá verdadeira barreira ao mercado e 

à livre concorrência, à medida que incentivará somente a comunicação em massa, 

representando um real entrave para o acesso ao mercado de novas empresas, produtos e 

serviços e uma interrupção na evolução da comunicação, que cada vez mais caminha para um 

diálogo contínuo entre empresas e consumidores. 

 

As pequenas e médias empresas encontrarão reais dificuldades de empreender e se manter 

ativas no mercado, considerada a limitação para que elas contatem e informem seus 

consumidores. Some-se ainda, o risco gerado à preservação de mais de 1,3 milhão de 

empregos diretos de um dos setores aqui representados, afora o risco de redução da riqueza 

gerada pelo conjunto dos segmentos.  

 

Ponderamos que existe modelo que permite a integração da preservação da privacidade e 

intimidade de consumidores e o exercício da livre iniciativa e liberdade de expressão comercial, 

como é o caso do opt out, por meio do qual o consumidor pode ter à sua disposição canal único 

e centralizado, assegurando-lhe o direito de decidir as formas de acesso ou utilização de seus 

dados. 

 



Acreditamos que este modelo contribui para preservação e harmonização dos princípios 

constitucionais de proteção à privacidade, intimidade, proteção dos consumidores, livre 

iniciativa e, sobretudo, a liberdade de expressão comercial. 

 


