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Dear Reader, 

 

We are pleased to present the second issue of the twelfth volume of 

the Law, State and Telecommunications Review (LSTR). 

In this special issue, the journal publishes a number of original 

articles on topics relevant to ICT and telecommunications in Latin 

America from a myriad of interdisciplinary perspectives. Several of the 

selected papers were presented at the XIII Communication Policy 

Research Conference Latin America (CPR Latam) held in the city of 

Cordoba, Argentina, July 1-2, 2019. 

We are delighted to include articles on the legal challenges presented 

by new digital business models, the legal nature of national data protection 

authorities, research platforms and the right to be forgotten, the 

responsiveness approach in European and Brazilian data protection 

regimes, data protection in the Paraguayan social security system, the 

regulation of subscription-based video streaming platforms, cyber security 

and personal data protection in the financial system, inequality in the 

dissemination and use of the internet in Brazil, and investments in 

telecommunication networks in the digital environment. 

In future issues, we will continue to publish articles on all relevant 

areas of ICT and telecommunications. 

We hope you will enjoy reading this issue, and we look forward to a 

thirteenth volume to be released on May 2021. 

 

Sincerely, 

 

Prof. Hernan Galperin 

Prof. Marcio Iorio Aranha 

Editors, The Law, State and Telecommunications Review 
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Estimado Lector, 

 

Este número de la Revista de Derecho, Estado y Telecomunicaciones 

(RDET) de la Universidad de Brasilia trae varios artículos originales sobre 

diversos temas relevantes para la teoría y práctica regulatoria en 

telecomunicaciones, cumpliendo con el propósito de servir como 

instrumento de investigación sectorial jurídica e interdisciplinaria. Varios 

de los artículos seleccionados tuvieron versiones preparatorias presentadas 

en la XIII Conferencia Internacional de Investigación en Políticas de 

Comunicación en Latinoamérica (CPR Latam), celebrada en Córdoba, 

Argentina, del 1 al 2 de julio de 2019.  

Fueron incluídos artículos sobre nuevos modelos de negocios 

digitales y sus respectivos desafíos jurídicos, la naturaleza legal de las 

autoridades nacionales de protección de datos, plataformas de 

investigación y el derecho al olvido, un enfoque responsivo a la protección 

de datos europea y brasileña, protección de datos en el sistema de 

seguridad social paraguayo, regulación de los servicios de streaming por 

suscripción, ciberseguridad y protección de datos personales en el ámbito 

del sistema financiero, desigualdad en la difusión y uso de internet, así 

como inversiones en telecomunicaciones en el entorno digital. 

Para los números que siguen, nos comprometemos a seguir 

publicando artículos sobre enfoques relevantes para la regulación de las 

(tele)comunicaciones desde una perspectiva estrictamente legal, así como 

interdisciplinaria. 

Esperamos que haya disfrutado leyendo este número a la espera del 

decimotercer volumen de RDET que se publicará en mayo de 

2021.Sincerely, 

 

Prof. Hernan Galperin 

Prof. Marcio Iorio Aranha 

Editores, The Law, State and Telecommunications Review 
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Prezado(a) Leitor(a), 

 

Este número da Revista de Direito, Estado e Telecomunicações 

(RDET) da Universidade de Brasília traz vários artigos originais sobre 

diversos temas relevantes para a teoria e a prática regulatória em 

telecomunicações, cumprindo com a finalidade de servir como um 

instrumento de pesquisa jurídica e interdisciplinar setorial com foco em 

regulação de comunicações em geral. Vários dos artigos selecionados 

tiveram versões preparatórias apresentadas na Conferência Internacional 

XIII Communication Policy Research Conference Latin America (CPR 

Latam), realizada em Córdoba, na Argentina, em 1-2 de julho de 2019. 

Neste número, foram inseridos artigos sobre novos modelos de 

negócios digitais e seus respectivos desafios jurídicos, natureza jurídica 

das autoridades nacionais de proteção de dados, plataformas de pesquisa e 

direito ao esquecimento, abordagem responsiva na proteção de dados 

europeia e brasileira, proteção de dados no sistema de seguridade social 

paraguaio, regulação dos serviços de streaming por assinatura, segurança 

cibernética e proteção de dados pessoais no campo do sistema financeiro, 

desigualdade na disseminação e no uso da internet, bem como 

investimentos em telecomunicações no meio digital.  

Para os números que se seguirão, estaremos empenhados em dar 

continuidade à publicação de artigos sobre abordagens relevantes para a 

regulação das (tele)comunicações perspectiva estritamente jurídica, como 

também interdisciplinar. 

Esperamos que tenha apreciado a leitura deste número no aguardo do 

décimo terceiro volume da RDET a ser publicado em Maio de 2021. 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Hernan Galperin 

Prof. Marcio Iorio Aranha 

Editores, Revista de Direito, Estado e Telecomunicações 
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Abstract 

Purpose – Considering the relevance of personal data protection, this article focuses on the 

identification of the criteria used by Colombian Courts regarding the rights to access, 

modification and erasure personal data within the context of information made available 

through search engines. This framework will expose the different cases ruled by the 

Colombian Constitutional Court as it attempts to highlight which were the criteria used by 

the courts that brought them to rule that search engines are mere intermediaries between 

the content makers and data subjects. Finally, this study aims to contribute not only to the 

data protection legal literature in Colombia, but also, to improve the possibilities to 

effectively implement user´s rights of online search engines in Colombia. 

Methodology –In order to achieve the purpose of this research project, the following 

methodological strategies will be employed: (i) Legal-analytical study, by way of 

reviewing the Colombian regulatory framework in order to map out main rules regarding 

the fundamental rights to access, modification and erasure of personal data, and 

determining which ones are the aspects hindering the effective implementation of the 

rights; (ii) Legal-theoretical study, where it reviews the issues identified by legal scholars 

as hampering the implementation of data protection rights in general; (iii) Legal-empirical 

study that aims to raise awareness regarding the incidence of the activities carried out by 

search engines in the life of data subjects. 

Findings – The Colombian Constitutional Court has seen search engines as mere 

intermediaries, meaning they do not have to rectify, correct, eliminate or complete the 

information listed in the results they provide. This approach demands that the Judiciary 

enforces the existence of a right to request the erasure of links and the need of procedures 

provided by them to do it effectively without erasing or altering the content of the website. 

This delisting process should not be arbitrary based on conditions that allow data subjects 

to ask the erasure of links associated with their names. In the European Union, the 

conditions to get those results delisted are inadequacy, irrelevance, or excessiveness in 
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relation to the processing purposes. The current position of the Constitutional Court about 

the search engines role and their responsibilities has not protected the user’s fundamental 

rights to privacy, reputation, and honor. Therefore, a more committed study on behalf of 

the Court is required. 

Practical Implications – In the Muebles Caquetá Case, the Court must point out the 

importance of the activities carried out by online search engines, and force them to face the 

implications of being a “controller” of the processing of personal data that takes place 

within their services. I suggest that the Court itself should draft clear delisting guidelines 

considering the opinions of a group of impartial experts, civil society representatives and 

the local Data Protection Authority. 

Originality – Considering the implications posed by personal data and data mining, this 

article identifies the legal and regulatory framework surrounding those activities and in 

way contribute to create a data protection culture in Latin America, raise awareness 

regarding the incidence of search engines in the life of data rights holders, identify possible 

disconnections between the existent regulatory framework for personal data rights, and 

facilitate the cooperation between Courts and stakeholders of the telecommunication and 

media sectors, based on the common goal of fulfilling the public interests of ensuring data 

protection rights. 

 

Keywords: Search Engines. Personal Data. Data Protection. Regulation. Fundamental 

Rights. 

INTRODUCTION 

The accepted papers will be tentatively published in the next issue of this 

journal. We wish to give the journal a consistent, high-quality appearance. We 

therefore ask that authors follow some basic guidelines. In essence, you should 

format your paper exactly like this document. The easiest way to use this template 

is to download it from the journal website and replace the content with your own 

material. The template file contains specially formatted styles (e.g., Normal, 

Heading, Footer, Abstract, Subtle Emphasis, and Intense Emphasis) that will 

reduce the work in formatting your final submission. 

Nowadays, due to the abundance of digital data storage and accessible 

online information, we face a situation that can be described as “forgetting by 

choice” and moved to “remembering by default” (KORENHOF, 2014); where 

remembering has become the norm, while forgetting is the exception. 

With this new scenario, the distinction between the concept of the right to 

erasure and the right to be forgotten must be clear: The right to erasure is related 

to the control that data subjects have over their personal data and can be enforced 

through rights such as the right to access and to delete (ANDRADE, 2014), while 

the right to be forgotten, is related to past convictions and the possibility to have 

a new start (AMBROSE, 2014). 
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The right under discussion in this paper is the right of every data subject 

to delete the information that they consider irrelevant about themselves 

(BERNAL, 2014), which has come to the forefront due to all types of data 

becoming available given the existence and popularity of search engines. We can 

see it applied to consumer credit scoring and criminal records, even when said 

information was originally stored in specific data bases and meant to be consulted 

for specific purposes and by specific institutions only. 

As was set out by Koops (2011), the right to be forgotten can be invoked 

by the data subjects against those individuals that process data about their past, 

once the unwanted information is made public. Therefore, the deletion of outdated 

and irrelevant data is crucial since “people must be able to shape their own lives, 

and therefore should not be fixed in the perception of others by their past”. 

Individuals must have certainty that data controllers will delete their data after it 

served its purpose. 

Given the decision held by the Colombian Constitutional Court to declare 

null the ruling that created a set of obligations for online search engines in 

Colombia as expressed in T-063A/17. It is compulsory to address the key 

elements of this regulation in order to stablish the responsibilities of search 

engines regarding personal information and the right to erasure personal data.  

In order to clarify the landscape of the responsibilities for search engines, 

we will explain what those are and what is their role in relation to the rights of 

access, modification and erasure of personal data, since online search engine 

operators play a crucial role in the dissemination of information, which implies a 

series of obligations in the field of data protection that have to be met in order to 

process personal data. 

This Article will focus on the role of search engines according to the 

Colombian Constitutional Court after the Muebles Caquetá vs. Google Inc. Case. 

SEARCH ENGINES 

The following paragraphs have the objective of explaining what is a search 

engine and what are the methods they use to collect, organize and make available 

information, in order to point out and to highlight which are the legal implications 

of their activities. 

What is an online search engine? And how do they work? 

The following paragraphs have the objective of explaining what is a search 

engine and what are the methods they use to collect, organize and make available 

information, in order to point out and to highlight which are the legal implications 

of their activities. The early 1990’s marked the beginning of a mechanism that we 

use now on a daily basis called search engines, which emerged as tools for 
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indexing files that were available on the web and made part of databases. These 

devices operated with a method of storing and retrieving files online (GASSER, 

2006). In 1995 the first full text crawler-based search engine appeared, the so-

called WebCrawler, that used algorithms based only on keywords and text to 

classify websites and select them with the criteria of context and relevance 

(GASSER, 2006).  

As stated by Sergey Brin and Lawrence Page, creators of Google, the 

difference between them and the other competitors was that their Navigator had 

more precision in terms of the number of relevant documents and commercial 

services (BRIN; PAGE, 1997). Another element that contributed to Google’s 

success was the introduction of PageRanks, a feature that facilitates the use of link 

structures for filtering data using an algorithm that “can compute up to 26 million 

web pages in few hours on a medium size workstation” (BRIN; PAGE, 1997). 

Crawling, Indexing & Query 

Crawling is the process of navigation over the millions of results available 

on the web made by the search engine with the use of a crawler or robot that 

determines which sites should indexed after it reads and analyses the content1. 

The process starts with a selection of URLs that is under constant improvement, 

once the crawler detects new related URLs it adds them to previous ones and that 

way refines the information contained in the index2. 

Once the crawling processes is completed, the robots compile in an index 

all the information and their IP addresses, including tags to identify the 

information, this step allows the search engine to make quick examinations after 

the user introduced his query. After the search engine receives the query, a series 

of programs look for results based on algorithms that weigh unknown factors to 

select the most relevant pages, which later on will appear ranked in a list of results 

(EVANS, 2007). 

To sum up, an online search engine is a program that allows internet users 

to search information on the web by following links and those links are 

determined by an algorithm3. Algorithms are programs that decide the pages that 

are going to be selected as part of the search engine’s index because of their 

relevance and quality to finally be displayed as results.4  

 

 
1 Google. Retrieved from https://bit.ly/35yXVEB on September 9, 2018.  
2 Ibidem. 
3EUROPEAN COMMISSION. Article 29 Data Protection Working Party. 

(2008). Opinion 1/2008 on Data Protection Issues Related to Search Engines. 
4 Google. Op. Cit. 
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Search Engines in Colombia: Legal Review 

As part of the Colombian Data Protection Regulation, we find that the 

rights to intimacy, reputation and data protection are fundamental rights 

established in Art. 15 of the Colombian Constitution as well as in the Law no. 

1266/2008 that regulates the collection, use and transfer of personal information 

regarding unfulfilled credit obligations and banking services.  

Subsequently Colombia adopted the Law no. 1581/2012, which is the 

general personal data protection regulation and implements the constitutional 

right to access, to rectify and to update personal information contained in 

databases. The scope of implementation of this Law includes every personal data 

processing carried out in Colombia. This regulation clarified concepts regarding 

personal data and qualified the consent that must be given to data processors in 

order to collect personal data and carry out the data processing.  

The following paragraphs will: address the case law about search engines 

in Colombia; offer a comment aiming to raise awareness regarding the incidence 

of the activities carried out by search engines in the life of data subjects and, 

contribute to increase personal data awareness especially from the user’s 

perspective.  

In the ruling No. T-277 from 2015, the plaintiff was referred to as Gloria 

in all the proceedings. Gloria was a travel agent and was identified as a member 

of human trafficking gang on an article titled “Empresa de Trata de Blancas”, 

published by El Tiempo Newspaper5.  

Gloria requested to El Tiempo newspaper the erasure of all the entries 

available on Google.com that mentioned her as the presumed author of punishable 

conducts related to human trafficking, arguing that those criminal proceedings 

had been fully resolved as was confirmed by a non-guilty sentence. The 

newspaper denied the request of deleting the article from Google.com and 

affirmed that the newspaper did not have any kind of control over the online 

search engine6.  

Google Colombia Ltd. alleged that it should not be a part of the case since 

the company is not a branch of Google Inc. and stated that in case there was a 

conviction against Google Inc.; Google Colombia Ltd. would not be able to fulfill 

it since it does not have control over the shares of the parent company. The 

company also explained that its activities are related to the indexation of articles 

available on the Internet, in that light, in this case the only responsible for the 

content of the publication was the newspaper.  

 
5 Case T- 277 of 2015, § 1 (2015). 
6 Case T- 277 of 2015, § 1.6 (2015). 
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The Court concluded that in order to protect the plaintiff´s fundamental 

rights, the newspaper had to limit the online access to the article titled “Empresa 

de Trata de Blancas”7 by using tools such as “robots.txt” and “metatags”. The 

Court also stated that even though this remedy limits the newspaper freedom of 

expression, granted by Article 16 of the Colombian Constitution, this measure 

was not as burdensome for newspaper as the obligation to erase content from the 

Internet8.  

From this constitutional review, it is concluded that the Constitutional 

Court assess search engines in the following terms: 

 

(a) As mere intermediaries, they cannot be held responsible for the 

information listed in the results. 

(b) Based on the protection of the net neutrality principle, the court held that 

deleting information from the Internet is restricted and reserved to 

exceptional situations and therefore, in order to protect the plaintiff’s 

fundamental rights, the Court opted for other remedies.  

(c) The remedies the Court opted for are the use of tools such as “robots.txt” 

and “metatags¨, which entail obligations only for the media outlets that 

created the infringing content.  

 

The foregoing study, leads to the conclusion that according to the 

interpretation made by the Colombian Constitutional Court, search engines are 

mere intermediaries therefore, given the interference search engines have on data 

subjects, delisting policies or guidelines are required so that search engines can 

acknowledge and manage users’ inquiries.  

This absence of procedures make evident as will be addressed in the next 

part of the study, that search engines must be seen as data processors and data 

controllers in order to have obligations regarding users’ rights to access, erasure 

and modification of their personal data. 

 

MUEBLES CAQUETÁ VS. GOOGLE INC. DECISION 

Facts 

Google Inc. is a multinational corporation that provides a wide variety of 

services and operates all over the world. The company was founded in 1998 and 

has its headquarters in the United States. One of its businesses is the service of 

 
7 Case T- 277 of 2015, § 9.8.3 (2015). 
8 Case T- 277 of 2015, § 9.8.3 (2015). 
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Google Search. The major operations for Google Search are crawling, indexing 

and storing information that is available online (BRIN; PAGE, 1997).  

Mr. WFC is the owner of “Muebles Caquetá” a furniture store. He filed a 

“tutela” against Google Inc. and Google Colombia Ltda, seeking the protection of 

his fundamental rights to privacy, reputation and honor, which he considered were 

violated as a result of an anonymous publication on an internet blog hosted in the 

blogger platform, owned by the company Google Inc. The blog post stated that 

the company and its owner were unlawful to their customers.  

On January 30, 2014, a user of the online platform anonymously published 

a blog under the title “Do not buy at furniture Caquetá! Scammers!”. According 

to the plaintiff´s libel claim, the blog contained the following statements about his 

company, which he considered to be false:  

 

“As it says in the image, Muebles Caquetá, which is run by the swindler 

WF, swindles people through several means. They request the full payment in 

advance and after you hand it over they disappear with your money. 

[…] 

Please share this message to prevent more people from being scammed. If 

you were the victim of the scammer WF and his company Muebles Caquetá, 

report them in the links bellow and in the comments of this blog.” 

 

This case started with several complaints filed by WF to Google’s servers, 

as the proprietary company of Blogger.com. The complaint was based on Mr.WF 

allegations stating that the content of this blog wrongfully affected him, his family 

and his business financially and personally. In addition, Mr. WF pointed out the 

fact that the blog post was anonymous therefore it rendered pretty much 

impossible for him to identify the author or the source of the blog in order to 

request him the removal of the false allegations contained in the post at issue.  

The claims made by Mr. WF were denied by Google Inc. because, 

according to Google’s policies, the content was not inappropriate nor was 

unlawful and for these reasons, the company informed him that the only way 

Google would remove the blog from their service was through a judicial order 

demanding the removal.  

As a result, Mr. WF filed a complaint before the Constitutional Court in 

order to protect his fundamental rights to privacy, reputation and honor, seeking 

the removal of the post at issue from internet.  

The Constitutional Court notified Google Inc. and the Ministry of 

Information Technology and Communications (MINTiC) about the Tutela and 

included them as a party in the case. In its response, Google Inc. clarified that 

Google Inc. and Google Colombia Ltd. were two separate legal entities, with 

different seats and different businesses. On its side, Google Colombia Ltd. 
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affirmed that they do not have control over the products sold by Google Inc. like 

www.blogger.com9.  

Furthermore, its legal representative stated that Google Colombia Ltd. was 

in charge exclusively for the sale, distribution, marketing and development of 

products and services of hardware related to Internet and advertising space 

generated on the website www.google.com. Therefore, in light of the above, the 

company affirmed that they did not have standing in such proceeding10 using the 

same argument provided by the company in the Costeja Case held at the European 

Union in 201411.  

On August 2016, the Constitutional Court rejected Mr. WF´s claims 

because neither Google Inc. nor Google Colombia Ltd. were responsible for the 

infringement of Mr. WF´s fundamental rights to privacy, reputation and honor 

since said companies were not responsible of rectifying, correcting, eliminating 

or completing the information uploaded by the platform users. In summary, for 

the Constitutional Court, the companies were not directly liable for the 

information or the contents shared by the users of www.blogger.com12.  

As part of the mechanism for reviewing the previous ruling, the 

Constitutional Court answered the following question: Does the company Google 

Inc. violate the plaintiff's fundamental rights to privacy, reputation and honor 

when it refuses to remove from the Internet an anonymous blog which storages 

content claiming a fraud carried out by the plaintiff, arguing that this claim does 

not violate its content policy? 

The Court confirmed that when an internet user entered the words 

“Muebles Caquetá” on Google’s search engine, the search results consisted of 

links to the blogger entry under the title “Do not buy at furniture Caquetá! 

Scammers!”. The Court also emphasized that publishing information through 

Internet tools and online platforms such as blogs, can not only have a high impact, 

but also transcend the private sphere of the individual and put him in a defenseless 

position, even more if whoever created the defamatory, slanderous or degrading 

content did it anonymously13.  

The Court noted that although Google Inc. is not responsible for the 

publication, the company does own "Blogger.com", the online platform where the 

defamatory content against the plaintiff and his company was published. 

Therefore, the Court commented on the power held by Google Inc. over 

 
9 Case T- 063 of 2017, § 2.4 (2017). 
10 Case T- 063 of 2017, § 2.5 (2017). 
11 Case C-131/12, Google Inc. v AEPD and MCG (2014). 
12 Case T- 063 of 2017, § 2.6 (2017). 
13 Case T- 063 of 2017, § 6.4 (2017). 
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Blogger.com, which includes the power of deleting blogs, when the company 

considers there is a violation of its content policy14.  

The Court also concluded that the defamatory, disproportionate and 

slanderous statements made on the aforementioned blog, affected the applicant´s 

dignity and honor as a person and his fundamental rights to privacy, reputation 

and honor. 

As to the territorial element of the case, the Court found that Google 

Colombia Ltd. was in fact a separate legal entity from Google Inc. However, as a 

subsidiary of Google Inc. located in the Colombian territory, it has to be 

considered an “establishment” of the parent company, according to the certificate 

of existence and legal representation of Google Colombia Ltda15.  

Therefore, even the parent company had to comply with the Colombian 

regulations regarding consumer’s rights16. 

Core of the Decision 

The Court ruled that: 

 

(a) Google Colombia Ltd. must carry out all the necessary activities to make 

sure that Google Inc. withdraws the content identified in the plaintiff´s 

claims.  

(b) Google Colombia Ltd. must send a report to the Constitutional Court 

within the month after the decision was served. 

 

The Constitutional Court concluded that, as the owner of the online 

platform www.blogger.com, Google Inc. had to delete the online address within 

a month after the ruling notification, since the content of the blog entry 

anonymously attributes the plaintiff with the commission of fraud and other 

expressions that considered slander against him and his company.  

Finally, the Court encouraged the MINTiC to create a national regulation 

aiming to protect internet users’ rights from abusive, defamatory, dishonorable, 

slanderous and insulting publications. In the same vein, ordered that the Ministry 

should provide legal counselling to the victims of this type of abusive publications 

facing the online platforms where the slanderous contents were published. 

Appeal before the Colombian Supreme Court 

Google Inc., Google Colombia Ltd. and the MINTiC appealed the 

Constitutional Court decision described above. The Ministry argued that the 

 
14 Case T- 063 of 2017, § 6.4 (3) (2017). 
15 Case T- 063 of 2017, § 6.9 (2017). 
16 Case T- 063 of 2017, § 6.9 (2) (2017). 
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instructions given by the ruling ignored competence norms. According to the 

Ministry, this instruction was against framework laws and the Constitution since 

the Ministry does not have powers to issue regulation regarding internet 

consumer´s rights. 

As to Google Inc. and Google Colombia Ltd. both companies requested 

the previous ruling to be declared null, arguing that there were several procedural 

defects that violated the principle of due process and stated that this ruling made 

a sudden change in the Court´s case law on the subject. As explained above every 

case law in Colombia considered search engines as mere intermediaries.  

The companies also argued that the ruling contained inconsistencies 

between the arguments made by the Court and the decision as well as the unduly 

implementation of networks and telecommunications regulation to internet 

companies such as Google Inc. and Google Colombia Ltd. 

As to the remedies granted to the plaintiff, the companies argued that the 

actions imposed by the Court were unjustified and disproportionate; the 

companies stated that said remedies showed that the Court arbitrarily avoided the 

analysis of matters with constitutional relevance.   

On May 2018, the Supreme Court declared: a) The Court avoided the study 

of matters with constitutional relevance; b) declared the nullity of the judgement 

held by the Constitutional Court and c) ordered that given the importance of the 

matter such decision shall be replaced with a final sentence issued by the Full 

Court. 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

To sum up, the new ruling that will replace the decision No. T- 063A will 

clarify how Colombians are going to exercise their rights to access, modification 

and erasure of their personal data. Furthermore, the Court should establish 

guidelines regarding personal data and state who is in charge of the obligation to 

determine whether personal data considered irrelevant o no longer relevant. This 

will not be an easy task yet is mandatory for the current state of affairs.  

It must be said that this task will represent a challenge even for traditional 

authorities in the field of communication, such as newspapers editors and data 

protection authorities17. Furthermore, when journalistic rules are not applicable 

since the purpose behind news publishing is the protection of historic events and 

this ruling is about all the personal data available on the internet. 

One of the biggest challenges brought up by this case, is therefore to 

develop jurisprudence and new cases in order to achieve a more stable 

 
17 Google Annual Meeting of Stockholders. (October 16, 2014). Google 

Annual Meeting of Stockholders. 



Search Engines in Colombia: Legal Review and Study of the Muebles Caqueta... (p. 1-13) 11 

 

PERALTA, S. O. Search Engines in Colombia: Legal Review and Study of the Muebles Caqueta vs. Google Inc Case. 
The Law, State and Telecommunications Review, Brasilia, v. 12, no. 2, p. 1-13, October 2020. 

interpretation of what must be understood as irrelevant and no longer relevant 

information. As well as who has the obligation to erase or limit the access to said 

content, is it going to be the source of information or the search engine, moreover 

when there are cases in which the original source of the information is 

undetermined as in the Muebles Caquetá case.  

Considering that, the Colombian Constitutional Court has seen search 

engines as mere intermediaries, meaning they do not have to rectify, correct, 

eliminate or complete the information listed in the results they provide. It must be 

noted that their relevance makes clear the existence of a right to request the erasure 

of links (POSNER, 2014) and the necessity of procedures provided by them to do 

it effectively without erasing or altering the content of the website. 

This highly needed delisting process should not be arbitrary (ZITTRAIN, 

2014), by consequence, the creation of conditions that allow data subjects to ask 

the erasure of links associated with their names is required. In the European Union 

the conditions to get those results delisted are: inadequacy, irrelevance, or 

excessiveness in relation to the processing purposes.  

With the Muebles Caquetá Case, the Court must point out the importance 

of the activities carried out by online search engines, and force them to face the 

implications of being a “controller” of the processing of personal data that takes 

place within their services. If the Court acknowledges that search engines are not 

mere intermediaries, these very important servers will have to face responsibilities 

for providing a service that has several privacy implications, like processing of 

personal data and making personal data available to the public through a list of 

results. 

For all the above reasons, it can be said that the current position of the 

Constitutional Court about the search engines role and their responsibilities has 

not protected the user’s fundamental rights to privacy, reputation and honor. 

Therefore, a more committed study on behalf of the Court is required.  

In that light, I suggest that the Court itself should draft clear delisting 

guidelines considering the opinions of a group of impartial experts, civil society 

representatives and the local Data Protection Authority18. These guidelines will 

give the basis for the decision to delist based on privacy law and regulations. 

Nevertheless, the decision to keep or erase a link should be made by the search 

engine19.  

The decisions made by the search engines regarding the erasure requests 

must be “informed”, meaning that search engines must inform sufficiently data 

subjects about the considerations behind the delisting request and explain why the 

 
18 Patrick Van Eecke, Google Advisory Council, 2015. 
19 Handbook on European Data Protection Law, 2014. 
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criteria is applicable or not, having provided the above analysis, search engines 

must also craft an additional procedure to oppose a decision to delist considering 

the due process principle. Therefore, there must be an opposition procedure to the 

resolution made by the search engine on the erasure request, considering that data 

subjects must have the opportunity to be heard and to respond to a decision 

regarding their rights, in this case their right to erasure. 

We must reaffirm that in order to strike a balance of all the interests 

involved, the development of this procedure is mandatory, even more if we realize 

that it would benefit all the parties involved, including the search engines because 

this is the easiest way to establish and implement lawful guidelines for an erasure 

procedure they should carry out.  

Finally, it must be said that once the search engine carried out the 

opposition procedure, data subjects always have available constitutional and legal 

actions before the Courts and the local Data Protection Authority. 
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Abstract 

Purpose – The research aims to observe and describe the legal framework and 

implementation practices of personal databases management in the Social Security Institute 

(IPS), the most important public social insurance system in Paraguay. 

Methodology – The research is exploratory, consisting on both substantive and procedural 

law analysis of health information storage regulations and its compliance. Also, interview 

to private companies, the public sector and one qualified worker insured by IPS are 

conducted to better understand collection, storage and maintenance of health records 

databases.  

Findings – Research indicates evidence that biometric data storage of insurers does not 

have adequate regulation for its protection. It also shows evidence that private companies 

don’t deliver by default medical records to workers, as well as potential access to these 

records by administrative personal. Evidence also signals that clinics performing medical 

examinations request more sensitive information than required by law. Research limitations 

It is identified that a broader private company sample could be of use to better understand 

workers health record collection. Also, third party auditing IPS IT systems could be of use 

to further understand information management practices and vulnerabilities.  
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Practical Implications – A series of discretional practices are identified, signaling 

regulatory standardization urgency for all actors. A comprehensive Protection of Personal 

Data Act is needed. 

Originality – No comprehensive research targeting the IPS system and its health personal 

data management processes is identified. The research is considered an initial contribution 

to the state of the art on the subject and specially to biometric collection and storage.  

 

Keywords: Privacy. Personal Data. Sensitive Data. Biometrics and Health Data. Social 

Security.  
 

INTRODUCTION 

There is a historical need to reform and update the current legislation on 

the protection of personal data in Paraguay1. There is currently a gap between the 

progress of the information society, with the management of personal data by 

authorities and institutions, both in the public and private sectors. 

In regard to the health field in its broad sense, there are still several fronts 

that need to be explored from a personal data protection approach and linked to 

the ethical limits demarcated by the legal regulations, the practice or exercise of 

medical secrecy, as well as international standards. 

The present research arose from the complaint of an anonymous worker 

who came to the TEDIC organization to inform about contrary and invasive 

practices to the privacy of the workers, within the framework of the application 

of the admission and annual medical examination that workers in Paraguay must 

take.  According to his testimony: 

 

“They left the form on the desk of each staff member, and each one filled 

in and then by group they went to a private laboratory so they could take the 

samples. […] The company that asked for the medical examinations was the 

one that distributed the forms. It was a well-known clinical laboratory.” 

 

Specifically, this form included a series of highly invasive questions. It 

should be remembered that occupational medical examinations only seek to 

determine the fitness of a worker with respect to the assignment he or she already 

performs or will perform. 

 In the case of working women, there was a specific section with 

gynecological questions and included very specific questions. These questions 

 
1 Nowadays, Act no. 1628/01 is currently in force in the country and it regulates private 

information together with its amendment, Act N°1969/02. More Information in: 

https://bit.ly/3mobQmT.  
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aimed at collecting data that had nothing to do with the proper exercise of a job 

responsibility, for example, if a worker had a clinical abortion:  

 

Questions for Women Only: 

Has Had Breast Swelling Yes – No 

Suppuration or Blood in the Nipple Yes – No 

Breast Surgery Yes – No 

Pain During Menstruation Yes – No 

Hot Flashes Yes – No 

Spontaneous Pregnancy Loss Yes – No 

Pregnancy Loss (Clinical Reason) Yes – No 

Date of Last Menstruation 

 

Thus, a new concern arises regarding the discretion and freedom with 

which the questions of this form were prepared and subsequently applied to 

workers in their places of work. 

According to the worker interviewed, this questionnaire was applied in at 

least one more company which performs similar functions as his. In the case of 

the company in which he worked; the workers refused to fill in this form as it was 

an invasion of privacy and an exercise in resistance was done. 

On the other hand, there is the regulation of fingerprint collection of 

insured persons of IPS, which was approved in 2015 and applies to people from 

2 years old on. This resolution arises from complaints of corruption in the state 

social insurance by companies and insured persons and to prevent the theft of 

medications in such institution. 

The resolution only talks about the importance of the implementation of 

the system as a tool for digitalization and optimization of the institutional 

management but without an analysis of the impact of the collection of sensitive 

data of the insured persons. 

In all the above, risks and abuses are identified by various actors involved 

in the process of collection and systematization of personal data that needs to be 

explored from different approaches. In this way, it is sought to understand not 

only the reasons that lead to this collection, but also to identify potential practices 

that would put at risk the human rights of workers, which could end up in 

situations of discrimination, violation of privacy and abuse of power. 

OBJECTIVES OF THE RESEARCH 

The objective of this research is to describe the legal situation regarding 

the management of personal databases in the Paraguayan public health system. 

In order to comply with the general objective of the study, the local context 

is identified about the uses, management and procedures, as well as current 
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national legal regulations that define the implementation of the storage of 

sensitive health information in the Social Security Institute. On the other hand, 

interviews are held with those in charge of the storage system for health sensitive 

information of IPS to investigate which principles, protocols and standards they 

use for the protection of health data. 

METHODOLOGICAL STRATEGY 

The research has an exploratory approach. Also, an analysis of substantive 

and procedural law that is closely related to the use of information technologies 

will be conducted. It is intended to know the current status and the challenges for 

the implementation of regulations that regulate the storage of sensitive 

information on health issues, as well as the compliance or not of standards of 

personal data protection and other human rights. 

In this regard, two methodological tools will be used: first, the legal 

analysis of the current regulations of the Social Security Institute that will serve 

to make a diagnosis for the process of their implementation. It will be 

contemplated with the development of a conceptual framework of personal data 

to measure the current legal application. In the second part of the research, semi-

structured interviews will be conducted to determine the status of 

implementation of regulations for the storage of sensitive health data. The 

sampling frame was constructed by selecting actors from the private sector 

(companies), as well as people insured in IPS and a responsible person involved 

in the storage of sensitive health data in IPS. 

These interviews seek to inquire about the quality and the status of 

application of IPS regulations and public international law in matters of health, 

privacy and confidentiality of health data. Using this approach will serve as a tool 

to strengthen the normative framework, as well as to identify its limitations and 

challenges of the IPS health system. 

SAMPLING FRAME 

A grand total of seven interviews were conducted: four from the private 

sector, two from the public sector and one worker as a qualified informant. Even 

though the public sector agreed to the interview, they did not respond to the 

consultation made through the access to public information website. 
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RESOLUTIONS OF THE SOCIAL SECURITY INSTITUTE - IPS 

Biometric Data for Access to State Social Insurance 

If you use this template, there will be no need to check the page size of 

your submission. With the argument of “you are looking for patient comfort and 

general security” when collecting medications, medical imaging and analysis, the 

Board of the Social Security Institute (IPS) approved in 2015 the biometric 

registration of all its insured persons, from 2 years of age. In 2016, the resolution 

of the Board of Directors of IPS No. 003-050/16 came into force, which obliges 

patients and patients' authorized persons to register their fingerprints in order to 

withdraw high-cost cancer medications. The Central Hospital pharmacy together 

with the Customer Service Center (CAU) implemented this mandatory procedure 

for the collection of medications, gradually extending to all IPS insured. 

During the first months of 2016, fingerprints of 1,000 patients were 

registered for collections in external pharmacy. Gladys Coronel, head of the 

Department of Pharmacies, said that the goal for that year was to reach the 7,000 

registered insured and 21,000 authorized persons (ABC Color, 2016). 

In 2017, the IPS newsletter highlights the importance of enrollment to 

access the IPS health service (Communication Office of the Social Security 

Institute, 2017): 

 

“Enrolling means that at some point, instead of using the identity card, the 

fingerprint is used, when the patient puts their fingerprint, all their data is 

released, if he/she is up to date, if he/she is insured, which insurance 

corresponds, if prosthesis is applicable or not, etc. We seek for the patients’ 

comfort and general safety, there is a certain process that now has to be done, 

checking the rights, going from one office to another, searching the computer 

system etc. All that will disappear by using just the fingerprint” (Dr. Manuel 

García, Medical Director of the Central Hospital). 

 

The implementation of the IPS biometric system is not regulated in the 

Paraguayan national legislation. Although the right to privacy is recognized in the 

National Constitution of Paraguay (Art. 33), in practice there are not enough 

measures to guarantee compliance with this right, as evidenced by the processing 

of personal data in public and private databases (TEDIC, 2017). 

Act no. 1682/2001 that regulates certain aspects of data processing in our 

country is far from complying with minimum standards of personal data 

protection, such as the self-determination of the data subject, the requirement of 

purpose of the collection, the storage time of the data, proportionality, data quality 

control, scope of application, accountability, among other principles. In addition, 

a great absence in this administrative resolution are the administrative sanctions 
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in case of abuses in the treatment of sensitive data and databases, by any public 

or private entity. 

A research of ADC Digital on Biometrics and protection of personal data 

contemplates a case investigated by the University of North Carolina: 

 

“A research that has found significant differences between fingerprints 

belonging to people of African descent and people of European descent. 

Although researchers themselves state that a larger sample of people and a more 

diverse analysis of ethnic groups are necessary to obtain a definitive conclusion, 

the first scientific results indicate a high possibility that the fingerprints reflect 

specific patterns of a specific ethnic group” (FERREYRA, 2017). 

 

As a result, the storage of fingerprints in Paraguay meets the conditions 

required to be classified as sensitive data. The resolution of the Administrative 

Board of IPS does not include a previous analysis to justify the implementation 

of this type of system. According to data processing standards, an impact 

evaluation is mandatory for the collection of biometric data based on the 

principle of the need to use this type of systems. Nor does it justify why the 

current identity card – issued by the State itself to identify citizens – does not 

serve as an identification tool to carry out the legal act before IPS. This 

mechanism would be less invasive than the collection of fingerprints, and 

therefore, the risk of violation of fundamental rights would be greatly reduced. 

According to the newsletter that is mentioned at the beginning of this 

section, it is sought to avoid bad intentions of people when using the identity of 

third parties for criminal purposes. But to justify the collection of biometric data, 

which are sensitive data, it must be analyzed if there is no alternative way that 

affects to a lesser extent the rights of the people and, at the same time, can achieve 

the objectives that are pursued (EFF, 2016). This measure, that seeks to be 

preventive to avoid any type of crime, not only reflects a disproportion in terms 

of the aim pursued, but also leaves aside the ideal of a minimal intervention by 

the punitive apparatus of the State, typical of what is called “minimal criminal 

law”. 

The design of the system for the prevention and prosecution of crimes must 

take into account that it cannot end the criminal chain that it seeks to fight on its 

own. There are some alternatives that can be more effective and less invasive for 

people, such as the voluntary identity implantation report, the cooperation 

between operators, or the tracking and capture of criminal gangs dedicated to this 

illegal activity. 

The former UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the 

Right to Freedom of Opinion and Expression and the UN High Commissioner for 
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Human Rights have expressed concern about violations of the right to privacy due 

to the lack of effective protection measures in the use of biometric technologies. 

For his part, the former UN Special Rapporteur on the Promotion and 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in the Fight Against 

Terrorism determined in his report published in 2009 that, although the use of 

biometrics is presented in certain circumstances as a legitimate tool for the 

identification of suspects in cases of terrorism, there is a special concern about: 

 

“The cases in which biometrics is not stored in an identity document, but 

in a centralized database, increasing the risks for the security of the information 

and leaving individuals vulnerable. As biometric information increases, error 

rates can increase significantly" (UCCIFERRI, 2017).” 

 

The increase in error rates can lead to the illegal criminalization of 

individuals or social exclusion. At the same time, the Rapporteur highlights an 

aspect that was mentioned earlier, the irrevocability of biometric data: “[...] once 

copied and/or fraudulently used by a malicious actor, it is not possible to issue an 

individual a new biometric signature (identity).” 

It also highlights that biometric data present obstacles of privacy and 

confidentiality that at first glance seem to be overcome if the concept of 

confidentiality is redefined and readjusted: moving from an information 

confidentiality model based on trust, to an anonymous data model. That is, 

anonymization should be a basic requirement to build a biobank. 

However, some authors (FARIA; CORDEIRO, 2014) consider that there 

are doubtful areas in the validity of this “guarantee”. On one hand, they claim that 

the anonymization of data  

 

“often hides situations in which, in fact, there is still the possibility of re-

identifying data, and therefore, that anonymity is not real or complete”.  

 

On the other hand, the strongest doubt is that the anonymity is used as a  

 

“rhetorical strategy to deny the existence of any subjective interest in 

human biological materials (HBM) and, consequently, to affirm its free 

availability for those who can do an interesting use of them, such as the medical 

and biotechnology industry”. 
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Admission Medical Examination of IPS 

There is a great number of Resolutions of the Board of Directors of IPS2 

concerning the payment of admission medical examination of the workers. All 

these resolutions are in line with the legal obligation of the Labor Code – Act no. 

213/9. In this regard, Article 275 establishes the submission of workers to periodic 

examinations established by the employer, with no costs for the workers. Through 

this norm, IPS can request each employer the examinations of each worker in case 

of suspicion of insurance fraud or at the moment of registration in IPS. 

Likewise, what is stated in Annex 1 - Admission Medical Examination of 

Resolution C.A no. 099-022/16, Numeral 7: 

 

Requirements. The medical-labor board may require the employer to 

submit other laboratory analyzes, imaging and medical examinations. 

 

It is important to highlight that the rights interconnected to privacy and 

confidentiality with respect to medical information and medical history have been 

widely discussed in the fields of bioethics and health act. These have been the 

object of consensual and challenging ideas. It is indisputable that medical secrecy 

remains a key to medical work: even without this criterion most patients would 

not disclose part of their intimate medical history. It is therefore important to 

emphasize the notion that the right to confidentiality in health not only serves to 

preserve a significant element of trust, but also to prevent stigmatization and 

defense against discrimination. Therefore, measures to protect confidentiality are 

key to public health. 

ANALYSIS OF INTERVIEWS 

In order to understand the scenario surrounding the implementation of 

Resolution CA no. 099-022/16 of IPS, of the Board of Directors of IPS no. 003-

050/16 on biometrics and other related topics3, a series of interviews were 

conducted with State civil servants linked to such regulations and representatives 

of the private sector in different areas and linked to the management of personnel 

within the companies. The IPS Economic Performance Manager was interviewed 

from the public sector, under whose management is the Occupational Hazards and 

Subsidies Department, a unit within the IPS directly linked to the implementation 

of Resolution no. 099-022/16. The Director of the Department of Inspection and 

 
2 Resolution no. 099-022/16; Resolution no. 024-009-17; Resolution no. 090-022/17; 

Resolution no. 035-007/17. 
3 Management of data bases in general and the collection of biometric data for access 

to medicines by the Social Security Institute. 
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Supervision of the Ministry of Labor was also interviewed, a body that controls 

the documentation of the workers in the framework of the annual periodic 

examination. 

In relation to the private sector, four companies of different categories 

were identified and with a minimum average of 150 employees. For all cases, both 

the admission and annual medical examination is an obligation that must be 

complied. 

It should be noted that in order to improve the authenticity of responses, 

interviews were conducted with anonymity agreement, both with respect to the 

person and the company in which he/she works. An approximation and accurate 

understanding of the phenomenon addressed by the present research is sought. 

To order the most significant information given by each of the sectors 

interviewed, there will be a differentiated disaggregation of the testimonies, 

starting the analysis of the interviews conducted with IPS and the Ministry of 

Labor, by the different nature of the questions asked to said entities of the State, 

to then go on to analyze the interviews to the different companies that agreed to 

the interviews. 

Interviews with IPS Authorities 

If you use this template, there will be no need to check the page size of 

your submission. In relation to the Social Security Institute (IPS) and the 

consultations of different nature and scope that were conducted, they show that 

the necessary and sufficient regulations that justify the collection of health data of 

workers in the framework of the Admission Medical Examination, are Article 275 

of the Labor Code and Resolution C.A no. 099-022/13. The interviewees 

mentioned that, since 1993, admission-type examinations for workers were taken 

through consultations, but because of the institution's own capacity, this was very 

complex, so the current regulations that are more direct and easier to sustain were 

opted by IPS. 

Regarding the safeguard criteria carried out by the Labor Registry and 

Subsidy Department, as well as the processes of loading and systematizing said 

information, the interviewee mentions that initially the organism had planned to 

receive the medical examinations, but this was subsequently modified by 

resolution, thus safeguarding the confidentiality of patients: 

 

“First, the admission exam was to be presented to IPS, but that was 

subsequently modified by resolution and became an Affidavit. What is 

informed to me? Worker X took the admission exam and is fit for work. If the 

doctor refers on the certificate, he/she can write: the patient has mild diabetes, 

congenital heart disease, and the doctor's information is included in the 

certificate. We do not receive medical examinations or anything. That is also 
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why the confidentiality of patients is guaranteed. The information we receive is 

also allowed only to our medical professional personnel. Obviously, those who 

do face-to-face deliver the document in a window and an administrative officer 

uploads it online. But the REI4 system is direct, not even we, the IPS 

administrative staff, see it. We are interested in knowing whether the person is 

fit or not, if refers X pathology or not. The issue of HIV was removed and is not 

part of the Admission Medical Examination. Tripartite meetings were held with 

HIV prevention organizations, the Ministry of Labor and we even issued joint 

statements. Because that was used to discriminate. People were detected and 

fired.” 

 

On the other hand, as regards the deletion of old data, and rectification 

mechanisms thereof, there is evidence of a lack of differentiation of the types of 

data that can be deleted without obstructing the nature and functioning of IPS in 

safeguarding the interest of workers. There are also no constant data update 

processes: 

 

“In general, IPS does not delete information. Because it is linked to very 

long-term benefits. If in 15 years I have to give disability retirement due to 

illness to a person, I am interested in knowing that person’s medical history, 

what pathology he/she had when started to work, so I cannot delete anything, I 

have to have that information, that remains in the Hospital Information System, 

a database from which information is extracted. 

As regards the update, it is updated to the extent that the worker comes to 

get his check-ups.” 

 

Likewise, in relation to access to said data bases, the interviewees clarify 

that only the data subject is the one who can have access to his/her medical 

studies: workers themselves are the ones who request information regarding the 

data contained and stored in IPS. On the other hand, only physicians have 

permission to access the health data of workers referred to both the admission 

medical examination and others that have to do with the proper functioning of an 

institution such as IPS that provides health services to its insured persons. 

In the framework of the protocols that companies must follow to store 

health data - be it annual medical examinations or the affidavits delivered to IPS 

– IPS employees affirm that it is not part of their responsibility to fulfill the 

inspection role over said internal processes of companies: 

 
4 The REI System is a new data processing system via Internet, called Electronic 

Information Registry through which you can make all movement operations of employees, 

print the liquidation and then pay cash or directly through the payment system of the 

adherent banks. More information in: < https://bit.ly/3hpG5WY>.  
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“What happens is that you have to differentiate two things. I am a provider 

of short and long-term health services. The governing body of the Labor Code 

is the Ministry of Labor and they have a department for this. They have their 

inspectors who are responsible for this safeguard.” 

 

Beyond the list offered by Decree 14.390/92 on the type of medical 

examination that should be done to workers, the interviewee from IPS states that 

this is not limiting and that for this reason it is vital that companies consult an 

occupational physician to study each particular assignment that a worker must do 

within the framework of his/her duties: 

 

“This Decree references, but it is not absolute and essential. It is important 

for companies to hire an occupational physician to define their jobs and inherent 

hazards.” 

 

In relation to the general management of the databases that the IPS has, 

with respect to the national, internal and international regulations that sustain the 

management of such, the interviewee states that: 

 

“In case, by priority, it is the national law. They are data, they are medical 

reports. So, they have the necessary precautions. We, for example, if a company 

asks us what illness a certain patient has, only by court order we can inform 

about it. In fact, IPS cannot give individualized data, medical data, salaries, 

nothing. Only for statistical purposes some information can be shared with the 

Ministry of Finance, Civil Registry, etc. and for the purpose of attacking tax 

evasion and so on. Information can only be given to the data subject, upon 

request.” 

 

The interviewee also clarifies that the data collected by IPS are not used 

for purposes other than those for which they were collected for, and as regards the 

question about infrastructure incidents of some kind, they do not remember 

having suffered any in particular. In any case, he states that they have protection 

mechanisms and protocols in case there is some type of attack. 

Another question for the interviewee was about the location of the IPS 

servers that store all the information that the institution collects in the framework 

of its functions. The interviewee pointed out that everything is stored in the 

country. There is a main server located in the IPS's headquarters and then a mirror 

in another part of the city (he did not specify where, for security reasons) that 

protects the data in case of a disaster. 

Finally, regarding the obligation of the insured and authorized persons of 

a patient to register their fingerprints for the collection of medicines granted by 
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IPS, it is identified that there are not enough regulations that refer to the definition 

and implication of the biometric data collection by IPS. The only regulations that 

the interviewees mention for the collection of said data are Resolution no. 003-

050/16, which requires the collection of the fingerprints of IPS insured persons. 

Regarding the reasons for accessing such biometric database, as well as 

the permissions and accesses of each employee who can consult it, they state that: 

 

“All our databases that are here have a confidentiality agreement. I have a 

username and a password that is confidential to me. If I access and take some 

information out, it will be registered in the system. 

Tomorrow, if there is a problem of data disclosure we can know from what 

computer and what user it was made. We already had cases in the media with 

salaries of managers, etc. 

Health data, the Hospital System is only available to doctors, and it is also 

confidential. 

The reasons for accessing the database are for access to medication (an ID 

is presented and then the pharmacy employee can give it to the patient, and 

that's where the fingerprint is used and it is only for that purpose). All this is 

stored in the electronic medical database (medical consultations made, how 

many times medications were collected, how many times was the patient in the 

emergency room).” 

 

On the risks identified in the biometric databases, he points out that: “[w]e 

have a specific area of security that identifies the risks and makes the 

recommendations.” 

Regarding the enrollment process for the registration of all IPS insured 

persons to the biometric database, it is still an ongoing process, since although 

they mention that all retirees have already been registered, the rest of the insured 

persons are still in the process of registering their fingerprint. The interviewees 

could not provide an exact number of registered people. 

Finally, when asked about potential situations of discretion of IPS 

employees to sell information to companies and private clinics, they indicate that: 

 

“Yes, everywhere. As in any organization there are dangers: medical and 

administrative. There is corruption everywhere, and profit with information. 

But there is also a strong fight, whoever is caught doing that, is immediately 

fired.” 

 

When the same question is asked but to the private sector and more in the 

sense of potential situations of discrimination according to the type of degree of 

health or illness identified to a certain worker, they indicate that: 
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“We already have experiences of complaints. This issue of the Admission 

Medical Examination was very distorted. We do not seek to limit access. But a 

lot of things were said. 

In fact, if we go to the conception itself, the Admission Examination serves 

as a filter. Because, if for example the three of you apply for a job here and one 

of you has a disease that is proven that can generate several rest days, obviously 

I will not hire you. That is why it is called admission. 

The issue of HIV that is so taboo, we have complaints from organizations 

that said that there is discrimination.” 

Interviews with Employees of the Ministry of Labor 

If you use this template, there will be no need to check the page size of 

your submission. For the purposes of the present research, and in view of the 

decision to expand the object of the research to also analyze the annual periodic 

examination required by the Ministry of Labor, an interview was conducted with 

the Department of Inspection and Supervision of the Ministry of Labor. This seeks 

to better understand the process of control to companies in the context of the 

application of this examination. 

Specifically, with regard to the type of examinations that workers must 

take, the employee interviewed makes reference to Decree 14.390/92 as the basic 

standard, but clarifies that each case is also specific, depending on the hazard: 

 

“The examinations vary according to each case (Back to Art. 260, 261, and 

262 and 263 of Decree 1490 of 1992 establishes what should be taken, as well 

as the periodicity). They are defined by the Labor Code, and therefore required 

by the Ministry. 

The Ministry demands that those who work in situations of hazards such 

as, for example, heights, take an examination done by an occupational doctor. 

The company has the obligation according to each case in particular. And 

ideally, with an occupational doctor, and not clinical one, but we accept it 

because there are usually not many.” 

 

Also, about risky or unhealthy jobs, refers that the examinations should not 

be taken every year, but semiannually, to be able to better accompany the 

evolution and welfare of workers. 

On the other hand, and within the framework of whether there is an 

inspection process to evaluate the safety standards that companies have for the 

protection of the health data of their workers, he refers that with regard to the 

obligation of the Ministry of the Labor and its attributions: 

 

“That is up to the doctor. There are companies that do have and there are 

others that do not. Those are the ones that are fined, and the fines are very high 

because they are made according to the number of workers. The Ministry does 
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not have a standard of review or care of medical examination data because it 

does not correspond to it, and it is the full responsibility of the doctor. 

Whether or not the medical examination was taken and if the worker is fit 

or not are the criteria that only the inspector has. These are the main 

requirements. For more issues, the labor code would have to be modified, and 

since currently it is not included in it, it is not the inspector's competence, but 

the doctor's. 

There is no contemplated fine or penalty from the Ministry of Labor. It 

would be necessary to look for a mechanism, perhaps coming from the Ministry 

of Health. It does not really matter to us.” 

 

The interviewee points out that all the protection and access of the data to 

an inspector are also under the responsibility of the doctor: 

 

“The company doctor is responsible and can only provide the information 

to the inspector who requests it. In companies with more than 150 employees, 

there must be a health department that is responsible for collecting this data. 

When there are less than 150 employees, there is not a doctor in the company, 

but there are outsourced doctors who go from time to time. In that case and 

according to the regulations, it is that doctor who must safeguard the medical 

personal data of the workers. The main responsibility of the Ministry is to see 

if the employee is fit to perform the job assigned to him/her. Everything is 

corroborated on the basis of the National Constitution, the Labor Code and 

Convention 81, and Act 5115/13, on the creation of the Ministry of Labor and 

the functioning of the General Department of Inspection.” 

 

Likewise, he points out that the Ministry does not collect workers' health 

data, but is only responsible for monitoring compliance with the regulations in 

force through its supervisors: 

 

“The Ministry is not the entity that collects these data. The doctors must 

store the examinations and the data of the workers while they work there. The 

Ministry does not collect any type of data in this regard.” 

 

Finally, as regards the degree of employers’ compliance with the annual 

periodic examinations, like the Admission Medical Examination, the large 

companies are the ones that mostly comply with the resolution, as opposed to the 

medium and small ones, they do not do it in a large number. 

Interviews with Private Sector Companies 

If you use this template, there will be no need to check the page size of 

your submission. Both for the Admission Medical Examination and for the annual 

one, some similar practices are identified and others are different in what refers to 
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compliance with current regulations for the collection of medical data of workers 

by companies. Four companies from different sectors were interviewed: 

academia, media, services sector and pharmaceutical sector. 

The four companies are currently complying with the current regulations 

related to the admission medical examination and also in relation to the annual 

examination. Some, like that of the "media" sector, already had mechanisms for 

medical check-ups of new workers and others have just begun to implement these 

examinations after the IPS regulation. 

In the interviews, there are similarities and coincidences identified 

regarding the process of collecting medical examinations, in the sense that most 

of the companies outsource the health data collection service: 

 

“[In the media sector]: The admission examinations are carried out by a 

hired company, an outsourced service. This company receives the data that are 

sent by the people. 

[In the service sector]: The service is outsourced, we do not do it, we do 

not collect anything. 

[In the pharmaceutical sector]: It takes place during the onboarding process 

of the worker to the company. It is done by an outsourced service: a private 

clinic.” 

 

On the other hand, the academic sector is in a kind of gray area, in the 

sense that it is not the company that collects the data, but uses a hospital associated 

with one of the careers that it offers: 

 

“We have our own hospital that provides this service to the university 

community and also for urgencies when IPS cannot help us. The doctors who 

are working in the hospital send us the reports (professional medical 

statement).” 

 

A particular situation referred by one of the companies interviewed has to 

do with the criteria of outsourced clinics when making health examinations to 

workers, as well as certain irregularities that some doctors perform for profit: 

 

“The outsourced clinics, contracted by the employer to perform the 

worker's medical examinations during the onboarding process, usually perform 

a complete examination of the workers. Their criterion has the purpose of 

charging more to the company; instead of an examination of 60 thousand 

guaraníes, they charged 250 thousand guaraníes per person, so it is convenient 

for them to make a complete examination. 

In 2015 we suspended the clinic for requesting health information beyond 

what was requested by us. I think this was not to sell more information to others 

necessarily, but to charge us more.” 
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Another problem that we found is that doctors usually give you the medical 

certificate without performing the examinations, it is a little more expensive but 

they certify the company for faster registration to IPS. We do not accept it, but it 

is something that exists in the market. 

On the other hand, it is noteworthy that in all the cases referred to the 

access of health data collected - whether affidavits or the medical examinations 

themselves - only human resources personnel have access to such files. In all 

cases, workers also have full access to their data, upon request: 

 

“[In the services sector]: Only the Human Resources personnel who are 

two people. And we give a copy of those results to the workers, in fact they ask 

you because they never take any type of check-ups and it is the only time in 

their life that they get a complete medical check-up. 

[In the media sector]: Only the Human Resources department and the 

worker. A copy can be given to the worker upon request. In this department 

there are only 4 people, and all of them handle this information. 

[In the academia sector]: we do not see the results of the examinations 

because it is a matter of patient-doctor. The university does not receive any 

electrocardiogram, tomography, clinical analysis or doctor's opinion. There is 

only one sheet that technically the Personnel Department usually gives the 

professor and that is the sheet that the doctor signs saying the person is fit or 

not for the particular assignment. 

[In the pharmaceutical sector]: The area of human resources of the 

company has access to it. The original results are given to the workers.” 

 

On the other hand, for all cases, companies receive and handle affidavits 

and medical results in printed format. Only the academia sector claims not to store 

medical results that are delivered only to workers. In the case of the other 3 

companies: 

 

“[In the services sector]: Only printed, nothing digital. They send you the 

pre-established form with the patient's questions and answers plus the 

examinations that were performed to them and they send you everything on 

paper, and we file it, keep it in a folder that is specific to the medical 

examinations and is managed by a human resources person and there is no other 

person with access to that, because it is under lock and key. 

[In the media sector]: Printed, they keep it in the file of the people in the 

Human Resources department. 

[In the pharmaceutical sector]: We only have documents in printed format. 

We only have a medical certificate. The doctor who makes the certificate has 

the data of the worker's examinations, and all that is stored in the file of each 

worker under lock and key. 

The original results are given to the workers, we keep a copy, and then we 

see if it is necessary to follow up on any disease that needs to be treated.” 
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All the companies interviewed affirm that all workers have access to their 

files and medical records upon request. On the other hand, another coincidence 

found in 2 of the companies interviewed has to do with the fact that they do not 

destroy the health data they collect about their workers: 

 

“[In the media sector]: We do not delete the databases. 

[In academia sector]: We really leave that in the file, which was the 

indication given to us. We cannot suddenly throw it away because anything can 

happen if you do it, unless you incinerate it but then that is an environmental 

matter and is another problem. So, it is kept in the file.” 

 

Of the other two companies interviewed one adduces reasons that have to 

do with the fact that they have been applying the law for a short time. According 

to the interviewee, documentation has not yet been destroyed due to the 

Accounting Act that requires the storage of legal and fiscal documents for 5 years, 

and they use this same criterion for personal data. The other company uses the 

same criteria also when destroying documentation: 

 

“[In the services sector]: No, because the law requires you to keep all types 

of documents for 5 years. After 5 years, we will for sure burn and throw 

everything away. Since it is something new, we do not have a 15-year database 

of these issues. But we will destroy everything after 5 years as we do it with 

other documents. 

[In the pharmaceutical sector]: Yes, every 5 years. We do not have any 

written protocol, it's just verbal.” 

 

Also, in the cases of the sectors of services, pharmacy and academia, they 

are dedicated to studying the particular role of each assignment, to determine what 

type of examinations should be applied to an incoming worker. In the case of the 

media sector, they are governed only by Decree no. 14390/92 on Hygiene and 

Health: 

 

“We are guided by what is required by the Act established by the Ministry 

according to its regulations.” 

 

Finally, on the consultation of the possibility of discretion of IPS employees for 

the sale of health data to clinical and pharmaceutical companies, none of the 

interviewees make assertions about it, varying the arguments of why: 

 

“[In the service sector]: I do not know, neither is it ... when you send the 

data, they ask you for very basic things, they do not ask for diseases: they ask 
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if the person is fit or not, if the person has some health problems, more or less, 

it is just a matter of yes or no. 

They ask for the doctor's name and registration. It's only for IPS to make 

sure that the company did the admission medical examination and shield 

themselves from the favor insurance. Really, with the information asked for in 

the website, there is not much they can do. 

[In the media sector]: I do not think so, IPS carries out this for the insurance 

of favor, and I do not believe that there can be a particular interest of the people 

of IPS given the fact that the admission examinations are requirements for all 

the companies. 

[In the academia sector]: The insurance of favor is a problem and this whole 

issue of the admission exam can palliate it. However, there needs to be a special 

care with the data management information that is essential, because they are 

rights of third parties. 

[In the pharmaceutical sector]: No, IPS takes too long for basic blood tests, 

therefore it is done with another company for registration to IPS.” 

 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

The challenges mentioned clearly illustrate how the field of technology, 

health, rights of privacy and confidentiality of personal data, become a very 

complex field, both from the legal point of view and the integrity and dignity of 

the people. This calls for more attention from the Paraguayan State, as well as it 

should be a focus of interest of the academy, in the field of health. 

The trivialization of the collection and exchange of sensitive health data 

and fingerprints require greater attention by the competent authorities to control 

the amount of health data that are currently being collected by public and private 

sectors. For this, the development of technologies that allow the implementation 

of standards for the protection of privacy and confidentiality with respect to 

personal health and biometric data, in order to avoid carelessness by health 

administrators, will be indispensable. 

On the Admission Examination and the Annual Examination 

When dealing with medical examinations required by IPS and the Ministry 

of Labor, it is necessary to recognize that guarantees are needed to ensure that 

the mechanisms are adequate. That is, that each mechanism is specifically 

applied to the working conditions that the person will be assigned to and avoid 

putting their environment at risk. It seeks to generate a healthier work ecosystem 

where there is protection for the worker, coworkers and the employer itself. 

The challenges that technologies propose for the right to privacy and 

confidentiality are many. Society has evolved in ways that seem to contradict the 
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importance of these rights in the past. However, the evidence that emerges from 

this research makes it possible to ensure that the protection of rights with respect 

to personal health data remains a priority for patients and physicians. 

Beyond the annual medical examination that has been obligatory for years, 

most of the interviewees mention that the obligation of these examinations is 

very recent. The admission medical examination is of recent implementation, 

which is why it is in a phase of application on the part of the employers who are 

registered in IPS. Because of this, successive resolutions of the Board of Directors 

of IPS have postponed the application of fines for those who do not comply with 

the regulations in this regard. However, it is assumed that progressively more 

employers will have to comply with said regulations. 

On the side of those companies that are currently in compliance with these 

regulations, the findings show that the norm is the discretion or intuition of the 

employers and managers in charge of the management of human resources. 

That is, they do not have practices or standards related to the management of 

workers' health data. 

With regard to the collection and systematization of health data of 

workers by third parties (outsourcing), common practices were found. 

However, one of the people interviewed pointed out that it is common to request 

more examinations than necessary by some clinics. With this, they charge more 

money and it becomes worrisome, as well as a violation of workers' rights, 

leaving them in a situation of potential vulnerability. 

The fact that all the companies assure that access to health files is the 

exclusive right of each worker, that is, the data subject, stands out as positive. 

In the case of companies that keep medical examinations, the same thing happens. 

Of the companies interviewed, there are some with greater care when 

analyzing which health data, they need to keep, avoiding the unnecessary storage 

of data. Only one of the companies interviewed said that they only keep the 

affidavit form required by IPS, as well as the fitness certificate of the workers. 

The rest of the companies interviewed keep even the results of medical 

examinations, and although they deliver the original document to the workers, 

they keep a copy for the company's archive, without there being any real 

justification for it. In all cases, the companies keep this data in printed form 

and under lock and key. 

Another worrisome fact related to the previous point is that both the 

Ministry of Labor and IPS do not actively assume the role of control over the 

way in which the documentation required by their own regulations and 

provisions is protected. No convincing criterion or argument is identified that 

exempts the responsibility of these institutions in relation to their role in 

controlling that companies manage the health files of their workers in a proper 
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manner. Based on the interviews conducted, a worrying gap is identified when 

a public entity or body guarantees that the security measures of the 

companies' health files are stored according to the appropriate standards. 

Another worrisome identified trend is the lack of a general protocol 

that contemplates the destruction of sensitive health data - and data in 

general - of workers, once the purpose for which they were collected was 

accomplished. The majority of the companies and public entities interviewed keep 

the databases for an indeterminate period of time, or for longer than necessary. It 

is a reality that must be corrected with regulations in accordance with the highest 

standards of personal data protection. 

On the other hand, both IPS and the Ministry of Labor pointed out that the 

majority of the large companies comply with these regulations, while small and 

medium-sized companies are in a high degree of non-compliance. It is necessary 

to study this phenomenon in greater depth in order to understand why the legal 

requirements in this sector are not being met and therefore the maximum welfare 

and protection for workers is not being ensured. 

Regarding the definition of the type of medical examinations that can and 

should be performed to workers by companies, some define them with the advice 

of doctors, but there could be potential situations in which companies ask for more 

medical examinations than necessary, which can lead to situations of 

discrimination. There have been complaints about requesting HIV studies during 

the onboarding process, which is in clear violation of current legislation. Although 

IPS has taken measures, clarifying that it is not necessary to request this kind of 

information, a commitment must be identified by the authorities so that these 

violations of rights do not happen again. 

Regarding the collection of health data of the insured person in IPS, the 

principles that govern the collection of personal data in general are applicable. In 

this case, the standards expressly established for the treatment of sensitive data 

must be taken into account. 

The principle of data quality must be respected, that is to say that the data 

collected must be adequate, relevant and not excessive in relation to the scope and 

purpose for which they were collected. Also, its collection cannot be done by 

unfair, fraudulent means or in a manner contrary to the legal provisions, nor can 

the data be used for purposes that are different or incompatible with those that led 

to its collection. 

Thus, and with particular reference to the admission and annual medical 

examination, it is necessary to reiterate the urgent need for an comprehensive 

act for the protection of personal data that has the attributions and competent 

authority necessary to balance and clarify the practices and standards related to 

the collection, storage and communication of personal health data of workers. 
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This applies not only to companies and employers, but also to public entities that 

require the collection and store this type of data. 

On the Biometric Data Stored in IPS 

It is necessary that there is greater speed in the adaptation of certain 

practices, since the continuous transformations in society constantly bring new 

facts that impact on privacy and confidentiality, such as patients' rights. This 

applies both to medical research or medical care environments, and to the storage 

of fingerprints of people insured in IPS. More and more people adhere to the free 

information and are ignorant or reluctant to the principles of data protection, until 

they suffer considerable consequences. 

The collection of biometric data (fingerprints) was implemented 

without an adequate legal framework. Without one, the treatment of such data 

cannot be guaranteed in a proper manner by the State or the private sector. In case 

of abuses or filtering of biometric data, the State does not have a competent 

authority to ensure the protection thereof. 

The biometric data are sensitive data, which requires greater 

safeguard mechanisms that this draft law does not contemplate. In the 

resolution of the IPS Administrative Council, the challenges to guarantee the care 

of the data in the face of discriminatory practices, biases in the development and 

implementation of the biometric data collection software are not taken into 

account. It is also important to clarify that with mere consent, it is not a sufficient 

legal argument to deal with biometric data. 

The technology and mechanisms that will be used for the collection, 

analysis and storage of the biometric data, as well as the scope of this policy, 

are unknown. Who will have access to the biometric data? Will they be shared 

and transferred between different public or private organizations? Which State 

institutions will access these data and can it be guaranteed that the request for 

biometric data is made through a prior judicial order in cases of criminal 

investigations? Are safeguards provided to prevent manipulation and adulteration 

of stored fingerprint copies? Will there be sanctions in case of abuses by those 

responsible for the databases or the authorities? These are just some questions that 

arise in the analysis. 

The collection of biometric data is disproportionate. Fingerprints can 

be a more control mechanism that could aggravate surveillance practices and 

harassment of minorities, ethnic groups, immigrants, and so on. The failure of the 

State to take care of citizens' private information makes these records even more 

problematic and with a high risk of being filtered. 

There is no impact evaluation of the use of biometric data systems. A 

previous impact analysis was not conducted to evaluate the importance of the 
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implementation of a biometric data collection system. Any interference by the 

State must be based on solid foundations, based on data and serious and 

independent diagnoses, in order to meet the conditions of necessity and 

proportionality required for the legitimacy of any measure that seeks to limit 

fundamental rights. 

Finally, it should be emphasized that the only defense against the risks of 

abuse by public authorities and private corporations is to strengthen the 

regulations around privacy and confidentiality as well as data protection rights in 

health care. 

In the research carried out on databases in the public sector (ACUÑA; 

ALONZO; SEQUERA, 2017), published together with Privacy International, the 

systematized problems and recommendations highlight the strong necessity of 

an integral personal data protection law in Paraguay. 

In the current legislation, health data are still considered particularly 

sensitive and vulnerable in relation to fundamental rights or privacy, but they 

deserve specific protection. The future regulations must take into account not only 

the defense based on human rights, but the creation and defense of more inclusive 

and reliable economic models in the online environment. 
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Abstract 

Purpose – Approach and analyze the technological industries in society, as a global 

society, and how it is approached from the legal point of view. This study aims to make an 

analysis of the social context and technological progress and determine what main legal 

problems arise. There is also the purpose of investigating what impact new technologies 

have had in the audiovisual industry globally, taking into account the emergence of new 

digital business models, in order to determine their legal nature. 

Methodology – The methodology used is mainly based on the analysis of the different Laws 

that regulate the digital market. The approach has been directed at European claims to 

respond to new digital models and discover if the result has had an effective application 

on citizens. 

Findings – The study sets out as objectives achieved cross-border access of audiovisual 

platforms in the European territorial area. Objective met in a positive way but still with 

many inconveniences. It is noted a clear advantage for users, but with universal challenges, 

such as the exploitation of audiovisual content within the Right to information. 

Practical Implications – If the laws were more current, companies and technological 

industries could give a more effective response to society, while creating wealth. It also 

shows the comparison between a European system, more protectionist towards the user, 
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for example, with the protection of personal data, with respect to the Latin American system 

law. These differences impact economically differently in each country. 

Originality – The study detects the most fragile points, the current conflicts of the digital 

platforms and shows the lines to follow through public policies. 

 

Keywords: Audiovisual Industry. Copyright. Internet Platforms. European Legislation. 

Digital Affairs. 

 

Resumen 

Objetivo – Aproximar y analizar las industrias tecnológicas en la sociedad, como una 

sociedad global, y como se afronta desde el punto de vista jurídico. Este estudio pretende 

hacer un análisis del contexto social y del avance tecnológico y determinar qué principales 

problemas jurídicos se plantean. También está el propósito de investigar que afectación han 

tenido las nuevas tecnologías en la industria audiovisual a nivel global, teniendo en cuenta 

el surgimiento de nuevos modelos de negocio digitales, con el fin de determinar su 

naturaleza jurídica. 

Metodología – La metodología utilizada se basa principalmente en la realización del 

análisis de las diferentes legislaciones que regulan el mercado digital. El enfoque se ha 

dirigido en las pretensiones europeas de dar respuesta a los nuevos modelos digitales y 

descubrir si el resultado ha tenido una aplicación eficaz sobre los ciudadanos. 

Resultados – El estudio expone como objetivos alcanzados, el acceso transfronterizo de 

plataformas audiovisuales en el ámbito territorial europeo. Objetivo cumplido de forma 

positiva, pero con muchos inconvenientes todavía. Se evidencia, una clara ventaja para los 

usuarios. Pero con retos a nivel universal, como por ejemplo la explotación de contenidos 

audiovisuales dentro del Derecho a la información. 

Implicaciones Prácticas – Si las legislaciones fueran más actuales, las empresas e 

industrias tecnológicas podrían dar respuesta más eficaz a la sociedad, a la vez que crear 

riqueza. También se muestra la comparación entre un sistema europeo, más proteccionista 

hacía el usuario, por ejemplo, con la protección de datos personales, respecto a 

legislaciones del sistema latinoamericano. Estas diferencias, impactan económicamente de 

forma diferente en cada país. 

Originalidad – El estudio detecta los puntos más frágiles, los conflictos actuales de las 

plataformas digitales y revela las líneas a seguir a través de políticas públicas. 

 

Palabras Clave: Industria Audiovisual. Derechos de Autor. Plataformas de Internet. 

Legislación Europea. Modelos Digitales. 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio pretende abordar diferentes temáticas de carácter 

tecnológico desde diferentes ópticas. Dada la complejidad del asunto y para que 

queden los conceptos diáfanos, se va a llevar a cabo un análisis sucinto de cómo 

se entendió el auge tecnológico y la revolución digital en sus principios, después 
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de esclarecer como se ha desarrollado posteriormente y como ha afectado a la 

sociedad este desarrollo tecnológico sin precedentes. 

Para ello es necesario, además, mencionar que los usuarios digitales tienen 

un gran peso en todo este entramado, su papel en un nuevo concepto de sociedad, 

no sólo entendiendo sociedad como un conjunto colectivo de carácter particular, 

sino por primera vez, entendiendo sociedad como concepto global, la llamada 

sociedad globalizada o mundo globalizado. El papel como actor jurídico que se 

encomienda a esta sociedad conlleva que los poderes legislativos desarrollen 

normas para poder ser ejecutadas en beneficio de la ciudadanía. Por este motivo, 

es necesario establecer un pequeño estudio que abarque estos procesos jurídicos 

en diferentes zonas. Por un lado, me centraré en la legislación más cercana para 

mí como es la española, teniendo en cuenta siempre su contexto Europeo y de 

políticas Europeas y de cómo se aplican en España. Por otro lado, además es 

necesario contraponer este panorama haciendo importantes referencias en lo que 

respecta a algunos países de América latina. 

El hecho de que este estudio también dirija parte de su análisis en ver cómo 

se han implementado estas políticas digitales en las diferentes sociedades o 

sociedad global no responde más que a un hecho, y es que las legislaciones y en 

general el Derecho está construido desde el punto de vista de ser una regulación 

o norma positiva que siempre se debe a una realidad con reclamaciones existentes 

y latentes. Además, la normativa lo que tiene que hacer es regular y en última 

instancia solucionar de manera justa los problemas existentes con el fin de que 

haya un bien para todos. Una de las conclusiones que queremos abordar en este 

estudio es sí por lo tanto las aplicaciones de las legislaciones son idóneas para dar 

solución y dar un encaje jurídico a los problemas planteados. Para esto 

abordaremos las principales problemáticas e indicaremos la existencia o no de 

franjas grises que se puedan mejorar con el fin de tener una convivencia ordenada 

y pacífica, al fin y al cabo el bien común es cosa de todos y todas. 

LA IRRUPCIÓN DIGITAL EN LA UNIÓN EUROPEA 

A nivel europeo la revolución tecnológica se ha visto siempre como un 

gran segmento de mercado dónde conseguir y ofrecer grandes oportunidades 

económicas. Concretamente la Comisión Europea hace ya más de 5 años dijo que 

el objetivo era poder generar hasta unos 250.000 millones de euros de crecimiento 

adicional en Europa gracias a las tecnologías digitales. Con esta idea, desde 

entonces hasta la actualidad, han habido múltiples propuestas, entre ellas se han 

presentado 15 iniciativas, casi 40 propuestas normativas y se prevén otras en 

materia de economía de datos, ciberseguridad o economía de plataformas. 
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Debido a la singularidad de Europa y su posición económica, desde las 

Instituciones Europeas se ha establecido que estas políticas deben de ser de 

naturaleza no transfronteriza, es decir, se debería facilitar aquello que conlleva un 

traspaso rápido i ágil entre las fronteras y barreras, esta idea sin duda es un gran 

lance. 

La Unión Europea ha creado como una de las bases en su estrategia digital, 

la llamada agenda digital, en ella se ha desarrollado el concepto de mercado único 

digital con la idea de ofrecer posibilidades de mejora de la eficiencia con el fin de 

conseguir un rendimiento económico importante. Para ello fomenta diferentes 

opciones de negocio mediante el comercio electrónico, además facilita el 

cumplimiento de requisitos administrativos y financieros para las empresas como 

el fin como hemos dicho antes, de crear crecimiento económico desde la unidad. 

La base jurídica existente para que todo esto tenga sentido la encontramos en el 

artículo 4 apartado 2 letra a de los artículos 26, 27, 144 y 115 del Tratado de 

funcionamiento de la Unión Europea, donde se marcan los objetivos consistentes 

en eliminar barreras nacionales a las transacciones efectuadas en línea1. 

LA CONTROVERTIDA APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA 

EUROPEA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS 

AFINES EN EL MERCADO ÚNICO DIGITAL 

La Comisión Europea presentó con fecha de 14 de septiembre de 2016 la 

propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos 

de autor en el mercado único digital. Con esta propuesta, la comisión intentaba 

cumplir y llevar a cabo uno de los objetivos propuestos desde hacía mucho tiempo. 

El objetivo más importante era conseguir, en tiempos futuros, eliminar la 

disgregación normativa existente en todos los Estados miembros, no solo 

refiriéndose a los derechos morales. Además, se focalizaba en potenciar también 

los efectos económicos en relación a derechos patrimoniales y a los límites 

aplicables, por este motivo se dió pie a esta reforma con la siguiente base; hacía 

un marco moderno y más europeo de los derechos de autor. 

Según reza en la Comunicación de 2015 “Es necesario adaptar las normas 

sobre los derechos de autor de la Unión Europea de manera que todos los agentes 

del mercado y ciudadanos pueden aprovechar las oportunidades que ofrece este 

nuevo entorno. Se precisa un marco más europeo que supera la fragmentación y 

las fricciones dentro todo mercado único operativo”2.  

 
1 https://bit.ly/3kB8HiU 
2 https://bit.ly/2DWw4l 
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Para poder entender uno de los objetivos más importantes de esta directiva 

acerca de los límites es necesario explicar seguidamente de qué manera se 

configuran jurídicamente los límites en la legislación española a modo de 

ejemplo. 

En España la Ley de Propiedad Intelectual 1/1996 de 12 de Abril, en 

adelante la LPI establece que los derechos patrimoniales no son absolutos sino 

que deben de ser sometidos a unos límites. Estos límites están para que un usuario 

pueda utilizar la obra o prestación sin necesidad de necesitar el consentimiento 

del titular de los derechos, pero eso sí, se deben de cumplir los requisitos 

establecidos ex lege. 

La LPI española recoge en el Capítulo 2 del Título 3 del libro 1, los 

artículos 31 y siguientes3, contemplan que estamos ante un sistema cerrado de 

límites, esto quiere decir que los límites serán válidos cuando estén incluidos en 

la Ley, caso contrario al que existe en Estados Unidos y Países Anglosajones con 

el llamado sistema del fair use o del fear dealing en el Reino Unido. De forma 

breve y sencilla, hay que decir que este sistema se basa en que no hay un listado 

cerrado de límites, sino que se entiende como una cláusula abierta donde entran 

otros usos para las obras que se ajusten a diferentes criterios, como por ejemplo4. 

 

1. La finalidad del carácter del uso. 

2. La naturaleza de la obra. 

3. La cantidad y sustancialidad de la parte utilizada en relación con el 

conjunto de la obra. 

4. El efecto que produce el uso sobre el mercado potencial y el valor de la 

obra. 

 

Pero dejando de lado este sistema propio de EEUU y Países Anglosajones, 

donde ya hemos hecho reseña en base a qué criterios se pueden establecer otro 

sistema de límites, en la legislación española, se entienden como excepciones, es 

decir interpretando restrictivamente. 

Los límites se dividen en dos categorías o tipos, los límites absolutos y los 

límites relativos. Los límites absolutos se refieren al uso de la obra o prestación 

que es totalmente gratuito y por lo tanto no es necesaria pedir autorización del 

titular de derechos ni pagar por su uso, y por otro lado los límites relativos, donde 

no se solicita autorización, pero si se paga la correspondiente compensación. 

 
3 https://bit.ly/31zXrKI 
4 RODRÍGUEZ-CANO, R. B. (coord.). Manual de Propiedad Intelectual. 

8ª. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018, p. 103. 
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La finalidad de los límites, como hemos señalado antes, se establece como 

un reconocimiento y protección de los derechos de Propiedad Intelectual que tiene 

el autor sobre sus obras. Esto es clave para garantizar la seguridad jurídica de la 

creación y la cultura en toda sociedad. Esta idea se pondera con otra que es la 

necesidad del disfrute, acceso y difusión de las obras, y entre estas dos realidades 

se pone en solfa los límites y sus objetivos en el cuerpo legislativo de la LPI. Para 

hacernos una idea de la configuración jurídica en el sistema español acerca de los 

límites, se deben tomar de referencia que los límites responden a principios 

Constitucionales como; el derecho a la educación, el derecho a la cultura o el 

derecho a la información y la libertad de expresión. 

Esta aproximación que hemos hecho acerca de los límites en el sistema 

jurídico español, dentro de la LPI, es necesaria porque a nivel europeo hasta la 

fecha, la regulación acerca de los límites tenía un carácter meramente voluntario 

o dispositivo. Los legisladores nacionales eran los que debían regular según sus 

políticas internas, pero con el paso del tiempo se ha podido comprobar que la tarea 

de armonizar los límites ha supuesto una especie de caos y por lo tanto, no ha 

llegado a buen puerto. Es importante poner en contexto esta situación, ya que es 

el principal eje motivador de la propuesta de Directiva y que finalmente ha dado 

lugar a la aprobación de la Directiva Europea de 26 de marzo de 2019, del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado 

único digital (COM(2016)0593). 

Principales medidas establecidas por la Directiva Europea. 

En la propuesta inicial de la Directiva, básicamente se dirigía a tres vías de 

actuación. La primera: establecer límites a los derechos de propiedad intelectual, 

la segunda; facilitar la concesión de licencias de uso de obras y prestaciones 

protegidas, y la tercera; garantizar el correcto funcionamiento del mercado de 

Derechos de Autor. 

En lo que respecta a la primera nos remitimos en parte a lo citado en 

párrafos anteriores, pero añadir que, en la propuesta de Directiva, el legislador se 

decanta por regular los límites de carácter imperativo, enfocándose en los ámbitos 

de investigación, la educación y la conservación del patrimonio cultural. El 

artículo 2.2 de la Directiva establece el límite destinado a la minería de datos 

realizados por determinados organismos para fines de investigación científica. 

Estableciendo los siguientes conceptos5:  

 

“[…] minería de textos y datos», toda técnica analítica automatizada 
destinada a analizar textos y datos en formato digital a fin de generar 

 
5 https://bit.ly/2DPVCRZ 
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información que incluye, sin carácter exhaustivo, pautas, tendencias o 
correlaciones.” 

 

La finalidad de este límite se encuentra en que las tecnologías deben 

permitir a los investigadores tratar grandes cantidades de información para tener 

nuevos conocimientos y descubrir nuevas tendencias, tal como se describe en el 

considerando 8 de la Propuesta, con el objetivo final de beneficiar la comunidad 

científica, y por lo tanto en última instancia impulsar la innovación. 

En segundo lugar, se establece un límite para el uso digital de obras o 

prestaciones a efectos de la ilustración de la educación. Dicho límite afecta al 

Derecho de reproducción y al de Comunicación Pública. La finalidad es proteger 

y fomentar el uso de obras o prestaciones dentro de las actividades de aprendizaje, 

estableciendo unos requisitos que en el presente estudio no es necesario hacer más 

hincapié. 

Para terminar en referencia a los límites, el otro gran ámbito donde se 

focaliza es el límite de conservación del patrimonio cultural. Con el fin de 

preservar el patrimonio cultural, se dota a las instituciones encargadas de velar 

por la cultura y su patrimonio, la facultad de llevar a cabo las reproducciones de 

obras o prestaciones protegidas, siempre y cuando se cumplan con los requisitos 

establecidos por la Ley, como anteriormente hemos indicado, no vamos a 

proceder a ahondar en este extremo. 

Se establece pues, unas medidas que permiten mejorar la concesión de 

licencias para el uso de obras y prestaciones protegidas. Concretamente, en el 

Título III de la Directiva, obedece a superar las dificultades existentes para las 

Instituciones de patrimonio cultural, a la hora de obtener consentimiento de los 

titulares de derechos para el uso de las obras fuera del circuito comercial. El 

legislador europeo, tomando conciencia de ello estable este mecanismo de 

licencias siempre y cuando se haga bajo un sistema de gestión colectiva rigurosa. 

No obstante, para acabar de contextualizar lo que ha supuesto la 

aprobación de esta Directiva en Europa, hay que señalar que sus puntos más 

candentes son los referentes a los actuales artículos 17 (el famoso Artículo 13, de 

la Propuesta) y el Art. 15 (Art. 11 en la Propuesta)6. El artículo 17 sobre 

contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartir 

contenidos en línea, donde ciertos usos de contenidos protegidos por servicios en 

línea quedan en manos de los proveedores para adoptar las medidas adecuadas 

para la protección de las obras. Sin extendernos en este punto, hay que decir que 

esto supone un gran cambio hasta la fecha. Anteriormente, la responsabilidad de 

 
6 https://bit.ly/2PJrwSE 
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plataformas quedaba alejada de cualquier intervención, y ahora se le otorga un 

nuevo papel que ha sido cuestionado por una gran parte de los actores afectados. 

Por otro lado, el artículo 15, estableciendo la protección de las 

publicaciones de prensa en lo relativo a los usos en línea. Donde básicamente, se 

exige a cualquier sitio web o agregadores de contenidos, la obligación de pagar 

una licencia a los editores de prensa. 

La controversia aún después de su aprobación, el 26 de marzo y de su 

posterior publicación sigue muy latente, por lo menos en lo que respecta en la 

sociedad española. Básicamente, una parte de los afectados, mayoritariamente 

usuarios de Internet ven en este artículo un ataque a la libertad de Internet, y por 

lo tanto una reducción de sus derechos fundamentales, como puede ser la libertad 

de expresión. Al contrario, las voces más favorables creen que esta Directiva es 

un paso en firme hacía la protección de los autores y de sus obras, sobre todo al 

control de sus usos. Ríos de tinta han corrido desde entonces, y personas expertas 

en la materia han plasmado su opinión de forma tajante7. 

Las opiniones se muestran en muchos sentidos, no obstante, no es objeto 

de este trabajo el detenernos al análisis de sus pros y sus contras, en parte porque 

hay que recordar que está Directiva tiene que ser transpuesta por los Estados 

Miembros en los próximos dos años, y en el caso de España veremos cómo se 

procede a adaptar este nuevo entramado jurídico. Pero si es importante mencionar 

la magnitud de esta Directiva, desde varios sectores muy importantes en la 

industria cultural, como científica, de investigación y de docencia, se han llevado 

a cabo múltiples campañas a nivel europeo (Campaña COMMUNIA8, que 

solicitaba firmas para que el Parlamento europeo accediese a ampliar la excepción 

a otros colectivos e instituciones, a usos más allá de las Intranets docentes y para 

eliminar la mención a las licencias). A nivel español, se ha trabajado duramente 

por parte de las Bibliotecas9 como organización, en llevar a cabo unas 

reivindicaciones que beneficiaran el acceso a la información en aras de la libertad 

de expresión. 

Especial mención sobre acceso a obras audiovisuales on-demand. 

Aunque de aquí en adelante, este trabajo se va a adentrar en lo concerniente 

a la Industria Audiovisual y su encaje con las Leyes de Propiedad Intelectual, aquí 

tenemos que mencionar el Artículo 13 de la Directiva10. En ella se establece que 

los  

 
7 https://bit.ly/3gNtU6T 
8 https://bit.ly/30Kb0Iw 
9 https://bit.ly/2DyxPWY 
10 https://bit.ly/2XPBK8m 
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“Estados miembros velarán por que las partes que se enfrenten a 
dificultades relacionadas con la concesión de licencias de derechos al 
tratar de concluir un acuerdo para poner a disposición obras 
audiovisuales en servicios de vídeo a la carta puedan contar con la 
asistencia de un organismo imparcial o de mediadores. El organismo 
imparcial establecido o designado por un Estado miembro a efectos 
del presente artículo y los mediadores prestarán asistencia a las partes 
en sus negociaciones y las ayudarán a alcanzar un acuerdo, para lo cual 
podrán también, en su caso, presentarles propuestas.” 

 

La inclusión de este artículo obedece a la necesidad de crear medidas 

destinadas a reducir las complejidades en los procesos de concesiones de licencias 

y adquisición de derechos, en aras de facilitar al consumidor o usuario el acceso. 

Para esto, se vuelve a esa idea motivadora tanto en la Propuesta, como al final la 

Directiva, que no es otra cosa que la de facilitar los movimientos transfronterizos 

entres los Estados Miembros. 

NUEVAS FORMAS DE NEGOCIOS DIGITALES 

En la actual economía digital, desde hace unos cuantos años, se ha llevado 

a cabo un proceso que ha culminado con nuevas estructuras, las plataformas 

digitales o economía de plataformas. Este surgimiento y popularidad responde a 

modelos más disruptivos, influenciados directamente por una sociedad moderna, 

que busca nuevas maneras de colaboración entre diferentes colectivos, y que 

claramente podemos decir que hoy en día han crecido exponencialmente llegando 

a una sólida reafirmación. Estas plataformas han renovado las formas de 

relacionarse entre individuos y entre empresas, con el factor distintivo de superar 

cualquier obstáculo transfronterizo. 

Las plataformas digitales han crecido gracias a la innovación tecnológica 

y sobre todo debido a las necesidades de los ciudadanos, por eso se dice que 

responde a necesidades sociales y demandas económicas. En este punto hacemos 

esta breve referencia a las plataformas digitales, como la innovación a destacar de 

los últimos tiempos y porque consideramos que aunque responda a un modelo 

económico en clave empresarial, ya que los principales motivos para el uso de las 

plataformas digitales han sido las transacciones comerciales, la idea original no 

es otra que la de trasladar al usuario la comodidad de realizar cualquier operación 

económica usando la tecnología, éste es el factor en común existente para las 

posteriores modalidades de nuevas formas de uso tecnológico como pueden ser la 

plataforma digital de contenidos audiovisuales. 
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Hay que mencionar que, como cualquier novedad tecnológica y social en 

un primer momento, siempre hay una inseguridad jurídica. Actualmente las 

normas sobre comercio electrónico y servicios de la información en el marco 

normativo carecen de un diseño que dé solución jurídica en diferentes supuestos. 

La regulación europea se recoge en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos 

jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el 

comercio electrónico en el mercado interior, conocida como Directiva sobre el 

Comercio Electrónico. Donde se establece un conjunto de obligaciones 

específicas y un régimen especial de responsabilidad para los prestadores de 

servicios intermediarios.  

Debido al impacto económico y social de las plataformas digitales, en 

pocos años en Europa ha surgido variada e importante casuística y conflictividad 

acerca de qué naturaleza y tratamiento se le deben de dar. Asimismo, el tema 

reviste gran complejidad, sin alargarnos en este punto del trabajo, es importante 

mencionar por ejemplo la gran discusión jurídica y con consecuencias directas 

que han afectado a los ciudadanos y usuarios. Ejemplo de ello son las plataformas 

de transporte terrestre, concretamente en España han sido de gran impacto 

mediático el uso de las plataformas, dando lugar a sentencias que aún se cuestiona 

si resuelven los problemas jurídicos. En su esencia, las plataformas digitales se 

entienden como un entorno digital cerrado de interacción múltiple entre los 

usuarios, inversores y promotores, gestionado principalmente por un operador. La 

base de este entorno es meramente contractual y por lo tanto las relaciones son 

contractuales entre los sujetos que participan. 

Circunstancia similar se ha dado en lo concerniente a la industria 

audiovisual. En los siguientes epígrafes vamos a hacer referencia a ello. 

EL AUGE DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES ANTE LOS 

MEDIOS TRADICIONALES DE COMUNICACIÓN 

Desde que en 1993 naciera el World Wide Web hasta la actualidad, 

Internet se ha convertido en un instrumento de trabajo y sobre todo de 

entretenimiento. Sólo hace falta echar un ojo a las estadísticas, en este caso en 

España los datos del Instituto Nacional de Estadística11, muestran la cantidad 

creciente de personas con acceso a internet, así como el uso del correo electrónico, 

servicios de chat, además del auge del uso de medios sociales con el fin de generar 

nuevos contenidos digitales. 

 
11 https://bit.ly/3ktMl2N 
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El equipamiento de sistemas tecnológicos en el hogar ha crecido. El 54,5% 

de los hogares poseen una Tablet, lo que supone una subida de 2,1 puntos respecto 

a 2017. Y el 24,0%, un lector de libros electrónicos (1,2 puntos más). El resto de 

los productos TIC, excepto el teléfono móvil, sigue experimentando paulatinas 

bajadas. La implantación del teléfono móvil continúa en ascenso, y sube 0,6 

puntos respecto a 2017. Al contrario de lo que ocurre con el teléfono fijo, que baja 

1,8puntos. La casi totalidad de los hogares, el 99,6%, dispone de un teléfono 

(móvil o fijo). El 74,2% cuenta con ambos tipos de terminales. Un 1,6% de los 

hogares dispone únicamente de teléfono fijo, mientras que un 23,9% (el 21,9% en 

2017) utiliza exclusivamente el teléfono móvil para comunicarse desde el hogar. 

Es inequívoco que las cifras indican que el aumento en los hogares de estos 

dispositivos supone un interés creciente por la población de la tecnología y del 

acceso a Internet como herramienta de entretenimiento.  

Por ende, el acceso a Internet en los hogares ha crecido también, las cifras 

indican que el 86,4% de los hogares españoles tiene acceso a la Red, frente al 

83,4% del año anterior. De estos, casi la totalidad (el 99,9%, 14,1 millones de 

hogares) disponen de acceso a internet por banda ancha (fibra óptica o red de 

cable, telefonía móvil 3G o 4G, ADSL...).  

Así pues, si el acceso y uso a la tecnología crece cada año, podemos decir 

que la implicación de los usuarios crece en el sentido de que cada vez más se 

decantan por utilizar las principales plataformas que ofrece Internet.  

El tamaño y crecimiento del sector de las plataformas asciende cada vez 

más. No obstante, las cifras acerca de su crecimiento varían de unos estudios a 

otros, de esta manera Bulchand y Melian (2018) identificaron en 2017 hasta 289 

empresas o plataformas activas, mientras que Evans y Gawer (2016) señalaban 

hasta 176 plataformas de alcance internacional. En lo que se refiere a la 

distribución geográfica, tanto Asia como estados unidos compiten por el 

desarrollo de este modelo de negocio por delante de la Unión Europea. Asía 

mantiene más de 80 plataformas activas, Estados Unidos con 65 y Europa con 

menos de 30 plataformas con sede en su territorio12.  

Las plataformas digitales se centran en diferentes campos según la 

finalidad o ámbito que trata. Cada plataforma digital, se caracteriza por tener una 

idiosincrasia propia. Por un lado, tenemos a las plataformas que se dedican a los 

servicios alojamiento, como por ejemplo las famosas Airbnb, Rumbo... etc. Luego 

tenemos a las plataformas dedicadas a los servicios de transporte, UBER, Cabify... 

etc. Existen las plataformas dedicadas a servicios financieros las llamadas 

 
12 FERNÁNDEZ, M. L. R. Plataformas Digitales y Mercado de Trabajo, 

Colección de Informes y Estudios. Madrid: Ministerio de Trabajo, Migraciones 

y Seguridad Social, 2019, p. 26. 
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Fintech, también las plataformas dedicadas a servicios profesionales cualificados 

como diseño, consultoría contabilidad, etc. Las plataformas destinadas a 

transportes y servicios elementales cuyas funciones pueden ser muy variadas, 

desde tareas domésticas a cualquier elaboración. Además, las plataformas de 

compra y venta de productos nuevos y de segunda mano, como Amazon o 

Wallapop, se han convertido en uno de los negocios más aclamados por sus 

usuarios además de contar con un importantísimo impacto económico.  

En este trabajo, nos vamos a detener en el gran bloque de las plataformas 

destinadas a los contenidos audiovisuales. Las plataformas de contenidos 

audiovisuales han surgido como un nuevo modelo empresarial de gran éxito. Los 

contenidos audiovisuales protagonizan sin duda una transformación sin 

precedentes en la creación cultural y audiovisual. La principal característica que 

supone estas plataformas como hecho rompedor del consumo tradicional de 

contenidos audiovisuales, es que el consumo de este contenido se hace online, o 

en streaming, bajo demanda previo pago de una tarifa, un alquiler o compra. Cabe 

destacar las siguientes plataformas más importantes como Movistar Plus, Netflix, 

Amazon Prime Video, Youtube, Apple Itunes... etc. 

LA BÚSQUEDA DEL ENCAJE JURÍDICO DE CONTENIDOS 

AUDIOVISUALES Y LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

El marco jurídico que encontramos para configurar jurídicamente el 

mundo audiovisual lo debemos situar vinculado a las libertades fundamentales en 

la comunicación. 

Las libertades en la comunicación en los textos Internacionales los 

encontramos en la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por 

la asamblea General de la ONU 1948, el Trato Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos el 19 de diciembre de 1966, el Convenio para la protección de 

Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, del consejo de Europa hecho en 

Roma el 4 de noviembre de 1950, y el Convenio Europeo sobre televisión 

transfronteriza. Las normas de carácter internacional tienen un alcance 

esencialmente interpretativo con las normas internas de cada estado. En este caso, 

en España la constitución española de 1978 establece el Artículo 20 la Libertad 

de Comunicación. Los textos internacionales que establecen los Derechos a la 

Comunicación suponen un avance en esta cuestión, pero, no obstante, en algunos 

casos las instituciones internas de otros estados no han desarrollado las pertinentes 

leyes que describan tales Derechos, como si ha ocurrido en España. 
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En España en su constitución13 se reconoce en el al acto Artículo 20.1.a) 

el Derecho la Libertad de Expresión y en el Artículo 20.1.d) el Derecho de 

Información, sin entrar en consideraciones doctrinales acerca de estos dos 

derechos, hay que decir que la libertad de expresión se relaciona directamente con 

el de la libertad de cátedra o la libre expresión que se pueda dar en cualquier 

mensaje o sujeto.  

Estos derechos se configuran también a través de unos límites, estos límites 

son límites constitucionales expresos. Aunque cada límite tiene su contenido 

propio y diferenciado, hay que decir que los límites se encuadran en el derecho al 

honor, a la intimidad y a la propia imagen. Estos derechos también se mantienen 

de textos de diferentes comunidades autónomas, como en el Estatuto de Cataluña 

LO 6/2006 y en el Estatuto de autonomía de Andalucía. 

 En cuanto a los Derechos de Propiedad Intelectual que se ven afectados 

en relación a los derechos de explotación audiovisual, debemos decir lo siguiente. 

Actualmente esta cuestión reviste una especial problemática, especialmente 

agraviada por las descargas de internet. Por ello es importante analizar el asunto, 

y establecer la garantía del Derecho a la información audiovisual antes 

mencionado, relacionado directamente con la libre competencia en el desarrollo 

de la actividad radiotelevisiva. 

En Propiedad Intelectual hay dos conjuntos de derechos que se reconocen, 

por un lado, los patrimoniales que recaen sobre autores y otros titulares, y por otro 

los derechos morales. La definición completa la encontramos en la organización 

mundial de la propiedad intelectual (OMPI)14: “la propiedad intelectual (PI) se 

relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, 

así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio”. 

Los derechos de autor dentro de las obras audiovisuales, abarcan no solo 

el autor sino también los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes sobre 

sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas 

sobre sus grabaciones y de los derechos de los organismos de radiodifusión sobre 

sus programas de radio y televisión.  

El sujeto del derecho de autor, es el propio autor. Se le atribuye el derecho 

exclusivo de explotación de los derechos morales y patrimoniales. 

Los derechos de carácter moral de reconocen propiamente al autor de la 

obra y al artista sobre sus interpretaciones y ejecuciones, además del derecho a 

respetar la integridad de la obra. Los derechos patrimoniales se distinguen de los 

derechos compensatorios y los derechos de explotación de la obra diferenciando 

entre estos últimos los derechos exclusivos y la los de participación. 

 
13 https://bit.ly/3fP8y7G 
14 https://bit.ly/3arOKqd 
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Entre los elementos de la propiedad intelectual aparte de estos que hemos 

comentado anteriormente, en la obra audiovisual se debe tener en cuenta los 

supuestos de explotación como es la comunicación pública, definida en el artículo 

20 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)15:  

 

• Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una 

pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa 

distribución de ejemplares a cada una de ellas. 

• La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro 

medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o 

imágenes. El concepto de emisión comprende la producción de señales 

portadoras de programas hacia un satélite, cuando la recepción de las 

mismas por el público no es posible sino a través de entidad distinta de 

la de origen.  

• La radiodifusión o comunicación al público vía satélite de cualquier 

obra, es decir, el acto de introducir, bajo el control y la responsabilidad 

de la entidad radiodifusora, (...). 

• La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra 

óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono.  

• La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los apartados 

anteriores y por entidad distinta de la de origen, de la obra 

radiodifundida. 

• La emisión o transmisión, en lugar accesible al público, mediante 

cualquier instrumento idóneo, de la obra radiodifundida. 

 

Todas estas modalidades de explotación son las propias que se dan cuando 

hablamos de la obra audiovisual. La obra audiovisual es una obra resultado de un 

proceso complejo debido a que implica una protección conjunta de imagen y 

sonido, además de la implicación de diversas personas que pueden tener derechos 

afectados. 

Del mismo modo, el otro elemento propio del derecho de autor, lo tenemos 

en el concepto de obra, en este caso hablaremos de creaciones y grabaciones. Sin 

extendernos en este punto, para que exista obra audiovisual, la LPI determinada 

en su artículo 86.1 que es necesario una creación, expresada en imágenes con o 

sin sonido, a través de un aparato independientemente del soporte material en el 

que se fijan las imágenes. En el artículo 87 de la LPI, se reconoce como autores 

de la obra audiovisual al director-realizador, autores del argumento, autor de la 

adaptación o los diálogos, y autores de composiciones musicales. 

 
15 https://bit.ly/2FbDYbP 
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También, hay que tener en cuenta los tipos de obras audiovisuales y los 

derechos de estas, los tipos de obras en este caso no se encuentran recogidos en la 

LPI, por lo tanto, tenemos que ir a la doctrina atendiendo a la finalidad para la que 

ha sido creada la obra. Los Derechos que recaen sobre cada obra son muy 

extensivos, establecidos en el artículo 88 de la LPI. Además, se tienen en cuenta 

el tipo de obra que se puede dar, como por ejemplo un acontecimiento o 

espectáculo, en cada caso habrá que plantearse qué derechos de explotación 

recaen en la difusión audiovisual.  

LOS EFECTOS DE INTERNET EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL 

Diferentes momentos han tenido los medios audiovisuales en cuanto a su 

utilidad como servicio de información, debido principalmente al avance 

tecnológico, a su cambio de infraestructuras y al tratamiento en general de las 

telecomunicaciones.  

De entre las épocas más destacadas referente a la transformación de los 

medios audiovisuales, destacamos las siguiente. En primer lugar, en España, la 

televisión española en el año 1956, era la única televisión hasta la entrada en 

funcionamiento de las televisiones autonómicas a principios de los años 80. Hasta 

el año 1989 no se permitió la intervención del sector privado en España, siendo el 

último de los países europeos occidentales en implantar la televisión analógica 

privada. La Ley de Televisiones Privadas 10/1988 fue la ley que permitió crear 

por iniciativa privada cadenas de televisión de contenidos a través del espacio 

radioeléctrico estatal, cosa que contó con el sistema de concesiones 

administrativas mediante concurso público, hecho que lo vinculamos con el 

artículo 20 de la Constitución, antes explicado acerca de la libertad de expresión 

e información. 

Debido a que nos encontramos con medios audiovisuales relacionados 

directamente con servicios de la sociedad de información, es necesario apuntar 

otro bloque normativo muy importante como es la regulación de los llamados 

servicios de la sociedad de la información, regulada en España por la ley 24/2002, 

de 11 de julio, de los Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 

Electrónico. Esta ley incorpora al ordenamiento español la Directiva 2000/31/CE 

del Parlamento Europeo y del consejo de 8 de junio, relativa a determinados 

aspectos de los servicios de la sociedad de información, además del comercio 

electrónico, en el mercado interior y por lo tanto actualizando nuevos modelos de 

negocio como el comercio electrónico y la contratación de bienes y servicios por 

vía electrónica. 

Internet como medio de comunicación audiovisual es una premisa que 

actualmente nadie pone en duda, lo asimilamos como un medio tradicional de 
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comunicación social y que necesita las mismas garantías para un oportuno 

equilibrio entre los Derechos de libertad de expresión y de información con otros 

derechos. 

La disparidad de Internet es que se transforma en diferentes modalidades 

como medio de comunicación audiovisual, teniendo en cuenta que, si 

consideramos internet como cualquier vía de transmisión de información a través 

de la red, se pueden establecer diferentes supuestos: 

 

• Internet como medio de comunicación individual o colectiva, como por 

ejemplo los correos electrónicos si hablamos de forma restringida, o 

colectiva mediante foros y chats. 

• Internet como sitio donde almacenar información. Esta información 

puede ser en cualquier forma imagen, sonido, etc.  

• Internet como soporte de difusión los medios audiovisuales clásicos.  

• Internet como soporte o modalidad específica de difusión de los medios 

audiovisuales clásicos, radiodifusión sonora y televisión, pero de 

contenido previamente difundido por las vías convencionales. 

• Por último, Internet como medio autónomo de difusión audiovisual. En 

este supuesto una la difusión que puede llevar a cabo por una empresa u 

organismo cuya finalidad será la difusión de radiotelevisión por vías 

convencionales, o sólo por Internet. 

 

Se puede comprobar la multiplicidad de funciones de carácter audiovisual 

que tiene Internet. Ahora bien, es necesario determinar si Internet se puede 

considerar un medio de visual de comunicación social. Según la autora Mabel 

López García16 se debe cumplir el requisito de la difusión como transmisión en 

un solo sentido, y que tenga una programación en su conjunto y en cada uno de 

los mensajes, la emisión del mensaje sonoros y visuales en una recepción por un 

público indeterminado o no, y por último el uso de medios técnicos que permitan 

este trámite de recepción. 

 
16 GARCÍA, M. L. La Oferta de Contenidos Audiovisuales: Servicio 

Público, Libre Competencia y Derecho a la Información. Madrid: Thomson-

Civitas, 2012, p. 161. 
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CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA EL ECOSISTEMA 

AUDIOVISUAL 

Las modalidades de difusión de Internet son varias, dependiendo del tipo 

de mensajes y contenidos, además de las características tecnológicas que se 

empleen. 

La difusión IPTV, o televisión sobre el protocolo, es un sistema de 

distribución que utiliza transmisión de paquetes. Este sistema se relaciona con la 

aplicación del streaming para la difusión radiofónica en directo por internet. La 

tecnología de streaming se utiliza para optimizar la descarga y reproducción de 

archivos de audio y video que suelen tener un cierto peso17. El streaming funciona 

de la siguiente forma: 

Conexión con el Servidor. El reproductor cliente conecta con el servidor 

remoto y éste comienza a enviarle el archivo. 

Buffer. El cliente comienza a recibir el fichero y construye un buffer o 

almacén donde empieza a guardarlo. 

Inicio de la Reproducción. Cuando el buffer se ha llenado con una 

pequeña fracción inicial del archivo original, el reproductor cliente comienza a 

mostrarlo mientras continúa en segundo plano con el resto de la descarga.  

Caídas de la Velocidad de Conexión. Si la conexión experimenta ligeros 

descensos de velocidad durante la reproducción, el cliente podría seguir 

mostrando el contenido consumiendo la información almacenada en el buffer. Si 

llega a consumir todo el buffer se detendría hasta que se volviera a llenar. 

El siguiente sistema desarrollado como modalidad de difusión en Internet, 

es el sistema peer to peer (P2P). Este sistema permite el intercambio de ficheros 

entre ordenadores con mucha rapidez, para ello es necesario programas 

específicos instalados en el ordenador, algunos de los cuales se han cerrado bajo 

sentencia judicial por contravenir la Ley. Este sistema no está exento de polémica, 

desde productoras, autores y titulares de derechos de explotación han mostrado su 

disconformidad con este sistema por ser un sistema indebido de trasmisión de 

archivos. 

El artículo 270 del Código Penal Español protege los derechos de 

propiedad intelectual, la complejidad de radica en que la aplicación de este 

artículo resulta complicado por qué este sistema normalmente se realiza a través 

de páginas de enlaces. 

Los tribunales se posicionan en condenar estas prácticas cuando concurren 

determinados elementos, ejemplo de ello, lo podemos ver en el siguiente extracto 

 
17 https://bit.ly/3aet8gA 
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de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, Sentencia 

470/2013 de 18 dic. 2013, Rec. 45/2013: 

 

“Pues bien, el intercambio masivo de archivos de contenido 
audiovisual, a través de las llamadas plataformas P2P, que permiten la 
descarga de grabaciones musicales, infringe derechos que la Ley de 
Propiedad Intelectual reserva en exclusiva a los autores. En concreto, 
los derechos de reproducción (artículos 18 y 115 de la LPI) y 
comunicación pública [artículos 20, apartado i) y 116.1° de la LPI]. 
Así lo hemos dicho en nuestras anteriores Sentencias de 24 de febrero 
de 2011 (ROJ 3/2011) y 7 de julio de 2011 (ROJ 4207/2011). En esta 
última señalamos que "en una red de archivos compartidos P2P, quien 
dispone de un archivo musical o de una película y lo introduce en una 
carpeta de archivos compartidos, a la que cualquiera puede tener 
acceso mediante un programa cliente P2P, además de llevar a cabo un 
acto de reproducción no amparado por la excepción del artículo 31.2 
LPI, pues no cabría hablar de un uso privado, está poniendo estos 
archivos a disposición del público y, por ello, realiza un acto de 
comunicación pública previsto en el artículo 20,2. i) LPI.”  

 

De este modo, la fijación de grabaciones musicales en el disco duro de un 

ordenador, en la medida que permite su comunicación o la obtención de copias, 

constituye un acto de reproducción (artículo 18). Además, esas grabaciones se 

ponen a disposición de una pluralidad de personas, que pueden tener acceso a la 

obra desde el lugar y el momento que tengan por conveniente, llevando a cabo 

actos de comunicación pública (artículo 20.i). Tratándose de fonogramas, el 

derecho exclusivo para autorizar su reproducción y comunicación pública 

corresponde al productor (artículos 115 y 116). 

Este ejemplo de jurisprudencia pone de manifiesto uno de los problemas 

actuales que conlleva el uso de Internet en cuanto al sistema P2P. Diversas 

sentencias se han pronunciado de manera similar. Esta eclosión del sistema P2P, 

a nivel de usuario internauta conlleva la paradoja de que el uso responde a 

momentos de crisis financiera, y que por eso en la conciencia social no se tiene la 

percepción de que estamos infringiendo derechos de Propiedad Intelectual.  

Es complejo determinar o cuantificar el daño que la “piratería” está 

haciendo desde el punto de vista cultural. Desde el económico se puede ofrecer 

algún dato, como que en un reciente estudio sobre la aportación al PIB de las 

industrias culturales, esa aportación se ha reducido en España un 14 % frente a 

una reducción en los países de nuestro entorno del 3 % y un crecimiento del 4 % 

en Francia, donde se dictó una ley muy criticada contra la piratería. 

No obstante, las últimas noticias parecen ser más esperanzadoras, se ha 

constatado que desde 2018 hasta ahora, los índices de piratería han caído en 
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España. Los hechos son que, desde 2011 con la aparición de diversas sentencias 

tajantes sobre este asunto, y obligando al cierre de las webs P2P ilegales, se haya 

podido apelar a la conciencia de los usuarios en cuanto a su cambio de hábitos.  

Como indican las expertas, en esta línea ha escrito la Dra. 

Xalabarder18, indicando que la caída de la piratería se ha situado en el 3 %, 

y afirmando que «cuanta más oferta legal haya, menos necesidad tendrá la gente 

de buscar contenidos piratas», los cuales pueden conllevar riesgos en forma de 

virus que pueden dañar el ordenador. Xalabarder recuerda que la gente al principio 

“pirateaba” porque no tenía manera de conseguir contenidos legales y lícitos, y 

que se ha tardado mucho en conseguir que los titulares de los derechos licenciaran 

las plataformas tecnológicas. 

LOS RETOS JURÍDICOS MARCADOS DESDE EUROPA CON 

ESPECIAL REFERENCIA A LA SITUACIÓN ESPAÑOLA EN 

CUANTO A SU REGULACIÓN 

Debido al auge de los nuevos consumidores y abonados en plataformas 

audiovisuales, en 2015 la comisión europea publicó una Propuesta de reglamento 

referida a la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenido en línea. 

 De esta propuesta, culminó el Reglamento 2017/1128 del parlamento 

europeo del consejo de 14 de julio de 2017, relativo a la portabilidad 

transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior, con 

el objetivo de consolidar el derecho de los consumidores a seguir disfrutando de 

los servicios de contenidos en línea prestados lícitamente en su país de residencia 

cuando se encuentren temporalmente en otro estado miembro por motivos de ocio, 

viajes, etc. 

Los principales obstáculos habidos hasta el momento, se daban en que el 

acceso a las plataformas independientemente del estado miembro en el que se 

encuentre el consumidor, derivaba las licencias de derechos de transmisión de 

contenidos protegidos por derechos de autor concedidos normalmente sobre una 

base territorial. En el Considerando 1019 del Reglamento a este respecto señala 

que:  

 

“No siempre resulta posible adquirir una licencia relativa a los 
correspondientes derechos sobre un contenido, en particular cuando 
estos han sido objeto de una licencia concedida con carácter exclusivo. 
Con el fin de garantizar que se cumple la exclusividad territorial, los 
prestadores de servicios de contenidos en línea se comprometen a 

 
18 https://bit.ly/2DO7Om5 
19 https://bit.ly/2PHjauG 
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menudo, en los contratos de licencia con los titulares de derechos, 
incluidos los organismos de radiodifusión o los organizadores de 
acontecimientos, a impedir que sus abonados accedan a sus servicios 
y los utilicen fuera del territorio para el que los prestadores gozan de 
licencia. Dichas restricciones contractuales impuestas a los prestadores 
les obligan a tomar medidas como no autorizar el acceso a sus servicios 
desde direcciones IP situadas fuera del territorio de que se trate. Por lo 
tanto, uno de los obstáculos a la portabilidad transfronteriza de los 
servicios de contenidos en línea reside en los contratos celebrados 
entre los prestadores de servicios de contenidos en línea y sus 
abonados, que reflejan las cláusulas de restricción territorial incluidas 
en los contratos celebrados entre dichos prestadores y los titulares de 
derechos”. 

 

Por lo tanto, el objetivo es que los consumidores no tengan restringido su 

acceso a plataformas como Netflix, HBO, Spotify, o Movistar Plus, cuando no se 

encuentren físicamente en su Estado miembro de residencia. Eso si, se debe de 

tratar de una estancia de carácter temporal y ajeno a su actividad comercial.  

La esencia del reglamento es adoptar un planteamiento común para la 

prestación de servicios de contenidos digitales. Este reglamento está estructurado 

en 11 artículos y supone un paso adelante para algunos de los objetivos que 

habíamos comentado en los inicios del presente estudio, que es la creación del 

mercado único digital, y para eso hay que echar abajo las barreras nacionales en 

el entorno digital europeo. El Reglamento 2017/1128 de 14 de junio del 2017 

establece los extremos de lo que se entienden por contenidos en línea, es decir, 

señala el considerando 16 los servicios de línea que no sean servicios de 

comunicación audiovisual en el sentido de la directiva 2010/13/UE y que utilicen 

obras, otras prestaciones protegidas o transmisiones de organismos de 

radiodifusión de manera auxiliar no deben de ser objeto del presente Reglamento. 

Los puntos más relevantes establecen la el reglamentos sólo siguientes: 

 

• Entre el abonado y el prestador de servicios (plataforma digital) debe 

existir un contrato de prestación de servicios, con esto se entiende que el 

acceso a estos servicios está hecho de forma legal. Considerando 15 del 

Reglamento. 

• Los abonados deben de pertenecer dentro de estado miembro de la unión 

europea. El artículo 2 del Reglamento establece que el abonado se debe 

encontrar temporalmente en un estado miembro. No obstante, el 

reglamento establece la situación de un uso por un periodo breve de 

tiempo limitado. A partir de aquí, se debe interpretar este concepto 

jurídico que por lo tanto, resulta indeterminado y por lo tanto entraremos 

en duda en si se aplica o no se aplica. 
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• El Reglamento establece casos en los que la prestación de servicios lo 

hace un prestador de servicios de contenido en línea, a cambio de un 

pago de dinero tanto si lo realiza directamente al prestador del servicio 

en línea como un tercero. Por ejemplo, estamos hablando de empresas 

que ofrecen en un mismo paquete una combinación de servicios de 

comunicaciones electrónicas y servicios de contenida contenido en línea 

explotado por otro prestador. En estos casos nos debemos de ir a lo 

señalado el Artículo 3 del reglamento20:  

 

“El prestador de un servicio de contenidos en línea prestado a cambio 
de un pago en dinero hará posible que un abonado que se encuentre 
temporalmente en un Estado miembro acceda al servicio de contenidos 
en línea y lo utilice del mismo modo que en su Estado miembro de 
residencia, en particular, proporcionando acceso a los mismos 
contenidos, en el mismo tipo y número de dispositivos, para el mismo 
número de usuarios y con la misma gama de funcionalidades”. 

 

• Aspecto importante es el que se establece en el artículo 4 del 

Reglamento. Donde nos dice que se considerará que la prestación del 

servicio de contenidos en línea en virtud del presente Reglamentado a un 

abonado que se encuentre temporalmente en un estado miembro, así 

como el acceso al servicio y su uso por parte de dicho abonado, se 

produce únicamente en su estado miembro de residencia. Esta situación 

se refiere al uso de un suscriptor o abonado que hace en su plataforma 

suscrita en un determinado país del estado miembro y que durante un 

periodo de tiempo viaja a otros países, y allí consume contenido 

audiovisual, se considera que este contenido está consumido legalmente 

en el país suscrito. Se trata de que el proveedor de servicios adquiere la 

explotación de ciertas obras en línea en un país de la UE. 

• En el Artículo 5 del Reglamento, se establece que es el prestador de 

servicios quien debe de comprobar que, en el momento de realizar el 

contrato del servicio de contenidos en línea, el Estado miembro de 

residencia del abonado. Para ello, se debe de emplear el máximo de los 

medios. Estos medios de comprobación, quedan tasados en un listado del 

propio articulado. 

• En el Artículo 7 del Reglamento, establece el redactado acerca de las 

disposiciones contractuales que deben contener los contratos. Dispone 

que21  

 
20 https://bit.ly/3fLJpuH 
21 https://bit.ly/3kBS4mX 



Desafíos Jurídicos ante la Decisiva Transformación de los Médios de Comunicación... (p. 38-63) 59 

 

 
CANTALEJO, M. M. Desafíos Jurídicos ante la Decisiva Transformación de los Médios de Comunicación: ¿Es Posible 
el Equilibrio entre los Derechos de Autor y los Nuevos Modelos de Negocio, Considerando el Panorama Actual 
Cambiante? The Law, State and Telecommunications Review, Brasilia, v. 12, no. 2, p. 38-63, October 
2020. 

 

“será inaplicable toda disposición contractual, incluidas las celebradas 
entre los prestadores de servicios de contenidos en línea y los titulares 
de derechos de autor o derechos afines, o los titulares de cualquier otro 
derecho sobre el contenido de servicios de contenidos en línea, así 
como las celebradas entre dichos prestadores y sus abonados, que sea 
contraria al presente Reglamento, incluidas aquellas que prohíban 
dicha portabilidad o la limiten a un determinado período de tiempo". 

 

• Sobre la cuestión de protección de datos de carácter personal, el Artículo 

8 dispone que el tratamiento de datos personales se efectuará para los 

fines de comprobación del Estado miembro de residencia del abonado en 

virtud del Artículo 5, se llevará a cabo de conformidad con las Directivas 

95/46/CE y 2002/58/CE. En particular, la utilización de los medios de 

comprobación de conformidad con el Artículo 5 y todo tratamiento de 

datos personales se limitarán a lo que sea necesario y proporcionado para 

alcanzar su objetivo. Podemos ver que el tratamiento se limita mucho a 

las finalidades que conlleva los objetivos del Reglamento, no obstante, 

quedan en el aire cuestiones como el uso de los datos recabados 

utilizados para terceros o no, o el uso en el tiempo de los datos del 

prestador de servicios de contenidos en línea. Además de establecer las 

consecuencias en el hipotético caso de incumplimiento de esta cláusula. 

UNA APROXIMACIÓN A LAS REGULACIONES 

LATINOAMERICANAS MÁS IMPORTANTES 

Según los estudios recientes y publicaciones en revistas, se puede decir que 

en Sudamérica hay un patrón de convergencia de las políticas públicas 

implementadas por los países respectivos con motivo de la adopción del estándar 

de transmisión de la TDT.  

Según el informe de la revista Cetl.la22, en Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela existe una legislación que regula la TV de 

pago como servicio de telecomunicaciones y otra que la regula como proveedora 

de contenidos audiovisuales.  

Por lo tanto, observamos como esa distinción, como en la legislación 

española. En estos países, con excepción de Venezuela, hay una autoridad 

responsable de regular la TV de paga como servicio de telecomunicaciones y otra 

 
22 AGON. La TV por Suscripción en un Entorno Convergent. Montevideo: 

Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la), 2019, p. 

17.  
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de regularla como proveedora de contenidos audiovisuales. Por otro lado, en 

México, Paraguay y Uruguay, existen legislaciones que abordan tanto los aspectos 

de telecomunicaciones como de contenidos y publicidad audiovisual. No obstante, 

solo en Paraguay la autoridad sectorial regula de manera integral a la TV por 

suscripción. En México, la autoridad sectorial regula casi todos los aspectos del 

servicio de TV por suscripción, con excepción de la clasificación de contenidos 

que le corresponde a la Secretaría de Gobernación. Por último, en Uruguay, una 

autoridad se encarga de regular los aspectos de telecomunicaciones, mientras que 

otra regula los contenidos y la publicidad. 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y 

CONCLUSIONES 

Partimos de la base, donde el avance tecnológico comporta una obligación 

de adaptación y configuración a un marco jurídico que dé respuesta a la realidad 

en cada lugar y cada tipo de sociedad, siendo internet el gran protagonista de este 

avance tecnológico. La nueva manera de consumir contenidos audiovisuales se 

enmarca dentro de los principios del libre mercado y de la libre competencia. 

Para determinar por qué caminos futuros deberían ir las políticas públicas 

para dar respuesta al supuesto que indicábamos arriba, vamos a señalar 

seguidamente que aspectos hay que reforzar para ello: 

La explotación del contenido audiovisual. 

Debido a la mercantilización del consumo audiovisual actual, este proceso 

llevado a cabo desde el modelo tradicional, hasta el actual, debe responder a los 

derechos de explotación y propiedad intelectual. El modelo tradicional, basado 

estrictamente en garantizar el derecho a la información, y por ende, configurado 

como un modelo de servicio público, en contraposición al modelo de televisión 

de los concesionarios privados. Por este motivo es necesaria, la regularización 

para todos los operadores, de manera que queden obligados a ofertar una 

información audiovisual determinada. En España, diversas regulaciones hacen 

cargo de ello.  

Conforme a la Ley de televisión privada y el pliego concesional, acuerdo 

aprobado por el Consejo de Ministros de 20 de enero de 1989, donde establece la 

vinculación de los operadores privados de radiotelevisión, en cuanto se les exige 

“difundir gratuitamente y con indicación de su origen las comunicados y 

declaraciones en cualquier momento y en razón de su interés público el gobierno 

estime necesarios”. De la misma manera, el Real Decreto 409/1993, de 18 de 

marzo, por el que se aprueba el reglamento técnico y de prestación del servicio de 

televisión por satélite y de servicio portador soporte del mismo. Se establecía 
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dicha, obligación para las entidades gestoras del servicio de televisión por satélite. 

No obstante, dicho reglamento fue derogado por el real decreto 136/1997 y por lo 

tanto también este reconocimiento expreso de la obligación.  

Por todo ello, y por la situación descrita en este trabajo, es decisivo 

establecer una regulación y determinar organismos que se encarguen de velar por 

el cumplimiento de una programación determinada para todos los operadores sean 

privados o no. Esta obligación además obedece a un sistema transparente, y que 

debe responder a una finalidad de interés público y General. 

La vocación del servicio público. 

Sobre el concepto de servicio público hay diferentes interpretaciones. En 

primer lugar, el servicio público se entiende como garantía de información, 

basándonos en el modelo tradicional el servicio público quedaba muy diáfano. 

Actualmente en un sistema liberalizado y con medios privados, esta función o 

vocación debe coexistir con la función pública que ejerce la televisión pública 

estatal. 

Desde la Unión Europea se ha expuesto en diversas consideraciones que el 

servicio público es fundamental tanto en medios de comunicación de titularidad 

pública, como en entes de titularidad privada, ya que lo que debe prevalecer es el 

conjunto de prestaciones encaminadas a ofrecer un servicio público. En este 

sentido la resolución del parlamento europeo acerca de la función pública en una 

sociedad multimedia de 1996, hace referencia a la necesidad de determinar el 

concepto función pública en los medios audiovisuales. En dicha resolución que 

recoge la importancia social de los medios como herramienta para hacer efectivo 

el derecho en la libre comunicación. 

Por consiguiente, dando sentido al sistema audiovisual actual es necesario 

priorizar el servicio público y regularlo a través de la Ley. En España recogiendo 

las Políticas Europeas, en la Ley 7/2010, de 31 de marzo General de la 

Comunicación Audiovisual, establece con carácter general del servicio público de 

comunicación audiovisual vinculado a todos los entes, así como las prohibiciones 

y obligaciones relacionadas con la actividad prestada por el sector público, por un 

lado, y del sector privado, por otro, como por ejemplo: 

 

• Programas informativos de edición propia. 

• Financiación pública exclusiva para contenidos en función del servicio 

público. 

• Servicio público acorde a principios de transparencia. 

• Supervisión por órganos oficiales del prestador de servicio público. 

• Procedimientos de control reglados para la financiación pública. 
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Para terminar este estudio una vez mencionadas las líneas que se deberían 

seguir a través de políticas públicas, el tenemos que señalan algunas reflexiones 

finales. 

En el panorama europeo, como hemos contextualizado en anteriores 

apartados, cada vez más, se constata una mayor implicación de la unión europea, 

que rema a favor de la unificación jurídica de algunos aspectos en el mercado 

único digital. Ejemplo de ello a lo hemos visto en el Reglamento 2017/1128 del 

Parlamento Europeo del consejo de 14 de junio del 2017, relativos la portabilidad 

transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior. Este 

Reglamento supone un paso adelante hacia el uso de plataformas digitales 

audiovisuales, abordando una cuestión transfronteriza y estableciendo facilidades 

para usuarios y prestadores de servicios. No obstante, hay que decir que, aunque 

este reglamento tiene sus lagunas, como por ejemplo las consecuencias jurídicas 

por incumplimiento del prestador de servicios de contenidos o con la 

interpretación acerca del concepto de temporalidad, los derechos de autor y los 

derechos remuneratorios, siguen permaneciendo en manos de cada Estado 

Miembro, reforzando de este modo la territorialidad de los derechos de autor. 

En cuanto a la incidencia de las plataformas tecnológicas, hemos de decir 

que actualmente no tenemos datos concluyentes acerca del impacto relacionado 

con el empleo. Lo que sí se ha observado es la evolución laboral, constatado un 

cambio del empleo asalariado hacia el empleo autónomo. Tal circunstancia, en 

varios puntos de Europa y especialmente en España supone una problemática 

acerca de la consideración laboral del trabajador en este tipo de plataformas. 

Actualmente, se encuentran en sede judicial diversos conflictos relacionados con 

plataformas dedicadas al transporte y al reparto en referencia a la afectación de 

los derechos laborales y condiciones de trabajo de trabajador. 
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Abstract 

Purpose – The study establishes the determinants of investment in fixed broadband 

networks and, in particular, to evaluate the impact of economic competition on it, we 

present a panel model on fourteen countries, including four Latin American. The model 

uses quarterly data for the period from 2013 to 2018. 

Methodology – The adopted approach is based on the debate on the relationship between 

competition and investment, on economic theory, and on findings of studies on the 

association within investment and competition oriented to European countries and the 

United States. 

Findings – Derived from the results, evidence is provided on the existence of a positive 

relationship between competition and speed of fixed broadband services. The analysis 

identifies that competition, in services as well as between networks, is favorable for the 

investment of fixed broadband services. Likewise, the expansion of digital audiovisual 

entertainment services, the penetration of IoT services, and the higher penetration of 

mobile broadband, favorably influence investment in networks. 

Practical Implications – This result provides useful information for policy design in the 

telecommunications sector. Encouraging network expansion, some regulatory 

recommendations are to be presented. Additionally, this study provides information for 
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countries that have not been included in this topic, specifically Mexico and others in the 

Latin American region. 

 

Keywords: Investment. Economic Competition. Networks. Telecommunications. 
 

Resumen 

Objetivo – El objetivo del estudio es investigar los determinantes de la inversión en redes 

fijas de banda ancha y, en particular, evaluar el impacto de la competencia económica sobre 

la misma. Con tal fin, se presenta un modelo de panel que incluye catorce países, de los 

cuales cuatro son latinoamericanos. 

Metodología – El modelo usa datos trimestrales para el periodo de 2013 a 2018 y se enfoca 

a determinar la relación entre competencia e inversión, sustentado en la teoría económica 

y en hallazgos de estudios sobre dicha relación orientada a los países europeos y a Estados 

Unidos. 

Resultados – Derivado de los resultados, se aporta evidencia sobre la existencia de una 

relación positiva entre competencia y velocidad de los servicios de banda ancha fija. El 

análisis sugiere que la competencia en servicios, así como la competencia entre redes, son 

favorables para la inversión de los servicios de banda ancha fija. Así también, la expansión 

de servicios digitales de entretenimiento audiovisual, la penetración de los servicios de IoT 

y la mayor penetración de la banda ancha móvil, influyen favorablemente sobre la inversión 

en redes. 

Implicaciones Prácticas – Este resultado aporta información útil para el diseño de política 

en el sector de las telecomunicaciones, se presentan algunas recomendaciones regulatorias 

para incentivar la expansión de las redes. Además, aporta información para países que no 

han sido estudiados en esta materia, específicamente México y otros de la región 

latinoamericana. 

Originalidad – Descreva aqui se o artigo preenche uma lacuna no estudo da regulação ou 

sua importância para a prática do(s) setor(es) envolvido(s).  
 

Palabras Clave: Inversión. Competencia Económica. Redes. Telecomunicaciones. 

 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo reciente de los servicios digitales que se prestan a través del 

Internet ha transformado la manera en la que las personas viven. Este impacto 

cubre todas las áreas de actividad productiva y del ámbito privado, como las 

comunicaciones, las compras, el acceso a los servicios de salud, financieros y 

educativos, entre otros. Esta evolución favorece el crecimiento económico (AL-

MUTAWKKIL et al, 2009; PRADAHN et al, 2014), la productividad y la 

eficiencia (SHAHIDUZZAMAN Y ALAM, 2014), ya que este desarrollo reduce 

los costos de las transacciones, mejora la calidad de los servicios y facilita la 

incorporación de nuevos modelos de negocio y la globalización de los mercados 

(AL-MUTAWKKIL et al, 2009; PRADAHN et al, 2014). Por lo anterior los 
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gobiernos en diversos países del mundo han destacado la importancia de la 

inversión en la modernización de las redes y en la incorporación de las nuevas 

tecnologías para la prestación de servicios de banda ancha (BA).   

Los gobiernos de distintos países han favorecido la aplicación de esquemas 

regulatorios que incentivan la competencia, ya que con ello se reducen los precios, 

y, por ende, aumenta la penetración de los servicios y la modernización de las 

redes. La competencia en la prestación de la BA puede generarse a nivel servicios, 

propiciando que existan diferentes prestadores que ofrezcan servicios a través de 

una misma red, o por la rivalidad entre diferentes redes (BRIGLAUER, 2016; 

OVINGTON et al, 2017; RAJABUIN et al, 2015). La competencia en redes se 

conoce como competencia inter-redes, por el término en inglés: inter-network 

competition. La de servicios se denomina competencia intra-redes (inter-network 

competition). 

Para generar la competencia en servicios, las autoridades han impuesto la 

obligación legal de la desagregación del bucle local1 (DBL), que es aplicable al 

operador dominante o establecido.2 Para la competencia en infraestructura, se 

usan medidas como la implementación de concesiones únicas para servicios 

convergentes3 y la compartición de infraestructura.4 

La inversión se propicia en los entornos de certeza jurídica y estabilidad 

macroeconómica, y desde luego responde a incentivos.  El primero y más 

mencionado en la literatura económica es la rentabilidad de la inversión. El 

desarrollo de nuevos servicios digitales que potencian el uso de las redes y 

generan una demanda adicional de capacidad provee esos incentivos, siempre que 

 
1 Más adelante en el estudio se presenta información sobre el concepto desagregación del 
bucle local y sus modalidades de aplicación.  Esta contempla normalmente el acceso no 
discriminatorio a la red del operador establecido y un precio regulado para el acceso. Este 
instrumento regulatorio promueve que otros proveedores tengan acceso al cliente final 
mediante el uso de la “última milla” de la red del operador establecido, lo que les permite 
dar servicios minimizando la inversión requerida. Cabe destacar que, en los servicios de 
telecomunicación, en ausencia de mecanismos regulatorios como la DBL, los fuertes 
montos de inversión necesarios para el despliegue de redes es una barrera de entrada al 
mercado.   
2 Se hace referencia al operador originalmente establecido o al que cuenta con la red más 
extensa. 
3 Con las concesiones únicas se permite que los operadores de redes provean diferentes 
servicios a través de una misma red.  
4 La compartición de infraestructura se refiere al uso, por uno o más operadores de redes 
de telecomunicaciones, de elementos de la infraestructura de otro operador. Su propósito 
es promover el despliegue de nuevas redes, al fomentar el acceso y uso compartido de 
elementos de infraestructura, como ductos y postes, de tal manera que se reduzcan los 
costos de los nuevos despliegues. El uso compartido de infraestructura normalmente se 
asocia a una obligación legal, mediante la cual el operador que controla, posee, tiene o 
ejerce los derechos sobre los elementos de la infraestructura, los comparte con otros 
operadores.  
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dicha demanda se pueda reflejar en rentabilidad para quienes invierten. 

Adicionalmente, la inversión se beneficia de la reducción de costos. 

El objeto de este estudio es determinar el impacto de la competencia en 

infraestructura y en servicios sobre la inversión. Así también, se evalúa en qué 

medida el desarrollo de nuevos servicios digitales ha impulsado la inversión en 

una muestra de doce países que incluye a cuatro latinoamericanos. El análisis del 

impacto de estas variables es importante ya que permite establecer 

recomendaciones respecto de la mezcla de política regulatoria que puede 

incentivar la expansión de las redes públicas.  

En el plano internacional existen estudios que han abordado el impacto de 

medidas como la DBL o la competencia entre redes. No obstante, los hallazgos 

de los distintos análisis son diferentes y se acotan a los países desarrollados.5 Por 

lo anterior, no se cuenta con una conclusión contundente respecto del efecto de 

este tipo de variables sobre el desarrollo de los servicios de BA fija y la inversión 

en países como México. Evaluar en este momento el efecto de los diferentes tipos 

de competencia, es también relevante dado el desarrollo de los servicios digitales 

sobre la demanda de redes fijas. También puede resultar de interés para el 

desarrollo de los proyectos regulatorios de las agencias reguladoras de los países 

Latinoamericanos, y las de los países desarrollados que han aplicado la DBL por 

un largo periodo, pero que lo revisan para propiciar la inversión en redes de nueva 

generación en el contexto actual del desarrollo digital.  

Los resultados obtenidos a partir de este estudio, sugieren que la 

competencia, en servicios y entre infraestructuras, ha tenido en una muestra de 

doce países un efecto favorable en la inversión medida a través de la calidad del 

servicio de BA. Las estimaciones también muestran que hay un efecto positivo 

derivado del desarrollo de servicios digitales, como los de entretenimiento de 

audio y video. La mayor penetración de otros servicios digitales que usan como 

respaldo las redes fijas, también ha contribuido favorablemente a la inversión, tal 

es el caso del Internet de las Cosas, o el mayor consumo de servicios móviles de 

BA.  En contraste, el estudio no captura un efecto del nivel de ingreso nacional 

sobre las decisiones de inversión en el periodo considerado. 

El estudio incluye en la primera sección las consideraciones sobre la 

inversión, la competencia y los servicios digitales; en el segundo apartado se 

aborda la inversión y en la tercera, la revisión bibliográfica sobre la literatura en 

 
5 Escobar-Briones (2015) presenta un estudio econométrico de panel para 22 países, en el 
que se incluye a México. Se estima que el acceso desagregado al bucle local de la red de 
telecomunicación fija tiene efectos favorables sobre la penetración de la BA, y que este 
efecto positivo se extiende por un periodo de tiempo importante. Véase: Escobar-Briones, 
R. (2015). La Desagregación del Bucle Local. Un enfoque de Largo Plazo. Disponible en:  
http://centrodeestudios.ift.org.mx/documentos/publicaciones/1desagregacion_del_bucle_l
ocal.pdf. 
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el tema. En la cuarta sección se desarrolla un modelo econométrico para evaluar 

las variables explicativas respecto de la penetración de la velocidad de los 

servicios de BA que se prestan a través de las redes fijas. Con base en estos 

hallazgos, en la sección cinco se presentan las conclusiones y recomendaciones 

del estudio y, en el último apartado, se incluye la bibliografía en la materia. 

LA INVERSIÓN Y LOS SERVICIOS DIGITALES 

Evolución Reciente de los Servicios Digitales 

A introdução se destina a expor em parágrafos próprios: 1) a justificativa 

da importância do tópico escolhido El ecosistema digital está constituido por tres 

componentes. El primero lo integra la infraestructura, que es de carácter 

multifactorial, e integra la instalación y funcionamiento de redes de 

telecomunicaciones que permiten la conectividad local, nacional e internacional a 

través de servicios de transmisión, almacenamiento y procesamiento de datos. 

Puede ser activa o pasiva, engloba todas las instalaciones, construcciones y el 

equipamiento electrónico para proveer servicios de comunicaciones, tanto de voz, 

imágenes, mensajes o de datos. El despliegue de infraestructura se sujeta a 

importantes costos directos, de oportunidad y de transacción, por lo que las 

inversiones se dirigen normalmente a las áreas más densamente pobladas y con 

mayor capacidad económica y que son las que cuentan con un mayor 

equipamiento. Cabe destacar que las disparidades en la infraestructura pueden 

incidir en el potencial de crecimiento y desarrollo de las distintas regiones de un 

país (SHAHIDUZZAMAN et al, 2014), acentuando la brecha en el desarrollo 

regional.  

El segundo componente lo integra la industria de la tecnología de la 

información y la comunicación, y cubre las actividades de programación para 

generar productos informáticos que realicen funciones útiles para los usuarios 

(software, aplicaciones) y el ensamblaje de equipos electrónicos (hardware) para 

su ejecución y uso. El factor humano es el tercer componente, ya que se requieren 

ciertas habilidades para que los individuos en sus hogares y empleos aprovechen 

la infraestructura, el software y el hardware (apropiación).  

Este estudio se centra en la inversión para el desarrollo de la infraestructura 

de red necesaria para prestar los servicios de BA fija, y que se traduce en una 

mayor calidad de los servicios. A pesar de su relevancia, no se abordan los 

aspectos relacionados con el factor humano o el desarrollo de software y 

hardware. 

La expansión de la BA fija ha favorecido el surgimiento de servicios 

digitales que se prestan a través del Internet. Así también, se da la causalidad en 

sentido inverso, ya que el desarrollo de aplicaciones y servicios sobre el Internet 

incentiva el consumo de servicios de BA y por tanto el uso de las redes. 
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Específicamente, los servicios Over the top (OTT, por sus siglas en inglés) 6 

dependen del proveedor de acceso a Internet. A mayor uso de datos, se requiere 

más capacidad en la infraestructura y, por lo tanto, de mayor inversión por parte 

de los operadores que prestan el servicio de redes. Asimismo, los servicios OTT 

crean la necesidad de contar con mejores servicios de BA, lo cual provoca un 

interés por parte de los usuarios que buscan adquirir accesos de banda ancha con 

mayor velocidad y calidad.7 

Los OTT cubren una amplia variedad de funciones y contribuyen en todas 

las áreas de la vida de las personas, como la comunicación interpersonal, el 

entretenimiento, los negocios y el acceso a servicios educativos, de salud y 

financieros, entre otros. Las aplicaciones sobre el Internet han permitido también 

el desarrollo de las sociedades de colaboración que abarcan actividades como el 

hospedaje y el transporte público. Su dinamismo responde a la facilidad de uso, 

la amplitud de funciones, el menor precio al que se ofrecen (incluyendo los 

servicios gratuitos), el servicio a la carta, la posibilidad de acceder a ellos a través 

de dispositivos móviles, así como a la mayor penetración de los dispositivos 

inteligentes y, desde luego, de la adecuada prestación de servicios de BA de 

calidad.  

La evolución reciente de los OTT ha tenido un impacto en los ingresos de 

los operadores tradicionales de telecomunicaciones en diversos países (Véase 

Gráfica 1). La expansión de los servicios de BA ha reducido los ingresos 

derivados de la venta de servicios tradicionales como el de voz (fija y móvil), 

 
6 Los servicios OTT se definen como “servicios de aplicaciones y contenidos sobre la red” 
y se abrevian con base en las siglas de su denominación en inglés: Over The Top. No hay 
una definición única de este concepto. La Unión Europea (UE) ha clasificado estos 
servicios en tres categorías (BEREC, 2016, Report on OTT Services, BoR (16) 35, 38p, 
https://bit.ly/2RvYh6U): 1) los OTT que califican como servicios de comunicación 
electrónica, que incluye los que tienen posibilidad de conexión al servicio público de 
telefonía (Skype, por ejemplo); 2) servicios que no son de comunicación electrónica pero  
potencialmente pueden competir con esos servicios (voz y mensajería instantánea, 
WhatsApp, entre ellos); 3) otros servicios como el comercial, música, video, hotelería, etc. 
(Amazón, AB&B, entre otros). Por su parte, la UIT (UIT, 2017, Economic Impact of OTTs, 
páginas 4 y 5, https://bit.ly/2Rti3zJ), considera que los servicios OTT son aquellos que se 
prestan en línea y que pueden ser sustitutos de los servicios tradicionales de 
telecmunicaciones y de contenido audiovisual. Esta definición corresponde al inciso 2 y 
parcialmente el 3 antes descritos, con base en la clasificación de la UE. Para fines de la 
descripción que se presenta en esta sección, se incluyen todos los servicios OTT dado que 
todos ellos integran la economía digital. Para fines del ejercicio numérico, se incluyen 
cifras correspondientes al uso de OTT de entretenimiento de audio y video, por ser esta la 
información estadística disponible.Cabe destacar que esta categoría de servicios OTT es la 
que en mayor medida consume capacidad de las redes y por tanto, la que genera mayor 
presión a la inversión.  
7 Idea similar en: IFT, 2018, “Visión regulatoria de las telecomunicaciones y la 
radiodifusión, 2019-2023”, p. 32, https://bit.ly/2ZGjsHN. 
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mensajería (SMS) y video, a la vez que crecen los correspondientes a la venta de 

acceso a servicios de BA (datos). Lo anterior impacta las decisiones de inversión 

en redes. 
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Gráfica 1. Ingresos y Proyecciones de los Ingresos por Tipo de Servicio. 2014-2019. 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de Ovum y BIT-IFT. 

 

 

 

Otro desarrollo digital reciente que genera un mayor uso del espectro 

radioeléctrico, pero también en las redes fijas, es el denominado Internet de las 

Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). El IoT se refiere a las aplicaciones que 

conectan objetos a través de las redes y que generan información sobre su 

operación y entorno. Las tecnologías de identificación de las radiofrecuencias son 

también parte del IoT (CUEVAS, 2018).  

El IoT aumenta de manera importante las comunicaciones entre 

dispositivos y objetos, lo que conduce al surgimiento de redes complejas en torno 

a las personas. Estas redes tendrán un efecto social positivo, en el ámbito del 

monitoreo de la salud, la educación, la agricultura, el transporte, las manufacturas, 

las redes eléctricas, entre otras actividades. El desarrollo del IoT genera el 

intercambio y análisis de cantidades masivas de datos, para lo cual se requiere 

espectro en frecuencias variadas8, que den soporte a una gran diversidad de usos 

y aplicaciones, para las cuales resulta clave la calidad del servicio. 

Estados Unidos, Italia y Francia son países con mayor penetración de IoT. 

En México, se reportaron 6.5 conexiones de IoT por cada 100 habitantes en el 

primer trimestre de 2019 (Gráfica 2).  

 

 

 

 
8 De acuerdo con el reporte de la agencia Berec (Body of European Regulators for 
Electronic Communications), los servicios de IoT que requieran tecnologías móviles 
podrán adaptarse a frecuencias como: 700, 800 y 900 MHz; 1450 MHz; 1800 MHz; 2 y 2.6 
GHz y 3.4 a 3.8 GHz. Documento disponible en: https://bit.ly/2RroOS. 
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Gráfica 2. Penetración de Servicios IoT, 2013-1T 20199. Fuente: Elaboración Propia con Datos de 

Ovum y GSMA. 

Competencia en Servicios y Competencia entre Infraestructuras 

La competencia en los mercados genera beneficios para los usuarios, ya 

que los distintos oferentes promueven un proceso en el que se reducen los precios 

y elevan la variedad y la calidad de las ofertas de los servicios buscando ganar 

consumidores y aumentar su participación en el mercado. La reducción de los 

precios se traduce en mayores ventas, y estas generan actividad productiva y 

empleo. En un escenario estático, sin innovación sustantiva10, la competencia es 

ideal para el consumidor, que pagará los menores precios posibles. En este 

escenario los precios sólo recuperarán en el largo plazo los costos de capital. Este 

enfoque posee elegancia y simplicidad teórica, pero debe completarse con la 

perspectiva dinámica de la industria en la que la competencia genera también la 

innovación en la eficiencia productiva. 

Además de distinguir entre la competencia estática y la dinámica, la 

bibliografía económica distingue dos tipos de competencia en los servicios de 

telecomunicaciones. La primera, la competencia en servicios o intra-plataforma, 

se basa en la prestación de los servicios por parte de diferentes operadores o 

autorizados, pero a través de una misma red. En los servicios de telecomunicación 

fijos, este tipo de competencia se logra a través de la imposición de disposiciones 

 
9 La penetración se define como conexiones IoT celulares con licencia por cada 100 
habitantes. Los datos incluyen las conexiones con licencia, se excluyen las conexiones que 
se dan con espectro no licenciado 
10 El concepto de innovación en el enfoque estático contempla los avances que reducen los 
costos de producción dentro de los límites del mercado bajo análisis, produciendo las 
mismas variedades de productos y no como una innovación que crea un mercado totalmente 
nuevo, y que daría un enfoque dinámico. 



Competencia y su Impacto en la Inversión en Redes de Telecomunicaciones... (p. 64-90) 73 

CONDE-MENCHACA, N. M; ESCOBAR-BRIONES, R. Competencia y su Impacto en la Inversión en Redes 
de Telecomunicaciones en un Entorno Digital. The Law, State and Telecommunications Review, Brasilia, 
v. 12, no. 2, p. 64-90, October 2020. 

reglamentarias que obligan al operador establecido, que administra la red local, a 

dar acceso a otros oferentes para que puedan proveer servicios al cliente final y 

competir en la prestación de los servicios. Esta regulación es la denominada 

desagregación del bucle local, DBL, que contempla normalmente el acceso no 

discriminatorio a la red del operador establecido y un precio regulado para dicho 

acceso (Véase Gráfica 3). Este mecanismo evita la duplicación de las redes, y 

reduce el monto de las inversiones necesarias para poder prestar servicios, 

haciendo más contestable el mercado.  

Técnicamente la DBL puede realizarse en tres distintas modalidades, 

dependiendo del punto físico de la red a partir del cual se realice y del alcance de 

las bandas que se pongan a disposición de los operadores solicitantes (huéspedes), 

a saber: la DBL completa; el acceso indirecto o bitstream y la reventa11. Las 

modalidades presentan mayor a menor grado de apertura o de entrega de control 

de la red, y también implican mayor grado de inversión por parte del solicitante 

en la medida que la desagregación es mayor.  

Gráfica 3. Esquema de la Última Milla y la Desagregación del Bucle Local12. Fuente: Unidad de 

Política Regulatoria del IFT. 

 

La DBL completa reduce sustancialmente las inversiones que los 

operadores fijos requieren para participar en el mercado de BA fija. Los esquemas 

de bitstream y reventa promueven la entrada de nuevos oferentes, y así la 

competencia. La literatura sugiere que con la regulación de DBL se genera la 

denominada “escalera de inversiones” (Cave, 2006), de acuerdo a la cual los 

nuevos oferentes ingresan al mercado bajo el esquema de reventa que requiere 

 
11 Estas tres modalidades pueden desagregarse aún más, distinguiendo: la DBL compartida 
(line sharing) en la que el solicitante adquiere sólo la frecuencia alta del bucle de cobre en 
toda su trayectoria con lo que puede ofrecer el servicio de datos y el arrendador conserva 
la provisión del servicio de voz (que se presta en la frecuencia baja del bucle); o la 
desagregación completa o compartida a nivel del sub-bucle.  
12 Con la DBL los competidores se instalan en la central del operador establecido a través 
de la coubicación de equipos, lo que les permite acceder al usuario final.  

Bucle Local o Última Milla DBL* Acceso Indirecto 
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menos inversión, y al integrar una clientela suficiente, transitan a esquemas como 

la DBL completa, invirtiendo en cierta infraestructura, lo que les permite 

diferenciar sus servicios y aumentar su capacidad competitiva. La DBL reduce así 

las barreras a la entrada al mercado. El planteamiento sugiere que, en la medida 

que esos entrantes concentren una masa crítica, tendrán incluso incentivo a tender 

su propia red. 

La segunda modalidad de competencia en los servicios de BA fija surge 

por la coexistencia de diferentes redes, como las de fibra óptica o cable. A través 

de este último se ha ofrecido tradicionalmente la televisión de paga, pero 

actualmente, gracias a la convergencia tecnológica, es posible prestar también 

servicios de voz y de BA. La competencia entre diferentes infraestructuras o 

plataformas tecnológicas se potencia ampliándolas, modernizándolas y 

aprovechando la convergencia, que permite a todas las redes integrarse a los 

mismos mercados. Esta modalidad es la competencia inter-plataforma.  

La competencia inter-plataforma ocurre normalmente en localidades en 

las que se cuenta con algún despliegue alternativo de infraestructuras de red (cobre 

y cable). En los últimos años, el tráfico de datos ha crecido sustancialmente, 

promoviendo la expansión de las redes de fibra óptica, beneficiando 

especialmente las zonas de alta densidad poblacional y de mayor capacidad 

económica.  

En general, se aprecia que los países no tienen una propuesta tecnológica 

única para la prestación de BA (Gráfica 4). Así, por ejemplo, en los Estados 

Unidos cerca de 85 de cada 100 hogares cuentan con servicio de BA fija; de esos, 

más del 52 recibe el servicio a través de redes de cable, sólo 17 a través de las 

redes de cobre (xDSL) y 12 con redes de fibra. En el Reino Unido, la situación es 

al revés, las redes de cobre cubren a 74 de los hogares con servicio de BA, las de 

cable el 18 y las de fibra 1, para lograr una penetración por hogar de 93 de cada 

cien. Así también en Francia, las redes de cobre cubren cerca del 68 de los 

hogares, las de cable 11 y la fibra 17 de los hogares. España destaca por el 

desarrollo de redes de fibra con 48 hogares de cada cien, pero tiene una 

penetración total de BA de 81 hogares. México, Brasil y Colombia han logrado 

niveles más elevados de penetración de los servicios de fibra óptica que el Reino 

Unido y Alemania, pero reportan mayor rezago al considerar todas las 

tecnologías.   

En México, se constata la existencia de diferentes tipos de redes que 

permiten ofrecer los servicios de BA (Gráfica 5). Particularmente en los últimos 

cuatro años, las redes de cable se han expandido a una tasa (pendiente de la curva) 

mayor. En el cuarto trimestre de 2018 las redes de cobre siguen siendo el principal 

medio de prestación del servicio de BA con 28 hogares de los 51 de cada cien que 

cuentan con el servicio; se estima que en 19 y 4 de cada cien hogares el servicio 
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se prestó a través de redes de cable y fibra, respectivamente. También es posible 

establecer que, a pesar del avance logrado, persiste la brecha digital en México, 

al igual que en otros países de América Latina (Gráficas 4 y 5). A manera de 

ejemplo, en Brasil sólo 39 de cada 100 hogares contaban con el servicio y en 

Colombia la penetración fue de 45. Al rezago se agrega que las localidades de 

menor población e ingresos son las más afectadas, lo que acentúa la disparidad 

económica entre regiones. Por tanto, es relevante estudiar los determinantes de la 

inversión y la relación de esta con la competencia. Este tipo de análisis contribuye 

a complementar las estrategias y políticas públicas, especialmente si el objetivo 

es la transición a redes de fibra.  

 

Gráfica 4. Penetración del Servicio de BA Fija en Hogares por Tipo de Tecnología 1T-2019. 

Fuente: Elaborado a partir de Banco de Indicadores de Telecomunicaciones-IFT y Ovum. 

 

Gráfica 5. México. Penetración del Servicio de BA Fija en Hogares por Tipo de Tecnología 2001-

2018. Fuente: Elaborado a partir del Banco de Indicadores de Telecomunicaciones-IFT y Ovum. 



76 Competencia y su Impacto en la Inversión en Redes de... (p. 64-90) 

 

CONDE-MENCHACA, N. M; ESCOBAR-BRIONES, R. Competencia y su Impacto en la Inversión en Redes 
de Telecomunicaciones en un Entorno Digital. The Law, State and Telecommunications Review, Brasilia, 
v. 12, no. 2, p. 64-90, October 2020. 

CONSIDERACIONES SOBRE LA INVERSIÓN 

La relación entre Inversión y Competencia 

En los últimos años, el objetivo de la política regulatoria se ha desplazado 

de la competencia hacia la promoción de la inversión en redes de nueva 

generación (VOGELSANG, 2017). Lo anterior, debido a la insuficiente inversión 

por parte de los operadores privados y la creciente necesidad de expandir las redes 

de un sector con importantes repercusiones a nivel de la producción y el consumo 

(GANUZA, PERCA Y VIECENS, 2011).  

En la década de los noventa, la competencia se promovió a través de la 

DBL para incentivar la inversión en redes de telecomunicación, bajo la premisa 

de que los nuevos entrantes al mercado necesariamente invertirían y estimularían 

a través de la competencia la inversión del operador ya establecido.  En los 

servicios fijos la competencia se incentivó además por la existencia de redes 

paralelas que usan otra tecnología, pero esta opción se acotó normalmente a las 

zonas densamente pobladas y de mayor capacidad económica, persistiendo la 

ausencia de servicios en algunas regiones y la necesidad de ir aumentando la 

calidad de las redes. 

En este contexto ha cobrado relevancia el debate en torno a la relación que 

hay entre la competencia e inversión. Al respecto, Hougbonon et al (2016) 

abordan los estudios antagónicos de Schumpeter (1942) y Arrow (1962), 

destacando que la visión de Schumpeter considera que en mercados más 

concentrados las grandes empresas tienen más probabilidades de invertir, 

mientras que Arrow sustenta que la competencia es el principal motor para 

estimular la inversión, ya que sirve de medio para innovar y escapar de la presión 

competitiva. Hougbonon et al agregan que la relación entre competencia e 

inversión es ambigua, ya que hay diferentes estudios empíricos que llegan a 

conclusiones distintas. Así, por ejemplo, Sacco y Schmutzler (2011) encuentran 

una relación entre competencia e inversión en forma de “U” (citado en 

HOUGBONON et al, 2016), mientras que Aghion et al (2002) y Hougbonon et 

al (2016) estiman que dicha relación queda mejor ejemplificada como una “U” 

invertida. En los últimos años, se ha concluido en general, que es este último 

planteamiento (relación de “U” invertida) el que tiene mayor sustento (Vogelsang, 

2017).  

Los estudios que encuentran que la relación entre competencia e inversión 

es positiva incluyen los de Ridder (2008); Rajabuin et al (2015), Ovington et al 

(2017) y Garrone et al (2015). Este último, por ejemplo, analiza 18 países de la 

OCDE y aporta evidencia sobre el efecto benéfico de la DBL. Lo anterior siempre 

y cuando este mecanismo regulatorio se traduzca en una mayor competencia, la 

cual incentivará inversión en mejora de la calidad del servicio de BA. Así también, 
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Rajabuin et al (2015) exploran el impacto de las políticas públicas sobre el cambio 

tecnológico y el desarrollo de la infraestructura de BA fija. Señalan que el 

tradicional modelo de política y la literatura relacionada tratan los incrementos de 

capital en las redes como una medida de la calidad de la infraestructura de BA 

fija. Sin embargo, las entradas de capital relativamente más altas no 

necesariamente se traducen en más calidad en las redes. Concluyen que los países 

exitosos en la promoción del acceso y la competencia en los servicios han 

desarrollado también redes que ofrecen mayor calidad.  

Distaso et al (2005) y Briglauer et al (2016) muestran que la competencia 

entre plataformas (cable y redes de cobre) tiene mayor impacto en la ampliación 

de BA fija, que la competencia en servicios a través de la DBL. Estos últimos 

incluyen en el análisis la competencia intermodal derivada de las redes móviles.  

Cave (2014) sintetiza los efectos esperados de la DBL:  

 

“Recientemente había poco consenso sobre los efectos de la DBL. Sin 

embargo, a la luz de numerosos estudios, parece que las siguientes conclusiones 

pueden establecerse con mayor certeza, al menos en cuanto se refiere a su 

aplicación a las redes de cobre de la gran mayoría de los datos europeos 

analizados: 1) La competencia inter-plataforma es un estándar de oro, que 

genera numerosos beneficios y (…); 2) La competencia basada en la DBL tiene 

por lo general resultados positivos, pero menos duraderos.  13”  

 

Para Crandall et al (2013) también es la competencia entre plataformas la 

que ha impulsado en mayor medida despliegue de BA fija. Encuentra que las 

nuevas redes de fibra que se están desplegando en Europa, pertenecen en gran 

medida a las compañías no reguladas, y no a las telefónicas originalmente 

establecidas sujetas a regulación. Otros autores añaden que la DBL puede 

desalentar la inversión debido al problema del servicio varado (VOGELSANG, 

2017) que describe en la siguiente sección. 

Como se aprecia en lo anterior, los distintos estudios han llegado a 

conclusiones diferentes. Algunos prueban que la DBL es necesaria para 

incrementar la BA; otros no encuentran esa relación, y sostienen que, más bien, 

es la existencia de plataformas tecnológicas alternativas, como la fibra o el cable 

coaxial modernizado con fibra óptica, la que impulsa la competencia. Los estudios 

que muestran una relación entre competencia e inversión en forma de “U” 

invertida ofrecen un punto conciliatorio entre ambos enfoques teóricos 

(SCHUMPETER Y ARROW) y ante los resultados empíricos diferentes. En este 

grupo es posible señalar el estudio de Aghion et al (2002) quienes estiman índices 

de Lerner para medir la competencia y encuentran la relación en forma de “U” 

 
13 Traducción libre a partir de Cave (2014) página 678.  
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invertida. Argumentan que cuando la competencia pasa de nula a niveles bajos o 

medios (el número de operadores en el mercado es pequeño) domina un efecto 

escape14que se caracteriza como la circunstancia en la que las empresas buscan 

obtener una ventaja frente a los entrantes, invirtiendo para diferenciarse y 

mejorando la calidad de su oferta. Otros autores como Shapiro, C. (2012) y Pedrós 

et al (2016) también concluyen que la amenaza de competencia y cierta 

competencia son adecuadas para la innovación, pero demasiada competencia 

puede ser contraproducente, ya que se trituran los márgenes de utilidad 

desalentando la inversión.  

Hougbonon et al (2016), utilizan datos de los operadores y encuentran una 

relación de “U” invertida en la que la inversión es máxima cuando las utilidades 

de los oferentes están por encima de una tasa del 37%; debajo de ese umbral, hay 

una relación negativa entre la competencia e inversión. El estudio encuentra 

también un efecto de largo plazo de la competencia sobre la inversión, el cual 

amplifica el impacto de corto plazo.  

Otros Determinantes de la Inversión 

Para fortalecer la inversión, los gobiernos de algunos países han buscado 

otras variables que inciden favorablemente en la inversión, y han promovido la 

aplicación de políticas públicas para expandir las redes. Entre estas se encuentra 

el otorgamiento de incentivos explícitos, como el abaratamiento de los costos 

asociados al despliegue de las redes, y el fortalecimiento de la demanda, de tal 

manera que las inversiones son más atractivas. Los incentivos usados cubren una 

amplia gama de opciones de participación gubernamental directa e indirecta. Esta 

incluye la aplicación de mejores condiciones de financiamiento en proyectos 

público privados; el aval gubernamental o créditos de banca pública; estímulos 

 
14 Este planteamiento fue originalmente presentado por Shapiro (2012) Competition and 
Innovation: Did Arrow hit the bull´s eye? In J. Lerner and Stern (Eds.), The rate and 
direction of inventive activity revisited (pp. 361-404). Chicago, Ilinois. University of 
Chicago Press. Shapiro señala que las contradicciones entre los planteamientos de 
Schumpeter y Arrow se eliminan al considerar que estos se sustentan en diferentes aspectos 
del proceso innovativo. Considera que hay tres principios que guían la relación entre 
competencia e innovación: la contestabilidad, que contempla las acciones que realizan los 
agentes para proteger u obtener ventas rentables al ofrecer un mayor valor agregado a los 
clientes; la apropiabilidad que establece la medida en la que el innovador puede capturar el 
beneficio social que resulta de la innovación, y las sinergias o creación de 
complementariedades entre los activos (economías de escala o alcance). Shapiro considera 
que la contestabilidad se presenta ex ante, por lo que la existencia de poder de mercado 
desalienta las inversiones. La apropiabilidad funciona expost y el poder de mercado que 
surge del producto nuevo genera incentivos a innovar. El efecto de Arrow se basa en la 
contestabilidad, mientras que la apropiabilidad es básica para el efecto schumpetiano, así 
también las sinergias.   
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fiscales a la inversión como la depreciación acelerada; subsidios directos al 

tendido de red; fortalecimiento de la demanda por BA fija a través de nuevos 

servicios en red y programas de capacitación para la población en general y para 

adultos, entre otras.  

La inversión pública directa es un instrumento recurrente en el desarrollo 

de nuevas redes en el contexto internacional, tal es el caso de Suecia, Suiza, Corea, 

Noruega y Australia, entre otros.  Finalmente, existen nuevos modelos de 

inversión compartida en infraestructura, en los Países Bajos y en Suiza, en donde 

los operadores están adoptando las redes de siguiente generación de acceso abierto 

como una propuesta de negocios para compartir y repartir los costos y riesgos 

(INSTITUTO BERKMAN, 2010; CRANDALL et al, 2013).  

En México, la Red Compartida es un proyecto de inversión público-

privado, mediante el cual se brindan servicios mayoristas de comunicaciones 

móviles de siguiente generación para cubrir a por lo menos el 92 por ciento de la 

población, favoreciendo así el acceso universal a las tecnologías de la información 

(CONTRERAS, 2018).  

El crecimiento del mercado y su rentabilidad son otros aspectos que 

inciden en la inversión. Como se señaló en la sección anterior, la expansión de la 

demanda está hoy en día determinada por el mayor número de suscriptores al 

servicio de BA fija y móvil, pero también por la evolución del consumo de los 

servicios de datos móviles, de los OTT, el IoT, lo que ha tenido un efecto en los 

ingresos de los operadores tradicionales de telecomunicaciones. La tendencia de 

estos servicios incide en las decisiones de inversión de los operadores. 

Las inversiones pasadas son otro aspecto que determina las decisiones de 

invertir. Esto es, las fuertes inversiones realizadas en años anteriores en mejorar 

y modernizar las redes de cobre necesarias para la DBL, pueden desalentar las 

nuevas inversiones en tecnologías más modernas como las de fibra óptica. Este es 

el principio del producto varado (stranded asset), respecto del cual Ganuza et al 

(2011) comentan para el caso de España, que la menor inversión por parte del 

operador establecido responde a que el despliegue de redes de nueva generación 

reduciría drásticamente el valor de sus activos actuales, algo que puede ser un 

factor importante para dicho operador dada su alta participación de mercado. Así 

también, Garrone et al (2015) señalan que si existe una sobreinversión en redes 

de BA de cobre (xDSL) o demasiada duplicación de red, no pueden esperarse 

elevados gastos de capital para el desarrollo de redes de BA de mayor calidad. Lo 

anterior, podría explicar en cierta medida la menor penetración de las redes de 

fibra óptica que se reporta en países como Alemania, Reino Unido e Italia. 

Cabe señalar que los productos varados surgen por los costos hundidos 

intrínsecos a las redes tradicionales, ya que, al surgir los nuevos productos, ya no 

se recuperan las inversiones. La depreciación lenta, las tasas impositivas elevadas 
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y los costos de financiamiento altos, tampoco son un incentivo a la inversión. En 

sentido contrario, la existencia de otros activos varados, como la infraestructura 

pasiva, puede tener un efecto positivo sobre la inversión en redes de nueva 

generación, ya que se reducen los costos de despliegue. 

Autores que han destacado el impacto de otros determinantes de la 

inversión son Bauer (2010) y Cava-Ferruela y Muñoz (2006).  El primero muestra 

que la penetración ha crecido debido la densidad poblacional y la propensión a 

usar tecnologías de la información. Los segundos, estudiando 30 países de la 

OCDE, prueban que la expansión de las redes de BA fija depende del PIB per 

cápita, además de la competencia entre las tecnologías. De hecho, para diversos 

autores, el análisis de la inversión no puede circunscribir su explicación a la 

apertura de la DBL, sino que responde a la interacción de diversas variables. Así, 

por ejemplo, Kongout et al (2014) concluyen que los países que han desarrollado 

una competencia inter-plataforma más intensa logran también una mayor 

expansión de sus redes de BA fija; pero consideran que la DBL es sólo uno de los 

muchos factores que inciden, entre los que destacan el PIB per cápita, la densidad 

poblacional y la tasa de población urbana de cada país. Estas dos últimas variables 

afectan los costos del despliegue de redes.  Estos autores consideran que es 

importante considerar también variables de la demanda de los servicios y el precio 

del acceso regulado al bucle local.  

En suma, la evidencia empírica actual sugiere que existen diferentes 

contextos y determinantes que influyen sobre la inversión en nuevas redes.  A 

continuación, se presenta un estudio que analiza el efecto sobre la inversión en 

nuevas redes derivados de la competencia en servicios y redes, y también otros 

aspectos relevantes en las decisiones de inversión. El modelo que se plantea en la 

siguiente sección permite obtener una visión integral de los determinantes de la 

inversión, sin perder de vista la perspectiva del regulador sobre variables como la 

DBL y la promoción de nuevos servicios digitales.  

MODELO 

Descripción del Modelo de Banda Ancha Fija y sus Variables 

Se plantea un modelo que mide el efecto de diversas variables en el 

mercado de BA fija sobre la inversión en redes. Se incluye tanto la competencia 

entre redes como la que se da entre servicios a través de la aplicación del esquema 

regulatorio de acceso abierto de DBL, y así también, el tamaño y dinamismo del 

mercado derivado del impacto de los servicios digitales, la capacidad de compra 

de los usuarios y los costos asociados al despliegue de las redes.  

La propuesta retoma el debate sobre la relación entre competencia e 

inversión (VOGELSANG, 2017; RAJABUIN y MIDDLETON, 2015; 

HOUGBONON et al, 2016; OVINGTON et al, 2017).  No se incluye en las 
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variables explicativas, los precios de los servicios de bucle desagregado, los 

cuales pueden desincentivar la inversión si se establecen a un nivel de costos. 15  

La decisión de omitir los precios responde a que los datos de estos se limitan a los 

países europeos, lo que excluiría del estudio a los países de América Latina que 

son de interés en esta investigación.  

La metodología empleada es de panel utilizando datos trimestrales del 

periodo de 2013 a 2018 para una muestra de 14 países, incluyendo países 

desarrollados y latinoamericanos (Cuadro 1). El esquema que se propone se 

sustenta en la teoría económica y los planteamientos y hallazgos por parte de 

autores diversos que han estudiado la relación en países europeos y Estado 

Unidos. El modelo se estimó en dos versiones, las cuales dan solidez a las 

conclusiones. 

 
Países Desarrollados América Latina 

Alemania Japón Argentina 

Canadá Países Bajos Brasil 

España Portugal Chile 

Francia Reino Unido México 

Italia Suecia  

Cuadro 1. Países Incluidos en la Muestra. Fuente: Elaboración Propia. 

Variable Explicada 

Inversión. Para medir la inversión se optó por utilizar la velocidad 

promedio del servicio de BA fija. Esta ha sido empleada por algunos autores como 

indicador de la inversión (RAJABUIN et al, 2015, por ejemplo). Lo anterior, en 

virtud de que los flujos de inversión en los últimos años, se destinan a mejorar, 

modernizar y extender las redes para la provisión del servicio de BA, lo que hace 

que la velocidad de la red fija sea un indicador adecuado. De manera alternativa, 

algunos autores han usado el Capex per cápita (BRIGLAUER et al, 2016; 

HOUNGBONON et al, 2016) o la penetración de BA fija (OVINGTON et al, 

2017; KONGAUT et al, 2014) como medida de inversión. La información 

disponible de la velocidad limita el estudio al periodo señalado.   

Una mayor inversión no siempre se traduce en mayor tasa de mejora de las 

redes, debido probablemente a las pérdidas de eficiencia (falta de disciplina 

competitiva), su impacto dependerá de la habilidad de los operadores en convertir 

ese gasto en despliegue de nuevas tecnologías. La mejora de las redes se evidencia 

 
15 Rajabuin et al (2015) y Ovington et al (2017) son autores que incluyen los precios del 
bucle local. En los últimos años, las autoridades regulatorias de algunos países han 
incrementado los precios regulados que aplican a las diferentes modalidades de DBL. Lo 
anterior a fin de incentivar la inversión por parte del operador de la red que da acceso. Cabe 
destacar que diversos estudios no incluyen esa variable explicativa. Véase Kongaut et al 
(2014). 
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a través de su calidad, por lo que la velocidad de las transmisiones es un buen 

indicador de esa calidad.  Al respecto, Rajabuin et al (2015) suponen que que las 

diferencias en calidad de la conectividad a Internet entre países es función de la 

variación de las entradas de capital pasadas, los costos de actualización y 

despliegue de redes, y la demanda de servicios de red. 

Variables Explicativas 

Competencia. Para capturar el efecto de la regulación de acceso DBL, que 

promueve la competencia en servicios, se incluye una variable dual (KONGAUT 

et al, 2014) que toma el valor de uno si al menos veinte por ciento de los accesos 

se proveen a través de DBL; y toma el valor de cero cuando no se aplica DBL o 

si su implementación es incipiente (provee menos de 20 % de los accesos)16. Cabe 

señalar que Ovington et al (2017) usan el porcentaje de líneas ofertadas a través 

de DBL sobre el total de líneas de banda ancha en el país, además de que distingue 

por tipo de DBL. Wallsten et al (2009) distinguen también por tipo de DBL. 

Para medir el efecto de la competencia entre redes se contempla un 

indicador sobre la participación de mercado de los accesos ofrecidos a través de 

tecnologías de cable y de fibra óptica. La existencia de redes alternativas a las de 

cobre (DSL), permite que los operadores tengan opción para la prestación de 

servicios a los usuarios finales. Este indicador mide propiamente la competencia 

entre redes. Cabe señalar que, Rajabuin et al (2015) utiliza la proporción de los 

accesos provistos con tecnología diferente a DSL (cable y fibra); y Wallsten et al 

(2009) incluye el número de accesos de fibra y los de DSL per cápita. 

Para medir la competencia en el mercado en general, se usa la participación 

de los entrantes en los servicios de BA fija, (GARRONE et al, 2015), 

específicamente se emplea la tasa de crecimiento de este indicador, a fin de 

capturar el impacto del cambio en la concentración. Esta última es adecuada para 

destacar la competencia en un mercado como las telecomunicaciones, el cual se 

caracteriza por barreras a la entrada derivadas de economías de escala y alcance, 

así como de los costos hundidos. La inclusión de esta medida da énfasis en la 

permeabilidad del mercado y la presencia y tendencia de las empresas distintas a 

la originalmente establecida.17 

 
16 La definición propuesta para la variable dual privilegia que el uso de la DBL tenga un 
nivel mínimo (que en esta ocasión se define como el 20% de los accesos). De esta manera, 
los casos de aplicación de la medida incipientes o marginales se agregan a los casos en los 
que la DBL no se implementa.  
17 En la literatura se han utilizado diferentes indicadores para medir la competencia. Los de 
uso frecuente son el Índice Herfindahl Hirshman, el índice de Lerner y las participaciones 
acumuladas de los diferentes oferentes, entre otras.  
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Los indicadores de DBL y de competencia entre redes se incluyen en 

ambos modelos, pero en el segundo, se adiciona la participación de mercado de 

los operadores entrantes como una medida adicional y general de la competencia.  

En este ejercicio (ambos modelos) no fue posible evaluar si la relación 

entre competencia e innovación tienen forma de “U” invertida (HOUGBONON 

et al, 2016, por ejemplo) o de “U” (SACCO y SCHMUTZLER, 2011), mediante 

la inclusión de un componente cuadrático del indicador de competencia. Lo 

anterior porque el periodo considerado es reducido, por la escasez de indicadores 

de velocidad de la red como medida de la inversión realizada. 

Rentabilidad Potencial de las Redes por el Crecimiento del Mercado 

Digital. Las inversiones responden en buena medida a la rentabilidad esperada 

después de que se realiza esta y, de manera específica, a la diferencia de utilidades 

que se espera obtener al realizar el proyecto de inversión respecto al punto de 

partida. Al respecto, Kongaut et al (2014) consideran que los aspectos de demanda 

son relevantes en estos modelos explicativos. La perspectiva de rentabilidad de 

las redes depende en buena medida del crecimiento de los servicios que se prestan 

a través de estas. Como se señaló previamente, en los mercados de 

telecomunicaciones los servicios a través del Internet son los que presentan un 

mayor dinamismo, mientras que los tradicionales acusan estancamiento e incluso 

reducción en diversos países analizados (Gráfica 1). Por lo anterior, se incluyen 

en el estudio variables que buscan capturar el tamaño del mercado y la tendencia 

de los servicios digitales. Específicamente: la penetración de IoT (crecimiento), 

la penetración de los OTT de video, la penetración de los servicios de BA móviles 
18 y de suscriptores de BA fija. Rajabuin et al (2015) incluye en sus estimaciones 

algunos de estos indicadores.  

Capacidad Adquisitiva del Mercado. Para la capacidad adquisitiva de 

cada país se incluye el PIB per cápita en dólares constantes (OVINGTON et al, 

2017). Alternativamente, en el modelo 2 se emplea una variable de la tasa de 

crecimiento del PIB per cápita. 

Costo de Despliegue de las Redes. Este es un aspecto central de las 

decisiones de inversión, que considera los costos relacionados con la instalación 

del cableado, las antenas y demás activos de infraestructura activa y pasiva. Desde 

luego, pueden incluirse también los costos de transacción, que incluyen el tiempo 

y la complejidad de los trámites necesarios para los despliegues. La información 

disponible no permite considerar todos estos aspectos. Por lo anterior, se utiliza a 

manera de aproximación, la densidad poblacional. Autores como Briglauer et al 

 
18 Kongaut et al (2014) estudian los efectos de la competencia inter-plataforma y en 
servicios sobre la penetración de BA fija. Consideran importante incluir entre las variables 
explicativas, la penetración de los servicios de BA móvil. Sin embargo, esos autores 
omitieron la variable por no contar con los datos adecuados. En este estudio el consumo de 
datos móviles refleja justamente esa variable. 
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(2016) y Hougbonon et al (2016) usan la densidad poblacional como medida del 

costo de despliegue.  

Resultados del Modelo 

Con la aplicación del método de panel se consideraron las opciones sobre 

los residuales de los efectos aleatorios y fijos, y se aplicó la prueba Hausman19, a 

fin de seleccionar la opción más conveniente. Bajo esta prueba se eligió el 

esquema de efectos aleatorios como la alternativa más adecuada, la cual fue 

estimada con coeficientes robustos. El Cuadro 2 muestra los resultados de la 

estimación de ambos modelos, para los cuales las variables independientes 

explican la dependiente con una 𝑅2 que toma valores de 90 y 88 por ciento. La 

prueba Ch𝑖2 es igual a cero en los modelos, esto es, menor a 0.05, lo que 

demuestra que los coeficientes estimados son diferentes de cero. Los coeficientes 

estimados son robustos. 

La aplicación de los modelos muestra en ambos casos una relación 

significativa (90 y 95 por ciento) y positiva entre la competencia en servicios DBL 

y la inversión. Este resultado es consistente con los hallazgos de otras 

investigaciones similares, y aporta información útil para el diseño de política en 

el sector de las telecomunicaciones en los países de América Latina. 

La competencia entre redes es también altamente significativa para 

explicar la expansión de la inversión. En los dos modelos los signos son positivos 

y significativos (99 por ciento), sugiriendo que la competencia inter-plataformas 

es promotora de la inversión, incluso de mayor impacto que la DBL. 

El Modelo 2 sugiere que la creciente participación de los operadores 

entrantes en el mercado es otro factor que incentiva la inversión, junto con la DBL 

y la competencia en infraestructuras. El resultado es positivo y significativo al 

90%.20 

 Como se ha comentado en este estudio, el desarrollo de nuevos servicios 

digitales puede ser un determinante de la inversión en redes. Al respecto, los 

resultados confirman que el mayor uso de servicios OTT, la expansión de BA 

móvil y de IoT son un detonante de la inversión medida a través de la velocidad, 

 
19 Esa prueba permite aceptar o rechazar la hipótesis nula Ho, y establecer si los residuales 
estimados a través del modelo son aleatorios o no correlacionados con las variables 
independientes o explicativas incluidas en el modelo. En contraste, cuando la estimación 
de efectos fijos es consistente con los efectos no observados y las covarianzas se 
correlacionan y por tanto los efectos aleatorios son inconsistentes, una diferencia 
estadísticamente significativa es interpretada como contraria a la hipótesis alternativa (H1) 
de la estimación de efectos aleatorios.   
20 De manera similar, la OCDE sostiene que una mayor competencia, a través de más 
operadores inalámbricos, reduce los precios y aumenta la calidad de los servicios 
inalámbricos (OCDE, 2014, en Hougbonon, 2016). 
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en virtud de que en los modelos se registra un coeficiente positivo y significativo 

(al 95 o 99 por ciento). En contraste, el tamaño del mercado de BA fija únicamente 

resultó significativo en el caso del modelo 1, en el cual se obtiene el efecto 

positivo esperado, por lo que no es posible concluir que esta sea una variable 

determinante en la inversión para la muestra y periodo seleccionados.  

Variables Explicativas Modelo 1  

 

Modelo 2 

 

Competencia 

En Servicios % DBL 
0.0551* 

(0.0332) 

0.0917** 

(0.0370) 

En 

Infraestructuras 

Hogares con 

BA fija a través 

de fibra óptica 
y cable 

0.117*** 

(0.0268) 

0.118*** 

(0.0271) 

General 

Tasa de 

crecimiento de 
la participación 

de mercado de 

los operadores 
entrantes 

(no se incluye) 
0.00993* 

(0.00522) 

Servicios 

Digitales 

Tasa de Crecimiento de la 
Penetración de IoT 

0.0422** 
(0.0190) 

0.0414** 
(0.0169) 

Penetración OTT video 
0.621*** 

(0.176) 

0.789*** 

(0.119) 

Penetración de BAM 
0.196*** 

(0.0371) 

0.210*** 

(0.0402) 

Penetración de BAF (ln en M1) 
0.956*** 

(0.362) 

4.30E-08 

(4.41E-08) 

Capacidad 

del Mercado 

PIB per Cápita 
8.74E-05* 

(4.55E-05) 
(no se incluye) 

Tasa de Crecimiento del PIB pc (no se incluye) 
-0.00781 
(0.180) 

Costo Densidad Poblacional 
0.00472* 

(0.00253) 

0.00787** 

(0.00337) 

Constante 
-28.00*** 

(6.689) 
-12.43*** 

(2.880) 

R Cuadrada 0.9060 0.8875 

Wald chi2 292.30 514.35 

Número de Países 14 14 
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Cuadro 2. Resumen de Resultados. 

 

El PIB per cápita muestra la capacidad estructural de compra del mercado 

y es significativo y con un el efecto positivo sobre la inversión de acuerdo a lo 

previsto. De acuerdo con el resultado del Modelo 2, la tasa de crecimiento del PIB 

no es significativa.  

Por su parte, el indicador de la densidad poblacional se comporta en ambos 

modelos según el efecto positivo (significativo al 99 por ciento) de acuerdo a lo 

planteado. Se confirma que, en los países con mayor densidad poblacional se 

facilita la inversión en redes de nueva generación. Esta relación hace evidente el 

reto de conectar a las poblaciones más dispersas y aisladas, que son precisamente 

las que requieren una mayor atención de la política pública. 

CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

Consideraciones Finales 

La relación entre competencia e inversión se ha estudiado sin que se cuente 

hasta el momento con una conclusión unánime sobre la misma. Los diferentes 

resultados derivan de aspectos como el periodo de análisis, la utilización de 

indicadores y la muestra de países incluidos, que normalmente cubre a los 

desarrollados. La existencia de resultados diferentes responde también a la 

complejidad de la relación entre competencia e inversión, que involucra diversos 

efectos tanto positivos como negativos. Asimismo, la relación depende de la 

calibración de los instrumentos de política, ya que los resultados se supeditan en 

buena medida a las circunstancias específicas de cada país y de los detalles de la 

regulación, incluyendo aspectos como el precio que se pague por el acceso, el 

tiempo y efectividad en que se da el acceso, los mecanismos de resolución de 

controversias, entre otros.  

El estudio que se presenta aporta información para países que no han sido 

estudiados en esta materia, específicamente México y otros de la región 

latinoamericana. Se aporta evidencia sobre la existencia de una relación positiva 

entre competencia y velocidad de los servicios de BA fija. El análisis sugiere que 

la competencia en servicios que se propicia con la aplicación de la regulación de 

acceso a través de la DBL, así como la competencia entre redes, son favorables 

para la inversión de los servicios de BA fija.  

Los efectos derivados de las variables digitales son claros tratándose de la 

expansión de los servicios de entretenimiento de audio y video que se ofrecen por 

Internet, que aportan favorablemente a la inversión. Así también, la penetración 

Error estándar robusto entre paréntesis: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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de los servicios de IoT y la mayor penetración de los servicios de BA móviles, 

influyen favorablemente sobre la inversión.  

Por lo relevante que es hoy en día la expansión y mejoramiento de las 

redes, se recomienda continuar el estudio de su impacto, en la medida que se 

cuente con series de datos más amplias.  

Recomendaciones de Política Pública 

Los resultados obtenidos permiten establecer los siguientes resultados de 

política pública: 

 

• La inversión se promueve en un entorno con competencia. Así, los 

esfuerzos por incentivar y proteger la competencia por parte de las 

autoridades generarán incentivo a expandir las redes. Una estructura 

equilibrada con diferentes participantes puede resultar benéfica para la 

expansión y modernización de las redes. 

• La DBL es una herramienta adecuada para incentivar la inversión y 

deberá implementarse en los países de América Latina que aún se 

encuentran en proceso de introducirla.  

• Los resultados obtenidos en este estudio a partir de cifras de 14 países 

sugieren que la competencia entre redes de tecnologías alternativas al 

cobre, es también un incentivo para la inversión. Por ello debe 

promoverse un marco actualizado y adecuado para que las redes de cable 

sigan compitiendo con vigor. 

• La competencia entre redes es un hecho en un número importante de 

localidades del país, pero no existe en todas las poblaciones. Por lo 

anterior, es importante continuar el estudio sobre el impacto de la 

competencia en la inversión en el ámbito regional, distinguiendo las 

diferentes localidades según su equipamiento.  
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Abstract 

Purpose – The main purpose of this article is to analyze the aspects of the responsiveness 

approach adopted by European and Brazilian lawmakers in the elaboration of data 

protection rules, such as GDPR and LGPD.   

Methodology – The applied methodology is based on the responsive regulation theory 

and, additionally, the network governance theory, through the comparative analysis of 

personal data protection legal frameworks in Brazil and the EU.  

Findings – Based on the comparative analysis of the GDPR and the LGPD, it is verified 

the adoption of escalated regulatory techniques of Ayres and Braithwaite’s enforcement 

pyramid in the developed of these norms, as a strategy adopted by lawmakers to 

guarantee a greater compliance from regulated entities.    

 

Keywords: Data Protection. Responsive Regulation Theory. Regulatory Authorities. 

Compliance. Nodal Governance. 

 

Resumo 

Propósito – O propósito do artigo é analisar os aspectos da abordagem responsiva 

adotados pelos legisladores europeus e brasileiros na elaboração das normas de proteção 

de dados, como a LGPD e o RGPD. 

Metodologia/abordagem/design – a metodologia a ser aplicada terá como base a teoria 

da regulação responsiva e, subsidiariamente, a teoria da governança em rede, por meio 

da análise comparativa dos arcabouços legais de proteção de dados pessoais europeu e 

brasileiro.  
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Resultados – Por meio da análise comparativa da LGPD e do RGPD, verificar-se-á a 

adoção de técnicas regulatórias escaláveis da pirâmide de constrangimento de John 

Braithwaite e Ian Ayres na construção desses atos normativos, como estratégia dos 

legisladores de buscar maior compliance dos entes regulados. 

 

Palavras-Chave: Proteção de Dados. Teoria da Regulação Responsiva. Autoridades 

Regulatórias. Compliance. Governança Nodal. 

 

INTRODUÇÃO 

Em uma sociedade cada vez mais informatizada, na qual o fluxo de dados 

se tornou um componente crucial para o comércio, as comunicações e as 

interações sociais, a proteção de dados pessoais passou a ser uma preocupação 

para grande parte dos países. Nesse contexto, muitos países têm adotado novas 

regras de proteção de dados ou modernizado as que já tinham, como Coreia do 

Sul, Chile, Tailândia, Índia, Indonésia e Brasil. Atualmente, já são mais de cem 

países com marcos regulatórios para proteção de dados pessoais em todo o 

mundo (CONSUMERS INTERNATIONAL, 2018, p. 2). 

Considerando que empresas geralmente operam extraterritorialmente, a 

convergência global das normas que regulam a proteção de dados tem-se 

mostrado fundamental, não só para facilitar o fluxo de dados e, 

consequentemente, o comércio e a cooperação entre as organizações e as 

autoridades públicas, mas também para aumentar o nível de proteção de dados 

pessoais em todo o mundo. Não por acaso, grande parte das mais recentes 

legislações de proteção de dados são inspiradas no Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia, em vigor desde maio de 2018, 

e, portanto, apresentam características similares, como: 1) legislação geral e 

abrangente (em vez de normas setoriais); 2) proteção de direitos individuais; 3) 

autoridade supervisora independente (UNIÃO EUROPEIA, 2019a) 

No caso brasileiro, em um contexto de adequação progressiva do país às 

melhores práticas globais na gestão de dados, o Congresso Nacional aprovou a 

Lei n° 13.709, de 2018, também conhecida como Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD) e fortemente inspirada na legislação europeia, que se aplica tanto 

as empresas estabelecidas em território nacional quanto as com sede no exterior 

que ofereçam serviços ou tenham operações no país. A LGPD tem  previsão de 

entrada em vigor no país em agosto de 2020. Inclusive, a Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados (ANPD), que será o órgão regulador responsável pela 

aplicação e fiscalização das novas normas no país, ainda está em processo de 

formação.  
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Já sob a perspectiva regulatória, que é objeto principal de análise deste 

artigo, observa-se que tanto a LGPD quanto o RGPD adotam uma abordagem 

estratégica para o tratamento de dados pessoais, incentivando as empresas a 

adotarem boas práticas de privacidade, como forma de investimento e obtenção 

de vantagem competitiva no uso dos dados pessoais. Nesse sentido, por meio de 

uma análise comparativa das duas legislações, verifica-se a opção tanto dos 

legisladores europeus quanto dos brasileiros por aspectos da regulação 

responsiva, em detrimento dos de comando-e-controle, para aplicação das 

normas. Em particular, nota-se claramente a adoção pelos legisladores de 

estratégias regulatórias escaláveis, que partem desde mecanismos de 

autorregulação regulada até regulação por sanções.  

Nesse ínterim, o objetivo deste artigo é demonstrar como as técnicas 

regulatórias escaláveis da pirâmide de constrangimento de John Braithwaite e 

Ian Ayres estão presentes nas normas previstas tanto na LGPD quanto no 

RGPD, assim como a opção dos legisladores pela perspectiva de governança em 

rede, como forma estratégica para facilitar o trabalho das autoridades 

regulatórias e buscar maior compliance das organizações reguladas em relação 

às normas de proteção de dados. Para isso, serão apresentadas as principais 

regras previstas no RGPD, as principais semelhanças e diferenças entre o RGPD 

e a LGPD, o papel das autoridades nacionais de proteção de dados para 

implementação e aplicação do regulamento e da lei e, por fim, será feita a análise 

de como essas normas se inserem em uma abordagem responsiva de regulação, 

por meio da aplicação, de forma escalada, das medidas regulatórias previstas 

nas legislações europeia e brasileira na pirâmide de constrangimento de 

Braithwaite e Ayres. 

 

PRINCIPAIS ASPECTOS NORMATIVOS INTRODUZIDOS PELO 

RGPD E PELA LGPD NA REGULAÇÃO DA PROTEÇÃO DE 

DADOS PESSOAIS 

Como é possível verificar pela análise das principais regras previstas no 

Regulamento Geral de Proteção de Dados e na Lei Geral de Proteção de Dados, 

a lei brasileira tem forte inspiração no regulamento europeu, com a adoção de 

uma legislação abrangente sobre o tema, o estabelecimento de direitos 

fundamentais para os titulares dos dados e a criação de uma autoridade 

supervisora independente. Inclusive em relação às estratégias e aos mecanismos 

regulatórios previstos em ambas as normativas, como será analisado neste 

artigo, observa-se que os legisladores optaram pela mesma abordagem 

responsiva, com base em uma governança nodal, para implementação, aplicação 

e fiscalização mais efetiva dessas normas pelas autoridades regulatórias.   
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Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) – União Europeia 

 

Em vigor desde 25 de maio de 2018, o Regulamento Geral de Proteção 

de Dados foi aprovado, em 2016, em substituição a Diretiva de Proteção de 

Dados de 1995, que estabelecia padrões mínimos para o processamento de 

dados na União Europeia (CONSUMERS INTERNATIONAL, 2018, p. 1). O 

RGPD tem como objetivo principal harmonizar as leis de privacidade de dados 

no bloco europeu, regulando o processamento por indivíduos, empresas ou 

organizações de dados pessoais relacionados a indivíduos do bloco. Nesse 

sentido, as grandes novidades trazidas pelo RGPD foram: o fortalecimento dos 

direitos dos indivíduos sobre seus dados; a obrigação de harmonização das 

normas sobre o tema para os reguladores europeus; e maior responsabilidade 

pra as empresas em relação aos dados pessoais que coletam, com sanções mais 

duras para aquelas que não agirem em conformidade com as novas regras 

(CONSUMERS INTERNATIONAL, 2018, p. 1). 

No artigo “Learning from the EU GDPR: What elements should the US 

adopt?”, o Centre for Information Policy Leadership (CIPL) destaca a 

necessidade dos países, em particular os EUA, seguirem o exemplo europeu e 

adotarem uma legislação com obrigações específicas que não sejam 

excessivamente prescritivas e que garantam flexibilidade organizacional na 

decisão de como alcançar as obrigações, encorajando abordagens inovadoras 

para o compliance (2019a).  O foco, portanto, segundo o estudo, deve estar nas 

obrigações e não em como elas devem ser cumpridas. De acordo com o CIPL, 

essa abordagem deve garantir que a lei se mantenha atual, seja escalável para 

pequenas e médias empresas com recursos limitados e não reprima 

indevidamente a inovação orientada por dados.  

Desse modo, em relação aos elementos centrais do RGPD, vale destacar 

a exigência de consentimento por parte do titular, que deve ser realizado por 

meio de uma ação clara e afirmativa do indivíduo e que deve ser fornecido para 

cada operação de processamento ou uso de dados pessoais. As empresas devem, 

assim, manter um registro de quando e como o indivíduo deu o seu 

consentimento. No caso de crianças, o consentimento deve vir de seus pais ou 

responsáveis. Lembrando que dados pessoais para os fins do regulamento são 

quaisquer informações que se relacionam a um indivíduo identificado ou 

identificável. Ou seja, dados de pessoas “anônimas” não são considerados dados 

pessoais.  

Nesse sentido, o regulamento proíbe o uso de dados pessoais para um 

propósito diferente do qual foi coletado originalmente, a não ser que o novo 

propósito não seja incompatível com o original, segundo o art. 6(4). No art. 9, o 

regulamento proíbe, também, os usos de dados sensíveis (ex. sobre raça, origem 
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étnica, opiniões religiosas ou políticas, saúde, orientação sexual etc.), a não ser 

que o indivíduo tenha fornecido seu consentimento explícito ou sob outras 

circunstâncias específicas (CIPL, 2019a). Isso porque, ao proteger os dados, não 

se busca apenas defender um bem ou valor econômico, mas também evitar a 

manipulação de comportamentos, discriminações, revelações não desejadas da 

vida privada, em outras palavras, proteger a privacidade como um todo 

(ROCHFELD, 2018). 

Em relação às circunstâncias específicas, o RGPD prevê seis 

fundamentos jurídicos de processamento ou “bases” para usar dados pessoais, 

uma dos quais deve ser apresentada para validar a legalidade do processamento. 

Uma dessas bases é o “interesse legítimo”, previsto no art. 6(1)(f), que permite 

o processamento de informações pessoais quando a organização ou terceiro tem 

um interesse legítimo no processamento que se sobrepõe aos interesses ou aos 

direitos dos indivíduos cuja informação pessoal está sendo processada. O 

regulamento busca assim um equilíbrio entre os interesses dos indivíduos, 

titulares dos dados, e das organizações que fazem o tratamento desses dados. 

(CIPL, 2019a)  

Além disso, o RGPD incorpora, no Capítulo 3, vários dos direitos 

individuais de proteção de dados que já estavam previstos na antiga Diretiva de 

Proteção de Dados da UE (ex. acesso, correção, objeção, “apagamento” de 

dados) e vários outros novos direitos (ex. portabilidade de dados, transparência 

na coleta e transmissão de dados e a revisão de decisões puramente 

automatizadas por pessoas naturais). No caso, o direito à portabilidade e à 

recuperação dos dados é um elemento novo e essencial do novo sistema, para 

restituir de fato ao indivíduo o controle sobre os seus dados (MARTIAL-BRAZ, 

p. 103). Tais direitos, contudo, não são absolutos, estando sujeitos a exceções 

em circunstâncias específicas, conforme mencionado acima. De qualquer modo, 

esses direitos fortalecem o posicionamento dos indivíduos e garantem que eles 

tenham certo controle sobre suas informações (CIPL, 2019a).  

Já no tocante a sua forma de aplicação, uma das principais novidades 

trazidas pelo novo regulamento europeu foi a inclusão do princípio de 

accountability no art. 24, demandando às organizações que: (a) adotem 

políticas, procedimentos e medidas para implementação das obrigações do 

RGPD; e b) sejam capazes de demonstrar tal implementação. De acordo com o 

CIPL, a obrigação de accountability promove o tratamento responsável dos 

dados por organizações e possibilita uma proteção significativa dos dados para 

os indivíduos, por meio de boas práticas operacionais mandatórias que cobrem 

os elementos centrais de responsabilização (ex. avaliação de risco, registro dos 

processos, implementação de medidas de segurança etc.). (2019a) 
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Nesse sentido, o regulamento prevê, ainda, nos artigos 37, 38 e 39, a 

necessidade das empresas contratarem um responsável ou encarregado da 

proteção de dados (Data Protection Officer – DPO), que deve auxiliar aquelas 

que controlam ou processam dados em questões relacionadas à proteção de 

dados pessoais, informando e orientando, por exemplo, o controlador ou 

processador, assim como seus empregados, sobre suas obrigações estabelecidas 

pela legislação de proteção de dados. Do mesmo modo, esse encarregado da 

proteção de dados deve monitorar o cumprimento por parte da empresa de toda 

legislação relacionada à matéria, inclusive em auditorias, atividades de 

conscientização, assim como em treinamentos da equipe envolvida nas 

operações de processamento. O encarregado age, também, como ponto focal 

para recebimento dos requerimentos dos indivíduos a respeito do uso de seus 

dados pessoais e atua em cooperação com as autoridades regulatórias (UNIÃO 

EUROPEIA, 2019b).  

Nesse contexto, o RGPD incorpora também uma abordagem de 

avaliação de riscos, no art. 24, que obriga as organizações não apenas a avaliar 

os riscos de dano aos indivíduos, mas também os benefícios que estão 

associados a usos específicos de informações pessoais e que possibilitam ações 

de mitigação de riscos que são elaboradas de acordo com a avaliação de 

risco/benefício feita pela empresa. De acordo com o regulamento, as 

organizações têm flexibilidade para determinar suas próprias metodologias de 

avaliação de riscos e ações de mitigação, de modo a facilitar tanto a melhor 

proteção da privacidade quanto o uso mais efetivo de dados pessoais (CIPL, 

2019a). Quando os dados são considerados de risco, o RGPD, no art. 35, 

demanda, ainda, que as empresas façam uma avaliação de impacto da proteção 

de dados (Data Protection Impact Assessment) (CIPL, 2019a).  

Ainda dentro da obrigação de accountability, o regulamento obriga as 

organizações a notificarem, sem demora e quando possível em 72 horas, a 

autoridade nacional de proteção de dados (reguladora) sobre qualquer violação 

de dados que pode resultar em riscos a indivíduos e a notificarem os próprios 

indivíduos se a violação puder resultar em alto risco para eles, conforme previsto 

nos artigos 33 e 34. Quando a notificação não for feita em 72 horas, ela, quando 

encaminhada, deve ser acompanhada das razões para o atraso.  

O RGPD requer que as organizações já levem em consideração a 

proteção de dados quando da fase de concepção de novos produtos, serviços e 

projetos, o que eles têm chamado de privacy by design. Isso porque se entende 

que a privacidade desde a concepção, juntamente com os elementos de 

accountability organizacional e a abordagem de avaliação de riscos, já 

mencionados acima, constituem a base fundamental do arcabouço jurídico 
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moderno de privacidade de dados trazido pelo regulamento europeu (CIPL, 

2019a).   

Por fim, vale mencionar que o RGPD prevê a figura das autoridades de 

proteção de dados (DPAs) – ao menos uma para cada Estado Membro da UE - 

que são responsáveis por supervisionar, por meio de poderes investigativos e 

corretivos, a aplicação da lei de proteção de dados. Além de fornecer pareceres 

sobre questões envolvendo proteção de dados, essas autoridades que analisam 

as denúncias a respeito de violações ao regulamento. Até por isso, a norma dá 

poderes para que as autoridades de proteção de dados reguladoras imponham 

multas de até 20 milhões de euros ou 4% do faturamento global para algumas 

violações do regulamento.  

A União Europeia criou ainda um grupo com a participação de múltiplas 

partes interessadas (Multistakeholder Expert Group) para auxiliar na 

identificação de possíveis desafios na implementação do RGPD, sob a 

perspectiva de diferentes partes interessadas, e orientar a comissão em como 

resolvê-los. Participam, atualmente, como membros do grupo, representantes de 

empresas, da sociedade civil e indivíduos com conhecimento na área. Em um 

relatório publicado, em junho de 2019, com as contribuições do grupo, levantou-

se, por exemplo, nesse primeiro momento, entre as várias questões 

experimentadas pelas organizações para estarem em conformidade com o 

RGPD, o aumento substantivo dos investimentos para garantir a conformidade 

com o regulamento, em particular investimentos para garantir accountability no 

processamento dos documentos, renovar o consentimento dos indivíduos, 

atualizar os contratos e as notificações com informações a respeito da proteção 

de dados, implementar políticas para lidar com violações de dados, criar novos 

processos internos de negócios para lidar com requerimentos sobre tratamento 

de dados ou para validar novos processos operacionais, aumentar a 

conscientização e treinamentos (MULTISTAKEHOLDER EXPERT GROUP, 

2019), o que demonstra a maior responsabilidade das organizações em garantir 

a aplicação efetiva do regulamento.  

Embora o RGPD seja diretamente aplicável nos Estados Membros, é 

necessário que os estados europeus adotem uma série de medidas legais no 

âmbito nacional, em particular para estabelecer e alocar poderes para as 

autoridades nacionais de proteção de dados, como o poder para aplicar multas 

administrativas (CIPL, 2019a). O trabalho das autoridades nacionais de 

proteção de dados, em cooperação com o Comitê Europeu de Proteção de Dados 

(ou the European Data Protection Board - the Board), também é uma questão 

chave para uma aplicação consistente das novas regras no continente europeu. 
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Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e as Principais Semelhanças e 

Diferenças em relação ao RGPD 

No Brasil, a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, estabeleceu a Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), prevista para entrar em vigor em 

agosto de 2020. A lei busca unificar mais de quarenta normas diferentes que 

regulam a proteção de dados, seja online ou off-line, no país (KOCH, 2019). Em 

geral, a lei estabelece regras de coleta, tratamento, armazenamento e 

compartilhamento de dados pessoais pelas organizações, além de garantir 

direitos aos titulares das informações, responsabilidades para quem processa 

dados e estruturas e formas de fiscalização e eventuais sanções em caso de abuso 

(VALENTE, 2019). Vale lembrar que, no Brasil, a proteção de dados têm 

também fundamentação legal na Constituição Federal, em particular nas 

garantias constitucionais de liberdade, privacidade e sigilo de dados 

(CAVALCANTI & SANTOS, 2018). 

A Medida Provisória n° 869, de 2018, editada e aprovada na forma da 

Lei n° 13.853, de 08 de julho de 2019, instituiu a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD), órgão regulador com autonomia técnica, vinculado 

à Presidência da República. A ANPD, que ficará responsável pela regulação, 

aplicação e fiscalização das normas da LGPD, será formada por um Conselho 

Diretor constituído por cinco diretores, nomeados pelo Presidente da República, 

e os membros do conselho terão mandato de quatro anos. Há, na lei, o 

compromisso de revisão da natureza institucional da ANPD após dois anos de 

sua entrada em vigor.  

Assim como na legislação europeia, a LGPD adota um modelo de lei 

geral, que busca construir uma arquitetura regulatória de modo a consolidar o 

tema de proteção de dados pessoais como um setor de políticas públicas, 

composto por instrumentos estatutários, sancionatórios e um órgão 

administrativo, responsável pela implementação e aplicação da lei (MENDES, 

2014, p. 58 apud CAVALCANTI & SANTOS, 2018, p. 354). Segundo o art. 5 

da LGPD, dados pessoais são quaisquer informações que podem identificar 

alguém, incluindo aquelas utilizadas para a identificação do perfil 

comportamental de uma pessoa natural (identificada ou identificável). Dados de 

crianças e adolescentes, assim como dados considerados sensíveis, como 

informações a respeito de origem racial ou étnica, convicções religiosas, 

opiniões políticas e orientação sexual, têm um grau maior de proteção, assim 

como se verifica no RGPD.  

A LGPD tem abrangência extraterritorial e atinge todas as pessoas 

(físicas ou jurídicas) e atividades realizadas no Brasil que tenham relação com 

tratamento de dados pessoais, como a coleta, a produção, a classificação, a 

utilização, o acesso, a reprodução, a transmissão, a distribuição, o 
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processamento, o arquivamento, o armazenamento, a eliminação, a avaliação ou 

o controle da informação, a modificação, a transferência, a difusão ou a extração 

de dados, nos termos do art. 5, inciso XII, da lei. Isso significa que, mesmo que 

a empresa ou organização não esteja localizada no país, se o tratamento dos 

dados e a oferta de serviços e bens resultantes desse tratamento são feitos no 

território nacional, a lei é aplicável. Do mesmo modo, a lei se aplica se os dados 

pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território brasileiro 

(CAVALCANTI & SANTOS, 2018).   

Ainda, com base no Fair Information Principles e no Guidelines on the 

Protection of privacy and Transborder Flows of Personal Data da OCDE, a 

LGPD adotou como princípios fundamentais em relação ao tratamento de 

dados, os princípios da: finalidade especificada e informada explicitamente ao 

titular; adequação à finalidade previamente acordada e divulgada; necessidade 

do tratamento, limitado ao uso de dados essenciais para alcançar a finalidade 

inicial; acesso livre, fácil e gratuito das pessoas à forma como seus dados são 

tratados; qualidade dos dados, deixando-os exatos e atualizados, segundo a real 

necessidade do tratamento; transparência ao titular, com informações claras e 

acessíveis sobre o tratamento e seus responsáveis; segurança para coibir 

situações acidentais ou ilícitas como invasão, destruição, perda, difusão; 

prevenção contra danos ao titular e a demais envolvidos; não discriminação, 

ou seja, não permite para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos; e 

responsabilização e prestação de contas do agente, obrigado a demonstrar a 

eficácia das medidas adotadas para a observância e cumprimento das normas 

(CAVALCANTI & SANTOS, 2018).  

Assim como no regulamento europeu, a LGPD se preocupa com o 

empoderamento dos titulares de dados por meio de controle e escolha 

significativos em relação às suas informações pessoais. Por exemplo, os titulares 

de dados devem ser devidamente informados sobre o processamento dos seus 

dados pessoais e essa informação deve ser clara, adequada, facilmente acessível 

e transparente. A LGPD, no artigo 18, estabelece, assim, nove direitos 

fundamentais para os indivíduos em relação a proteção de seus dados, no caso:  

 

I - confirmação da existência de tratamento; 
II - acesso aos dados; 
III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, 
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta 
Lei; 
V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou 
produto, mediante requisição expressa e observados os segredos 
comercial e industrial, de acordo com a regulamentação do órgão 
controlador; 



100 RGPD v. LGPD:  Adoção Estratégica da Abordagem Responsiva... (p. 91-117) 

 

IRAMINA, A. RGPD v. LGPD:  Adoção Estratégica da Abordagem Responsiva na Elaboração da Lei Geral de 
Proteção de Dados do Brasil e do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Revista de Direito, 
Estado e Telecomunicações, Brasília, v. 12, nº 2, p. 91-117, Outubro de 2020. 

V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou 
produto, mediante requisição expressa, de acordo com a 
regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos 
comercial e industrial;  
VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento 
do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei; 
VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o 
controlador realizou uso compartilhado de dados; 
VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer 
consentimento e sobre as consequências da negativa; 
IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta 
Lei. 
 

Os direitos previstos na LGPD são essencialmente os mesmos previstos 

no RGPD, embora no regulamento europeu sejam oito e não nove direitos 

fundamentais. De acordo com Richie Koch, isso se justificaria pois o 

regulamento prevê um direito mais amplo de acesso à informação (“Right to be 

Informed”), enquanto a lei brasileira teria dividido o mesmo direito em dois, ao 

incluir especificamente o direito de “informação das entidades públicas e 

privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados” 

(KOCH, 2019).  

Ademais, da mesma forma que o regulamento europeu, a lei brasileira 

prevê uma série de obrigações para as empresas, instituições públicas ou 

privadas e órgãos do governo, como a necessidade de garantir a segurança das 

informações e a de notificar os titulares em caso de violações de dados. No 

entanto, a lei prevê também os casos em que se pode fazer o uso de dados sem 

necessidade de consentimento do titular, permitindo, por exemplo, a utilização 

de dados por empresas nos casos em que há “legítimo interesse”.   

Para adaptar-se às obrigações da nova legislação, os agentes, que podem 

ser tanto pessoa física quanto jurídica, de direito público ou privado, que 

coletam e fazem tratamento de dados, têm não apenas investido em tecnologia 

da informação e segurança da informação, mas também nomeado responsáveis 

pela proteção de dados, buscado obter consentimento dos clientes para a 

utilização de seus dados e atualizado documentos, como contratos e políticas 

internas. Vale ressaltar que, segundo o art. 5, incisos VI e VII, esses agentes 

podem ser tanto o “controlador”, a quem compete as decisões referentes ao 

tratamento de dados pessoais, quanto o operador, que é quem realiza o 

tratamento dos dados em nome do controlador, na mesma lógica adotada pelo 

RGPD. 

Embora a LGPD tenha sido claramente influenciada pelo regulamento 

europeu, como já mencionado anteriormente, inclusive tendo objetivos muito 

similares, há algumas diferenças entre as duas normativas. Por exemplo, em 

relação aos encarregados da proteção de dados, enquanto o RGDP estabelece, 
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em seu art. 37, os casos específicos em que é necessário contratar um 

encarregado, como no caso em que o processamento dos dados é feito por um 

órgão ou autoridade pública, na LGPD, a redação atual do art. 41 leva ao 

entendimento de que toda organização que faz o processamento de dados 

precisaria contratar um encarregado da proteção de dados, embora ainda seja 

necessária maior clareza a respeito (KOCH, 2019).  

Além disso, no tocante às notificações de violações de dados, enquanto 

o RGPD estabelece que a notificação deve ser feita em 72 horas a partir da 

descoberta da violação, a LGPD não estabelece um prazo, determinando apenas 

que a notificação seja realizada em um período razoável de tempo, conforme 

definido pela autoridade nacional. Dessa forma, caberá a Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados, quando em funcionamento, estabelecer o prazo. Do 

mesmo modo, o RGPD é bem mais rigoroso em relação às multas possíveis de 

serem aplicadas por violações de dados se comparado a LGPD. A lei brasileira 

estabeleceu, no art. 52, que a multa por violação de dados deve ser de “ até 2% 

do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado 

no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a 

R$50 milhões por infração”. No câmbio atual, isso equivaleria entre €10 e 11 

milhões, o que representaria metade da multa máxima aplicada na União 

Europeia.  

Isso porque, em relação a outras opções de punições possíveis previstas 

na lei, que haviam sido, em grande parte, replicadas do RGPD, como 

advertências, multas, bloqueios, suspensões e proibições parciais ou totais do 

exercício de suas atividades, o atual Presidente da República vetou as duas 

últimas formas de punição pela autoridade regulatória, com a aprovação da Lei 

n° 13.853, de 2019, como: 
 
X- suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 
refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável 
por igual período, até a regularização da atividade de tratamento 
pelo controlador; 
XI – suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados 
pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) 
meses, prorrogável por igual período; 
XII – proibição parcial ou total do exercício de atividades 
relacionadas a tratamento de dados. 
 

Justificou-se o veto por entender-se que, ao prever as sanções 

administrativas de suspensão ou proibição do funcionamento/exercício da 

atividade relacionada ao tratamento de dados, a lei geraria insegurança aos 

responsáveis por essas informações e impossibilitaria a utilização e tratamento 

de bancos de dados essenciais a diversas atividades privadas, podendo acarretar 



102 RGPD v. LGPD:  Adoção Estratégica da Abordagem Responsiva... (p. 91-117) 

 

IRAMINA, A. RGPD v. LGPD:  Adoção Estratégica da Abordagem Responsiva na Elaboração da Lei Geral de 
Proteção de Dados do Brasil e do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Revista de Direito, 
Estado e Telecomunicações, Brasília, v. 12, nº 2, p. 91-117, Outubro de 2020. 

prejuízo à estabilidade do sistema financeiro nacional, bem como a entes 

públicos, com potencial de afetar a continuidade de serviços públicos. Observar-

se, assim, que mesmo as sanções mais duras previstas no RGPD foram vetadas 

na redação atual da LGPD.  

Ainda no tocante às diferenças, importante mencionar também o rol mais 

amplo da lei brasileira, se comparado ao do regulamento europeu, em relação à 

base legal para o processamento de dados. Originalmente o RGPD incluiu como 

bases legais o consentimento explícito, desempenho contratual, tarefa pública, 

interesse vital, obrigação legal e interesse legítimo. A LGPD incluiu as seis e 

acrescentou outras quatro: estudos de um órgão de pesquisa, exercício de 

direitos em processos judiciais, proteção à saúde e proteção ao crédito. Assim, 

enquanto a lei brasileira prevê, no artigo 7°, dez circunstâncias legais para o 

processamento de dados, o regulamento europeu prevê seis. Para Richie Koch, 

a proteção do crédito como uma base legal para o processamento de dados, sem 

dúvida, se afasta de forma significativa do disposto no RGPD (KOCH, 2019), 

sendo, de certo modo, também, questionável a sua previsão.  

Assim como ocorreu na União Europeia, com o estabelecimento de 

autoridades nacionais de proteção de dados em cada Estado Membro, a 

estruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é fundamental para 

garantir a implementação e a aplicação da LGPD no Brasil, inclusive com o 

estabelecimento de diretrizes, regulamentação da matéria e aplicação de sanções 

administrativas para garantir a proteção de dados dos cidadãos brasileiros 

(CAVALCANTI & SANTOS, 2018). Como a Autoridade deve ter, entre suas 

funções, a possibilidade de monitorar não apenas empresas privadas, mas 

também o Estado, ela deve estar em posição para atuar sem intervenções 

indevidas (ITS, 2018).  

A criação do Conselho Nacional de Proteção de Dados, órgão consultivo, 

com composição multissetorial e competência para propor diretrizes e 

estratégias, elaborar estudos e disseminar o conhecimento de proteção de dados 

no país também é fundamental para a aplicação da lei (CAVALCANTI & 

SANTOS, 2018). Está previsto na lei que o Conselho deverá ser composto por 

23 representantes de órgãos públicos e da sociedade civil, com mandato de dois 

anos.  

Por fim, assim como o RGPD, a LGPD cria obstáculos para a 

transferência internacional de dados pessoais para países que não são 

considerados com um nível adequado de proteção. Por isso, a importância da 

convergência global das normas que tratam de proteção de dados e de a lei 

brasileira ser interoperável com os principais regimes globais de privacidade, 

entre eles o europeu. Isso porque essa interoperabilidade é essencial para os 

negócios globais e para o compliance por organizações de todos os tamanhos.  
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PAPEL CENTRAL DAS AUTORIDADES NACIONAIS DE 

PROTEÇÃO DE DADOS NA IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO 

DO RGPD E DA LGPD 

Tanto o Regulamento Geral de Proteção de Dados quanto a Lei Geral de 

Proteção de Dados criaram uma nova estrutura de governança, colocando no 

centro as autoridades nacionais de proteção de dados (no caso da União 

Europeia, um para cada Estado Membro), como aplicadoras (enforcers) das 

novas regras e os primeiros pontos de contato para as partes interessadas. As 

novas normas equiparam essas autoridades com maiores poderes de 

enforcement, ao mesmo tempo em que deram maiores responsabilidades para as 

organizações, fornecendo ferramentas para que possam demonstrar compliance, 

como cláusulas contratuais padronizadas, códigos de conduta setoriais e os mais 

novos mecanismos de certificação.  

No Brasil, originalmente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

foi criada como órgão da administração pública federal, integrante da 

Presidência da República, segundo o art. 55-A da lei. No entanto, o art. 55-B 

estabelece que “é assegurada autonomia técnica e decisória da ANPD”. De 

qualquer modo, a lei também prevê que “a natureza jurídica da ANPD é 

transitória e poderá ser transformada pelo Poder Executivo em entidade 

administrativa pública indireta, submetida a regime autárquico especial e 

vinculada à Presidência da República”. De acordo com representante do 

Google: 

 

“A Autoridade Nacional de Proteção de Dados terá um papel 

fundamental para guiar a interpretação da lei e unir os objetivos de inovação 

e supervisão regulatória eficaz, proporcionando transparência e confiança aos 

cidadãos” (VALENTE, 2019) 
 

Por isso, independentemente da natureza da ANPD, o mais importante é 

que se garanta a independência técnica e funcional do órgão para cumprir com 

as suas tarefas, conforme previsto no art. 55-J da lei. Assim, tanto nos países da 

União Europeia quanto no Brasil, a proposta é que as autoridades nacionais ajam 

de forma estratégica, tendo como uma de suas bases a confiança e a cooperação 

com as organizações que eles supervisionam, e não somente a dissuasão 

(HIJMANS, 2018). 

Vale mencionar, nesse sentido, que o que se tem verificado na União 

Europeia é que, diferentemente do que temiam as partes interessadas, as 

autoridades nacionais têm adotada uma abordagem equilibrada, focando mais 

no diálogo do que em sanções, em particular para os pequenos operadores que 

não processam dados pessoais como atividade central (UNIÃO EUROPEIA, 
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2019). Isso não significa que, quando necessário, elas deixem de usar seus novos 

poderes de forma efetiva, abrindo investigações e aplicando multas que podem 

variar alguns milhares de euros para muitos milhões, dependendo da gravidade 

da infração.  

Por exemplo, na França, a autoridade de proteção de dados do país 

aplicou, em janeiro de 2019, uma multa de cinquenta milhões de euros ao 

Google, por acessar dados pessoais de usuários para fins de propaganda, após a 

denúncia de dois grupos de defesa de proteção de usuários – None of Yours 

Business (NOYB) e La Quadrature du Net (LQDN)- em nome de mais de dez 

mil indivíduos. A Comissão Nacional sobre Informática e Liberdade (CNIL) da 

França informou que o Google recebeu punição financeira em razão de falta de 

transparência, informação inadequada e falta de consentimento válido no 

tocante à propaganda personalizada. Em relação à falta de consentimento, a 

Comissão entendeu que o consentimento obtido pela empresa não era nem 

específico nem inequívoco, uma vez que era difícil para os usuários 

modificarem as preferências quanto a onde seus dados seriam usados, em 

particular no tocante a anúncios segmentados (EURONEWS, 2019).  

No entanto, como está claro pelo próprio regulamento, o objetivo é que 

o sucesso da normativa não seja medido pelo número de multas aplicadas, mas 

pelas mudanças verificadas na cultura e no comportamento dos atores 

envolvidos (UNIÃO EUROPEIA, 2019a). Para Hodges, um engajamento 

construtivo e responsivo com as partes interessadas é a melhor forma de alterar 

de fato um comportamento futuro e deve ser a atitude chave a ser adotada pelas 

autoridades nacionais de proteção de dados (HODGES, 2018, p. 9). Por isso, as 

autoridades têm outras ferramentas a sua disposição para impor, por exemplo, 

na União Europeia, limitações temporárias ou definitivas no processamento, 

incluindo um banimento ou uma ordem de suspensão de fluxo de dados para um 

receptor em um terceiro país, conforme previsto no artigo 59(2)(f) e (j)(p. 5) do 

RGPD.   

Como se sabe, a LGPD somente entrará em vigor, no país, em agosto de 

2020 e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda está em processo de 

formação. Contudo, tendo em vista a similaridade da lei brasileira com o 

regulamento europeu, em particular no tocante aos mecanismos regulatórios à 

disposição, a partir da experiência que se verifica nos países europeus, pode-se 

ter uma ideia do papel que a ANPD deve ter no país e dos desafios que deve 

enfrentar para a implementação e aplicação da lei.  

Assim, importante mencionar que o papel das autoridades nacionais de 

proteção de dados na Europa tem sido não apenas de garantir o enforcement da 

lei, mas também de conscientizar as empresas e a sociedade, em geral, da 

importância da proteção dos dados pessoais e dar suporte aos negócios na 
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economia digital, fornecendo soluções para o futuro. Nesse contexto, o que se 

já tem verificado é uma mudança de comportamento, que é um dos objetivos do 

RGPD, com empresas começando a desenvolver ofertas de novos serviços mais 

atentos à questão da privacidade (ou privacy-friendly). Da mesma forma, há 

outras companhias que têm desenvolvido serviços baseados nos novos direitos 

assegurados aos indivíduos, como a portabilidade de seus dados pessoais, e um 

crescente número de empresas que têm promovido o respeito a dados pessoais 

como um fator de competitividade e um argumento de venda (UNIÃO 

EUROPEIA, 2019a).  

Além disso, algumas autoridades de proteção de dados de países 

europeus têm criado novas ferramentas, como linhas de ajuda e toolkits para 

negócios, enquanto outras têm desenvolvido novas abordagens, como 

isolamento de processos (sandboxes) regulatórios para auxiliar companhias nos 

seus esforços de compliance (UNIÃO EUROPEIA, 2019a). Embora ainda haja 

reclamações por parte de algumas partes interessadas, em particular de pequenas 

e médias empresas, no tocante ao auxílio e às informações prestadas pelas 

autoridades nacionais, há investimentos, inclusive por parte da Comissão 

Europeia, para remediar essa situação. Ou seja, o papel das autoridades 

nacionais de proteção de dados na Europa para implementação e aplicação do 

regulamento vai muito além do enforcement, e é isso que se espera da 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados brasileira quando estiver em pleno 

funcionamento.  

 

ADOÇÃO ESTRATÉGICA DA ABORDAGEM RESPONSIVA NA 

LGPD E NO RGPD: APLICAÇÃO DOS MECANISMOS 

REGULATÓRIOS NA PIRÂMIDE DE CONSTRANGIMENTO 

Após uma análise comparativa das regras previstas no Regulamento 

Geral de Proteção de Dados e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, pode-

se observar claramente a opção dos legisladores por aspectos da abordagem 

responsiva na regulação da proteção de dados nos territórios brasileiro e 

europeu, com uma estratégia de maior accountability para as organizações, 

diminuindo, em parte, a responsabilidade do Estado na aplicação das normas. 

Em busca de maior nível de compliance, tanto na União Europeia quanto no 

Brasil, verifica-se a opção, assim, pela adoção de métodos de governança 

regulatória, cuja característica fundamental está na necessidade de que os 

próprios regulados exercitem, em maior grau, habilidades colaborativas e 

assumam responsabilidades por seus atos (ARANHA, 2019).  

Seguindo essa lógica de governança regulatória, a teoria da regulação 

responsiva, ao adotar como uma de suas estratégias a autorregulação regulada, 
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parte do pressuposto de que as organizações têm maior capacidade de regular 

suas atividades do que o governo (ARANHA, 2019). No entanto, esta forma de 

autorregulação não é voluntária, havendo ainda a necessidade de certa 

intervenção estatal, mesmo que em menor grau. Dessa forma, como afirma o 

autor Márcio Iorio Aranha: 

 

“Uma teoria de regulação responsiva de persuasão e punição proporá 

modalidades regulatórias partindo do pressuposto de que os regulados agem 

segundo mecanismos de convencimento (persuasão) e punição integrados em 

um desenho institucional que os reforce e os nutra constantemente” (2019) 

 

Na regulação responsiva, entende-se, portanto, que “a efetividade da 

regulação depende da criação de regras que incentivem o regulado a 

voluntariamente cumpri-lo” (ARANHA, 2019), em um ambiente de constante 

diálogo entre regulado e regulador, como se verifica tanto no RGPD quanto na 

LGPD, quando o legislador prevê a obrigação de accountability para as 

empresas que processam dados pessoais. Há, inclusive, argumentos, no tocante 

à implementação do RGPD, no sentido de que a adoção de medidas de proteção 

de dados, além de melhorar a imagem da empresa, garante maiores 

investimentos e vantagem competitiva no mercado.  

No âmbito do RGPD, por exemplo, sob a perspectiva do princípio da 

accountability, previsto nos artigos 5(2) e 24, espera-se que as empresas 

implementem um amplo programa regendo todos os aspectos da coleta e uso de 

informações pessoais e que sejam capazes de verificar e comprovar a existência 

e a efetividade desses programas, seja internamente (para sua diretoria e 

gestores), seja externamente quando solicitada (para autoridades regulatórias, 

indivíduos ou parceiros comerciais). A adoção de um programa como esse, que 

inclua, por exemplo, a adoção de boas práticas operacionais mandatórias que 

cubram os elementos centrais de responsabilização (ex. avaliação de risco, 

registro dos processos, implementação de medidas de segurança, transparência, 

treinamentos etc.) é fundamental para garantir a observância ou conformidade 

das empresas com as obrigações previstas no regulamento (CIPL, 2019b). Além 

disso, como se verifica nos Recitals 98, 99 e 100 do RGPD, há incentivos 

também para que as empresas adotem medidas voluntárias, como a adoção de 

cláusulas contratuais padronizadas, códigos de conduta setoriais ou, até mesmo, 

mecanismos de certificação, como forma de alterar, assim, o próprio 

comportamento das empresas em relação à cultura de proteção de dados.  

O objetivo das normativas brasileira e europeia, desse modo, é que 

adoção do princípio da accountability forneça não apenas as ferramentas 

necessárias para a proteção de dados pessoais, mas também atribua a 

responsabilidade de garantir essa proteção às organizações que fazem uso desses 
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dados (CIPL, 2019b). Vale lembrar que outro elemento próprio da 

autorregulação regulada da teoria responsiva está em se exigir da empresa que 

internalize custos de fiscalização por intermédio da criação de departamento ou 

grupo de conformidade interno à empresa com o objetivo de monitorar a 

observância das normas e recomendar ações disciplinares contra os infratores 

(ARANHA, 2019). Nesse sentido, de forma similar, tanto o RGPD quanto a 

LGPD dispõem sobre a necessidade de contratação, por parte das empresas, de 

um encarregado da proteção de dados (um Data Protection Officer), que deve 

cumprir com essa função de monitorar a observância das normas e fazer 

recomendações a empresa e a seus funcionários.  

Como entende o CIPL, a previsão de accountability no RGPD não se 

trata de simples autorregulação, mas sim a operacionalização e a tradução de 

regras legais fundamentadas em princípios em políticas, procedimentos, 

controles e governança concretas para alcançar o compliance. A accountability 

não substitui exigências legais, mas se aplica em conjunto com elas. Como é 

comum que leis que incluem accountability sejam baseadas em princípios, isso 

possibilita a adaptação de tais princípios a setores da indústria específicos e a 

diferentes níveis de risco (CIPL, 2019b). A previsão de accountability minimiza 

o risco de non-compliance e prepara as organizações para serem responsivas e 

responderem quando incidentes com danos por violação de dados ocorram 

(CIPL, 2019b). 

Embora incentivem um engajamento construtivo e responsivo das 

autoridades reguladoras com os entes regulados, como forma de garantir não 

apenas maior compliance, mas principalmente um mudança de comportamento 

futuro, tanto o RGPD quanto a LGPD também preveem como ferramenta de 

enforcement a possibilidade de aplicação de sanções duras por parte das 

autoridades, até para que se dê suporte ao seu engajamento construtivo. Isso 

porque, como afirma Hijmans, nem toda organização necessariamente investe 

em “fazer a coisa certa”. Ou seja, segue-se a lógica da pirâmide de 

constrangimento da teoria da regulação responsiva, na qual há três tipos de 

atores da base ao topo da pirâmide, que se comportam de formas distintas e 

podem ser representados na pirâmide de perfis regulados, por três tipos: o 

virtuoso, o racional e o irracional (ARANHA, 2019).  

No entanto, Hijmans destaca que essas sanções administrativas devem 

ter como alvo apenas aquelas atividades que não cumprem com a norma de 

forma deliberada, voluntariosa, seriamente negligente, repetitiva ou 

particularmente séria. Até porque, como ele ressalta, os poderes de enforcement 

devem ser exercitados apenas de vez em quando, se não perdem seu sentido 

(2018). Essa é a própria lógica da abordagem responsiva de regulação, que, 

conforme afirma Braithwaite, estabelece que a aplicação da lei somente deveria 
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ser responsiva ao quão efetivamente os cidadãos e as empresas estão se 

autorregulando, antes de decidir se deve escalar-se no nível de intervenção 

(2006). Adota-se, assim, diferentes estratégias e mecanismos regulatórios 

escaláveis, partindo de técnicas de persuasão e de punição, para garantir o maior 

cumprimento da lei pelo ente regulado. Neste caso, a previsão de mecanismos 

de autorregulação regulada não exclui a necessidade de prever-se também 

sanções administrativas, até porque elas não se excluem, mas, sim, se reforçam.  

Como afirma o autor Márcio Iorio Aranha, ao citar Braithwaite e Ayres, 

a adoção de “uma abordagem regulatória de reação equivalente implica, por 

parte do regulador, o comportamento de se abster de aplicar sanções enquanto a 

empresa for cooperativa” (2019). Isso porque, em regra, essa postura tende a 

maximizar os resultados de conformidade à norma e minimizar os custos 

regulatórios, sendo benéfica tanto para o regulador quanto para o regulado, 

enquanto ambos adotarem posturas cooperativas. (ARANHA, 2019). Desse 

modo, a utilização de sanções se justificaria apenas quando o ente regulado, no 

caso as empresas que fazem o tratamento de dados, não cumpra, por exemplo, 

voluntariosamente ou negligentemente com a norma. 

Além da abordagem responsiva, observa-se tanto no RGPD quanto na 

LGPD a opção por uma estratégia de governança nodal. Não necessariamente 

como forma alternativa aos constrangimentos estatais da pirâmide de 

constrangimento, como proposta na pirâmide de regulação em rede de John 

Braithwaite para os países em desenvolvimento, mas de forma complementar. 

Assim, as legislações europeia e brasileira utilizam-se da estratégia de 

governança nodal no sentido de que incentivam a participação efetiva de 

indivíduos e instituições variadas, principalmente do setor privado, que 

possuem um conjunto de tecnologias, conhecimentos e modos de pensar 

variados, para buscar contornar o déficit de capacidade regulatória de alguns 

dos países, desonerando a estrutura estatal do ônus de implementar todas as 

medidas de incentivo à conformidade normativa do regulado.  

Isso se verifica na constituição, por exemplo, do grupo de múltiplas 

partes interessadas (Multistakeholder Expert Group),, que auxilia a Comissão 

Europeia na identificação de possíveis desafios para implementação do RGPD, 

e na própria constituição do Conselho Nacional de Proteção de Dados e 

Privacidade, órgão consultivo da ANPD, com composição multissetorial e 

competência para propor diretrizes e estratégias, elaborar estudos e disseminar 

o conhecimento de proteção de dados no Brasil. Sem esquecer, também, o papel 

dos indivíduos que têm plena capacidade assegurada no regulamento não só para 

demandar seus direitos junto às empresas que fazem o tratamento dos dados, 

mas também para buscar ter seus direitos garantidos, por meio de reclamações 

junto às autoridades nacionais de proteção de dados.  
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Essa opção pela governança nodal é uma forma de onerar menos o 

Estado, partindo do pressuposto de que nenhum governo é capaz de garantir a 

aplicação de todas as leis, conforme entendimento dos teóricos da regulação 

responsiva (BRAITHWAITE, 2006). Assim, tanto na elaboração da LGPD 

quanto do RGPD, entendeu-se que a participação dos demais atores envolvidos 

no tema é fundamental para a aplicação efetiva das leis.  

Aplicação dos Mecanismos Regulatórios do RGPD na Pirâmide de 

Constrangimento 

Segundo o autor Marcio Iorio Aranha, “o caráter gradual de escalada na 

pirâmide de constrangimento se apresenta como outra marca identificadora da 

regulação responsiva” (2019). Por isso, pode-se afirmar que os legisladores 

europeus optaram por uma abordagem responsiva ao estabelecer as normas 

gerais de proteção de dados pessoais do bloco. Isso fica mais claro quando se 

analisa os mecanismos regulatórios previstos no regulamento, que preveem 

desde a adoção de boas práticas voluntárias pelos próprios entes regulados até a 

aplicação de multas milionárias e a suspensão do fluxo de dados.  

No art. 57 do RGPD, estão previstas as atribuições das autoridades 

nacionais de proteção de dados, dentre as quais se inclui a de controlar e 

executar a aplicação do regulamento. Assim, cabe a essas autoridades aplicar as 

sanções previstas no art. 58, como: 

 

“a) Fazer advertências ao responsável pelo tratamento ou ao 
subcontratante no sentido de que as operações de tratamento 
previstas são suscetíveis de violar as disposições do presente 
regulamento; 

b) Fazer repreensões ao responsável pelo tratamento ou ao 
subcontratante sempre que as operações de tratamento tiverem 
violado as disposições do presente regulamento; 

c) Ordenar ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante que 
satisfaça os pedidos de exercício de direitos apresentados pelo titular 
dos dados nos termos do presente regulamento; 

d) Ordenar ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante que 
tome medidas para que as operações de tratamento cumpram as 
disposições do presente regulamento e, se necessário, de uma forma 
específica e dentro de um prazo determinado; 

e) Ordenar ao responsável pelo tratamento que comunique ao titular 
dos dados uma violação de dados pessoais; 

f) Impor uma limitação temporária ou definitiva ao tratamento de 
dados, ou mesmo a sua proibição; 

g) Ordenar a retificação ou o apagamento de dados pessoais ou a 
limitação do tratamento nos termos dos artigos 16, 17 e 18, bem 
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como a notificação dessas medidas aos destinatários a quem tenham 
sido divulgados os dados pessoais nos termos do artigo 17 (2), e do 
artigo 19; 

h) Retirar a certificação ou ordenar ao organismo de certificação que 
retire uma certificação emitida nos termos dos artigos 42 e 43, ou 
ordenar ao organismo de certificação que não emita uma 
certificação se os requisitos de certificação não estiverem ou 
deixarem de estar cumpridos; 

i) Impor uma multa nos termos do artigo 83, para além ou em vez 
das medidas referidas no presente número, consoante as 
circunstâncias de cada caso; 

j) Ordenar a suspensão do envio de dados para destinatários em 
países terceiros ou para organizações internacionais 

 

Figura 1 – Pirâmide de Constrangimento do RGPD da UE 

 

Como se verifica, na base da pirâmide de constrangimento do RGPD, 

estão previstas as boas práticas voluntárias, como as que envolvem a adoção de 

códigos de conduta e de certificação (artigos 40 e 43), como estratégia de 

autorregulação regulada. Logo acima, encontram-se as boas práticas 

mandatórias, como avaliação de risco e registro dos processos (artigos 30 e 35). 

Apenas na terceira camada da pirâmide, iniciam-se as sanções previstas no 
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violação e advertência, escalando até a suspensão do fluxo de dados para o 

receptor de um país estrangeiro ou uma organização internacional.  

Portanto, verifica-se que há uma gradação na aplicação das sanções, 

embora se possa discutir se a suspensão do fluxo de dados pode ser considerada 

mais punitiva do que uma multa, por exemplo, se a multa for no teto de vinte 

milhões de euros. De qualquer modo, o RGPD deixa claro que não se trata de 

mecanismos regulatórios excludentes. Por exemplo, no recital 150, que prevê a 

competência das autoridades nacionais de impor multas, de acordo com a 

natureza, a gravidade, a duração da violação e suas consequências, está 

expresso, também, que a imposição de uma multa ou o envio de um aviso não 

afeta o exercício de outros poderes das autoridades ou a aplicação de outras 

sanções previstas no regulamento.  

No caso, o RGPD prevê apenas sanções administrativas, deixando a 

critério dos Estados-Membros a previsão de sanções penais pelo 

descumprimento de normas do regulamento. Vale lembrar, que “o conjunto de 

instrumentos persuasivos depende do setor regulado, da cultura de negócios, da 

tradição jurídica, enfim, de circunstâncias, cabendo ao regulador desenhar a 

pirâmide regulatória segundo as características do setor regulado” (ARANHA, 

2019). 

Aplicação dos Mecanismos Regulatórios da LGPD na Pirâmide de 

Constrangimento 

Da mesma forma como se pode verificar no RGPD, a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais brasileira também adotou mecanismos regulatórios 

escalonáveis, que podem ser facilmente visualizados quando aplicados na 

pirâmide de constrangimento de Braithwaite e Ayres. Assim como no 

regulamento europeu, que serviu de base para a lei brasileira, observa-se que o 

legislador partiu dos mecanismos de persuasão, como a previsão de adoção 

voluntária de práticas de boa governança pelos entes regulados, para os de 

sanção, sendo a mais punitiva, a aplicação de multas que podem chegar a 50 

milhões de reais. 

Na LGPD, o artigo 52 trata das sanções administrativas a serem aplicadas 

pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como:  

 

I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas 
corretivas; 

II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da 
pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil 
no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a 
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração; 
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III - multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II; 

IV - publicização da infração após devidamente apurada e 
confirmada a sua ocorrência; 

V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua 
regularização; 

VI - eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração; (…) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2 – Pirâmide de Constrangimento da LGPD do Brasil 
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práticas e de governança, que poderão ser reconhecidas e divulgadas pela 

autoridade nacional (art. 50, § 3º).   

Logo na camada acima da pirâmide, seguindo a lógica adotada pelo 

RGPD, estão as boas práticas mandatórias, como o registro dos processos, a 

necessidade de avaliação dos riscos e as medidas de segurança para proteger os 

dados pessoais (artigos 37, 38 e 46). Na parte mais acima da pirâmide, que trata 

das sanções, observa-se que a LGPD prevê menos opções de sanções 

administrativas a serem aplicadas pela ANPD, se comparada ao RGPD. No 

caso, como já foi mencionado anteriormente, na redação final da  Lei n° 13.709, 

de 14 de agosto de 2018, após as mudanças introduzidas pela Lei n° 13.853, de 

08 de julho de 2019, foram vetados três incisos que tratavam de sanções 

administrativas, sendo uma delas a possibilidade de suspensão da atividade de 

processamento de dados temporariamente (inciso XI), prevista no regulamento 

europeu. No entanto, a LGPD inova em relação ao RGPD e traz a possibilidade 

de publicização da infração, como uma forma de sanção. 

Em relação aos mecanismos disponíveis, pode-se dizer que a Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados brasileira tem “menos dentes” que as 

autoridades nacionais europeias, não apenas por contar com menos opções de 

sanções, mas também por ser a sua sanção mais “dura” a de aplicação de multa, 

cujo valor máximo de R$50 milhões por infração equivale praticamente apenas 

a metade do valor máximo que pode ser aplicado por suas contrapartes 

europeias, no caso €20 milhões.  

Como afirma o autor Marcio Iorio Aranha:  

 

“Quanto mais distante for o topo da pirâmide da base, melhores serão os 

resultados de conformidade projetados pela atuação responsiva. Isso significa 

dizer que o arsenal de sanções disponíveis ao regulador deve ser o mais 

poderoso possível, gerando a imagem, no regulado, de que a agência 

reguladora é uma grande arma benigna” (2019). 

 

Assim, embora as diferenças não sejam substantivas, o menor poder de 

enforcement da ANPD, em razão de menor arsenal de sanções e uma pirâmide 

“menos alta”, pode ter influência na possibilidade de uma aplicação menos 

efetiva da lei de proteção dos dados no país, se comparada ao RGPD. No 

entanto, partindo do pressuposto que a teoria da regulação responsiva tem como 

um de suas bases também a ideia de vantagem comparativa das medidas 

conciliatórias, em relação às de comando e controle, para o alcance efetivo de 

metas regulatórias, poderia apostar-se também numa aplicação da lei no 

território brasileiro tão efetiva quanto se tem hoje na Europa, considerando que 

as medidas voluntárias são muito similares nas duas legislações. Tudo 
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dependerá, na realidade, de quão efetiva será a atuação da ANPD e de seu grau 

de independência e liberdade de atuação no seu funcionamento.  

CONCLUSÃO 

Com a aprovação da LGPD, em 2018, criou-se um marco legal para o 

uso de dados pessoais no Brasil, com o estabelecimento de regras claras e 

abrangentes, com ferramentas de controle e transparência, para garantir o uso 

adequado de dados pessoais no país. Com forte inspiração no Regulamento 

Geral de Proteção de Dados Europeu, os legisladores brasileiros adotaram 

estrategicamente, como verificado ao longo deste artigo, uma abordagem 

responsiva na elaboração da LGPD, prevendo não apenas a possibilidade de 

aplicação de sanções administrativas pela autoridade nacional, mas também 

mecanismos de accountability, como forma de compartilhar a responsabilidade 

e garantir maior compliance por parte dos entes regulados, sob uma perspectiva 

de governança em rede.  

Nesse novo arcabouço legal, observa-se o papel fundamental que deve 

ter as autoridades nacionais, tanto no Brasil quanto nos países europeus, para 

aplicação e regulamentação das normas de proteção de dados. Embora a 

autoridade nacional brasileira tenha menos mecanismos de sanção, em outras 

palavras “menos dentes”, se comparada às autoridades europeias, nota-se que a 

estratégia de “enforcement” adotada pelos legisladores é similar, com a previsão 

de mecanismos de persuasão e punição, que devem ser aplicadas de forma 

escalável e complementar.  

Vale destacar, ainda, que embora o RGPD tenha servido de inspiração 

para a elaboração da lei brasileira e possa servir de base também para a 

implementação e aplicação do novo regime de proteção de dados no Brasil, 

sabe-se que o país deve lidar com suas particularidades e seus próprios desafios 

nesse processo. Até a entrada em vigor da lei, em agosto de 2020, espera-se que 

os indivíduos e as organizações, do setor público e privado, adaptem-se a uma 

nova cultura para a utilização e o tratamento de dados pessoais no Brasil, que 

deve ser um processo contínuo e conjunto desses atores e do Estado. 

De qualquer modo, independentemente das diferenças e semelhanças 

entre os dois regimes, o que se sabe ao certo é que um sistema de proteção de 

dados exitoso demanda autoridades fiscalizatórias efetivas, trabalhando de 

maneira efetiva (HIJMANS, 2018), por isso a importância das autoridades 

nacionais. Para garantir essa efetividade, a expectativa é que a opção por uma 

abordagem responsiva da regulação, sob uma perspectiva de governança nodal, 

auxilie a Autoridade Nacional de Proteção de Dados na implementação e 

aplicação da lei no país. 
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Abstract 

Purpose – The purpose of this paper is to investigate the adequacy of the legal nature 

of the National Data Protection Authority (ANPD), proposed by Law no. 13.853/19, to 

the reality of Brazilian Law, starting from the theoretical bases developed by the 

Regulatory State Theory regarding the valorization of the technical decision immune to 

political influences. 

Methodology – This study adopts the doctrine revision of the Regulatory State Theory, 

aiming to point the theoretical bases on the autonomy of the regulatory entities, in 

order to make the comparison of adequacy between the legal nature of the ANPD 

placed in Law no. 13.709/18 and the material concept of administrative 

decentralization. 

Findings – The study demonstrates that the Brazilian legal-political tradition will make 

it difficult for the National Data Protection Supervisor to act in view of its legal nature 

as a public body that is part of the structure of the Presidency of the Republic, which 

greatly relativizes its autonomy. 

Practical Implications – The probable revision of the legal nature of the ANPD, as 

provided for in art. 55-A, §1, of Law no. 13.709/18, and the effectiveness of the 

performance of this National Authority. 

Originality – A very current issue in the Brazilian legal environment is the suitability of 

the companies that will be affected by the entry into force of the General Data 

Protection Act (Law no. 13.709/18) in August 2020, due to the comprehensive potential 

of this law. This paper studies the legal nature of the National Data Protection 
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Authority, a regulatory body that will have a relevant regulatory role in the data 

economy society, highlighting the relevance of the study to the sector.  

 

Keywords: Regulatory Agencies. Regulatory State Theory. National Data Protection 

Supervisor. Legal Nature. Material Administrative Decentralization. 

 

 

Resumo 

Propósito – O presente artigo tem por objetivo investigar a adequação da natureza 

jurídica da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), proposta pela Lei n. 

13.853/19, à realidade do Direito brasileiro, partindo das bases teóricas desenvolvidas 

pela Teoria do Estado Regulador a respeito da valorização da decisão técnica imune a 

influências políticas. 

Metodologia – A metodologia adotada é a revisão doutrinária da Teoria do Estado 

Regulador, visando a apontar as bases teóricas sobre a autonomia dos entes 

regulatórios, a fim de fazer o comparativo de adequação entre a natureza jurídica da 

ANPD colocada na Lei n. 13.709/18 e o conceito material de descentralização 

administrativa. 

Resultados – O estudo demonstra que a tradição jurídico-política brasileira dificultará 

a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ante a sua natureza jurídica de 

órgão público integrante da estrutura da Presidência da República, o que relativiza 

bastante sua autonomia. 

Implicações Práticas – A provável revisão da natureza jurídica da ANPD, conforme 

ante previsto no art. 55-A, § 1°, da Lei n. 13.709/18, e na efetividade da atuação desta 

Autoridade Nacional. 

Originalidade – Um tema bastante atual no ambiente jurídico brasileiro é a adequação 

das empresas que serão atingidas pela entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de 

Dados (Lei n. 13.709/18) em agosto de 2020, em razão do potencial abrangente desta 

lei. Nesse cenário, o presente artigo configura um estudo crítico sobre a natureza 

jurídica da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão regulatório que terá 

relevante papel regulador na sociedade da economia de dados, do que sobressai a 

relevância do estudo para o setor.  
 

Palavras-Chave: Agências Reguladoras. Teoria do Estado Regulador. Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados. Natureza Jurídica. Descentralização Administrativa 

Material. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade atual vive um paradigma de (falta de) privacidade sem 

precedentes, embora isso não seja percebido – ainda – por boa parte da 

população. E ao contrário do que possa parecer, essa incursão na vida privada 

tem ocorrido com o inconsciente consentimento dos cidadãos para que 

empresas de diferentes segmentos obtenham e gerenciem seus dados. 
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Caminha-se, a passos largos, para a consolidação da economia de dados, nova 

modelagem econômica em que a informação – notadamente os dados pessoais 

– serão o elemento nuclear para o desenvolvimento econômico. Na sociedade 

da informação (BIONI, 2019), os dados valerão mais que o petróleo. 

E esta dinâmica de captação e tratamento de dados ocorre nas mais 

simples atividades do cotidiano, muitas vezes camufladas de serviços 

“gratuitos”: acesso à conta de e-mail, a ferramentas de edição de texto e a 

serviços de armazenamento em nuvem. Todos estes serviços não são 

oferecidos gratuitamente; pelo contrário, o que se requer como pagamento é o 

acesso aos dados do usuário, os quais serão vendidos, em seguida, para fins de 

publicidade direcionada. 

De posse destes dados, as empresas de tecnologia têm o poder de 

descortinar a privacidade, sabendo até mesmo os caminhos que os usuários 

percorrem entre sua casa e seu trabalho e quanto tempo costuma levar no 

trajeto. 

Foi justamente este panorama que fez surgir o debate – cada dia mais 

presente – sobre a regulação de proteção e uso de dados, através de 

instrumentos que protejam dados pessoais e confiram maior poder de escolha 

sobre o consentimento aos reais proprietários dos dados. Neste sentido, a 

Europa foi pioneira ao editar o General Data Protection Regulation (GDPR), 

estabelecendo regras para tratamento de dados, sanções para as empresas que 

não observarem os termos do regulamento e determinando a criação de 

autoridades independentes em cada país para fiscalizar a aplicação do 

regulamento. 

O Brasil, recentemente, avançou nesta matéria ao aprovar a Lei n° 

13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), que entrará em vigor em 

agosto de 2020 e estabelece regras e princípios para a proteção de dados no 

território nacional, porém sem ter previsto, inicialmente, uma autoridade 

regulatória para o setor. Não obstante, no corrente ano de 2019, foi editada a 

Lei nª 13.853/2019 que, alterando a LGPD, criou a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados – ANPD, conferindo-lhe natureza jurídica de órgão da 

Administração Pública Direta, vinculado à Presidência da República1. 

Neste contexto, chama a atenção a natureza jurídica atribuída à 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na medida em que difere, a 

princípio, da tradição brasileira de conferir personalidade jurídica própria às 

suas agências/autoridades reguladoras, ponto em que se insere o estudo 

proposto neste artigo. 

 
1Art. 55-A. Fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD), órgão da administração pública federal, integrante da Presidência da 
República. 
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Com efeito, o estudo da modelagem das agências reguladoras no Brasil 

não é novo, partindo das premissas teóricas expostas pela Teoria do Estado 

Regulador quanto às características que conferem autonomia política e 

decisória aos entes reguladores. Nesta linha, tradicionalmente, as autoridades 

regulatórias brasileiras têm natureza jurídica de autarquia, compondo a 

Administração Indireta. 

Nada obstante, é certo que existem vozes que defendem a necessidade 

de revisão da ideia de descentralização administrativa por meio da criação de 

novas pessoas jurídicas (v.g. autarquias, fundações), a exemplo de Alexandre 

Santos do Aragão que defende o conceito material de descentralização 

administrativa, importando-se mais com a real autonomia dos entes 

reguladores, invés da sua personalidade jurídica própria. 

Diante destas considerações, este estudo trará uma análise segmentada 

em quatro partes: (i) primeiro, abordará as premissas teóricas da Teoria do 

Estado Regulador sobre a efetiva autonomia das agências reguladoras; (ii) em 

segundo, discutirá o conceito material de descentralização administrativa, 

proposto por Alexandre dos Santos Aragão; (iii) em terceiro, discutirá a 

natureza jurídica conferida à Autoridade Nacional da Proteção de Dados pela 

Lei n° 13.853/2019; e (iv) por último, investigará a eventual conformação 

legal da natureza jurídica da ANPD às premissas teóricas da Teoria do Estado 

Regulador e ao conceito material de descentralização administrativa. 

Assim, o que se pretende comprovar neste artigo é que a natureza 

jurídica da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – embora pareça se 

adequar ao conceito material de descentralização administrativa – não atende 

aos preceitos da Teoria do Estado Regulador para uma atuação regulatória 

técnica e independente de influências políticas, o que pode influenciar, 

negativamente, no desempenho de suas funções. 

 

A TEORIA DO ESTADO REGULADOR: BASES TEÓRICAS SOBRE 

A AUTONOMIA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

Desde a transição do modelo de Estado Burocrático intervencionista 

para o modelo de Estado Gerencial, marcado historicamente no Brasil pela 

reforma administrativa da década de 1990 (CUÉLLAR, 2008), que se discute 

o enquadramento jurídico das agências reguladoras, em especial a sua inserção 

na estrutura orgânica da Administração Pública. 

A função reguladora desenvolvida pelo Estado não é nova, tendo sido 

desempenhada ao longo do tempo por órgãos da estrutura executiva do Estado. 

Em certa medida e por certo tempo, os órgãos estatais iam ganhando maior 

especialidade conforme fosse necessário para acompanhar a evolução da 



122 A natureza jurídica da Autoridade Nacional de Proteção de Dados...  (p. 118-132) 

 

CARVALHO, J. P. A. L. da F. A natureza jurídica da Autoridade Nacional de Proteção de Dados à luz da 
Teoria do Estado Regulador... Revista de Direito, Estado e Telecomunicações, Brasília, v. 12, nº 2, 
p. 118-132, outubro de 2020. 

sociedade que regulava (ARAGÃO, 2013), a exemplo da criação de 

ministérios e secretarias especificas para diferentes áreas (v. g. saúde, 

educação, meio ambiente etc.). 

Esta era uma fase de regulação concentrada (ARANHA, 2018), 

caracterizada pela concentração operacional, normativa e fiscalizatória na 

Administração Pública Central. 

Há quem considere (CUÉLLAR, 2008), inclusive, que pela ótica 

estritamente formal o legislador constituinte ao se referir à regulação, designou 

a existência de órgãos reguladores, vinculados à ideia de Administração 

Pública centralizada.  

Ocorre, porém, que a tradição jurídica brasileira caminharia em sentido 

oposto, preferindo valer-se da descentralização administrativa – com a criação 

de entidade pública com personalidade jurídica própria – para salvaguardar o 

regulador das injunções políticas de ocasião.  

O fenômeno recente, pois, não é a regulação em si, mas sim a discussão 

a respeito do posicionamento do Estado em face da especialidade técnica dos 

setores econômicos regulados e da incapacidade do Estado em acompanhar 

setores complexos em constante transformação por meio de um aparato 

administrativo centralizado e hierarquizado (ARANHA, 2018). 

É que a moderna regulação estatal pressupõe um posicionamento mais 

equidistante do regulador a fim de atender às peculiaridades da função 

regulatória, dentre as quais sobressaem, como exemplo (MARQUES NETO, 

2005): (i) separação das tarefas de regulação e exploração direta; (ii) defesa 

dos consumidores envolvidos nas relações econômicas reguladas; (iii) 

manutenção do equilíbrio interno do setor regulado por meio da concorrência; 

e (iv) fomento à maior participação dos agentes privados. 

Esta é a percepção de Marcio Iorio Aranha (2018): 

 

“Por outro lado, como instituições de regulação, em regra, setorial, as 

agências reguladoras ou agências reguladoras e fiscalizadoras brasileiras 

surgiram como mecanismos reguladores normativos, que operam com 

poderes de supervisão, fiscalização e normatização de atividades, sendo 

dotadas de maior agilidade na implementação de políticas públicas em razão 

de sua estrutura especializada. Foram um novo passo no processo 

descentralizador da Administração Pública [...]”    

 

A partir deste cenário, não se vislumbrava eficiência administrativa na 

regulação exercida de forma centralizada pela Administração Pública, motivo 

por que a independência administrativa passou a constituir traço característico 

dos entes reguladores. Como adverte Floriano de Azevedo Marques Neto 

(2005), “a independência das agências constitui praticamente um elemento de 

sua definição”. 
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Neste sentido, em nome da maior independência técnico-política do 

corpo regulatório, é que a tradição jurídica brasileira tem sido a atribuição de 

personalidade jurídica própria aos entes reguladores, sob a forma de agências 

reguladoras independentes.  

Este enquadramento orgânico tem por finalidade afastar o ente 

regulador das ingerências políticas de ocasião que são próprias no âmbito do 

Poder Executivo e que, no mais das vezes, impedem a atuação especializada e 

profissional. Esta independência é uma espécie de medida cautelar contra a 

concentração de poderes na mão do Estado (SUNDFELD, 2005), muito 

presente em cenários intervencionistas.  

Como esclarece Lucas Rocha Furtado (2016): 

 

“É certo que a alta complexidade das matérias objeto desse processo 

não poderia encontrar respostas na mera criação de órgãos integrantes da 

estrutura das entidades políticas, sujeitos que são a fortes influências 

hierarquizadas e à flutuação de conveniências políticas. A atuação das 

entidades políticas não atenderia às necessidades do setor regulado ou 

mesmo da própria população usuária dos serviços. A necessidade de 

profissionalismo, de capacidade técnica, de autonomia administrativa e, 

sobretudo, de eficiência, indicou que somente por meio dos mecanismos de 

descentralização administrativa seria possível ao poder público buscar 

novas fórmulas para atender às demandas surgidas a partir da implantação 

desse novo modelo de Estado.”    

 

Note-se, pois, que a necessária dissociação entre o poder político e a 

função regulatória foi a origem da estruturação das agências reguladoras da 

forma como se conhece hoje no Brasil: autarquia em regime especial, gozando 

de personalidade jurídica própria. Tanto é assim que desde o surgimento da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), primeiro ente regulador 

brasileiro, em 1996, tem sido adotada esta natureza jurídica. 

Ocorre que a proteção em relação aos interesses governamentais não é 

a única justificativa para a adoção do modelo de agências independentes, 

embora bastante significativa. É relevante lembrar que os entes reguladores 

também devem resguardar outras duas posições: (i) equidistância dos 

interesses dos agentes econômicos regulados; e (ii) preservação dos interesses 

e direitos dos usuários e consumidores (beneficiários da regulação). 

É neste contexto que se pensam inúmeras garantias às agências 

reguladoras para reforçar sua autonomia não apenas de forma orgânica, mas 

também administrativa, já  que ambas se complementam, permitindo uma 

atuação mais independente por parte do regulador. 

Em termos orgânicos, a qualificação das agências reguladoras como 

autarquia em regime especial confere-lhes o distanciamento necessário para a 
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atuação do regulador pautada apenas na sua autonomia para dispor dos 

instrumentos regulatórios, longe de influências hierárquicas e governamentais. 

Logo, afastam-se os humores próprios de um sistema político e que não podem 

influenciar a atuação regulatória. 

Aqui, sobressaem como principais características a estabilidade 

temporal conferida aos dirigentes reguladores e a ausência de controle 

hierárquico por parte da Administração Pública Central. A estabilidade 

temporal é viabilizada através de mandatos, período em que o Chefe do 

Executivo não poderá – ao seu interesse – exonerar o dirigente de agência 

reguladora. Afasta-se a famigerada demissão ad nutum. 

Na mesma medida, a ausência de controle hierárquico afasta a 

interferência de órgãos da Administração Central nas atividades do regulador, 

permitindo a atuação independente, pautada apenas na eficiência regulatória. 

Ou seja, o regulador deverá visar apenas os outputs da atividade regulatória, 

pouco importando conveniências políticas do momento.  

Inclusive, caso houvesse o controle hierárquico, seria inócua a 

estabilidade temporal conferida aos dirigentes (ARAGÃO, 2002), já que 

continuariam sujeitos a pressões políticas relevantes da Administração Central. 

Por outro lado, em termos administrativos, é crucial garantir meios de 

ser exercida a independência técnica pelo ente regulador, sob pena de 

sufocamento por parte da Administração Central. Novamente, é Floriano de 

Azevedo Marques Neto (2005) quem explica: 

 

“A independência da gestão cuida, portanto, de garantir uma liberdade 

de meios para uma boa atuação do regulador. Trata-se de dotá-lo de 

recursos e instrumentos para exercer suas atividades sem necessidade de 

recorrer ao poder central. Ela se traduz nos seguintes mecanismos: i) a 

autonomia de gestão do órgão; ii) autonomia financeira; iii) liberdade para 

organizar seus serviços; iv) regime de pessoal compatível.”    

 

Ora, de nada adiantaria tamanha independência em termos orgânicos, 

se a Administração Central detivesse o poder de pautar o orçamento do órgão 

regulador, privando-o dos meios materiais necessários ao exercício da sua 

função. É daqui que advém a autonomia de gestão como papel fundamental 

para a existência de uma efetiva autonomia do regulador, gerenciando seus 

próprios recursos, sejam estes orçamentários, financeiros ou humanos. 

A gestão orçamentária é crucial para o efetivo exercício da autonomia, 

na medida em que a falta desta garantia pode implicar no contingenciamento 

de recursos pela Administração Pública Central, sufocando a atuação do ente 

regulador (ARANHA, 2018).  
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Em linhas gerais, são estas as premissas teóricas da Teoria do Estado 

Regulador que apontam as características intrínsecas para a existência de um 

ente regulador com efetiva autonomia para desempenhar sua função. 

 

O CONCEITO MATERIAL DE DESCENTRALIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA: UM NOVO PARADIGMA PARA O DIREITO 

BRASILEIRO? 

Na contramão das premissas da Teoria do Estado Regulador sobre a 

necessidade de se conferir personalidade jurídica própria aos entes reguladores 

para garantir uma efetiva autonomia de atuação, Alexandre dos Santos Aragão 

propõe a adoção de conceito material de descentralização administrativa, o 

qual foge à ideia de criação de entes com personalidade jurídica própria. 

Parte-se, inicialmente, da mesma lógica que fundamentou a criação do 

Estado Regulador, a partir da percepção que o Estado – como instrumento de 

organização da sociedade – deve acompanhar a complexidade desta, sob o 

risco de se distanciar da sociedade que deve regular (ARAGÃO, 2013). 

De fato, a pluralidade e a complexidade da sociedade não são imutáveis 

ao longo do tempo, sendo até esperados avanços de diferentes ordens: 

organizacional, tecnológico, econômico, populacional etc. A título de exemplo 

dos mais atuais, jamais se pensaria, anos atrás, em discutir se o Estado deveria 

regular o uso de patinetes elétricos pelos cidadãos, discussão existente hoje no 

Município de São Paulo2. 

Por isso mesmo, o Estado precisa acompanhar essa dinamicidade 

através do desenvolvimento de novos centros especializados de poder, não se 

valendo, exclusivamente, de uma estrutura monopolítica. Esta é a razão de ser 

da descentralização administrativa.  

Este desafio é percebido por Alexandre dos Santos Aragão (2013): 

 

“Sem tecnicizar, diferenciar e autonomizar internamente o Estado se 

distanciaria da sociedade a quem incumbe regular. Uma regulação estatal 

homogênea, centralizada e desprovida dos meios técnicos necessários seria 

insuscetível de produzir os efeitos desejados na sociedade à qual deve 

servir. [...] o Estado tende a perder a centralidade, a unidade e a 

exclusividade diante da extrema diversidade de interesses privados e do 

crescente número de decisões econômicas tomadas fora do alcance da sua 

jurisdição.”    

 
2Prefeitura de São Paulo regulamenta patinete elétrico e veta uso em calçada. 

Disponível em: https://bit.ly/2H0BZIr. Consulta em 03/12/2019.  
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Partindo, pois, da mesma concepção da Teoria do Estado Regulador, 

Alexandre dos Santos Aragão chega à conclusão diversa ao explicar que os 

conceitos de desconcentração e descentralização – em si considerados – são de 

diminuta importância quando comparados com a autonomia. 

Entende-se que a discussão sobre a efetividade da regulação deve 

centrar-se na existência de real autonomia do regulador, seja na forma de um 

órgão componente da estrutura da Administração Direta, seja na forma de 

pessoa jurídica com personalidade de direito público. 

Logo, o aspecto formal é o de menor importância, conforme esclarece 

Alexandre dos Santos Aragão (2013): 

 

“A mera criação de pessoa jurídica da Administração Indireta, sem que 

possua um grau razoável e efetiva autonomia para desenvolver suas 

atribuições, não tornará o seu desempenho mais ágil e eficiente. A 

desconcentração também é, por sua vez, mera forma de organização interna 

que não altera os vínculos hierárquicos tradicionais. Nenhuma delas, 

portanto, se tomadas nos seus conceitos tradicionais, constituirão 

necessariamente verdadeira descentralização.”   

 

É exatamente por isso que se propõe o conceito de descentralização em 

sentido material, a qual passa pela desconsideração do aspecto meramente 

formal ligado à natureza jurídica do regulador. O que interessa, aqui, é a 

existência de autonomia efetiva. 

Um possível paralelo – em certa medida talvez extremado – do relevo 

da autonomia que se busca neste conceito material de descentralização 

administrativa é enxergar a existência de potente autonomia que órgãos 

públicos específicos detêm, a exemplo do Ministério Público, do Tribunal de 

Contas e do Conselho Nacional de Justiça. 

  Por consequente, a ideia é que a autonomia do regulador seja 

significado de inexistência de relação e controle hierárquico, o que para Diogo 

Freitas do Amaral (2015) é a desconcentração absoluta: 

 

“Quanto aos ‘graus de desconcentração’, ela pode ser absoluta ou 

relativa: no primeiro caso, a desconcentração é tão intensa e é levada tão 

longe que os órgãos por ela atingidos se transformam em órgãos 

independentes; no segundo, a desconcentração é menos intensa e, embora 

atribuindo certas competências próprias a órgãos subalternos, mantém a 

subordinação destes aos poderes do superior. Neste último caso, a 

desconcentração e hierarquia coexistem, ao passo que naquele, pelo 

contrário, desconcentração faz cessar a hierarquia.”   
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Assim, o conceito material de descentralização administrativa propõe 

uma verdadeira desconstrução da ideia de que a natureza jurídica do regulador 

em si – no aspecto formal – pode ser relevante. Pelo contrário, o único aspecto 

importante é a efetiva autonomia no sentido de não haver qualquer risco de 

interveniência hierárquica.  

O grande contraponto, contudo, é saber se o Direito brasileiro está 

preparado para aplicar este conceito material de descentralização 

administrativa, haja vista a forte tendência da Administração Pública Central 

brasileira de intervir, até mesmo, em entes da Administração Indireta com 

suposta autonomia. Quem dirá nos órgãos públicos “independentes”. 

 

A AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E A 

ADEQUAÇÃO DA SUA NATUREZA JURÍDICA AO DIREITO 

BRASILEIRO 

Se alguém está prestes a sair da sua casa em direção ao aeroporto, o seu 

celular irá notificar quanto tempo levará o trajeto, quem é o motorista que 

dirigirá até o aeroporto, que horas inicia o embarque na aeronave e qual a 

previsão do tempo na cidade de destino. Essa narrativa poderia parecer ficção 

a algum tempo atrás, mas faz parte do cotidiano de bilhões de pessoas ao redor 

do mundo.  

Estas situações dão a real medida do poder que se extrai da posse e do 

processamento dos dados produzidos por todos nós, a todo instante. Muito 

mais: transmite a ideia de como podemos ser controlados pelos dados que 

produzimos. 

Segundo Yuval Noah Harari (HARARI, 2018): 

 

“Já estamos nos tornando, hoje em dia, minúsculos chips dentro de um 

gigantesco sistema de processamento de dados que ninguém compreende a 

fundo. Todo dia eu absorvo incontáveis bits de dados através de e-mails, 

tuítes e artigos. Na verdade, não sei onde me encaixo nesse grande esquema 

de coisas, e como meus bits de dados se conectam com os bits produzidos 

por bilhões de outros humanos e computadores. Não tenho tempo para 

descobrir, porque eu também estou ocupado, respondendo e-mails.”    

 

Esta passagem do livro do historiador israelense mostra a dimensão do 

desafio da gestão e proteção de dados que terá a humanidade no século 21. A 

atual capacidade da sociedade tanto de produção quanto de processamento de 

dados é incomparável com qualquer período pretérito da história.  

Incontáveis bits de dados são produzidos e processados ao redor do 

mundo todos os dias, dentre eles dados muitas vezes sensíveis, a exemplo de 
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dados pessoais básicos como o Cadastro de Pessoa Física (CPF). Ou seja, 

identidades, gostos e preferências pessoais são captados em formas de dados e 

gerenciados por diferentes organismos, estimulados por diferentes propósitos, 

grande parte das vezes econômicos. 

Este é o cenário em que se insere a regulação da economia de dados, a 

qual, no Brasil, terá como norte as diretrizes da Lei Geral de Proteção de 

Dados – LGPD (Lei n° 13.709/2018) e como regulador a Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados – ANPD, criada formalmente pela Lei n° 13.856/2019. 

Para tanto, na linha do que foi abordado anteriormente, é esperado que 

a Autoridade Nacional de Proteção de Dados detenha singular autonomia 

orgânica e administrativa para desempenhar – com independência – a função 

regulatória que lhe incumbe a legislação de proteção de dados brasileira.  

Aliás, a independência de atuação é exigência encontrada no pioneiro 

regulamento de proteção de dados da União Europeia, o General Data 

Protection Regulation3, que prevê a necessidade de atuação independente das 

autoridades regulatórias.  

Isso decorre da posição bivalente do próprio Estado que – ao mesmo 

tempo que funciona como regulador – se insere no conceito de regulado, na 

medida em que também o Estado gerencia dados pessoais de inúmeras 

pessoas, citando-se como exemplo os dados fiscais. 

A grande novidade na legislação brasileira, porém, fica por conta da 

natureza jurídica ora conferida à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 

já que o art. 55-A, da Lei n° 13.709/2018, previu que esta será “órgão da 

administração pública federal, integrante da Presidência da República”.  

Ora, num quadro político onde o Twitter é o novo diário oficial, 

mostra-se deveras preocupante a inserção da Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados na estrutura da Presidência da República. 

A um primeiro olhar, a natureza jurídica conferida à Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados destoa – por completo – das premissas teóricas 

de independência estudadas pela Teoria do Estado Regulador, na proporção 

em que foi inserida na estrutura orgânica do Chefe do Poder Executivo. Por 

isso é preciso fazer uma incursão no real objetivo do legislador ao conceber a 

natureza jurídica deste órgão regulador. 

Isso por que, embora seja desprovida de personalidade jurídica própria, 

o art. 55-B, da Lei n° 13.709/2018, assegura à Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados “autonomia técnica e decisória”. A par da aparente 

incongruência, as questões prementes são: seria esta autonomia técnica e 

 
3Art. 52 da GDPR: Each supervisory authority shall act with complete independence in 

performing its tasks and excercising its powers in accordance with this Regulation.  
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decisória suficiente para garantir a atuação independente da Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados sob a hierarquia direta da Presidência da 

República? Ou seria esta uma tentativa de aplicação do conceito material de 

descentralização administrativa? 

Em relação ao primeiro questionamento, pela ótica da Teoria do Estado 

Regulador, certamente, a autonomia técnica e decisória não será suficiente, 

pois – como visto – a autonomia tem que ser também de gestão, considerando 

aqui incluída a gestão financeira e a orçamentária. A ausência de autonomia 

para gestão orçamentária pode deixar o órgão regulador a mercê do interesse 

político de ocasião da Administração Central (MARQUES NETO, 2005), 

ainda mais neste caso em que existe vinculação direta com a Presidência da 

República. 

Para Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2019), “o regime jurídico das 

agências reguladoras é marcado por sua autonomia financeira reforçada”. 

Logo, ausente a autonomia orçamentária-financeira, não se crê na 

possibilidade de a Autoridade Nacional de Proteção de Dados exercer – em 

sua plenitude – a autonomia técnica e decisória que lhe confere a lei. Se o 

diploma normativo não lhe conferiu, em nenhuma passagem, a garantia de 

autonomia orçamentária, é porque a gestão do orçamento do órgão ficará sob a 

batuta da Presidência da República. 

Consequentemente, pensamos que faltará autonomia para que a 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados desenvolva seu papel regulatório 

da maneira desejada, considerando as premissas da Teoria do Estado 

Regulador.  

Nada obstante, a inovação legislativa a respeito da natureza jurídica da 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados faz refletir se não seria esta uma 

tentativa de introduzir no Direito brasileiro a concepção proposta por 

Alexandre dos Santos Aragão de descentralização material, diante da qual 

seria irrelevante a existência de personalidade jurídica própria.  

Este, inclusive, parece ter sido o intento do legislador ao realizar uma 

experiência quanto à adaptação da natureza jurídica da Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados no Direito brasileiro. A este respeito, o art. 55-A, §§ 1° 

e 2°, da Lei n° 13.709/2018, dispõe que a natureza jurídica é transitória e 

deverá ser revista após o marco temporal de dois anos. 

O interessante é que esta mesma cláusula legal de revisão já indica que 

a Autoridade Nacional de Proteção de Dados – em caso de transformação – 

adotará a natureza jurídica de autarquia em regime especial, figura adotada 

para as demais agências reguladoras no Brasil. 

De todo modo, é preciso ter em mente, conforme as lições de 

Alexandre dos Santos Aragão (2013), que o conceito material de 

descentralização administrativa tem como fundamento a absoluta inexistência 
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de controle hierárquico. Esta é a dificuldade que encontramos – a um primeiro 

olhar – para a efetiva adoção deste conceito no caso da Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados. 

Ora, é sabido que a Administração Pública Central brasileira tem uma 

forte tradição intervencionista, mesmo considerando as ditas agências 

reguladoras independentes ou mesmo outros entes da Administração Pública 

Indireta com personalidade jurídica própria. 

Não faz muito tempo, vivenciamos a experiência de um governo – 

através do Chefe do Poder Executivo Federal – intervir, diretamente, na 

composição do preço do combustível por meio de pressões políticas em cima 

da estatal do setor, a Petrobras. Ainda este ano, o mesmo episódio quase se 

repetiu sob a nova gestão federal. 

Do mesmo modo, as agências reguladoras independentes não estão 

integralmente imunes ao controle hierárquico – embora seja este totalmente 

excepcional – depois que o Presidente da República aprovou o Parecer AGU 

n° AC-51/2006, que autoriza o recurso hierárquico impróprio em face de 

manifestações das agências reguladoras para o ministério ao qual está 

vinculada. 

Episódios como este, por conseguinte, levam a crer que a Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados não terá espaço para desempenhar a autonomia 

técnica e decisória conferida pela lei sem que, para isso, tenha que atentar para 

os interesses que existem na porta ao lado, na Presidência da República. 

Desta forma, pensamos que a concepção da natureza jurídica da 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados, disposta na Lei n° 13.709/2018, 

embora flerte com o conceito material de descentralização administrativa, não 

irá durar, já que não atende às premissas da Teoria do Estado Regulador para a 

garantia de atuação independente, tampouco traz o fundamento base para a 

eficácia da descentralização material: a inexistência de relação – e consequente 

controle – hierárquico. 

 

CONCLUSÃO 

Conforme foi visto, a Teoria do Estado Regulador surge num momento 

histórico de transição entre a fase de regulação desconcentrada – representada 

pela regulação por meio de órgãos públicos vinculados à Administração 

Pública Central – para a fase de regulação descentralizada – marcada pelo 

movimento de criação de novas pessoas jurídicas, com personalidade jurídica 

própria, para o exercício da função regulatória de maneira independente.  

Esta teoria apresenta como premissa teórica a necessidade de conferir 

autonomia às agências reguladoras face à Administração Central, abrangendo 
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não só a autonomia orgânica, mas também – e especialmente – administrativa 

e orçamentária. 

Por outro lado, avançando sobre as bases da Teoria do Estado 

Regulador, o conceito material de descentralização administrativa, proposto 

por Alexandre dos Santos Aragão, propõe que o fundamento maior para a 

atuação regulatória independente não reside no aspecto formal da existência, 

ou não, de personalidade jurídica própria, mas sim na garantia de efetiva 

autonomia, a ponto de fazer cessar qualquer relação hierárquica. 

Diferentemente, a natureza jurídica atribuída legalmente à Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados foge ao melhor dos dois mundos: a um, não se 

constitui como uma agência reguladora independente dotada de personalidade 

jurídica própria; a dois, não parece deter a desejada desvinculação hierárquica 

explicada no conceito material de descentralização administrativa, em razão da 

sua vinculação direta com a Presidência da República. 

Conclui-se, portanto, que ainda não há espaço para a adoção do 

conceito material de descentralização administrativa no Brasil e que 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados precisará passar por uma revisão 

da sua qualificação jurídica legal para que possa, efetivamente, desempenhar 

sua atribuição regulatória de maneira independente e que garanta a proteção de 

dados esperada pela Lei Geral de Proteção de Dados. 
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Abstract 

Purpose – This paper proposes an enforced self-regulation model for the regulation of 

video streaming OTT services in Brazil. The proposed model seeks to presents itself as an 

alternative to the existing regulatory asymmetry in which Cable TV and its similar are 

regulated through Law no. 12,485 while Video Streaming OTT services are provided to the 

public without any regulatory burden. 

Methodology – Through a literature review of the Responsive Regulation Theory, this 

paper presents a proposed model to the regulation of Video Streaming OTT platforms in 

Brazil based on the enforced self-regulation model as described by Ayres and Braithwaite. 

Findings – Considering the Brazilian legal environment and the successful use of 

negotional legal tools, an enforced self-regulation model for Video Streaming OTTs arises 

as a feasible alternative for the current regulatory asymmetry between such services and 

Cable TV. 

Originality – In an unprecedented manner in Brazil, this paper proposes an enforced self-

regulation model as an alternative to the regulation of video streaming OTT services in 

Brazil. The relevance of such research lays upon the notorious success of such platforms 

in the Brazilian market and upon the current worldwide debate on the regulation of OTT 

services. 

 

Keywords: Broadcasting. Over-The-Top Services. Cable TV. Responsive Regulation 

Theory. Enforced Self-Regulation. 

 

Resumo 

Propósito – Este trabalho propõe um modelo de autorregulação regulada (enforced self-

regulation) para regulação dos serviços OTT de video streaming por assinatura no Brasil. 

O modelo ora proposto se apresenta como alternativa à assimetria regulatória existente no 

Brasil entre os Serviços de Acesso Condicionado, disciplinados pela Lei nº 12.485/2011, e 
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os serviços OTT de video streaming, os quais são oferecidos ao público sem qualquer ônus 

regulatórios.  

Metodologia – A partir de uma revisão bibliográfica da teoria responsiva da regulação, a 

pesquisa constrói uma proposta de modelo de autorregulação regulada para a prestação dos 

serviços OTT de video streaming por assinatura no Brasil. 

Resultados – Considerando o ambiente jurídico brasileiro e a difusão bem sucedida de 

instrumentos legais negociais, um modelo de regulação dos serviços OTT de video 

streaming por assinatura baseado na autorregulação regulada mostra-se uma alternativa 

jurídica viável em substituição a atual assimetria regulatória existente entre tais serviços e 

os Serviços de Acesso Condicionado (SeAC). 

Originalidade – O trabalho propõe um modelo de autorregulação regulada como 

alternativa jurídica para regulação dos serviços OTT de video streaming por assinatura no 

Brasil. A relevância de que se investigue tal temática sob as balizas da pesquisa científica 

reside, sobretudo, no notório sucesso mercadológico de tais plataformas no Brasil e no atual 

debate mundial acerca da possível regulação dos serviços OTT. 

 

Palavras-Chave: Radiodifusão. Serviços Over-The-Top. TV a Cabo. Teoria da Regulação 

Responsiva. Autorregulação Regulada. 

INTRODUÇÃO 

Assim como ocorre em inúmeros setores da indústria do entretenimento e 

das telecomunicações, na última década, a internet vem transformando a forma de 

consumo de conteúdo audiovisual em todo o mundo (AMARAL, 2016 p. 15). No 

mercado brasileiro, o exemplo mais notório de tal mudança é a emergência e 

crescente popularidade dos serviços Over-the-Top (OTTs) de video streaming, 

tais como Netflix, HBO GO, Amazon Prime, dentre outros. Tratam-se de 

plataformas que, mediante assinatura paga, oferecem diretamente aos 

consumidores acesso a conteúdo audiovisual variado – sob demanda ou ao vivo 

(live streaming) – por transmissão de dados via internet. O fenômeno 

mercadológico dos serviços OTT de video streaming incita discussões, em 

especial nos países ocidentais, acerca do enquadramento jurídico de tais 

plataformas no âmbito das legislações nacionais de telecomunicações 

(FERNANDES, 2018 p. 1). 

O principal problema está no fato de que atualmente – e este é o caso da 

legislação brasileira – a maioria dos ordenamentos jurídicos prevê regimes 

regulatórios bastante díspares entre os Serviços de Acesso Condicionado (SeAC), 

tais como a TV a Cabo ou a TV por Assinatura, e os serviços OTT de video 

streaming, legalmente classificados como Serviços de Valor Adicionado 

(FERNANDES, 2018 p. 3). Enquanto estes são ofertados sem qualquer ônus 

regulatórios, aqueles – os SeAC – estão sujeitos às obrigações previstas na Lei no 

12.451/2011 e em outras normas supralegais, de modo que se faz presente, na 

atualidade, um cenário de assimetria regulatória. 
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O trabalho em mãos não está calcado na premissa de que tal assimetria 

regulatória é necessariamente ruim ou de que ela é responsável por um 

desequilíbrio mercadológico no setor audiovisual, sendo tais temas – embora 

objeto de estudo de outros trabalhos – estranhos ao escopo deste artigo. Todavia, 

a oportunidade e a viabilidade a longo prazo de tal assimetria é objeto de 

discussões no Brasil1 e no exterior2, o que justifica a importância desta pesquisa. 

O que se pretende nesta oportunidade é propor uma alternativa ao cenário 

de assimetria regulatória em vigor no Brasil. O modelo aqui proposto tem por 

referência teórica o modelo de autorregulação regulada (ARANHA, 2019a)3 ou 

enforced self-regulation, nos moldes descritos no homônimo capítulo 4 da obra 

seminal sobre Teoria Responsiva da Regulação – Responsive Regulation: 

Transcending the Deregulation Debate, de Ian Ayres e John Braithwaite, 

publicada em 1992 pela Oxford University Press. 

Decerto, a Teoria da Regulação Responsiva passou por diversos 

aprimoramentos teóricos e, embora tenha como precursores Ian Ayres e John 

Braithwaite, pode-se dizer que a teoria é o resultado de uma criação coletiva 

(GOETTENAUER, 2019 p. 134), que serve de base e de guia para diversos 

trabalhos acadêmicos e experiências empíricas de regulação em todo o mundo. 

Assim, o trabalho também irá considerar as recentes contribuições à teoria feitas 

por Jonathan Kolieb; já na literatura brasileira e em específico quanto à aplicação 

da teoria nas telecomunicações nacionais, também serão apreciadas as 

contribuições de Márcio Iório Aranha, de Marcelo Barros da Cunha e de João 

Marcelo Azevedo Marques Mello da Silva. 

Assim, o presente trabalho será dividido em três partes, a antecederem as 

conclusões e as referências bibliográficas: na Parte 1, serão explorados o conceito 

de serviço Over-The-Top e o de video streaming (1.1), a assimetria regulatória 

existente entre estes e os Serviços de Acesso Condicionado (1.2), o que se apurou 

até o momento quanto aos efeitos mercadológicos do “fenômeno OTT” e o que se 

pode afirmar quanto a uma possível substitutividade ou complementariedade entre 

os serviços OTT e os Serviços de Acesso Condicionado (1.3); a Parte 2 será 

dedicada ao estudo da Teoria da Regulação Responsiva: serão apresentadas suas 

 
1 Para demonstrar a atualidade da discussão: em 21/11/19, a Comissão de Cultura (CCULT) 
da Câmara dos Deputados do Brasil aprovou o Projeto de Lei no 8.889/2017, o qual propõe 
uma ampla regulamentação para oferta de serviços de video on demand (VoD) no Brasil. 
2 Apenas como exemplo: em janeiro de 2016, o Body of European Regulators for Eletronic 
Communications (BEREC), órgãos ligado à União Europeia e às agências regulatórias 
nacionais dos países-membros da União Europeia, publicou o Report on OTT services, 
relatório acerca do impacto dos serviços OTT e seu potencial de competitividade em relação 
aos serviços de comunicação eletrônicos (ECS). 
3 O autor utiliza-se da expressão “autorregulação regulada” de forma corrente em sua obra 
Manual de Direito Regulatório (5ª edição, Laccademia Publishing, 2019), porém, vale 
registrar, o autor apresenta como sinônimo o termo autorregulação constrangida (p. 149).  
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linhas mestras (2.1), a Pirâmide de Estratégias Regulatórias, a Pirâmide de 

Enforcement e o Diamante Regulatório (2.2), e, então, serão expostos os preceitos 

basilares do modelo de autorregulação regulada (enforced self-regulation) tais 

como inicialmente proposto por Ayres e Braithwaite (2.3); a seu turno, na Parte 

3, em um primeiro momento, será exposto o status quo da legislação aplicável  e 

da doutrina administrativista brasileira, com vistas a se averiguar a aplicabilidade 

de um modelo de autorregulação regulada, considerando a tendência negocial em 

voga no direito administrativo brasileiro contemporâneo (3.1), em seguida será 

descrito em detalhes o modelo ora proposto (3.2), bem como sua pirâmide de 

enforcement (3.3). 

A hipótese inicial de pesquisa é que, precedidas de inovações legislativas 

basilares e considerando a crescente adoção de métodos negociais no direito 

ddministrativo brasileiro, um modelo de autorregulação regulada pode se 

apresentar como uma alternativa regulatória inovadora e preferível – tanto aos 

novos regulados quanto aos reguladores – em comparação à mera extensão de 

uma regulação baseada em comando e controle (command and control) aos 

serviços OTT. 

OS SERVIÇOS OVER-THE-TOP DE VIDEO STREAMING NO 

BRASIL 

A partir da consideração de que, por si só, os serviços Over-the-Top (OTT) 

são um fenômeno tecnológico recente, não surpreende a inexistência de ampla 

literatura sobre a matéria (FERNANDES, 2018 p. 13). Isto posto, esta primeira 

parte será dedicada à fixação de conceitos elementares a este trabalho – como o 

de serviço Over-the-Top (OTT), o de vídeo streaming e o de Serviço de Acesso 

Condicionado (SeAC). Só então será possível descrever a assimetria regulatória 

entre os dois tipos de serviços supracitados vigente na legislação brasileira. 

Também nesta seção, o trabalho irá revisar, ainda que brevemente, a literatura 

existente quanto os possíveis efeitos mercadológicos do “fenômeno OTT”, os 

quais, acaso identificados, poderiam justificar a superação do regime jurídico 

atual, marcado pela assimetria regulatória. 

O Conceito de Serviço Over-The-Top de Video Streaming 

Over-The-Top é um termo frequentemente utilizado, mas raramente 

definido (BEREC, 2016 p. 3; FERNANDES, 2018 p. 14)4. Tal situação decorre 

do emprego usual do termo tanto para se referir a um conjunto de novos atores 

econômicos (tais como Facebook, Uber, Netflix, WhatsApp e congêneres), como 

 
4 Como consta no Relatório BEREC citado, à página 3: “OTT is a term frequently used but 
not clearly defined.” 
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para designar certos serviços com características técnicas em comuns (BEREC, 

2016 p. 3). 

Frente a esse duplo uso do termo Over-the-Top, Fernandes (2018) propõe 

uma classificação conceitual que secciona ambos os aspectos. Daí decorre a 

divisão que o autor propõe do conceito Over-the-top em sentido subjetivo e em 

sentido objetivo, com a subdivisão deste em sentido objetivo amplo e sentido 

objetivo restrito (FERNANDES, 2018 p. 15). O sentido subjetivo resume-se ao 

uso do termo para se referir às “grandes empresas de internet” que teriam como 

fato em comum “atuarem como ‘novos entrantes’, fazendo frente aos incumbentes 

do tradicional setor de telecomunicações”. Por sua vez, o sentido objetivo 

galvaniza tais serviços pelo seu modo de aplicação, qual seja, segundo Fernandes, 

os serviços OTT seriam toda forma de conteúdo, serviço ou aplicativo ofertados 

diretamente ao usuário final a partir da internet pública (sentido objetivo amplo) 

(FERNANDES, 2018, p. 16), logo, estão excluídas do conceito as aplicações 

oferecidas em redes fechadas (closed-model network5). A seu turno o sentido 

objetivo restrito, segundo Fernandes (2018) refere-se apenas a: 

 

 “(...) determinados tipos de serviço de comunicação e de vídeo prestados 

a partir da internet e que se afiguram potencialmente substitutivos em relação 

aos serviços tradicionais de telecomunicação.” (p.16) 

 

Para os fins deste trabalho, será descartado o sentido subjetivo proposto 

por Fernandes, uma vez que tal classificação, como o próprio autor denuncia, 

“expressa muito mais um conflito econômico do que precisamente uma discussão 

acerca do regime jurídico” (FERNANDES, 2018, p. 15)6. Isto é, o sentido 

subjetivo do termo realça mais a preocupação em identificar quem são os agentes 

a ofertarem serviços via internet que “ameaçam” os serviços tradicionais de 

telecomunicação do que propriamente em indicar os critérios técnicos distintivos 

dos serviços OTT. Tal preocupação é patente na definição adotada pelo 

Parlamento Europeu, vejamos: “[w]e use the term over-the-top (OTT) to refer to 

 
5 Tal como o NET NOW, apenas disponível aos assinantes dos Serviços de Acesso 
Condicionado da operadora NET. 
6 O critério subjetivo recorre ao uso da expressão “serviço OTT” para se referir aos 
“gigantes da internet” (Facebook, Google, WhatsApp, Twitter, Netflix e alguns outros) que, 
por seu amplo alcance e popularidade, são apontados como potencialmente substitutivos 
aos serviços tradicionais de comunicação. O que o autor denuncia é que tal uso do termo, 
feito principalmente por empresas tradicionais do setor, estaria embebido em uma 
“conotação pejorativa” para apontar um grupo de novos entrantes, inegavelmente 
disrruptivos, que estariam atuando à margem da lei. 
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online services which could substitute to some degree for traditional media and 

telecom services.”7 (GODLOVITCH et al. 2016 p. 15) 

Por isso, neste trabalho será privilegiado o sentido objetivo amplo do termo 

Over-the-Top, ou seja, aqueles que ressalta somente os aspectos técnicos que 

caracterizam o modelo OTT enquanto um “método de provisão”8 (BEREC, 2016 

p. 3). Tal como é a definição contida no supracitado relatório do Body of 

Europeans Regulators for Eletronic Communications (BEREC), órgão ligado à 

União Europeia, em tradição livre: “[o]s serviços OTT são definidos como os 

conteúdos, serviços ou aplicações providas ao usuário final por meio da internet 

pública” (BEREC, 2016 p. 3)9. A partir desta definição, que é a adotada neste 

trabalho, pode-se ressaltar dois aspectos técnicos comuns aos serviços OTT: (i) 

que estes são ofertados diretamente ao usuário final, (ii) que tais serviços são 

acessados por meio da internet pública. Por fim, outro aspecto técnico comum que 

distingue os serviços OTT é que, na grande maioria dos casos, os provedores de 

OTT não detém controle sobre a rede fixa ou móvel de internet por meio da qual 

o usuário acessa o serviço (GODLOVITCH et al. 2015 p. 22; FERNANDES, 

2018 p. 17).  

No escopo deste trabalho, está-se a discutir apenas os serviços OTT de 

video streaming por assinatura, isto é, aqueles que – mediante a celebração de um 

contrato de adesão – proveem acesso a conteúdo audiovisual aos consumidor final 

via streaming, em que o usuário recebe o conteúdo por meio de um fluxo contínuo 

de dados transmitidos pela internet sem, no entanto, armazená-los definitivamente 

no dispositivo que utiliza como terminal (AMARAL, 2016), seja um laptop, um 

desktop, um smartphone, um tablet, uma SmartTV, um video game ou qualquer 

outro aparelho. 

Embora tais serviços OTT sejam mais conhecidos pela terminologia “video 

on demand” (VoD), este trabalho opta pela expressão video streaming por esta ser 

mais ampla. Aqui, incluem-se os (i) serviços OTT de VoD – isto é, aqueles em que 

é disponibilizado um catálogo de conteúdo audiovisual variado que pode ser 

acessado pelo usuário-assinante quando e onde10 quiser, o que caracteriza o 

 
7 Em tradução livre: “Nós utilizamos o termo o termo Over-the-Top (OTT) para nos 
referirmos aos serviços online os quais podem substituir, em certo grau, a mídia tradicional 
e os serviços tradicionais de telecomunicação.” 
8 “This means that the term OTT does not refer to a particular type of service but to a 
method of provision, namely provision over the public internet” (p. 3) 
9 “In this report BEREC defines an OTT service as a ‘content, a service or an application 
that is provided to the end user over the public internet”. (p. 3) 
10A utilização do termo “onde” remete à grande quantidade de terminais que, uma vez 
conectados à internet, podem ser utilizados para acessar o serviço OTT, tais como laptops, 
desktops, SmartTVs, tablets, smartphones, video games ligados à televisão, dentre outros. 
Assim, a mobilidade no consumo está relacionada (i) à possibilidade de acessar o serviço 
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atributo sob demanda –; (ii) os serviços OTT focados em live streaming, ou seja, 

em transmissões ao vivo e, por fim, (iii) em serviços OTT que contemplam ambas 

as modalidades – Video on Demand e live streaming – tais como o DAZN e o 

ESPN+, os quais combinam o acesso a um vasto catálogo à transmissão ao vivo 

de eventos esportivos. Assim, a expressão escolhida no título deste trabalho – 

“serviços Over-the-Top de Video Streaming” – abarca esses três tipos de serviço 

OTT.  

Imperioso anotar que os serviços OTT de Video Streaming tratados neste 

trabalho são aqueles que adotam como modelo de negócio – isto é, como modo 

de monetarização – o sistema contratação por assinatura (subscription business 

model). Tal restrição é feita por duas razões: a uma, para excluir da presente 

análise aquelas aplicações que, apesar de também ofertarem acesso a conteúdo 

audiovisual via streaming, o fazem sem custos diretos ao usuário, além de 

possibilitarem que próprio usuário gere e disponibilize conteúdo – tais como o 

Youtube11, o Periscope e o Twitter – serviços estes que possuem outros modelos 

de monetarização; a duas, a escolha por restringir o escopo deste artigo aos 

serviços OTT de Video Streaming por assinatura também se justifica para os fins 

de comparação aos Serviços SeAC, os quais também adotam um modelo de 

negócios similar: a contratação de serviços por adesão, ou assinatura, na qual o 

contratante se compromete a pagar periodicamente um determinado valor em 

troca pelo acesso ao conteúdo disponibilizado. 

Por fim, a expressão Serviços de Acesso Condicionado (SeAC) tornou-se 

a denominação legal dos diferentes modelos de televisão por assinatura existentes 

no Brasil a partir da promulgação da Lei no 12.485/2011. A saber, constituem os 

Serviços de Acesso Condicionado: os Serviço de TV a Cabo, o Serviço de 

Distribuição de Sinais Multiponto Multicanais – MMDS, o Serviço de 

Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite – DTH 

e o Serviço Especial de Televisão por Assinatura – TVA. A junção desses 

diferentes serviços em uma só categoria não é nenhuma novidade da supracitada 

lei, já que desde a Resolução Anatel no 190/1999 tais serviços – TV a cabo, 

MMDS, DTH e TVA – estão agrupados sob a denominação de “Serviços de 

Comunicação em Massa por Assinatura – SCma”. Posteriormente, com a edição 

da Resolução Anatel no 411/2005, o conjunto de tais serviços passou a ser 

denominado “serviços de televisão por assinatura” (Art 1º, caput, Resolução 

Anatel no 411/2005) (MARQUES NETO, 2011 p. 67). Somente a partir da 

 
em terminais diferentes (o serviço pode ser acesso em qualquer computador ou terminal 
com acesso à internet pública, não precisa ser necessariamente o computador do qual o 
usuário-assinante é dono) e (ii) à própria portabilidade intrínseca a alguns desses terminais, 
como é o caso dos smartphones, tablets e gadgets em geral. 
11Embora o Youtube também possua aplicações pagas, como o Youtube Premium e o 
Youtube Movies. 
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promulgação da Lei 12.485/2011 foi adotada a nomenclatura atual: Serviços de 

Acesso Condicionado (SeAC). 

Da Assimetria Regulatória entre os Serviços de Acesso Condicionado e 

os Serviços OTT de Video Streaming por Assinatura enquanto Serviços 

de Valor Adicionado (SVA) 

Na prática, a grande questão reside na diferenciação entre os serviços de 

telecomunicação12 e os Serviços de Valor Adicionado (SVA), os quais apenas 

acrescentam novas utilidades a um serviço de telecomunicação, sem se confundir 

com estes (art. 61, caput, Lei no 9.472/1997 – Lei Geral de Telecomunicações). 

Esta diferenciação é importante pois implica em regimes jurídicos e regulatórios 

bastante distintos, como destaca Márcio Iório Aranha (2019b, p. 236/237): 

 

“(...) uma das questões mais espinhosas da regulamentação de 

telecomunicações no Brasil encontra-se na delimitação da fronteira entre os 

serviços de telecomunicações e os serviços que apenas lhes adicionam valor ou 

utilizam de suas redes. 

A Lei Geral de Telecomunicações (LGT, Lei 9.472/97), no seu art. 61, 

caput, firmou posição a respeito e definiu quais serviços distinguem-se dos 

serviços de telecomunicações apesar de se aproximarem muito deles. A LGT 

considerou como Serviço de Valor Adicionado (SVA) toda atividade que 

acrescenta novas utilidades a um serviço de telecomunicações que lhe dá 

suporte e com o qual não se confunde. Essas utilidades devem estar 

relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou 

recuperação de informações. 

Apartados dos serviços de telecomunicações, os serviços de valor 

adicionado submetem-se apenas aos controles necessários à garantia de 

integridade das vias de telecomunicação e serviços correspondentes, pois seus 

provedores classificam-se como usuários (art. 61, § 1º, da LGT) com os direitos 

e deveres inerentes a essa condição”. 

 

Por um lado, os Serviços de Acesso Condicionado (SeAC) são definidos 

como serviço de telecomunicações (Art. 2o, XIII da Lei no 12.485/2011 – Lei do 

SeAC), de modo que, uma vez assim classificados, estão sujeitos, por força 

 
12 Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta 
de telecomunicação. (Lei nº 9.472/1997 – Lei Geral de Telecomunicações) 
§ 1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, 
meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, 
escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. (Lei no 9.472/1997, Lei Geral 
das Telecomunicações)  
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constitucional (art. 21, XI, CRFB/1988), à competência legislativa e regulatória 

da União, exercida por meio da Lei no 12.485/2011 e por normas supralegais da 

Anatel, que fiscaliza e regulamenta a distribuição (art. 29, Parágrafo único da Lei 

no 12.485/2011 – Lei do SeAC) e da Ancine, que fiscaliza e regulamenta as 

atividades de programação e empacotamento (art. 9o, Parágrafo único da Lei no 

12.485/2011– Lei do SeAC ). 

Por outro, os serviços OTT são considerados Serviços de Valor Adicionado 

(SCORSIM, 2017 p. 63; FERNANDES, 2018 p. 159), de modo que os provedores 

de OTTs, tal como seus assinantes, são, ao menos em tese, usuários dos 

provedores de Serviço de Conexão à Internet (FERNANDES, 2018 p. 161). Isto 

é, por meio da internet pública – espécie de serviços de telecomunicação -, o 

usuário acessa a aplicação OTT – espécie de Serviço de Valor Adicional - da qual 

é assinante.  

Isto posto, é inegável que os serviços OTT experimentam um regime de 

livre iniciativa bastante amplo se comparado ao dos Serviços de Acesso 

Condicionados. Embora, há de se apontar, a própria Lei Geral de 

Telecomunicações, em seu artigo 61, § 2º13, garanta à Agência (no caso, a Anatel) 

a prerrogativa de “regular os condicionamentos, assim como o relacionamento 

entre aqueles e as prestadoras de serviço de telecomunicações”, o que abre 

espaço para que a Anatel possa incluir no escopo de sua atuação a regulamentação 

da prestação de SVAs, como bem ressalva Fernandes (2018, p. 158/159): 

 

“Além de não esgotar as discussões sobre quais atividades se inserem no 

conceito de SVA, a LGT também gera controvérsias sobre os reais limites de 

intervenção estatal sobre as atividades econômicas enquadradas nesse conceito. 

Isso porque o comando de liberação regulatória em relação a esses serviços é 

relativizado pela própria lei ao se afirmar no § 2º do art. 61 que a Anatel poderá 

‘regular’ o relacionamento entre os prestadores de SVA e de serviços de 

telecomunicações”. 

 

 Como já assinalado na Introdução, atualmente debate-se se tal 

classificação binária – serviços de telecomunicação/serviços de valor adicionado 

– ainda faz sentido, principalmente em relação aos serviços OTT que podem 

possuir funcionalidades idênticas ou bastante próximas às dos serviços de 

telecomunicação tradicionais. Tal similitude pode ser exemplificada tanto pelos 

OTTs de comunicação de voz via protocolos TCP/IP (VoIP) em relação ao 

Serviço de Telefonia Fixa (STFC) e ao Serviço de Telefonia Móvel (SMC/SMP)  

 
13 Art. 61. (...) § 2° É assegurado aos interessados o uso das redes de serviços de 
telecomunicações para prestação de serviços de valor adicionado, cabendo à Agência, 
para assegurar esse direito, regular os condicionamentos, assim como o relacionamento 
entre aqueles e as prestadoras de serviço de telecomunicações. 
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como também pelos OTTs de video streaming em relação aos Serviços de Acesso 

Condicionado (SeAC). Como veremos no tópico a seguir, a premência pela 

revisão de tal assimetria decorre da emergência e popularização dos serviços OTT 

no Brasil, que ocorre à reboque da expansão do acesso dos brasileiros à internet 

banda larga fixa (Cabo Metálico/Cabo Coaxial/Fibra Ótica) e à banda larga móvel 

(3G/4G/4.5G)14: trata-se do “fenômeno OTT”.  

Quantos aos Possíveis Efeitos Mercadológicos do “Fenômeno OTT” 

 O grande ponto de debate quando está a se tratar da sustentabilidade da 

assimetria regulatória existente entre os serviços de telecomunicação tradicionais 

e os serviços OTT reside na “área cinzenta” existente em relação ao potencial 

substitutivo e/ou complementar destes em relação àqueles (FERNANDES, 2018). 

Isto é, se seria possível afirmar que, atualmente, existem serviços OTTs dotados 

das mesmas funcionalidades que os serviços tradicionais de telecomunicação. 

Trata-se de uma discussão bastante delicada e que, embora não constitua o ponto 

fulcral deste trabalho, deve ser levada em consideração.  

Afinal, caso se adote como premissas que, (i) existe, em algum grau, 

substitutividade e/ou complementariedade entre ambas as classes e que (ii) a 

confluência de funcionalidade entre alguns OTTs e serviços tradicionais é 

tamanha que tais serviços competem entre si em alguns setores; tais premissas, 

por si só, justificariam a superação da atual assimetria regulatória, uma vez que 

estaria caracterizada uma grave distorção de competição, quebrando a ideia de 

que atores concorrentes devam atuar em um “level playing field”, ou seja, em 

condições iguais de competitividade. 

 Tal questão é bem circunscrita no Relatório BEREC de 2016 

supracitado, em tradução livre: 

 

“O ‘campo de jogo nivelado’ [level playing field] é um tema central nas 

discussões sobre o tratamento regulatório dos serviços OTT. A ideia de um 

‘campo de jogo nivelado’ é a de que serviços que possuem a mesma 

funcionalidade e competem entre si devem ser sujeitados ao mesmo tratamento 

regulatório. Afinal, a existência de um tratamento regulatório diferenciado [para 

alguns agentes] pode resultar em uma distorção competitiva, já que certos 

prestadores arcariam com custos regulatórios enquanto outros estariam isentos 

destes. 

 
14 Atualmente, segundo o Plano de Dados Abertos da Anatel, disponível no sítio eletrônico 
(https://bit.ly/2ZDLLXe), a densidade de acesso à Banda Larga Fixa no Brasil é de 
47,3/100 domicílios e a densidade de acesso à Telefonia Móvel Pessoal é de 92,9/100 
habitantes, sendo que 65,4% desses aparelhos de telefonia móvel estão dotados de acesso 
à tecnologia 4G (Acesso em 02/12/2019). 
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Existe um entendimento comum em prol da ideia de que serviços do 

mesmo tipo devem, preferencialmente, serem sujeitados, largamente, às 

mesmas obrigações regulatórias.” (BEREC, 2016 p. 23) 

 

Em termos mais simples, ao se partir do pressuposto de que ambos os 

serviços – os OTTs e os tradicionais – oferecem produtos que possuem a mesma 

funcionalidade e, logo, que competem entre si em determinado setor, o mero fato 

de não ter de arcar com os ônus regulatórios impostos aos serviços tradicionais 

constituem uma clara vantagem competitiva em favor dos prestadores de OTT.  

A relação entre a regulação dos serviços OTT e a questão concorrencial em 

face dos serviços tradicionais também é ressaltada por autores nacionais, como 

Ana Frazão (2016)15 e o já citado Victor Oliveira Fernandes (2018 p. 27)16. 

Ainda quanto ao aspecto mercadológico, há de se destacar a tendência 

mundial de formação de parcerias comerciais entre os provedores de internet – 

em geral, empresas de telefonia que proveem internet banda larga móvel 

(3G/4G/4.5G) – e alguns serviços OTT – em especial, redes sociais e aplicativos 

de comunicação. Estas parcerias podem ser de duas naturezas: (i) isenção de 

custo (cost sponsoring), ou seja, aos clientes de determinada operadora de 

telefonia é franqueado acesso aos serviços OTT parceiros; ou, (ii) isenção de 

dados (data sponsoring), modelo mais comum no Brasil, por meio da qual a 

operadora isenta seus clientes quanto ao fluxo de dados utilizados para acessar os 

serviços OTT parceiros, de modo que o uso do aparelho móvel para acessar tais 

serviços não é computado no gasto da cota mensal do plano de dados contratado 

pelo cliente, o chamado “pacote de dados”. Ainda há – sendo este um modelo de 

negócios bastante popular no Brasil sob o nome de Combo – as ofertas triple pay 

(oferta tripla) em que o por um valor único, é ofertado dados (em geral, internet 

banda larga residencial e internet móvel para um ou mais aparelhos celulares), 

multimídia (geralmente, TV por Assinatura) e voz (telefonia fixa e móvel); além 

 
15 “Tal aspecto mostra como a questão regulatória está intrinsecamente ligada à questão 
concorrencial e que a discussão sobre a regulação dos novos serviços deve ser pensada 
também à luz de novas alternativas para a regulação dos serviços tradicionais, a fim de que 
ambos os setores estejam sujeitos a regulações adequadas e que não gerem ônus ou 
facilidades exageradas para nenhum dos segmentos.” (FRAZÃO, A. Tecnologia e 
regulação dos “novos serviços”. JOTA. [Online] JOTA, 06 de outubro de 2016. [Citado 
em: 02 de dezembro de 2019.] (https://bit.ly/3ixnw4y). 
16 “Um dos aspectos mais polêmicos da regulação de serviços OTT e ainda relativamente 
pouco explorado no âmbito acadêmico diz respeito ao debate sobre igualdade de condições 
competitivas em relação aos serviços tracionais (the level playing field debate). 
Especialmente nos campos dos serviços de comunicação e de serviços audiovisuais, é 
comum que empresas incumbentes aleguem que os serviços OTT estariam atuando à 
margem da legalidade, à medida que se beneficiariam de vácuos normativos para prestarem 
serviços substitutivos em relação aos serviços tradicionais de 
telecomunicações”.(FERNANDES, 2018, p. 27) 
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disso, é possível encontrar ofertar combo em que também é franqueado acesso a 

serviços OTT de Video on Demand (como o Netflix) ou de TV on Demand (como 

o NOW), trata-se do modelo quadruple pay (ou quad play) ou multiple pay. 

Até mesmo em razão da formação de parcerias entres tais players, ainda é 

perigosamente precoce afirmar que a entrada dos serviços OTT causou grande 

impacto competitivo no mercado dos serviços de telecomunicações, como 

concluiu o Relatório do BEREC (2016), em tradução livre:  

 

“Considerando as parcerias entre OTTs e provedores de ECS [Eletronic 

Communication Services], o BEREC conclui que ainda é cedo para concluir 

quanto aos efeitos daqueles quanto à competição e aos consumidores nos 

mercados de ECS.” (p. 36) 

 

As economistas Rebeca Escobar-Briones e Nubia M. Conde-Menchaca, no 

elogiável artigo “Concorrência nos mercados tradicionais de telecomunicação e 

OTTs” (tradução livre), publicado este ano na Revista de Direito, Estado e 

Telecomunicações (vol. 11, n. 1) debruçaram-se sobre a questão de uma possível 

substitutividade e/ou complementariedade entre os serviços tradicionais de 

telecomunicação e os serviços OTT de voz e de vídeo. Em específico quanto aos 

serviços de video streaming, as pesquisadores identificaram alguns fenômenos de 

mercado – tais como o cord cutting17, o cord shaving18 e os cord loyalists19– e os 

relacionaram a certas parcelas do mercado, considerando aspectos do público 

consumidor como gênero, idade, renda, dentre outros. Todavia, ao final, as autoras 

reconhecem que a escassez de estudos não permite que se conclua por uma 

existência de uma relação de substitutividade ou complementariedade entre os 

serviços comparados, ao menos enquanto fenômeno de escala global. Eis excerto, 

em tradução livre: 

“A respeito da substituição entre serviços, a nível internacional, os estudos 

realizados acerca da matéria são escassos e consideram apenas alguns países. 

Estes casos não permitem que se estabeleça uma relação contundente de 

substituição entre os serviços OTT. As escassas investigações já realizadas 

 
17 O termo refere-se àqueles que optam por cancelar os serviços de TV por assinatura por 
e, em troca, passar a consumir vídeo online em sites de vídeo gratuitos ou por meio de 
serviços OTT de video streaming por assinatura. (AMARAL, 2016) 
18 O termo refere-se àqueles que optam por aderir a planos de TV por assinatura mais 
baratos do que os que possuíam antes e, concomitantemente, contratar serviços OTT de 
video streaming (ESCOBAR-BRIONES; CONDE-MENCHACA, 2019 p.92) 
19 O termo refere-se àqueles que contratam serviços OTT de video streaming, e ao mesmo 
tempo, mantêm inalterado seu consumo de TV por assinatura. (ESCOBAR-BRIONES; 
CONDE-MENCHACA, 2019 p. 93) 
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sugerem que tal substituição dos serviços tradicionais por serviços OTT não é 

generalizada, apresentando-se apenas em alguns segmentos do mercado, 

enquanto em outros grupos de consumidores, percebe-se uma relação de 

complementariedade [entre os serviços comparados]” (ESCOBAR-BRIONES; 

CONDE-MENCHACA, 2019 p.98) 

 

No Brasil, ainda não há dados oficiais quanto à densidade domiciliar dos 

serviços OTT de Video Streaming por Assinatura, porém, conforme o Plano de 

Dados Abertos da Anatel20, observa-se, pela primeira vez no Brasil, uma retração 

no mercado de TV por Assinatura. Entre 1995 – primeiro ano em que tal índice 

foi coletado – e 2014, a densidade da TV por Assinatura/100 domicílios cresceu 

ano a ano, registrando um ápice de 29,7/100 domicílios em 2014. Desde 2015, 

contudo, observa-se um declínio em tal índice – 28,9/100 domicílios em 2015, 

27,8/100 em 2016 e 26,4/100 em 2017; acompanhado pela diminuição do número 

total de contratos ativos de TV por assinatura do no Brasil de 19.518.100 em 2014 

para 17.955.670 em 2017. Dentre outras razões, tal retração, em parte, pode ser 

atribuída à difusão dos serviços de vídeo streaming por assinatura no País e a 

opção dos consumidores por estes e, por efeito, cancelando (ou deixando de 

celebrar seus primeiros contratos, os cord-nevers) seus planos de TV por 

Assinatura (cord-cutting)21. Em outras palavras, ainda que não se possa medir 

com precisão neste momento o peso do Fenômeno OTT para este evento, fato é 

que a popularização dos serviços OTT de video streaming por assinatura foi um 

fator mercadológico importante na reversão da tendência histórica de crescimento 

da TV por Assinatura, serviço este que durante quase vinte anos (1995-2014) 

vinha crescendo em densidade e em número total de contratos ativos no Brasil.  

Tal análise, ainda que reste como indicativo, não permitiria firmar a 

premissa de que tais serviços – os de video streaming por assinatura e o de TV por 

Assinatura – são concorrentes, já que, conforme apontado no curso deste itens, há 

diversos formas de oferta desses serviços – contratação direta, formação de 

parcerias cost sponsoring/data sponsoring, pacotes Combo, quad-pay, dentre 

outros – bem como foram detectados múltiplos padrões de comportamentos por 

parte dos consumidores (vide cord-never, cord-shaving, cord-loyalists, etc) para 

além da dicotomia entre escolher entre uma espécie de serviço ou outra. 

Assim, considerando o exposto neste item, deve-se concluir que ainda é 

cedo para apontarmos que a assimetria regulatória existente entre os Serviços de 

Acesso Condicionado e os serviços OTT de video streaming é responsável por um 

desnível concorrencial a beneficiar estes e prejudicar aqueles. Mesmo porque, tal 

conclusão só poderia ser feita a partir da premissa de que tais serviços são, de fato, 

 
20 Histórico de Acessos de Telecomunicação no Brasil, publicado pela Anatel em fevereiro 
de 2018 (https://bit.ly/3ixMVv0) (Acesso em 28/01/2020). 
21Nesse sentido, recomendamos a leitura da reportagem TV por assinatura perde espaço 
com crise e serviço de streaming, publicada pela Valor Econômico em 20/12/2018 
(https://glo.bo/33wfAds) (Acesso em 27/01/2020. 
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concorrentes, podendo ser substituíveis pelos consumidores, premissa esta que 

não se confirmou de modo inequívoco até o momento.  

Todavia, isto não significa que tal assimetria regulatória não cause 

impactos no mercado e nem que sua mantença seja a melhor estratégia regulatória. 

Pelo contrário, defende-se, nesta oportunidade, a adoção de novas estratégias para 

a regulação dos serviços OTT de video streaming, sendo o modelo proposto na 

Parte 3 apenas um protótipo sugerido. 

TEORIA DA REGULAÇÃO RESPONSIVA 

Ainda que suas bases já tivessem sido expostas em trabalhos anteriores de 

John Braithwaite22 e de Ian Ayres23, estes autores, em 1992, publicaram 

Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate, a obra seminal 

que tem por objeto central a exposição em detalhe da teoria da regulação 

responsiva. Nesta Parte, serão expostas suas bases teóricas (2.1); a pirâmide de 

estratégias regulatórias, a pirâmide de enforcement e o Diamante Regulatório de 

Kolieb (2.2) e, ao final, será descrita a estratégia da autorregulação regulada (2.3). 

As Bases da Teoria da Regulação Responsiva 

Como assinala Aranha (2019a p. 99), o objetivo da teoria é apresentar 

estratégias que superem o debate entre reforçar a regulação estatal e desregular. 

Isto é, a partir da ideia de que “a boa política regulatória é aquela que aceita a 

inevitabilidade da simbiose entre regulação estatal e a autorregulação” (AYRES 

e BRAITHWAITE, 1992 p. 3), os autores buscam apresentar um conjunto de 

ferramentas regulatórias a serem aplicadas estrategicamente a fim de incentivar 

os regulados a voluntariamente adotarem uma postura virtuosa, ou seja, de 

conformidade às normas. Uma das premissas da teoria é que, uma vez negociados 

os objetivos regulatórios, o ideal é que tais objetivos sejam atendidos com a menor 

necessidade de intervenção estatal possível (AYRES e BRAITHWAITE, 1992, p. 

38), sendo as medidas interventivas somente acionadas, de modo escalonado, em 

caso de insucesso de abordagens mais brandas e dialógicas. 

Os autores rejeitam ambas as estratégias regulatórias em que só um dos 

polos detém, de modo absoluto, o poder regulatório em suas diferentes facetas – 

a legislativa, de redigir as normas aplicáveis; a judiciária, de interpretar a 

subsunção de um fato concreto à norma; e a executiva, de levar à cabo a sanção 

 
22 Vale anotar que o Capítulo 4, Enforced Self-regulation, trata-se de uma versão ampliada 
e revisada do artigo Enforced Self-Regulation: A New Strategy for Corporate Crime 
Control de autoria de próprio John Braithwaite, publicado em 1982. 
23 A noção de tripartismo regulatório, trabalhada no Capítulo 3, foi objeto autônomo do 
artigo “Tripartism: Regulatory Capture and Empowerment”, escrito por Ian Ayres em 
coautoria com John Braithwaite e publicado em 1991. 
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prescrita em casos de desconformidade. Tais polos seriam a desregulação – na 

qual esvazia-se por completo qualquer instância de interferência do Estado sobre 

o mercado, deixando este a ser regido pelos próprios agentes privados – e a 

regulação estatal absoluta (também conhecida como command-and-control), na 

qual o Estado ampara-se no poder coercitivo da lei para manter a prerrogativa de 

intervir diretamente em determinado setor regulado (BALDWIN, et al., 2010). 

Tal bipolaridade desregulação/command-and-control será bastante útil no tópico 

seguinte, em que serão apresentadas a pirâmide de estratégias regulatórias e a 

pirâmide de enforcement. Cientes da ineficiência de apoiar-se em só um dos 

pólos, os autores apostam na interação entre mecanismos regulatórios públicos e 

privados, bem como entre particulares e Estado para que, juntos, possam desenhar 

soluções regulatórias mais criativas e eficientes (AYRES; BRAITHWAITE, 1992 

p. 4).  

Há de se registrar aqui que os próprios autores, de modo enfático, 

rechaçam a ideia de que a teoria serviria como uma fórmula passo-a-passo a ser 

aplicável a qualquer setor do mercado em qualquer momento histórico (AYRES; 

BRAITHWAITE, 1992 p. 5). Em artigo posterior, Braithwaite elenca como um 

dos princípios essenciais da teoria a ideia de que o regulador atue conforme o 

contexto fático – e não apenas replicando noções preconcebidas 

(BRAITHWAITE, 2011 p. 476). Atributo este também destacado por João 

Marcelo Azevedo Marques Mello da Silva, em artigo sobre a abordagem 

responsiva no controle de obrigações feito pela Anatel24. 

Como se vê, a teoria da regulação responsiva aposta em um constante 

diálogo entre reguladores e regulados na construção de soluções que fomentem a 

adoção de comportamentos conformes/virtuosos pelos regulados. Todavia, os 

autores não ignoram que tal relacionamento cotidiano pode culminar em episódios 

de corrupção e captura (AYRES, et al., 1992 p. 54), esta em seu sentido negativo. 

Em resposta, para além de soluções pontuais – promover a rotatividade dos 

agentes reguladores, limitar o poder discricionários dos agentes, evitar que cada 

agente fiscalize um só regulado, etc – os autores também propõem o tripartismo 

regulatório. Trata-se, o tripartismo regulatório, da adoção de medidas que incluam 

à dinâmica regulador-regulado um terceiro participante: os grupos de interesse 

público (GIPs). Estes, propõem os autores, devem receber todas as informações 

passadas aos reguladores, bem como participarem das negociações regulador-

regulado e serem dotados de poder de iniciar investigações e perquirir possíveis 

malfeitos, atributo normalmente reservado apenas aos próprios reguladores 

 
24 “Outra característica de tal teoria é a inexistência de qualquer tipo de definição ou 
prescrição da medida regulatória a ser tomada em determinada situação. A melhor 
estratégia dependerá do contexto e da própria cultura regulatória, baseando-se também no 
comportamento histórico dos regulados.” (SILVA, 2017 p.185) 
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(AYRES; BRAITHWAITE, 1992 p. 57). Como bem resumem os autores, em feliz 

metáfora: 

 

“Tripartism means both unlocking to PIGs the smoke-filed rooms where 

the real business of regulation is transacted and allowing the PIG to operate as 

a private attorney general”25 (AYRES; BRAITHWAITE, 1992 p. 58). 

 

 Cabe indagar: a quê, afinal a teoria é responsiva? Aranha (2019a p. 110) 

apresenta três respostas a essa pergunta: a teoria da regulação responsiva é 

responsiva: (i) à indústria regulada e às suas particularidades, (ii) às motivações 

dos agentes regulados, com a ressalva de estas podem mudar ao longo do tempo 

(AYRES; BRAITHWAITE, 1992 p. 19)26 e (iii) ao comportamento do regulado. 

Esta tríade forma um norte para o regulador: a partir das características da 

indústria e do agente regulado, ciente das motivações que guiam este e 

considerando o seu comportamento atual e pretérito, o regulador estará munido 

de informações para decidir como agir em campo. Isto é, se, frente a um caso 

concreto e considerando a miríade de diferentes instrumentos responsivos à sua 

disposição, o regulador deve optar por lançar mão de uma resposta de cunho 

persuasivo ou de uma resposta de cunho punitivo/interventivo. 

Este ponto deve ser enfatizado: em sua busca por conduzir o regulado a 

um comportamento conforme, a teoria da regulação responsiva defende que, em 

primeira mão, o regulador se utilize de medidas persuasivas e apenas caso estas 

falharem, este passe a escalonar no uso medidas cada vez mais 

interventivas/punitivas –  e nunca o contrário (LOPES, 2018 p. 198) – embora 

estas sempre estejam a seu dispor e mesmo que as punições mais severas sejam 

menos frequentemente utilizadas, ou, como afirmam os autores: “the bigger the 

sticks, the less they use them” (AYRES; BRAITHWAITE, 1992 p. 40)27. A 

própria incapacitação do agente – a retirada deste do setor – deve estar à 

disposição do regulador, não apenas como instrumento persuasivo, mas para que 

eventualmente possam retirados do mercado os agentes irracionais, aqueles que 

se mostrarem incapazes de agir em conformidade, independentemente de quão 

severas tenham sido as sanções pretéritas.  

 
25 Tradução livre: “Tripartismo é tanto destrancar aos grupos de interesse público as salas 
onde acontecem as reais negociações entre reguladores e regulados como permitir aos 
grupos de interesse público a operarem como procuradores-gerais privados” 
26 “Some corporate actors will only comply with the law if it is economically rational for 
them to do so; most corporate actors will comply with the law most of the time simply 
because it is the law; all corporate actors are bundles of contradictory” (AYRES; 
BRAITHWAITE, 1992 p. 19). 
27 Tradução livre: “quão maiores os porretes, menos eles serão utilizados”  
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Assim, da mesma forma que se rejeita a polarização 

desregulação/command-and-control, os autores rejeitam tanto as abordagens que 

se apoiam apenas em persuasão quanto as que se apoiam somente em punição.  

Sob a ótica da teoria da regulação responsiva, tais abordagens são 

dependentes entre si e reforçam os efeitos da sua contraparte (ARANHA, 2019a, 

p. 104). Na prática, isso significa que as abordagens persuasivas serão melhor 

absorvidas pelos regulados quando estes acreditarem que, acaso ignorem tais 

abordagens e permaneçam em desconformidade, o regulador lançará mão dos 

instrumentos punitivos de cunho mais interventivos. Nas palavras dos autores: 

“[r]egulatory agencies will be able to speak more softly when they are perceived 

as carrying big sticks.” (AYRES; BRAITHWAITE, 1992 p. 6)28.  

A partir de exemplos empíricos das agências regulatórias australianas, os 

autores detectaram que aquelas que obtiveram melhores respostas dos regulados 

foram as que detinham poder de aplicar as sanções mais aflitivas – como 

determinar a interrupção da distribuição de determinado produto ou inabilitar a 

atuação do agente no mercado regulado (AYRES; BRAITHWAITE, 1992 p. 40). 

Fazendo um paralelo com as armas nucleares e a Guerra Fria29, os autores 

denominaram tais sanções draconianas como A Grande Arma Benígna. Afinal, o 

mero fato de que os reguladores possuem discricionariedade para tomar uma 

medida tão interventiva – como a inabilitação, que pode ser comparada com a 

“morte” corporativa – conduz os regulados a adotarem posturas conformes, dentre 

outras razões, por medo de que tal instrumento seja acionado, ainda que tal medida 

possa nunca ter sido antes aplicada na história do setor. 

Ao investigar a existência de elementos de responsividade no sistema 

sancionatório do setor de radiodifusão no Brasil, Marcelo Barros da Cunha 

concluiu que ordenamento jurídico brasileiro possuí uma particularidade que afeta 

a adoção de um modelo mais responsivo: a previsão constitucional de que 

cancelamento antecipado das concessões ou permissões só se dará mediante 

decisão judicial (art. 223, § 4º, CRFB/1988). Ou seja, na prática, significa que os 

agentes reguladores – membros do Poder Executivo – não possuem à sua 

disposição A Grande Arma Benigna, que, neste caso, é o poder de cancelar as 

concessões e as outorgas de rádio e televisão, antes de seu vencimento, daqueles 

 
28Tradução livre: “as agências regulatórias poderão adotar uma abordagem persuasiva mais 
gentil se for percebido [pelos regulados] que elas detêm ‘grandes porretes’ [poder de 
infligir sanções aflitivas].” 
29 “The empirical claim is not an implausible one. Again, it is the same as that commonly 
made in international strategic debate. It is often said that the period between World War 
II and World War III is proving to be much longer than that between World Wars I and II 
because the superpowers have such big sticks. Since the Cuban missile crisis, the 
superpowers have behaved like benign big guns toward each other.” (AYRES; 
BRAITHWAITE., 1992 p. 41) 
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radiodifusores que infringem as normas legais e setoriais de forma recalcitrante. 

Nos termos do citado autor: 

 

“Adicionalmente, há obstáculo grave à aplicação da sanção máxima pelo 

regulador, uma vez que deve ser submetida ao escrutínio judicial. Assim, o 

regulador não tem plenamente disponível a penalidade mais grave do sistema, 

uma vez que, ainda que decida por sua aplicação, tal medida pode ser revertida 

pelo Poder Judiciário” (CUNHA, 2016 p. 79) 

 

O exemplo supracitado ilustra bem as dificuldades que os políticos, as 

agências reguladoras e seus agentes podem encontrar ao tentar transplantar o 

modelo teórico da teoria da regulação responsiva para a prática. 

A Pirâmide de Estratégias Regulatórias: A Pirâmide de Enforcement e o 

Diamante Regulatório 

Como tratado no item anterior, um dos princípios da teoria é que os 

objetivos regulatórios sejam atingidos com o mínimo de intervenção estatal 

possível. Assim, o cenário ideal é a autorregulação pelo próprio setor e o cenário 

a ser evitado é aquele em que o Estado mantêm e aplica uma aparelhagem 

constante de fiscalização e punição sobre os regulados, isto é, um modelo de 

command-and-control. Entre estes extremos, os autores descrevem estágios 

intermediários de confluência entre estes cenários, estágios estes que os regulados 

experimentam um maior ou menor grau de autonomia – tais estágios 

intermediários são a autorregulação regulada e a regulação por sanções 

discricionárias30. Graficamente, os autores demonstram tal escalonamento de 

estratégias: 

 

 
30 Denominação adotada por Márcio Iório Aranha em sua obra Manual de Direito 
Regulatório (Laccademia, 2019, 5ª ed.)  

Regulação
por sanções
vinculadas

Regulação por 
sanções 

discricionárias

Autorregulação regulada 

Autorregulação
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Figura 1 – Pirâmide de Estratégias Regulatórias (BRAITHWAITE, 1985, p.142)31 

Mais popular do que a Pirâmide de Estratégias Regulatórias é a Pirâmide 

de Enforcement regulatório. Aqui, há que se esclarecer que o termo enforcement, 

que, para Lopes (2018, p. 197), pode ser entendido como sinônimo de 

constrangimento legal, compreende toda e qualquer interação do regulador 

dirigida ao regulado a fim de conduzir este à conformidade. De forma que, sob a 

expressão enforcement está abrangida desde medidas de educação, orientação e 

aconselhamento até a aplicação de sanções graves (LOPES, 2018, p. 197). 

Todavia, o termo não abrange os estímulos positivos; ou seja, elogios informais 

ou atos de reconhecimento público de notoriedade feitos pelo regulador ao 

regulado não podem ser chamados de medidas de enforcement. Por isso, tão 

comumente o termo é dado como sinônimo de contrangimento, como faz Aranha 

(2019a, p.127). Conforme aponta Mascini (2013), apesar de constituir apenas uma 

fração da teoria da regulação responsiva, é a Pirâmide de Enforcement que 

atualmente vem recebendo maior atenção dos acadêmicos e dos agentes públicos, 

que muitas vezes buscam implementá-la sem se atentarem a outros pontos da 

teoria da regulação responsiva (MASCINI, 2013).  

Há de se lembrar que a Pirâmide de Enforcement proposta na obra 

Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate (1992 p.35) é 

meramente exemplificativa. Em mais de uma oportunidade, os autores reforçam 

a necessidade dos reguladores desenharem as suas próprias pirâmides, de acordo 

com as particularidades do setor regulado e com as condições culturais, legais e 

constitucionais do local. Diferentes tipos de sanção são apropriados para 

diferentes mercados regulados. (AYRES; BRAITHWAITE, 1992 p. 36). 

 
31 Tradução livre. 
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Figura 2 – Pirâmide de Enforcement (AYRES,I; BRAITHWAITE, J, 1992, p. 39)32 

Nota-se que o formato piramidal reflete também o aspecto quantitativo de 

incidências de cada uma das medidas de enforcement: espera-se que o poder 

dissuasivo das sanções mais graves faça com que seja cada vez menos necessário 

recorrer a estas – e por isso, em razão da baixa utilização das medidas draconianas, 

estas ocupam uma área total menor do que as camadas anteriores na representação 

gráfica. Conforme os fundamentos da teoria, o regulador só deve escalar para uma 

medida mais interventiva acaso o agente regulado não coopere e se recuse a 

realinhar suas práticas aos níveis de conformidade esperados. Neste ponto, há de 

se enfatizar que os regulados – ao menos aqueles classificados como racionais – 

não irão adotar práticas economicamente desinteressantes apenas pelo bem de se 

alinharem às diretrizes regulatórias. Em outros termos, os agentes racionais 

guiarão suas práticas pelo aspecto econômico: só arcarão com os custos de 

ajustarem à conformidade caso sejam requeridos por força de lei ou, considerando 

a chance de seus malfeitos serem detectados e punidos, se a vantagem econômica 

da atuação desconforme for menor do que a punição prevista e esperada 

(ARANHA, 2016). 

Os autores também frisam a importância de, caso seja necessário “escalar 

a pirâmide”, também aumentar a frequência de ações fiscalizatórias, bem como 

de incentivar o monitoramento feito por Grupos de Interesse Público (GIPs) aos 

regulados infratores (AYRES; BRAITHWAITE, 1992 p. 38). O tripartismo 

regulatório já exposto pelos autores em publicações da década de 1990 serviram 

de base para a construção da ideia de uma estratégia de governança nodal 

desenvolvida por John Braithwaite nas décadas seguintes33, como ressalta Aranha 

(2019a, p. 141/142): 

 
32 Tradução livre. 
33 Vide o artigo Responsive Regulation and Developing Economies, publicado em 2006. 
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“Vários estudos se preocuparam em apontar que um dos problemas da 

regulação responsiva está em precisamente depender de repetidos encontros 

entre regulador e regulado; essa proximidade entre regulador e regulado é 

resolvida na formulação originária da teoria responsiva, por Ayres e 

Braithwaite, mediante o tripartismo regulatório, ou em formulações seguintes 

de Braithwaite, mediante a estratégia da governança nodal.  

Por outras razões, que incluem, mas vão além da preocupação com a 

captura ineficiente, a teoria da regulação responsiva, com o tempo, passou a 

propor a estratégia da governança nodal como forma alternativa aos 

constrangimentos estatais na pirâmide de constrangimento.” 

 

Por fim, é oportuno reconhecer que um dos mais notáveis avanços da teoria 

da regulação responsiva foi a publicação do artigo When to punish, when to 

persuade and when to reward: Strengthening responsive regulation with the 

regulatory diamond, de autoria de Jonathan Kolieb, publicado em 2015. Kolieb 

intruduz a ideia de um diamante regulatório, que seria formado pelo espelhamento 

de duas pirâmides a dividirem a mesma linha base, formando um losango, eis a 

representação: 

 

Figura 3 – Diamante Regulatório (KOLIEB, 2015, p.150) 

 

Como se extraí da Figura 3, a pirâmide superior representa estratégias de 

regulação aspiracional, isto é, diferentes níveis de respostas regulatórias positivas 

dirigidas àqueles agentes regulados que tomarem medidas regulatórias 
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extraordinárias, ou seja, para além daquelas meramente exigidas pelas normas 

setoriais (beyond compliance). Embora reconheça que John Braithwaite, Toni 

Makkai e Valerie Braithwaite já tivessem previsto uma pirâmide de 

responsividade positiva – a qual chamaram de A Nova Pirâmide34 – o autor argui 

que tais autores, àquela oportunidade, não reconheceram que o beyond 

compliance – isto é, o comportamento excelente, por exceder ao requerido – 

também poderia fazer parte do jogo regulatório (KOLIEB, 2015 p. 149). Outra 

crítica que o autor faz ao modelo original e que, em seu entender, tampouco foi 

aplacada nas publicações posteriores de John Braithwaite, é que autor australiano 

não teria delineado com clareza qual seria o papel do padrão legal de 

conformidade (legal standards) na teoria da regulação responsiva. 

Isto posto, na visão de Kolieb, o diamante regulatório, enquanto 

representação gráfica35, supriria ambas às lacunas apontadas: a uma, ao inserir 

uma “pirâmide de incentivos” acima da pirâmide de enforcement, estaria 

englobando também o aspecto aspiracional da regulação, aquele em que o 

regulador incentiva os regulados a superarem as metas mínimas de conformidade 

e presta reconhecimento àqueles que, de fato, as superam (beyond compliance); a 

duas, o diamante regulatório – diferentemente das pirâmides braithwaitianas – 

contém uma representação gráfica dos padrões mínimos legais de conformidade: 

trata-se da linha horizontal que serve de base e “fronteira” entre as pirâmides. 

Aqui, enfim, percebe-se um importante ponto de dissonância entre os autores: 

enquanto o modelo proposto por Braithwaite busca conduzir os agentes regulados 

à conformidade, isto é, a atenderem os padrões mínimos legais, e concebe os 

agentes regulados que assim se comportam como virtuosos, Kolieb não reconhece 

qualquer mérito a quem tão somente cumpre os padrões mínimos, por isso os 

posiciona na linha-base. Como bem resume Márcio Iório Aranha (2019a, p. 147: 

“Em verdade, Kolieb vai mais além ao dizer que não há nada de virtuoso em 

simplesmente cumprir as normas.”. 

A Autorregulação Regulada  

Tal como apresentada na Pirâmide de Estratégias Regulatórias (Figura 1), 

a autorregulação regulada (enforced self-regulation) ou autorregulação 

obrigatória ou constrangida (ARANHA, 2019a, p. 148) é uma estratégia 

regulatória intermediária entre a autorregulação e a command-and-control. Sua 

 
34 Refere-se ao artigo “Regulating Aged-Care: Ritualism and the New Pyramid”, de autoria 
de John Braithwaite, Toni Makkai e Valerie Braithwaite, publicado em 2007. 
35 Deve-se anotar também que o diamante regulatório, tal como exposto no artigo de 
Kolieb, enquanto representação gráfica, tem certo aspecto  dantesco, ou seja, que remete à 
Divina Comédia (1304-1321 de Dante Alighieri, poema épico no qual tanto o Paraíso como 
o Inferno são retratados como divididos em níveis diferentes, enquanto o Purgatório é um 
local único. 
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concepção original está no artigo Enforced Self-Regulation: A New Strategy for 

Corporate Crime Control, escrito por John Braithwaite e publicado em 1982; 

sendo o Capítulo 4 do livro Responsive Regulation: Transcending the 

Deregulation Debate de 1992, uma versão ampliada e revista do artigo citado. 

Lembramos que a autorregulação regulada é apenas uma das estratégias 

regulatórias propostas pelos autores em intento de superar a dicotomia estéril entre 

o command-and-control e a desregulação. A partir da concepção de que esta é 

apenas uma estratégia – e não uma receita passo-a-passo, aplicável 

atemporalmente a qualquer setor e em qualquer lugar do mundo –, deve-se aplica-

la considerando as particularidades do ambiente regulado, bem como recomenda-

se que seja pode ser combinada com outras estratégias a fim de se maximizar o 

nível geral de conformidade no setor. 

No modelo de Autorregulação regulada, cabe a cada empresa a tarefa de 

redigir seu próprio manual de conformidade, o qual contemplará a área de 

preocupação do regulador (ARANHA, 2019a p. 149), a partir de um conjunto 

mínimo de normas pré-estabelecidas pelo Estado. Trata-se de uma estratégia 

reguladora que, ao menos neste ponto, representa uma extensão e uma 

individualização da teoria da corregulação (AYRES; BRAITHWAITE, 1992 p. 

102), já que tal estratégia é marcada pela negociação contínua entre o Estado e as 

firmas reguladas que, por meio dos seus manuais, buscarão estabelecer regulações 

específicas a cada uma destas (AYRES; BRAITHWAITE, 1992 p. 101). Tal 

manual de normas deve então ser submetido à Agência Regulatória, que, caso 

julgue que o manual submetido é satisfatório para os fins regulatórios, irá ratificá-

lo e torná-lo público – a publicização deste manual é um aspecto importante: a 

uma, por permitir que Grupos de Interesse Público (GIPs) auxiliem na fiscalização 

do cumprimento do manual e, a duas, para que tal manual possa auxiliar outras 

empresas do setor a formularem os seus próprios. Destacamos que o próprio termo 

traduzido já aponta para os principais aspectos desta estratégia regulatória: trata-

se de Autorregulação à medida que a própria empresa regulada redigirá seu 

manual de normas, bem como irá operacionalizar mecanismos para autogestão de 

práticas desconformes; mas é Regulada, já que o manual redigido deverá ser 

ratificado pela agência governamental e que, apesar da autogestão, o Estado 

manterá a prerrogativa de realizar fiscalizações diretas aos regulados. 

No modelo de autorregulação regulada, cada empresa também deverá criar 

e manter seu comitê interno de conformidade – o qual tem por função precípua 

identificar, denunciar e perquirir denúncias de possíveis malfeitos detectados na 

gestão empresarial. Acaso sejam verificadas desconformidades, caberá a esse 

comitê sugerir, de acordo com o manual ratificado, a respectiva ação a ser tomada 

pelo corpo diretivo da empresa visando à correção da prática desconforme e à 

responsabilização do(s) malfeitor(es).  
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Como sugerem Ayres e Braithwaite, tal comitê interno de conformidade 

deve ser integrado tanto por colaboradores da empresa como por membros 

externos, como de GIPs ou de sindicatos, sendo a participação de membros destes 

dois grupos citados um mecanismo para mitigar a chance de “captura” deste 

comitê pelos escalões superiores da empresa. Este mecanismo anti-captura está 

calcado na premissa de que membros externos à empresa – como aqueles 

provindos de GIPs e de sindicatos – seriam menos propensos serem coniventes 

com más práticas gerenciais, à medida que estes não são subordinados 

hierarquicamente aos níveis diretivos da empresa. Em uma análise realista, é 

compreensível, por exemplo, que um empregado que cumule seu cargo na 

empresa regulada com a participação no comitê interno de conformidade possa 

ser ou mesmo sentir-se pressionado a não denunciar ou perquirir condutas 

desconformes das quais tenha conhecimento por medo de sofrer alguma espécie 

de retaliação interna – ser preterido em uma possível promoção de cargo, ser 

realocado de setor ou de filial, perder bonificações ou mesmo ser demitido. Em 

outras palavras, a subordinação hierárquica existente entre os níveis diretivos da 

empresa e seus empregados-membros do comitê interno de conformidade pode, 

na prática, turbar a liberdade da qual estes devem fruir para denunciar, receber 

denúncias de colegas e perquirir possíveis malfeitos identificados sem qualquer 

medo de sofrer qualquer tipo de represália corporativa por isso. 

Além de representantes de GIPs e sindicatos, outras classes de membros 

externos ao organograma funcional da empresa podem compor o comitê interno 

de conformidade, por exemplo, representantes de associações de consumidores, 

auditores externos, especialistas em compliance – tais como advogados ou 

consultores – indicados por grupos de acionistas da empresa, dentre outros. A 

presença desses membros externos minora a chance de que conflitos de interesses 

ou conflitos interpessoais possam influenciar na atuação do comitê interno de 

conformidade. As chances de “captura” do comitê pelos níveis diretivos também 

tendem a serem mais brandas se houver rotatividade na composição do comitê, já 

que a constante alteração dos membros diminui as chances de formação de 

conluios duradouros entre o corpo diretivo da empresa e os membros do seu 

comitê interno de conformidade, sejam estes internos (colaboradores) ou externos. 

Vê-se que, em princípio, as empresas e seus comitês internos assumirão 

todas as etapas da função regulatória – a “legislativa”, ao redigirem as próprias 

normas; a “judiciária”, ao perquirir as próprias denúncias; e a “executiva”, ao 

aplicarem as sanções prescritas nos próprios manuais (AYRES; BRAITHWAITE, 

1992 p. 103). Por consequência, a autorregulação regulada, quando bem aplicada 

por uma empresa, oportuniza a esta uma experiência regulatória bastante 

autônoma: a empresa redige seu Manual de Conformidade, no qual indica seus 

padrões de prática empresarial e metas regulatórias a serem atingidas; caso a 
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empresa falhe em atender a algum dos itens do Manual, este fato é levado ao 

conhecimento do Comitê Interno de Conformidade que, a seu turno, irá expedir 

uma recomendação aos níveis diretivos da empresa para que a desconformidade 

seja corrigida. Periodicamente, os comitês internos de conformidade deverão 

enviar relatórios à Agência detalhando a atuação do comitê e se as 

desconformidades detectadas foram corrigidas a contento. Assim, conquanto os 

níveis diretivos da empresa regulada se esforçarem em atender as recomendações 

do comitê interno de conformidade e que este fiscalize as práticas da empresa de 

modo diligente, dificilmente a empresa regulada sofrerá ingerências estatais.  

Ressalva-se, todavia, que mesmo com a atuação do comitê interno, a 

agência governamental mantém a prerrogativa de realizar fiscalização direta ao 

agente regulado, a fim de verificar tanto as práticas da empresa, como a própria 

atuação do comitê interno de conformidade. Isto é, se este tem sendo eficiente em 

detectar violações ao Manual de Conformidade e em expedir as respectivas 

recomendações de correção às instâncias diretivas da empresa. Cabe também ao 

comitê interno de conformidade reportar à agências governamental quando (i) os 

níveis diretivos não atenderem as recomendações do comitê e (ii) quando houver 

substituição/demissão do(a) Diretor(a) de Conformidade, a quem caberá presidir 

a atuação do comitê interno de conformidade. Também caberá à agência cobrar 

os comitês internos a investigarem as denúncias feitas por GIPs e pelos por 

consumidores. Em caso de ineficiência do comitê interno, a agência deverá punir 

tanto a empresa quanto o comitê, a partir da pirâmide de constrangimento a ser 

prevista no próprio manual ratificado.  

Feitos tais esclarecimentos entende-se porque os autores caracterizam o 

modelo de autorregulação regulada como privado quanto às regras, já que estas 

são redigidas pelos próprios regulados, mas público quanto ao enforcement, já 

que, ainda assim, o Estado, auxiliado pelos GIPs, preserva sua função 

fiscalizatória e sua prerrogativa de intervir e punir em casos de desconformidade 

não dirimidos pelo próprio regulado e por seu respectivo comitê interno de 

conformidade. 

Dentre as vantagens do modelo de autorregulação regulada destacam-se 

aquelas ligadas à ausência de uma regulação setorial universal. São elas, por 

exemplo, a possibilidade de cada empresa redigir um manual feito sob medida 

(tailor-made), perfeitamente adaptado ao seu tamanho, à sua proposta e ao seu 

modelo de negócios. Da mesma forma, a autorregulação regulada permite aos 

agentes regulados proporem – a qualquer tempo – revisões de seus manuais, o que 

os permite integrarem com mais rapidez novas tecnologias e inovações a seus 

processos produtivos. Este atributo é notoriamente atrativo para as empresas 

líderes de mercado, que geralmente são aquelas mais propensas a testarem – e 

eventualmente adotarem – novos métodos de produção e de controle de riscos 
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(AYRES; BRAITHWAITE, 1992 p. 112). Tais vantagens mostram-se 

especialmente interessantes em um setor como o das telecomunicações, no qual a 

inovação – seja técnica ou mercadológica – é dada como uma constante. Em um 

modelo de autorregulação regulada não é necessário aguardar que o Estado 

elabore normas setoriais universais sobre uma nova tecnologia para só então esta 

possa ser testada pelas empresas do setor. 

 

UM MODELO DE AUTORREGULAÇÃO REGULADA PARA OS 

SERVIÇOS OTT DE   VIDEO STREAMING NO BRASIL 

Nesta parte final, será proposto um modelo de autorregulação regulada 

para os serviços OTT de video streaming por assinatura, considerando as 

particularidades do sistema jurídico brasileiro, em especial do direito das 

comunicações e do direito administrativo contemporâneo. O modelo aqui é 

meramente um protótipo hipotético. Também serão utilizados termos figurativos 

– tais como Autoridade Nacional Regulatória para Serviços OTT (ANSOTT), 

Termo de Ajuste Operacional (TAO) e Autorização para Operar – apenas para 

auxiliar na compreensão dos leitores de como tal modelo funcionaria “na prática”. 

 

O Modelo de Autorregulação Regulada no Ordenamento Jurídico 

Brasileiro 

  Ainda que inexistam no direito brasileiro experiências regulatórias que – 

assumidamente – sigam à risca o modelo de autorregulação regulada proposto por 

Ayres e Braithwaite, isto não significa que tal teoria não encontre no ambiente 

jurídico brasileiro condições de ser acolhida.  

Afinal, há de ser reconhecida que, em alguma medida, o modelo de 

autorregulação regulada muito se aproxima dos abundantes instrumentos de ajuste 

entre Administração e particular que emergiram em nosso ordenamento nas 

últimas décadas. Em um momento em que a doutrina administrativista brasileira 

questiona a validade do princípio da supremacia do interesse público sobre o 

interesse privado36 e até sua constitucionalidade (BINENBOJM, 2013), florescem 

na legislação nacional instrumentos negociais à disposição dos administradores e 

do Ministério Público. Como argumenta Odete Medauar; muitas vezes, é a 

atuação concertada entre administrador e administrado que irá apresentar a 

 
36 A respeito deste tema, recomenda-se a leitura das obras Direito Administrativo para 
Céticos de Carlos Ari Sundfeld e Uma Teoria do Direito Administrativo de Gustavo 
Binenbojm. A crise da noção de interesse público foi abordada de maneira pioneira por 
Floriano Peixoto de Azevedo Masques Neto na obra Regulação Estatal e Interesses 
Públicos, publicada em 2001. 
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solução mais adequada e eficaz na proteção do interesse público, como leciona a 

autora: 

“Quanto a argumentos de resistência ou óbices invocados em oposição à 

consensualidade, pode-se dizer, em síntese, que o interesse público, em 

inúmeras situações, se cumpre de modo mais eficiente, ágil, sem 

questionamentos, mediante a obtenção de consenso, a celebração de acordos. E 

ainda: práticas consensuais geram, nos cidadãos, a sensação de confiabilidade, 

credibilidade e boa fé na Administração e levam à adesão às medidas 

projetadas.” (MEDAUAR, 2017 p. 355) 

 

Neste mesmo sentido, há de se frisar que as decisões negociais tomadas 

pela Administração com participação de particulares não, necessariamente, 

resultam em renúncia do interesse público envolvido. A existência de possível 

atentado ao interesse público há de ser verificado no conteúdo do ato 

administrativo e não na forma como ele é tomado – se unilateralmente pelo Estado 

ou se decorrente de ajuste com ampla participação dos agentes privados 

(ALMEIDA, 2012). 

Isto posto, o manual de normas previsto no modelo braithwaitiano – que, 

neste modelo hipotético será chamado de Termo de Ajuste Operacional – muito 

se aproxima, por exemplo, do Termo de Ajustamento de Conduta37 (TAC), figura 

muito utilizada no Direito Ambiental e no Direito Trabalhista, por meio da qual, 

ao invés de se aplicar diretamente a sanção, faculta-se ao particular fiscalizado a 

possibilidade de assumir o compromisso de ajustar suas práticas empresariais em 

determinado prazo sob pena da aplicação imediata de medidas ainda mais graves 

previstas no próprio termo celebrado, em caso de descumprimento deste. São 

instrumentos semelhantes, também, o Termo de Compromisso38 celebrado no 

âmbito da CVM, o Termo de Compromisso previsto na Lei de Crimes 

Ambientais39 e o Termo de Ajustamento a disposição dos servidores públicos 

federais em processos disciplinares.  

Feito estes esclarecimentos, vê-se que há ambiente em nosso ordenamento 

jurídico para instrumentos negociais nos quais os particulares podem participar da 

redação, bem como assumir compromissos para ajustar seus comportamentos 

empresariais antes de sofrerem uma sanção por eventuais desconformidades.  

 Ainda que poderoso argumento possa ser feito no sentido de que o artigo 

61, § 2° da Lei Geral das Telecomunicações serve de amparo legal suficiente a 

justificar a regulação dos serviços OTT de video streaming por normas infralegais, 

 
37 Prevista inicialmente no artigo 5º, § 6° da Lei no 7.437/1985 (Lei da Ação Civil Pública), 
o Termo de Ajustamento de Conduta  
38 Previsto na Deliberação CVM no 390  
39 Lei no 9.605/1998 
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recomenda-se aqui que a instauração de um modelo de regulação para tais serviços 

nos moldes da autorregulação regulada seja prevista em uma nova lei ordinária 

autônoma, que aqui será chamada – hipoteticamente – de Lei de OTTs. Tal 

diploma serviria de base ao modelo aqui proposto, além de ter outras utilidades, 

tal como trazer para o nível legal definições de termos tais como Serviços Over-

the-Top, streaming, video on demand, dentre outros, podendo o Congresso 

Nacional, na definição de tais termos, recorrer aos conceitos já consagrados em 

organismos internacionais, como a União Internacional de Telecomunicações. 

O Modelo  

 Somente uma nova lei ordinária poderia traçar com mais clarezas quais 

seriam os objetivos da regulação, bem como quais seriam as possíveis obrigações 

que poderiam ser impostas aos prestadores de OTT de video streaming, por essas 

razões, o modelo inicia-se com a promulgação da Lei de OTTs. Diferentemente 

da Lei do SeAC, que divide a competência de fiscalização de obrigações 

regulatórias entre a Anatel e a Ancine, propõe-se que a hipotética Lei de OTTs 

preveja a criação de uma pessoa jurídica de direito público autônomo – a 

Autoridade Nacional Regulatória para Serviços OTT (ANSOTT).  

Tal pessoa jurídica seria composta por membros do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), da Anatel, da Ancine, do 

Ministério Público, bem como de GIPs ligados a interesses específicos correlatos 

aos serviços OTT de video streaming. A maior parte das competências de tal 

pessoa jurídica estaria concentrada em um colegiado interno, formado por um 

número par de membros, oriundos de carreiras diversas e com mandatos não 

coincidentes. Tal órgão colegiado qual ficaria responsável por ratificar os manuais 

de conformidade – que aqui serão denominados de Termo de Ajuste 

Operacional – submetidos pelos próprios agentes regulados, no caso, os 

prestadores de OTT de video streaming por assinaturas. Uma vez ratificado, tal 

termo seria tornado público – a ANSOTT deverá manter disponíveis em seu sítio 

eletrônico todos os Termos de Ajuste Operacional em vigor – e o prestador deverá, 

por meio físico ou eletrônico, submeter cópia de seu termo e atualizações 

vindouras a todos os seus clientes-assinantes. A partir da ratificação do Termo de 

Ajuste Operacional, o agente regulado receberia uma Autorização para 

Operar, a permitir que este possa ofertar seu serviço no mercado. 

Da mesma forma, a ANSOTT deverá manter diferentes canais de denúncia 

para que usuários, GIPs e outros possam denunciar possíveis desconformidades 

entre as condutas perpetradas pelos prestadores de OTT e seus respectivos Termos 

de Ajuste Operacional, devendo, nestes casos, a ANSOTT verificar a ocorrência 

de violações e averiguar qual foi o comportamento do comitê interno de 

conformidade do regulado frente às denúncias. Em casos mais graves, a depender 
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da natureza da desconformidade, a ANSOTT reportaria o fato à Anatel, à Ancine, 

ao MCTIC ou, em caso de possível infração penal, ao Ministério Público. Mais 

uma vez, vê-se que tais previsões alinham-se ao modelo braithwaitiano de que as 

violações às regras, ainda que estas sejam escritas pelos próprios regulados, uma 

vez tornadas públicas, serão punidas com o rigor da lei (AYRES; 

BRAITHWAITE, 1992 p. 106).  

Além disso, tal colegiado interno da ANSOTT ficará responsável por 

avaliar os relatórios periódicos enviados pelos prestadores, bem como poderá 

requerer aos prestadores esclarecimentos quanto a episódios específicos, oriundos 

dos relatórios ou de denúncias externas, além de seu papel nos procedimentos 

sancionatórios, que será aclarado a seguir. Ainda que a Lei de OTTs preveja 

obrigações de diferentes naturezas – como ocorre com a Lei do SeAC –, a 

ANSOTT não deverá ter corpo técnico a realizar fiscalizações “em campo”, a 

fiscalização externa estatal continuaria a ser exercida pelo MCTIC ou pelas 

Agências, ainda que provocadas por comunicações da ANSOTT.  

Não se ignora que a criação de nova agência regulatória implicaria em 

dispêndio financeiro por parte do Governo Federal. Todavia, a hipótese que aqui 

se defende é que as vantagens decorrentes da aplicação bem sucedida de um 

modelo de autorregulação regulada tem o potencial de gerar economia ao Governo 

Federal, em especial aos órgãos que fazem a fiscalização direta do setor – a 

ANCINE, a ANATEL e o MCTIC, por exemplo. Isto porque, em um modelo de 

autorregulação regulada, caberia, prima facie, aos próprios entes regulados a 

internalização dos custos de fiscalização dos padrões de conformidade, bem como 

os custos intrínsecos à investigação e à resolução dos episódios de más práticas, 

por meio da atuação diligente do comitê interno de conformidade. Ou seja, caso 

os regulados demonstrem capacidade de realizarem sua autofiscalização e de 

dirimirem os episódios de desconformidade sem a necessidade de intervenção dos 

órgãos estatais, estes não precisarão manter uma ampla aparelhagem fiscalizatória 

sobre aqueles, podendo concentrar esforços naqueles agentes que se 

demonstrarem incapaz de aplicarem a autorregulação regulada em seus negócios.  

Há também de se inverter a perspectiva: quais serão as obrigações que 

serão impostas aos prestadores de serviço OTT de video streaming por meio da 

Lei de OTTs? 

Trata-se de uma questão importante, porém bastante delicada, 

considerando, em primeiro lugar, as particularidades de cada serviço OTT e, em 

segundo, que trata-se de um serviço de valor adicionado. O que pode se afirmar, 

com certeza, que a resposta errada é a simples extensão das obrigações previstas 

na Lei do SeAC às OTTs de video streaming. Não seria minimamente plausível, 
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por exemplo, que um serviço especializado, tais como o NBA League Pass40 ou o 

UFC Fight Pass fossem obrigados a transmitir uma cota de conteúdo nacional, 

por exemplo. 

 Assim, sugere-se que a Lei de OTTs somente estabeleça como obrigações 

universais – isto é compartilhadas por todos os prestadores – aquelas ligadas às 

dinâmicas de compliance, tais como: (i) submeter o Termo de Ajuste de Operação 

e suas alterações posteriores para ratificação, (ii) promover a criação de um comitê 

interno de conformidade, formado por pelo menos três membros e presidido por 

um(a) diretor(a) de conformidade e (iii) o dever de reportar à Autoridade em caso 

de demissão ou substituição do(a) diretor(a) de conformidade. Ao comitê interno 

de conformidade, per si, a Lei de OTTs estabeleceria outras obrigações, seriam 

elas: (i) enviar semestralmente à ANSOTT relatório de atividades do comitê, (ii) 

atender aos requerimentos formais feitos pela ANCOTT e, por fim, (iii) informar 

à ANCOTT os casos em que os níveis diretivos ou gerenciais da empresa 

prestadora ignorarem ou não adotarem as recomendações do comitê interno de 

conformidade. Ainda sobre este último item, há de se notar que o modelo de 

autorregulação regulada sempre oportunizará aos regulados, por meio de seu 

comitê interno, deslindar e resolver internamente situações de violação ao Termo 

de Ajuste Operacional. Isto é, na práxis cotidiana da empresa, caso um(a) 

colaborador(a) depare-se com uma possível violação, este(a) poderá levar o fato 

ao conhecimento do comitê interno de conformidade, o qual irá investigar o fato 

e expedir uma recomendação de ação para os nível diretivo/gerencial da empresa; 

acaso tal recomendação seja acolhida e aplicada nos termos do TAO, o fato 

denunciado não será reportado à ANCOTT, e assim, todo o episódio de 

desconformidade terá sido corrigido internamente, sem a intervenção do Estado e 

sem que tal episódio seja publicamente exposto. 

Ainda sobre o comitê de conformidade a ser criado pelos prestadores de 

OTT, repisa-se – a fim de minorar a possibilidade de “captura interna” deste 

comitê – a necessidade de que este seja formado tanto por colaboradores internos 

quanto por membros externos, não ligados diretamente à prestadora – como 

representantes de GIPs, de sindicatos, auditores externos, dentre outros – 

conforme já enfatizado no item 2.3 deste trabalho.  

Ainda quanto ao risco de captura do comitê interno de conformidade, este 

é especialmente preocupante no setor OTT por três razões. A primeira é que, por 

ser tratar-se de um setor tão recente, ainda é insipiente a formação de sindicatos 

de trabalhadores e de associações de ligadas aos serviços OTT. A segunda reside 

no fato de que, muitas vezes, tais associações setoriais, que possam vir a apontar 

representantes para compor os comitês de integridade, muitas vezes são formadas 

 
40 Serviço OTT de video streaming cujo objeto é a transmissão ao vivo de jogos da National 
Basketball Association, liga norteamericana de basquetebol masculino. 
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e financiadas pelos próprios regulados, tendo por objetivo atingir ambições 

políticas ou setoriais das empresas do setor, bem como defender interesses destas 

– e não dos seus consumidores. Isto, por óbvio, aumenta a possibilidade de 

“captura” interna dos comitês de conformidade, já que, ainda que estes possam 

ter uma composição aparentemente plural, seus membros não deteriam a 

necessária autonomia funcional para dirimir corretamente más práticas 

eventualmente identificadas. O último alerta vem do fato de que os líderes do 

mercado OTT são, na prática, “gigantes da Internet” ou subsidiários  destes ou de 

conglomerados tradicionais da mídia e do entretenimento – é o caso da Amazon-

Amazon Prime Video, da Apple-Itunes Stores, da The Walt Disney Company-

ESPN+; e, no Brasil, Grupo Globo-Globoplay, dentre muitos outros possíveis 

exemplos. Logo, está-se a tratar de empresas com vultuosa arrecadação bruta e 

imensa presença e alcance mercadológico; assim, a identificação e publicização 

de malfeitos – como, por exemplo, um episódio de vazamento de dados pessoais 

de milhões de assinantes – pode gerar repercussões de grandes proporções 

financeiras, administrativas e jurídicas, de modo que isto pode eventualmente 

aumentar a pressão aplicada pelos níveis gerenciais sobre os comitês internos de 

conformidade para que estes não atuem com a devida diligência. A fim de se 

minorar os riscos supraidentificados, sugere-se que, pelo menos em um primeiro 

momento, a ANSOTT mostre-se mais presente na fiscalização direta do trabalho 

dos comitês e esteja atenta às trocas na composição dos comitês – em especial 

quando ocorrer substituição ou demissão do Diretor(a) de Conformidade em 

alguma empresa regulada. 

As obrigações da Lei de OTTs devem ser simples e seu cumprimento deve 

ser barato, só assim tais obrigações serão “verdadeiramente universais”. A 

preocupação aqui é que elas possam ser aplicadas a todos os prestadores de OTT 

de video streaming e, tão importante quanto, que não se apresentem na prática 

como “cláusulas de barreira” a impedir a entrada de novos prestadores no mercado 

brasileiro. Ayres e Braithwaite sugerem, para amenizar os custos da elaboração 

de um Termo de Ajuste Operacional feito sob medida, que as empresas menores 

utilizem “modelos padrões” a serem disponibilizados pelo Estado ou mesmo que 

elaborem seus termos utilizando de rascunho o TAO de empresas com porte e 

características parecidas, aproveitando-se do fato de que o conteúdo dos termos 

torna-se público após a fase de ratificação. Mesmo assim, os autores reconhecem 

que a aplicação de um modelo desta natureza é dispendiosa e que, caso 

implementado, as empresas pequenas e médias deveriam ter a opção de serem 

fiscalizadas diretamente pelos órgãos governamentais ao invés de arcarem com 

os custos inerentes à autorregulação regulada (AYRES, et al., 1992 p. 128).  

Outro ponto a ser abordado é a discussão sobre se devem ou não serem 

impostas obrigações voltadas à consecução de finalidades de interesse público – 
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tais como estímulo à produções nacionais e à promoção de diversidade cultural, 

contribuição a fundos setoriais, promoção de conteúdo audiovisual identitário41, 

dentres outras. É pertinente que se aborde tal assunto, uma vez que está em trâmite 

na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 8.889/2017, com Substitutivo 

apresentado pela Deputada Federal Benedita da Silva (PT-RJ), o qual propõe que 

a Lei do SeAC tenha sua redação alterada para que abarque também os serviços 

OTT de video streaming, impondo a estes diversas obrigações ligadas aos 

princípios que regem a atuação dos Serviços de Acesso Condicionado, previstos 

no artigo 3º da citada lei. 

 Opina-se aqui que tal aproximação entre os SeAC e os serviços OTT de 

video streaming é juridicamente imprópria e pode se mostrar prejudicial ao 

desenvolvimento dos serviços OTT no Brasil. Há que se relembrar que os 

Serviços de Acesso Condicional, são um gênero de Serviços de Radiodifusão, e, 

por decorrência, tratam-se de serviços públicos, o que justifica que seus 

prestadores modulem seus negócios para atingirem finalidades de interesse 

público. Diversa é a natureza dos serviços OTT de video streaming, que, como 

visto na Parte 1, são Serviços de Valor Adicionado, ou seja “que acrescenta, a um 

serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde” 

(Art. 61, caput, Lei Geral das Telecomunicações). Assim, uma vez que não se 

trata de serviço público, os serviços de OTT de video streaming constitui atividade 

econômica a ser explorada em regime de livre concorrência, sem que sejam 

impostas a eles obrigações ligadas a finalidades de interesse público. Ademais, há 

de se considerar que à prestação de tais serviços OTT já incidem outras normas 

legais em vigor, como o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e 

o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014).  

Ainda que se pudesse argumentar que – com arrimo no art. 23, VI e art. 

213, §3º, V, ambos das CRFB/88 –  aos serviços OTTs poderiam ser atribuídas 

obrigações ligadas a perseguição de interesses públicos, tais obrigações poderiam, 

ao fim, cercear a entrada no mercado de pequenos players. É que, do ponto de 

vista concorrencial, a imposição de tais obrigações pode constituir verdadeiras 

“cláusulas de barreira” à entrada e à permanência de diversos provedores de 

OTT de video streaming Afinal, tais obrigações implicariam em considerável 

 
41 O Substitutivo ao Projeto de Lei nº 8.889/2017, aprovado pela Comissão de Cultura da 
Câmara dos Deputados do Brasil em sessão do dia 20/11/2019, propõe a adição do inciso 
XXVI à Lei nº 12.485/2011 (Lei da SeAC), o qual define Conteúdo Audiovisual Identitário 
como “Conteúdo audiovisual identitário: conteúdo audiovisual que aborde temas 
vinculados à garantia de direitos de mulheres; de negros e indígenas, conforme 
autodeclaração; de quilombolas; de pessoas com deficiência; de povos e comunidades 
tradicionais; ou de grupos em situação de vulnerabilidade social com reduzido acesso a 
serviços e meios de criação, formação, produção, registro, fruição e difusão cultural, que 
requeiram maior reconhecimento e proteção de seus direitos sociais e culturais.” O inteiro 
teor pode ser acessado pelo link: https://bit.ly/2FHqdSn. 
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dispêndio econômico – seja para atendê-las ou em razão de sanções aplicadas ao 

provedor que não atendê-las. Possivelmente, a extensão de várias das obrigações 

hoje suportadas pelos SeAC aos serviços OTT de video streaming restringiria o 

mercado a poucos provedores, com aporte financeiro para atender a tais 

obrigações. Assim, seriam conduzidos para fora do mercado brasileiro os OTTs 

de video streaming voltados a nichos bastante específicos de mercado, como 

aqueles especializados em uma só modalidade ou liga esportiva (NBA Free Pass, 

UFC Fight Pass, WatchWPT), dirigidos a determinado público (como 

GagaOOLala, especializado em conteúdo LGBT), ou que disponibilizam 

conteúdo audiovisual pornográfico. Em todo cenário, estes novos custos 

regulatórios seriam fatalmente repassados à clientela na forma do valor final dos 

pacotes de assinatura, comprometendo assim um dos grandes atrativos dos 

serviços de video streaming: o preço, que pode ser considerado barato 

(AMARAL, 2016)42, ao menos quando comparados aos preços usuais dos pacotes 

de TV por Assinatura ofertados atualmente no mercado brasileiro. Em adição ao 

argumento de viés mercadológico, repisa-se que a natureza jurídica dos serviços 

OTT é a de Serviços de Valor Adicionado, sendo diferentes dos serviços de 

telecomunicação, os quais – estes sim – devem perseguir interesses públicos. Por 

tais razões, para os fins deste modelo hipotético, defende-se a promulgação de 

uma lei ordinária autônoma, na qual serão fixadas as obrigações universais apenas 

relacionadas à execução das medidas de autorregulação regulada e à dinâmica de 

compliance, isentando tais serviços de obrigações ligadas à consecução de 

interesses públicos. 

Antes de ser apresentada a Pirâmide de enforcement deste modelo 

hipotético, há que se enfatizar a importância de que a Lei de OTTs adote uma 

linguagem clara e precisa na divisão de competências entre a pessoa jurídica a ser 

criada, enquanto órgão regulador e ratificador das normas privadas, e as demais 

agências e órgãos estatais envolvidos no setor audiovisual.  

 
42 Como anota a autora: “O atributo do preço não ficou tão bem posicionado no ranking de 
valor, mas todos os entrevistados comentaram como o serviço é barato, e quando a 
pesquisadora perguntou se eles pagariam a mais, todos comentaram que sim.” (p. 53)  
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A Pirâmide de Enforcement do Modelo de Autorregulação Regulada 

 

Figura 4 – Pirâmide de enforcement do modelo de autorregulação regulada43 

 

 Vê-se que na base da pirâmide, prima-se por uma medida de 

constrangimento persuasiva: a convocação para revisão, que tem por objetivo 

convocar o prestador a esclarecer à Autoridade o porquê não foi possível atender 

a determinada meta ou obrigação a qual ele próprio se comprometeu, e assim 

verificar se seria necessária a revisão do Termo de Ajuste Operacional 

previamente ratificado. Além disso, a adoção de uma medida persuasiva prévia, 

em que se oportuniza o diálogo, reforça o lastro de cooperação entre as partes e 

dá maior legitimidade à aplicação de sanções mais severas, caso estas se 

mostrarem necessárias. Neste ponto, impecável é a lição de Othon de Azevedo 

Lopes (2018, p. 198):“(...) a partir do momento que a persuasão é prévia, ela 

antecipa a justificativa de uma eventual penalidade subsequente.” Esclarece-se 

que a eventual edição das alterações ficará a cargo do regulado. À exceção desta, 

todas as demais medidas de enforcement serão públicas – aqui, cabe lembrar que, 

conforme apontam Ayres e Braithwaite, a percepção pública, ou seja, a reputação, 

é um dos grandes motivadores de alguns regulados para adotarem posturas 

 
43 Pirâmide criada pelo autor especificamente para este artigo. 
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conformes. Por isso, salientamos o aspecto público da advertência por 

descumprimento, prevista no segundo nível da pirâmide e nas demais sanções que 

compõem a pirâmide. 

A seu turno, nas camadas intermediárias – sanção pecuniária e sanção cível 

– encontra-se uma situação peculiar, já que estas também poderão, quanto à 

obrigações de natureza técnicas, ser aplicadas por outros órgãos estatais (MCTIC, 

Anatel e Ancine) – devendo à ANSOTT cuidar apenas de sanções ligadas 

estritamente ao compliance, isto é, ás obrigações conferidas ao comitê interno de 

conformidade da empresa, tais como a obrigação de enviar relatórios periódicos 

ou a de atender às requisições da ANSOTT. 

 Por fim, no topo da pirâmide, encontram-se as sanções draconianas, cuja 

aplicação caberá ao órgão colegiado interno da ANSOTT – podendo um membro 

aplicá-la e, em caso de recurso administrativo, todo o colegiado – excluído aquele 

que a aplicou monocraticamente – por maioria simples44, revisar a decisão, 

votando pela sua confirmação ou sua revogação. Neste ínterim, ao se analisar a 

possibilidade de aplicar tais sanções mais aflitivas, a ANSOTT poderá requerer 

às agências e a outros órgãos que apresentem suas opinio legis acerca do suposto 

comportamento desconforme. É importante que não existam grandes embaraços 

regimentais à aplicação das medidas draconianas, isto é, que elas estejam de fato 

à disposição dos reguladores, o que não ocorre no caso das concessões e outorgas 

de radiodifusão hoje no Brasil, como já debatido neste artigo.  

Há de se notar que tal pirâmide de enforcement possui alguma semelhança 

com o rol de sanções administrativas previstas na Lei de Lavagem de Dinheiro 

(Lei nº 9.613/1998), considerando que as sanções por não observância de deveres 

de compliance previstas em tal lei podem ir desde a advertência até a suspensão 

ou cassação da autorização de funcionamento (VIEIRA, 2018).  

Assim, fica evidenciado que um modelo como o ora proposto possui 

pontos de similitude com diplomas normativos e instrumentos jurídicos já 

existentes no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que a adoção de um 

modelo de autorregulação regulada para os serviços OTT de video streaming, 

como o aqui proposto, se amoldaria ao nosso ordenamento. 

CONCLUSÃO 

Uma vez aclarados os conceitos de Serviço Over-the-top e de video 

streaming, tornou-se possível apresentar a assimetria regulatória existente no 

 
44 Considerando que, no modelo, o número de membros do órgão colegiado interno é par, 
ao se excluir aquele(a) que aplicou a decisão monocrática, será possível ao colegiado, ao 
analisar o recurso administrativo, formar maioria simples a confirmar ou superar 
(overruling) a decisão recorrida. 
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ordenamento jurídico brasileiro entre tais serviços e os Serviços de Acesso 

Condicionado, tal como a TV por assinatura. Ainda na Parte 1, o trabalho abordou 

a possível existência de uma relação de substitutividade ou complementariedade 

entre os serviços comparados, concluindo pela impossibilidade de se afirmar, ao 

menos em panorama mundial, a existência de tais relações até o momento. 

Na Parte 2, foi apresentada, nos moldes concebidos por Ian Ayres e John 

Braithwaite, a Teoria da Regulação Responsiva e seus preceitos, bem como 

algumas de suas evoluções teóricas – como o Diamante Regulatório de Kolieb. 

Também foram apresentados trabalhos anteriores os quais buscaram identificar 

elementos da teoria na prática regulatória brasileira no setor das telecomunicações 

– referimo-nos aqui aos trabalhos de Márcio Iório Aranha (2016, 2019), Marcelo 

Barros da Cunha (2016) e João Marcello Azevedo Mello da Silva (2017). Tais 

trabalhos concluíram que, embora de forma incipiente e apesar das limitações 

legais e constitucionais, percebe-se a adoção de alguns elementos da teoria da 

regulação responsiva a práticas recentes da Anatel; embora esta e o MCTIC, no 

aspecto sancionatório, encontrarem-se engessadas a práticas limitadas e 

ineficientes. Em seguida, foi dissecada a Autorregulação regulada (enforced self-

regulation), uma das estratégias regulatórias previstas por Ayres e Braithwaite na 

obra Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate, publicada 

em 1992. 

Na parte 3, foi descrito, com base na obra seminal de Ayres e Braithwaite, 

um modelo hipotético de autorregulação regulada para os serviços OTT de video 

streaming considerando o ambiente jurídico-normativo brasileiro. Na 

oportunidade, foi justificada a razão pela qual se sugere a promulgação de uma lei 

ordinária autônoma para regular tais serviços e se rejeitou a proposta ora em 

trâmite no Congresso Nacional, a qual aproximaria tais serviços dos Serviços de 

Acesso Condicionado mediante alterações na redação da Lei nº 12.485/2011. O 

modelo também previu as obrigações das empresas reguladas e a dinâmica de 

interação entre estas e o entes governamentais, em especial nos aspectos de 

conformidade regulatória. Este exercício abstrato foi, por fim, complementado 

por uma proposta uma pirâmide de constrangimento (enforcement) que poderia 

ser adotada para a autorregulação regulada dos serviços OTT de video streaming 

por assinatura. O modelo preocupou-se, sobretudo, em não criar obrigações 

excessivamente onerosas aos provedores de OTT, para que tais obrigações não se 

mostrem, na prática, como verdadeiras cláusulas de barreira aos novos entrantes. 

Ademais, reconhece-se que muitas dessas aplicações são, em verdade, operadas 

por empresas pequenas, com poucos funcionários e cujo produto de video 

streaming dirige-se a parcelas diminutas do mercado que possuem interesse 

específico em determinado conteúdo audiovisual – tais como certa modalidade 

esportiva ou de e-sports, conteúdo adulto de nicho, anime, desenhos infantis, 
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produções de determinada nacionalidade, dentre outras – de modo que estes 

prestadores possivelmente não possuem condições de arcarem com os custos 

inerentes ao atendimento de obrigações setoriais excessivamente  onerosas. 

Conclui-se que tal proposta, ainda que hipotética, poderia ser implementada no 

Brasil, sendo ela compatível com o ordenamento jurídico brasileiro.  
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Abstract 

Purpose – This work intends to map and analyze, through the polycentric regulation 

proposal introduced by Julia Black, the contribution of the actors involved in the creation 

of the data protection regulatory legal regime in financial system, after the introduction of 

the cyber security policy by the Central Bank of Brazil, the approval of the General Data 

Protection State and new financial business models. 

Methodology – It first analyses the regulatory and statutory norms associated with data 

protection in the financial system, combined with the cyber security policies published by 

financial institutions. After this, it identifies the actors who contribute to the regulatory 

environment and their respective regulatory role. The final step is the creation of a table 

to categorize each actor’s functions in the regulatory regime. 

Findings – The research concludes that the contracts between financial institutions and 

technology play a major role on creating and hybrid regulatory environment for data 

protection. 

Originality – The work is an original analysis of the data protection regulatory legal 

regime in financial system, using polycentric regulation not only as a theoretical reference, 

but also as a methodological framework. 

 

Keywords: Financial System. Cyber Security Policy. Data Protection. Polycentric 

Regulation. 
 

 

Resumo 

Propósito – O artigo pretende, a partir da concepção de regulação policêntrica proposta 

por Julia Black, mapear e compreender a participação dos atores envolvidos na produção 

do regime jurídico de proteção de dados no sistema financeiro, após a introdução da política 
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de segurança cibernética pelo Banco Central, aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados 

e os novos modelos de negócio financeiros. 

Metodologia– Tomou-se como estratégia de abordagem, a análise dos normativos 

relacionados à regulação do regime de proteção de dados do sistema financeiro, acrescidos 

das políticas de segurança cibernética das instituições financeiras, identificando os atores 

que atuam na constituição do regime regulatório do setor e os vínculos jurídicos 

formalizados entre os agentes de mercado. O último passo foi a criação de uma tabela para 

categorizar a função de cada ator no regime regulatório. 

Resultados – Conclui-se, a partir da pesquisa, que as relações estabelecidas em regime 

privado, entre instituições financeiras e empresas de tecnologia, contribuem para a criação 

de um regime híbrido entre público e privado de proteção de dados. 

Originalidade – O trabalho é uma análise original do regime jurídico regulatório de 

proteção de dados no sistema financeiro nacional, empregando a regulação policêntrica não 

apenas como um referencial teórico, mas também como um processo metodológico.  
 

Palavras-Chave: Sistema Financeiro. Política de Segurança Cibernética. Proteção de 

Dados Pessoais. Regulação Policêntrica. 
 

INTRODUÇÃO 

O sistema financeiro alterou-se profundamente desde sua origem, quando 

comerciantes judeus, não limitados pelos dogmas católicos contra a cobrança de 

juros, perfilavam-se em seus bancos para emprestar dinheiro a mercadores cujas 

pretensões levava ao empreendimento de grandes viagens marítimas 

(FERGUSON, 2009). A evolução da atividade bancária pode ser compreendida 

dentro de uma lógica dialética, com a tecnologia impulsionando a financeirização 

e o sistema financeiro incentivando o desenvolvimento tecnológico com a 

crescente alocação de capitais no setor (PARANA, 2016). Contudo, após a crise 

de 2008, em razão da falta de confiança nas instituições financeiras tradicionais, 

novos atores utilizaram a introdução de novas tecnologias para implementar 

modelos de negócio inéditos, reestruturando o setor bancário (BARBERIS, 

BUCKLEY e ARNER, 2015). 

A introdução de novas tecnologias levou a resposta por parte das 

autoridades reguladoras (EBA, 2016). A União Europeia determinou adoção de 

padrões tecnológicos no setor de pagamentos com a publicação da Second 

Payment System Directive (PSD2 e a autoridade concorrencial britânica 

(Competition & Markts Authority-CMA), exigiu a adoção do modelo de open 

banking pelas principais instituições bancárias do país (CMA, 2016). 

Nesse contexto de alteração regulatória, o cenário brasileiro também foi 

sensivelmente modificado. O Conselho Monetário Nacional apresentou a 

Resolução nº 4.658 de 26 de abril de 2018, sobre a política de segurança 

cibernética e os serviços de tratamento de dados em nuvem por instituições 
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financeiras. A essa nova dinâmica vem somar-se a nova a lei 13.709, de 14 de 

agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), a ser observada no 

caso de tratamento de dados de pessoas naturais. 

Reconhecendo o novo cenário regulatório apresentado, o presente artigo 

pretende, a partir da concepção de regulação policêntrica, proposta por Julia Black 

(2005), mapear e compreender a participação dos atores envolvidos na produção 

do regime jurídico de proteção de dados no sistema financeiro após a introdução 

da política de segurança cibernética pelo Banco Central e a aprovação da Lei 

Geral de Proteção de Dados. 

A regulação do sistema bancário foi, até então, associada a um modelo de 

regulação risco, intensificando a ação da autoridade reguladora nos agentes de 

mercado com maior concentração de capitais (BRUNNERMEIER, CROCKET, 

et al., 2009). Contudo, entende-se, neste trabalho, que uma nova abordagem é 

necessária, a partir de uma visão regulatória que permita identificar 

adequadamente a distribuição das funções regulatórias dentro de uma rede de 

interações entre agentes estatais e não estatais, como proposto pela teoria da 

regulação policêntrica (BLACK, 2001). 

Nesse sentido, adota-se como estratégia de abordagem, a análise dos 

normativos relacionados à regulação do regime de proteção de dados do sistema 

financeiro, em especial a Resolução nº 4.658/2018 do Conselho Monetário 

Nacional e a Lei 13.709/2018, acrescidos dos resumos das políticas de segurança 

cibernética publicados pelas instituições financeiras, identificando os atores que 

atuam na constituição do regime regulatório da proteção de dados no sistema 

financeiro e as funções regulatórias que cada um deles exerce. Pretende-se, assim, 

verificar em que medida a proteção de dados corresponde a um regime regulatório 

híbrido entre o público e o privado, com interferência de múltiplos agentes, como 

proposto na ideia de regulação descentralizada (BLACK, 2001). 

TEORIA POLICÊNTRICA DA REGULAÇÃO 

Antes de empenhar esforço no mapeamento dos agentes que atuam no 

regime de proteção de dados do sistema financeiro sob uma perspectiva 

regulatória policêntrica, é necessário recuperar os contornos teóricos dessa visão 

específica, a fim de destacar as características que permitem o enquadramento o 

cenário na noção de regulação descentralizada. 

A ideia de regulação descentralizada (BLACK, 2001) ou policêntrica 

(BLACK, 2005) – a distinção de nomenclatura tem pouco peso semântico 

(BLACK, 2008) – aparece no contexto do Estado Pós-regulatório. Se o “Estado 

Regulador” (ARANHA, 2014)– ou “capitalismo regulador” (BRAITHWAITE, 

2009) – surgiu em um ambiente de delegação da prestação de serviços a atores 

privados, a concepção do Estado Pós-regulatório apresentou uma desafio às 
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premissas básicas da ideia de regulação estatal (SCOTT, 2004). Pressupostos 

como o caráter instrumental da regulação, a figura central do Estado na 

governança regulatória e as normas estatais como instrumentos centrais da 

regulação seriam insuficientes para dar conta das novas estruturas regulatórias que 

teriam surgido (SCOTT, 2004). 

O novo panorama regulatório acompanhou o surgimento de novas 

abordagem teóricas com perspectivas críticas à ideia de centralidade normativa-

estatal à regulação. Nessa nova onda, duas proposições ganharam destaque: a 

perspectiva do direito como um sistema autopoiético (TEUBNER, 1993) e a 

regulação responsiva (AYRES e BRAITHWAITE, 1992). Embora não decorra 

diretamente dessas duas abordagens, a teoria da regulação policêntrica combina 

elementos das duas concepções (de maneira sincrética, podem afirmar os críticos) 

para formular uma nova perspectiva. Nessa proposta, a regulação seria uma 

tentava prolongada e concentrada, por atores governamentais ou não 

governamentais, de influenciar o comportamento de terceiros, a fim de alcançar 

resultados definidos (BLACK, 2005). 

Nessa proposta descentralizada, a regulação seria o resultado das 

interações entre os agentes que atuam no cenário regulatório e não o resultado de 

um exercício formal de poder (BLACK, 2005). Assim, ganha sentido especial a 

análise do contexto de relações em que a regulação acontece e a rede de influência 

entre os atores em um nível organizacional. Essa ideia distancia-se da concepção 

de centralidade governamental na regulação, para reconhecer a responsabilidade 

de cada ator no condicionamento da conduta dos demais, de forma difusa 

(BLACK, 2005). 

Deve-se ressalvar o fato de o referencial teórico a que se optou aqui 

denominar “teoria da regulação policêntrica” é o resultado de proposições 

dispersas em vários textos, escritos com objetivos distintos e em datas diferentes 

por Julia Black (2001; 2002; 2005; 2008). Em que pese a inexistir corpo textual 

condensado e sistematizado, a leitura dos múltiplos escritos permite visualizar 

uma identidade conceitual suficiente para destacar elementos capazes de instruir 

o trabalho com o conteúdo da teoria. Nesse esforço, retira-se que, apesar de 

eventuais variações mínimas ao longo do tempo, a autora destacou cinco noções 

centrais ao conceito de regulação policêntrica: complexidade, fragmentação, 

interdependência, autonomia (ou ingovernabilidade) e ausência de distinção entre 

público e privado (BLACK, 2008). 

A noção de complexidade toma como referência a ideia de sistema 

complexos, para reconhecer que os problemas sociais abordados pela regulação 

são o resultado da interação entre vários fatores. “Essas interações são elas 

mesmas complexas e intricadas; e os atores são diversos em seus objetivos, 

intensões, propósitos, normas e poderes” (BLACK, 2005, p. 103). O 
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reconhecimento da regulação como um sistema complexo implica, ainda, a 

compreensão de que as decisões tomadas por qualquer um dos agentes afeta os 

demais de formas imprevisíveis (MURRAY, 2007), de forma que novas 

estratégias regulatórias, para além da ideia de comando e controle, seriam 

necessárias (AYRES e BRAITHWAITE, 1992). 

O segundo núcleo conceitual proposto na teoria da regulação policêntrica, 

a fragmentação, é reconhecida, muitas vezes, como assimetria informacional, o 

que equivale a dizer que, “o governo não pode saber tanto sobre a indústria como 

a indústria sabe sobre si mesma” (BLACK, 2001, p. 107). A proposta para 

contornar essa espécie de impasse informacional é a constituição de mecanismos 

cooperativos entre regulados, direcionados a modelos de autorregulação 

(BRAITHWAITE, 2011). 

A partir da fragmentação surge a terceira noção conceitual da teoria 

regulatório, a interdependência. Nessa perspectiva, busca-se superar a ideia de 

que a sociedade teria necessidades e problemas e o Estado teria soluções e 

capacidade para resolvê-los (BLACK, 2005). Ao contrário, o poder regulatório 

seria exercido de maneira fragmentária, de forma que não existiria um monopólio 

estatal da normatividade do sistema, mas sim a interdependência entre os 

múltiplos atores (BLACK, 2001). A identificação da interdependência ainda 

permite perceber a diluição entre os atores do sistema das três funções regulatórias 

centrais: a definição de parâmetros, o monitoramento e a ação para alteração do 

comportamento (HOOD, ROTHSTEIN e BALDWIN, 2001), de forma que 

nenhum dos atores conseguiria efetivamente regular o comportamento dos demais 

de maneira independente. 

A quarta noção central, ingovernabilidade ou autonomia, reconhece que 

os atores tendem a reproduzir de maneira independente seu comportamento, de 

forma a atender aos seus padrões normativos internos e não a padrões normativos 

externos. Na visão mais radical, decorrente do conceito de sistemas autopoiéticos, 

os atores seriam normativamente fechados, mas cognitivamente abertos 

(TEUBNER, 1993). Assim, toda regulação seria autorregulação.  

Por fim, a última característica conceitual dos sistemas regulatórios 

descentralizados seria o apagamento da distinção entre público/privado. Em uma 

análise descentralizada, a regulação não é restrita à ideia de sanção legal, pois 

desloca-se para a abordagem da interação entre os agentes (BLACK, 2005). Isso 

não significa negar a importância do Estado para a regulação, pois ainda cabe a 

ele o papel legítimo de emitir decisões vinculantes no sistema (BLACK, 2008). A 

governança, contudo, deve ser visualizada a partir de uma teia de relações, na qual 

o Estado é apenas um dos vários agentes. 

Os cinco elementos descritos nos parágrafos anteriores constituem o 

núcleo conceitual da teoria regulatória policêntrica. Seu papel é além de 
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demonstrar os indicadores que servem para identificar o sistema regulatório como 

descentralizado, fornecer subsídios a sua análise. A rigor, apesar do valor prático 

da sistematização, não se pode perde de vista que as cinco noções caminham 

indissociavelmente unidas. Assim, ao reconhecer a interdependência do ambiente 

regulatório, também é possível mapear os múltiplos interesses dos atores e quais 

funções regulatórias estão diluídas entre os agentes do sistema. Da mesma forma, 

ao registrar-se o apagamento da distinção entre público/privado também se 

verifica em que medida o regime regulatório é o resultado híbrido entre 

formulações jurídico-normativas tanto dos agentes estatais quanto dos atores 

privados. 

A (RE)CONFIGURAÇÃO DO REGIME REGULATÓRIO DE 

TRATAMENTO DE DADOS NO SISTEMA FINANCEIRO 

NACIONAL 

A inclusão de novas tecnologias nas atividades bancárias reestruturou o 

sistema financeiro sob várias perspectivas (BARBERIS, BUCKLEY e ARNER, 

2017). A partir da ideia de equalização competitiva entre os atores incumbentes e 

os entrantes, as autoridades visualizaram a importância de abertura dos sistemas 

tecnológicos das instituições financeiras à interações externas (EBA, 2016). 

Surgiu assim a necessidade crescente de intercâmbio entre os sistemas 

tecnológicos das instituições financeiras e de outros parceiros comerciais, com a 

possibilidade deslocamento do tratamento de dados para os serviços em nuvem 

(GOETTENAUER, 2018). 

Com a alteração do cenário negocial, mostrou-se necessária uma regulação 

específica do novo ambiente tecnológico, no qual a interação entre as instituições 

financeiras e os prestadores de serviços de tecnologia da informação é mais 

intensa. Nesse contexto, o Banco Central do Brasil publicou o Edital de Consulta 

Pública nº 57, de 19 de setembro de 2017, considerando “a crescente utilização 

de meios eletrônicos e de inovações tecnológicas no setor financeiro, o que requer 

que as instituições tenham controles e sistemas de segurança cibernética cada vez 

mais robustos” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2017). Em seguida, a consulta 

pública resultou no texto da Resolução nº 4.658 de 26 de abril de 2018, do 

Conselho Monetário Nacional, que cuida de forma conjunta da política de 

segurança cibernética e dos serviços de tratamento de dados em nuvem por 

instituições financeiras. 

Com base nas inovações normativas apresentadas pela Resolução nº 

4.658/2018, pode-se realizar a análise do regime regulatório incidente sobre a 

relação estabelecida entra as instituições financeiras e as prestadoras de serviços 

de computação em nuvem. Todavia, é cabível preliminarmente uma ressalva 

metodológica. Apesar de abordar-se aqui uma relação jurídica específica, a 
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prestação de serviços em nuvem no âmbito do sistema financeiro, e a partir dela 

construir-se o mapeamento do regime jurídico, essa não pode ser tomada como o 

epicentro ou núcleo de um sistema regulatório. Ao contrário, e em conformidade 

com uma visão policêntrica da regulação, trata-se de mais um nódulo sobre o qual 

se irradiam os efeitos da atuação de múltiplos atores, cujos interesses são, em 

maior ou menor grau, relacionados à prestação de serviços computacionais no 

âmbito do sistema financeiro. 

Nessa perspectiva, por força da Resolução nº 4.658/2018, em seu artigo 

11, a relação de prestação de serviços em nuvem deve ser formalizada em um 

contrato, no qual, espera-se, estejam consolidados os interesses, particulares e por 

vezes divergentes, da instituição financeira e da prestadora de serviços 

computacionais externa ao sistema financeiro. Essa relação entre agentes 

constitui-se de forma autônoma, a partir da perspectiva de intercâmbio de 

benefícios entre as partes. Todavia, deve-se reconhecer que não há ampla 

liberdade negocial, pois a relação jurídica está condicionada à observação de 

cláusulas e requisitos obrigatórios (artigos 17 e 16 da Resolução nº 4.658/2018, 

respectivamente) e comunicação prévia ao Banco Central (artigo 15 da Resolução 

nº 4.658/2018). A contratação também deve satisfazer os requisitos definidos na 

política de segurança cibernética da instituição financeira (artigo 11 da Resolução 

nº 4.658/2018). 

Por sua vez, conforme o artigo 2º da citada resolução, a política de 

segurança cibernética das instituições financeiras é constituída pelas próprias 

instituições financeiras, com elementos mínimos a serem cumpridos, conforme o 

porte, perfil de risco e modelo de negócio de cada empresa. Essa iniciativa pode 

ser compreendida como modelo teórico de autorregulação imposta (enforced self-

regulation), na qual o regulador apresenta diretrizes mínimas da política a ser 

cumprida e delega aos próprios regulados o esforço de apresentação e execução 

das normas a serem cumpridas (AYRES e BRAITHWAITE, 1992, p. 103). Nesse 

contexto, ainda cabe às instituições financeiras, obedecendo os requisitos 

normativamente estabelecidos pelo regulador, além de elaborar e executar a 

política de segurança, avaliá-la periodicamente, por meio da elaboração de um 

relatório a ser aprovado pelo conselho de administração da empresa, como 

estabelece o artigo 7º da Resolução 4.658/2018. 

A irradiação regulatória incidente sobre o contrato de prestação de serviço 

em nuvem no sistema financeiro não se esgota nas normas setoriais. Existe, 

inicialmente, a previsão normativa, estabelecida na Lei Complementar 105/2001, 

de manutenção de sigilo por parte das instituições financeiras das operações e 

serviços prestados. Em uma visão hierárquica da regulação, a implementação da 

política de segurança cibernética, trazida pela Resolução 4.658/2018, poderia ser 

compreendida como uma consolidação regulamentar da disposição normativa 
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superior, no exercício da chamada capacidade normativa de conjuntura do Poder 

Executivo (GRAU, 2000). Contudo, essa espécie de enfoque reduziria o escopo 

da regulação por duas formas. Primeiro, porque limitaria a política de segurança 

cibernética ao escopo reduzido de preservação do sigilo bancário, sem reconhecer 

a multiplicidade de objetivos que a relação jurídica regulada engloba. Segundo, 

porque deixaria de reconhecer a diluição das funções regulatórias entre os 

múltiplos agentes que interferem na regulação. 

No mesmo sentido, a relação entre instituições financeiras e prestadoras de 

serviços de computação também é alcançada, em algumas hipóteses, pela lei nº 

13.709/2018. Nesse caso, com ainda maior razão, uma visão hierárquica da 

regulação reduziria a dimensão da influência da lei no regime regulatório da 

proteção de dados no sistema financeiro. De outra forma, a percepção de que a 

referida lei é mais um polo de influência, entre vários, no sistema regulatório 

analisado, permite identificar seu papel estruturante das relações a serem 

estabelecidas entre as instituições financeiras e os prestadores de serviço. Nesse 

escopo, mesmo limitada à aplicação da lei nº 13.709/2018 à proteção de dados 

pessoais de pessoas naturais e tendo a política de segurança cibernética alcance 

mais amplo, as definições de “controlador” e “operador” da Lei Geral de Proteção 

de Dados podem ser, respectivamente, aplicadas às instituições financeiras 

contratantes de serviços de computação e nuvem e às prestadoras de serviço. 

Assim, é possível reconhecer esferas de responsabilidade entre cada um dos dois 

agentes, de maneira a perceber a fragmentação das funções regulatórias. 

Além do caráter estruturante da relação estabelecida entre “controlador” e 

“operador”, a lei nº 13.709/2018 ainda define: parâmetros regulatórios gerais, 

como são exemplos os princípios para tratamento de dados (artigo 6º); 

ferramentas de monitoramento da regulação, especialmente concentradas nos 

poderes de fiscalização da autoridade nacional (a exemplo do explícito no artigo 

38, parágrafo único) e, por fim, mecanismos de alteração de comportamento, 

como as sanções administrativas descritas no texto normativo. 

A revisão acima das múltiplas influências lançadas no regime de proteção 

de dados do sistema financeiro faz notar a presença das características apontadas 

no tópico anterior como indicativas de um sistema policêntrico de regulação. Há 

complexidade a partir do reconhecimento da convergência de múltiplos interesses 

para a formalização da relação entre instituições financeiras e prestadoras de 

serviços. A fragmentação, interdependência e autonomia são visíveis na medida 

em que a Resolução 4.658/2018 atribui às próprias instituições financeiras a 

responsabilidade por consolidar uma política de segurança cibernética, em um 

movimento que ao mesmo tempo reconhece o domínio informacional dos agentes 

privados e delega a eles parte das funções regulatórias. 
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Como consequência, diluem-se às fronteiras entre público e privado, na 

medida em que tanto o regulador estatal quanto os agentes privados, 

especialmente os identificados como controladores, têm responsabilidade de 

estabelecer parâmetros e mecanismos de monitoramento para atuação dos 

operadores. Visualiza-se, assim, um cenário de regulação multipolar, sem um 

núcleo único de convergência. 

MAPEAMENTO DAS FUNÇÕES REGULATÓRIAS NO REGIME DE 

PROTEÇÃO DE DADOS DO SISTEMA FINANCEIRO 

A identificação do regime regulatório policêntrico acima desenvolvida 

cumpre, no presente trabalho, o papel específico de fornecer instrumentos capazes 

de mapear o sistema regulatório em questão, identificando os agentes e cada uma 

de suas competências. Inicia-se, no presente tópico, esse processo a partir da 

identificação dos atores que, de acordo com o regime jurídico acima recuperado, 

participam no cenário de proteção de dados do sistema financeiro.  

Antes, uma ressalva merece atenção. Na estrutura de negócios apresentada, 

destacou-se que, nos novos modelos de negócios bancários, parte do tratamento 

de dados das instituições financeiras passaria a ser realizado por prestadoras de 

serviços externas (GOETTENAUER, 2018). Não se pode perder de vista, 

contudo, que a maior parte desses dados são de operações de clientes, cuja relação 

contratual é feita diretamente com as instituições financeiras. Assim, seria de 

esperar se que o consumidor tivesse um papel de destaque na política de segurança 

cibernética do sistema financeiro. Contudo, os limites de atuação do cidadão no 

ambiente regulatório analisado são limitados. Para o presente trabalho pesquisou-

se nos resumos das políticas de segurança cibernética (publicadas por força do 

artigo 5º da Resolução 4.658/2018) de cada um dos cinco maiores bancos do 

Brasil (VALOR ECONÔMICO, 2017), quais deles previam canais de contato 

com o cliente para questões relativas a tratamento de dados. Entre Banco do Brasil 

(2018), Bradesco (2018), Itaú (2018), Caixa Econômica Federal (2018) e 

Santander (2018), apenas o último deixou claro um canal de contato e, ainda 

assim, para o caso exclusivo de identificação de incidente de origem cibernética. 

Se a tecnologia trouxe a possibilidade de envolvimento do cidadão na atividade 

regulatória (GRABOSKY, 2013), essa promessa ainda não se confirmou no caso 

específico do sistema financeiro. A situação é diferente na esfera de aplicação da 

Lei 13.709/2018, cujo texto prevê mecanismos mais amplos para monitoramento 

do tratamento de dados pelo consumidor. 

Vencido tal ponto, recupera-se a identificação dos demais agentes que 

atuam para a formalização do regime jurídico. Como colocado no tópico anterior, 

o tratamento de dados é efetivado pelo “operador”, na nomenclatura da LGPD, ou 

“prestador de serviço”, na nomenclatura da Resolução 4.658/2018, a pedido do 
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controlador ou contratante. Ao se ampliar o mapeamento para os atores estatais, 

identifica-se com maior proximidade o Banco Central do Brasil, com 

competências descritas na Resolução 4.65/2018. Extrapolando-se a esfera do 

Sistema Financeiro Nacional, a Lei 13.709/2018 prevê competências para 

Autoridade Nacional da Proteção de Dados – ANPD. Por fim, também na Lei 

13.709/2018, há a previsão de atuação do Conselho Nacional de Proteção da 

Dados Pessoais e da Privacidade. 

Recuperando-se as três funções regulatórias típicas (HOOD, ROTHSTEIN 

e BALDWIN, 2001) atribuídas a cada um dos atores acima identificados, pode-

se construir o seguinte quadro de competências individualizadas: 

 

Atores 
Definição de 

Objetivos 
Monitoramento 

Modificação de 

Conduta 

Consumidor 

• Autorização o uso 

de dados pessoais 

(art. 7, LGPD). 

• Acesso às 

informações sobre 

tratamento de dados 

(arts. 9º e 18, 

LGPD). 

 

• Peticionar à 

autoridade nacional 

de proteção de 

dados (art. 18, §1º, 

LGPD). 

• Revogação do 

consentimento 

(art. 9º, LGPD). 

Controlador/ 

Contratante 

• Implementação de 

política de segurança 

cibernética com 

princípios e diretrizes 

(art. 2º, Res.  

4.658/2018). 

 

• Estabelecimento de 

plano de ação e de 

resposta a incidentes 

de segurança 

cibernética. (art. 6º, 

Res.  4.658/2018). 

 

• Definição de 

parâmetros técnicos 

no contrato de 

prestação de serviços 

em nuvem (art. 12, 

Res.  4.658/2018). 

 

• Fornecimento de 

instruções ao 

operador sobre o 

• Instituição de 

mecanismos de 

acompanhamento e 

controle da política 

de segurança 

cibernética (art. 21, 

Res. 4.568/2018). 

 

• Desenvolvimento 

iniciativas de 

compartilhamento 

de informações 

sobre incidentes de 

segurança (art. 22, 

Res. 4.568/2018). 

 

• Registro e controle 

os efeitos dos 

incidentes relevantes 

de segurança (art. 

6º, III, e art. 8º, Res. 

4.568/2018). 

 

• Adoção de 

medidas para 

continuidade de 

serviços e 

correção de 

deficiências na 

prestação de 

serviço (art. 20 e 

art. 21, III, Res. 

4.658/2018). 
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tratamento de dados 

(art. 39, LGPD). 

 

• Estabelecimento e 

publicação de regras 

de boas práticas de 

governança (art. 50, 

LGPD). 

• Garantia de que a 

contratante não 

cause prejuízo à 

atuação do Banco 

Central do Brasil 

(art. 16, II, Res. 

4.568/2018). 

 

Operador/ 

Prestador de 

serviço 

• Estabelecimento e 

publicação regras de 

boas práticas de 

governança (art. 50, 

LGPD). 

 

• Prestação de 

informação à 

contratante sobre 

eventuais limitações 

que afetem a 

prestação de 

serviços (art. 17, IX, 

Res. 4.568/2018). 

 

Banco Central 

do Brasil 

• Estabelecimento 

procedimentos e 

requisitos técnicos 

para a prestação do 

serviço de 

computação em 

nuvem (art. 24, I, II, 

IV). 

 

• Celebração 

convênio com 

autoridades 

supervisoras de 

outros países para a 

prestação de serviço 

em nuvem em países 

estrangeiros (art. 16, 

I, Res. 4.568/2018). 

 

• Avaliação a 

política de 

segurança 

cibernética, 

documentos 

relativos ao plano de 

ação, relatórios 

anuais e contratos de 

prestação de 

serviços (art. 23, 

Res. 4.658/2018). 

 

• Análise de 

incidentes de 

segurança 

comunicados pelas 

instituições 

financeiras (art. 20, 

III). 

• Adoção de 

medidas para 

cumprimento do 

disposto na 

regulamentação 

da proteção de 

dados (art. 24, 

caput). 

Autoridade 

Nacional de 

Proteção de 

Dados (ANPD) 

• Estabelecimento de 

padrões e técnica de 

anonimização (art. 

12, §3º, LGPD). 

 

• Avaliação do nível 

de proteção de dados 

do país estrangeiro 

para a transferência 

internacional (art. 33, 

LGPD). 

 

• Disposição sobre 

padrões de 

interoperabilidade, 

livre acesso aos 

• Solicitação de 

relatórios sobre o 

tratamento de dados 

(arts. 10, §3º e art. 

38, LGPD). 

 

• Requisição de 

informação dos 

controladores e 

operadores que 

realizem tratamento 

de dados (art. 55-J, 

III, LGPD). 

 

• Comunicação às 

autoridades 

• Aplicação 

sanções 

administrativas 

(art. 52, LGPD). 

 

• Fiscalização da 

aplicação de 

sanções (art. 55-J, 

VI, LGPD). 
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dados e tempo de 

guarda de registros 

(art. 40, LGPD). 

 

• Edição de normas e 

procedimentos sobre 

proteção de dados 

(art. 55-J, II, LGPD). 

competentes sobre 

infrações à proteção 

de dados (art. 55-J, 

VII e VIII, LGPD). 

Conselho 

Nacional de 

Proteção da 

Dados Pessoais 

e da 

Privacidade 

• Proposição de 

diretrizes estratégicas 

para a Política 

Nacional de Proteção 

de Dados Pessoais e 

da privacidade (art. 

58-B, I, LGPD) 

• Avaliação a 

execução da Política 

Nacional de 

Proteção de Dados e 

da Privacidade (art. 

58-B, II, LGPD). 

• Sugestão de 

ações a serem 

adotadas pela 

ANPD (art. 58-B, 

III). 

 

• Disseminação de 

conhecimento 

sobre proteção de 

dados (art. 58-B, 

V). 

 

O quadro acima não tem o objetivo de esgotar as ferramentas regulatórias 

disponíveis a cada um dos atores. Em verdade, pretende-se demonstrar que todos 

são titulares de competências associadas a funções regulatórias distintas. Há uma 

espécie de concentração de atividades nas instituições financeiras, posicionando-

as como gatekeepers do sistema. O regime regulatório, contudo, é um híbrido 

entre público e privado, com contribuição de atores estatais e não-estatais para a 

proteção de dados pessoais no sistema financeiro. 

CONCLUSÃO 

O presente trabalho objetivou compreender e abordar o regime de proteção 

de dados no sistema financeiro a partir da perspectiva proposta na teoria da 

regulação policêntrica. Para tanto, iniciou-se o presente trabalho com a 

recuperação da teoria da regulação policêntrica, a fim de identificar variáveis que 

permitissem a identificação de um regime regulatório de natureza centralizada. 

Em seguida, abordou-se o novo modelo descentralizado de prestação de serviços 

bancários com foco na resolução que introduziu política de segurança cibernética 

no Sistema Financeiro Nacional e na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. 

Com base nesses dois aportes, foi feita análise do conteúdo do regime regulatório, 

a fim de identificar nesse cenário as características de um sistema regulatório 

policêntrico e realizar o mapeamento das funções regulatórias distribuídas entre 

os múltiplos agentes. 
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Concluiu-se, após a análise, que o regime regulatório de proteção de dados 

no sistema financeiro é um híbrido entre pública e privada, com a diluição das 

funções regulatórias entre atores estatais e não estatais. 

Reconhece-se, finalmente, a limitação da abordagem estática e normativa-

estrutural quando cotejada com a proposta teórica da regulação policêntrica, de 

toda sorte incluída na corrente maior da regulação responsiva, cuja proposta 

teórica dispõe sobre necessidade de avaliação da relação dinâmica entre regulador 

e regulado (AYRES e BRAITHWAITE, 1992). Em contraposição, não se pode 

perder de vista que o presente trabalho antecipa até mesmo a próprio vigência da 

Lei Geral de Proteção de Dados brasileira e a partir de perspectiva teórica pouco 

explorada no país, indica novas possibilidades para a abordagem da relação entre 

Sistema Financeiro Nacional e proteção de dados, tema antigo que surge com 

nova relevância no contexto de crescente digitalização das relações financeiras. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ARANHA, M. I. Manual de Direito Regulatório. Coleford: Laccademia 

Publishing, 2014. 

AYRES, I.; BRAITHWAITE, J. Responsive Regulation: Transcending the 

Deregulation Debate. Oxford: Oxford University Press, 1992. 205 p. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Edital de Consulta Pública nº 57/2017, 2017. 

Disponivel em: <https://bit.ly/33tKSSb>. 

BANCO DO BRASIL. Políticas de Segurança da Informação. Banco do Brasil, 

2018. Disponivel em: < https://bit.ly/3hyaW3y>.  

BARBERIS, J. N.; BUCKLEY, R. P.; ARNER, D. W. The Evolution of Fintech: 

A New Post-Crisis Paradigm? University of Hong Kong Faculty of Law 

Research Paper No. 2015/047, 20 out. 2015. Disponivel em: 

<https://bit.ly/2E16zjU>.  

______. FinTech, RegTech, and the Reconceptualization of Financial Regulation. 

Northwestern Journal of International Law & Business, v. 37, n. 3, 2017. 

BLACK, J. Decentring Regulation: Understading the Role of Regulation and Self-

Regulation in a 'Post-Regulatory' World. Current Legal Problems, v. 54, 

n. 1, p. 103-146, 2001. 

______. Critical Reflections on Regulation. Australian Journal of Legal 

Philosophy, v. 27, p. 1-35, 2002. 

______. Proceduralisation and Polycentric Regulation. Revista Direito GV, v. 1.5, 

n. Especial 1, p. 99-130, 2005. 



O Sistema Financeiro Brasileiro, Política de Segurança Cibernética e Proteção de Dados... (p. 172-186) 185 

GOETTENAUER, C. O Sistema Financeiro Brasileiro, Política de Segurança Cibernética e Proteção de Dados 
Pessoais: uma Abordagem sob a Ótica da Regulação Policêntrica. Revista de Direito, Estado e 
Telecomunicações, Brasília, v. 12, nº 2, p. 172-186, outubro de 2020. 

______. Constructing and Contesting Legitimacy and Accountability in 

Polycentric Regulatory Regimes. Regulation & Governance, v. 2, n. 2, p. 

137-164, 2008. 

BRADESCO. Política Corporativa de Segurança da Informação. Bradesco, 

2018. Disponivel em: <https://bit.ly/3bXxABr>.  

BRAITHWAITE, J. The Regulatory State. In: GOODIN, R. E. The Oxford 

Handbook of Political Science. Oxford: Oxford University Press, 2009. 

______. The Essence of Responsive Regulation. U.B.C. Law Review, v. 44, 2011. 

BRUNNERMEIER, M. et al. The Fundamental Principles of Financial 

Regulation. Geneva: International Center for Monetary and Banking 

Studies (ICMB), 2009. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Política de Segurança da Informação da 

Caixa. Caixa Econômica Federal, 2018. Disponivel em: 

<https://bit.ly/3hx1JJ5>.  

CMA. Retail Banking Market Investigation: Final Report. Competition & 

Markets Authority. Londres, p. 708. 2016. 

EBA. Understanding the Business Relevance of Open APIs and Open Banking 

for Banks. Euro Banking Association. Paris, p. 35. 2016. 

FERGUSON, N. A Ascensão do Dinheiro: a Historia Financeira do Mundo. 

Tradução de Cordelia Magalhães. São Paulo: Planeta do Brasil, 2009. 

GOETTENAUER, C. Open Banking e a Teorias de Regulação da Internet. 

Revista de Direito Bancário e Mercado de Capitais, v. 82, 2018. 

GRABOSKY, P. Beyond Responsive Regulation: The Expanding Role of Non-

State Actors in the Regulatory Process. Regulation & Governance, v. 7, 

p. 114-123, 2013. 

GRAU, E. R. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 3ª ed. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2000. 

HOOD, C.; ROTHSTEIN, H.; BALDWIN, R. The Government of Risk: 

Understanding Risk Regulation Regimes. Oxford: Oxford Press, 2001. 

ITAU. Política Corporativa de Segurança da Informação e Cyber Security. Itaú, 

2018. Disponivel em: <https://bit.ly/35JctS2>.  

MURRAY, A. The Regulation of Cyberspace: Control in the Online 

Enrironment. Abingdon: Routledge-Cavendish, 2007. 



186 O Sistema Financeiro Brasileiro, Política de Segurança Cibernética e Proteção... (p. 172-186) 

 

GOETTENAUER, C. O Sistema Financeiro Brasileiro, Política de Segurança Cibernética e Proteção de Dados 
Pessoais: uma Abordagem sob a Ótica da Regulação Policêntrica. Revista de Direito, Estado e 
Telecomunicações, Brasília, v. 12, nº 2, p. 172-186, outubro de 2020. 

PARANA, E. A Finança Digitalizada: Capitalismo Financeiro e a Revolução 

Informacional. Londrina: Editora Insular, 2016. 

SANTANDER. Política de Segurança da Informação e Segurança Cibernética. 

Santander, 2018. Disponivel em: <https://bit.ly/3c0WjVC>.  

SCOTT, C. Regulation in the Age of Governance: the Rise of the Post-Regulatory 

State. In: JORDANA, J.; LEVI-FAUR, D. The Politics of Regulation - 

Institutions and Regulatory Reforms for the Age of Governance. 

Cheltenham: Edward Elgar, 2004. p. 145-174. 

TEUBNER, G. Law as an Autopoietic System. Oxford: Blackwell, 1993. 

VALOR ECONÔMICO. Os 100 Maiores Bancos. Valor Econômico, 2017. 

Disponivel em: <https://bit.ly/33vfYck>.  

 

 

 

 

 

 

  



Inclusão Desigual: uma Análise da Trajetória das Desigualdades de... (p. 187-211) 187 

SENNE, F; PORTILHO, L; STORINO, F.; BARBOSA, A. Inclusão Desigual: uma Análise da Trajetória das 
Desigualdades de Acesso, Uso e Apropriação da Internet no Brasil. Revista de Direito, Estado e 
Telecomunicações, Brasília, v. 12, nº 2, p. 187-211, outubro de 2020. 

 

INCLUSÃO DESIGUAL: UMA ANÁLISE DA 
TRAJETÓRIA DAS DESIGUALDADES DE ACESSO, 
USO E APROPRIAÇÃO DA INTERNET NO BRASIL 

 
Unequal Inclusion: An Analysis of the Trajectory of Inequalities in Access, Use 

and Appropriation of the Internet in Brazil 

 
Submetido: 03/12/2019 Fábio Senne* 

ORCID: 0000-0003-1538-8194 

Luciana Portilho** 
ORCID: 0000-0001-6174-7405 

Fabio Storino*** 
ORCID: 0000-0002-2821-1075 

Alexandre Barbosa**** 
ORCID: 0000-0002-5412-0601 

DOI: https://doi.org/10.26512/lstr.v12i2.34718 

Parecer: 05/03/2020 
Aceito: 22/03/2020 
 
Artigo submetido à revisão cega por pares (Article submitted to peer blind review) 
Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International 
 
 

 

 

Abstract 

Purpose – The paper aims at assessing the evolution of the digital divide in Brazil in the 

last decade from a multidimensional perspective, going beyond the issue of access. How 

have the inequalities in the use of Internet in Brazil varied through time? 

Methodology – The paper investigates the relationship between individual socioeconomic 

characteristics and household characteristics, and the pattern of Internet access and use 

in Brazil using multivariate analysis, drawing on data from national ICT surveys between 

the years 2000 and 2019. 

Findings – The results show that increasing access do not necessarily result in a more 

equitable adoption and use of available online resources. They highlight a persistent 
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“digital elite” capable of a more sophisticated use of the Internet. The maintenance — and 

even the increase — of differences in the use of Internet is in line with part of the literature 

on digital inclusion. 

Practical Implications – The study underscores the importance of developing 

methodological frameworks to better measure the digital divide, allowing it to be used as 

the independent variable in broader analyses of income inequality and access to public 

services, for instance. Additionally, the persistence of a "second level digital divide" in 

Brazil points to the need for policies that address the "digital skills gap" enabling the 

realization of the Internet's potential to ease social disparities. 

Originality – Despite the existing literature on the relationship between online inequalities 

and other kinds of inequalities, there are still few empirical studies, especially with a 

multidimensional perspective. 

 

Keywords: Digital Divide. Inequality. ICT Use in Brazil. 
 

 

Resumo 

Propósito – O artigo tem como objetivo avaliar a evolução da brecha digital no Brasil na 

última década, sob uma perspectiva multidimensional, para além da questão do acesso. 

Como as desigualdades no uso da Internet no Brasil variaram com o tempo? 

Metodologia – O estudo investiga a relação entre características socioeconômicas 

individuais e características domésticas e o padrão de acesso e uso da Internet no Brasil 

usando análise multivariada, com base em dados de pesquisas nacionais de TIC entre os 

anos 2000 e 2019. 

Resultados – Os resultados indicam que o aumento do acesso não resulta necessariamente 

em uma adoção e uso mais equitativos dos recursos on-line disponíveis. Também destacam 

uma persistente “elite digital” capaz de um uso mais sofisticado da Internet. A manutenção 

– e até o aumento – de diferenças no uso da Internet está alinhada com parte da literatura 

sobre inclusão digital. 

Implicações Práticas – O estudo aponta a importância de desenvolver marcos 

metodológicos para medir melhor as desigualdades digitais, o que possibilita que seja usada 

como variável independente em análises mais amplas da desigualdade de renda e acesso a 

serviços públicos, por exemplo. Além disso, a persistência de uma "brecha digital de 

segundo nível" no Brasil aponta para a necessidade de políticas que atendam à 

"desigualdade de habilidades digitais", permitindo assim, a realização do potencial da 

Internet para diminuir as disparidades sociais. 

Originalidade – Apesar da literatura existente sobre a relação entre desigualdades on-line 

e outros tipos de desigualdades, ainda são poucos os estudos empíricos, especialmente com 

uma perspectiva multidimensional. 
 

Palavras-Chave: Brecha Digital. Desigualdade. Uso de TIC no Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

Na última década o debate sobre a inclusão digital ampliou seu olhar para 

além das limitações de infraestrutura e de acesso, identificando a presença de 

disparidades de outras naturezas. Uma perspectiva econômica, dedicada à 

identificação da distância entre o número de indivíduos que possuíam ou não 

acesso à rede foi predominante até meados dos anos 1990. De maneira geral, a 

“brecha” digital (digital divide) seria afetada principalmente por políticas setoriais 

de telecomunicações, tais como regulação de preços e ampliação da cobertura da 

rede (Hargittai & Hsieh, 2013: p. 133). 

A partir de meados dos anos 2000 ganhou destaque um segundo nível de 

exclusão, que passou a ser identificado também entre aqueles indivíduos que 

venceram a barreira do acesso (DiMaggio & Hargittai, 2001; van Dijk, 2005). 

Características socioeconômicas – tais como sexo, renda, faixa etária e nível de 

escolaridade –, diferenças motivacionais e distintas capacidades e habilidades 

digitais estariam produzindo usos desiguais, mesmo entre aqueles que já possuem 

acesso à rede (van Dijk, 2005), abordagem que ficou conhecida como “second 

level digital divide”. Desse ponto de vista, o enfrentamento da exclusão passaria 

por políticas de outra ordem, incluindo as políticas educacionais em todos os 

níveis de ensino. 

Há, ainda, uma terceira abordagem, emergente na literatura, que se propõe 

a examinar em maior detalhe os resultados tangíveis (tangible outcomes) das 

tecnologias de informação e comunicação para o bem-estar dos indivíduos e 

grupos (van Deursen & Helsper, 2015). Segundo tais pesquisadores, a existência 

de acesso e uso da rede não seria suficiente para que a adoção da Internet se 

convertesse em benefícios aos cidadãos. Testes empíricos sobre esse fenômeno 

deveriam ser capazes de aferir mudanças nos resultados obtidos a partir da 

digitalização – o que certamente demanda a adoção de métodos mais sofisticados 

de análise. 

Em linhas gerais, a trajetória do debate sobre a inclusão digital é 

caracterizada por uma ampliação de seu enfoque para além do acesso – ainda que 

este siga sendo condição necessária, mas não suficiente, para o uso da rede. Dessa 

forma, é relevante entender as desigualdades para além de disparidades em termos 

absolutos (como ter ou não ter acesso à Internet), mas também por sua natureza 

relativa, enquanto diferenças categóricas entre grupos de pessoas (van Dijk, 

2012). Assim, por desigualdades digitais, compreende-se não apenas a distância 

entre conectados e desconectados, mas também as disparidades entre usuários da 

rede quanto aos usos realizados (entendidos enquanto “achievements” oriundos 

do acesso material à rede) e habilidades digitais que permitem atuar on-line 

(Hargittai & Hsieh, 2013; van Dijk, 2005). 
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Reconhecendo a natureza multidimensional do problema, o presente artigo 

se propõe a investigar o comportamento das desigualdades digitais no Brasil ao 

longo do tempo. Assumindo que as desigualdades digitais são fruto da 

distribuição desigual de recursos e oportunidades on-line, buscaremos caracterizar 

a trajetória do acesso e do uso da rede no Brasil, desagregando o conceito amplo 

de “inclusão digital” em suas diversas facetas. Partimos da hipótese de que a curva 

de adoção da Internet não é homogênea para todos os tipos de uso que se faz da 

rede, e que, portanto, os estudos sobre os efeitos dessa distribuição devem 

considerar essa apropriação desigual. 

Para tanto, mobilizamos as séries de dados disponíveis sobre o tema e 

buscamos avançar em uma periodização tanto da penetração da rede como das 

atividades que os brasileiros realizam on-line. Na próxima seção apresentamos 

uma discussão bibliográfica sobre a relação entre a Internet e as desigualdades. 

Em seguida apresentamos as fontes de dados para o estudo do caso brasileiro, e 

quais as variáveis utilizadas para uma análise ampliada da ideia de desigualdades 

digitais. Já na seção de análise dos resultados, apresentamos de forma descritiva 

o comportamento das desigualdades digitais no Brasil nas últimas décadas. Por 

fim, concluímos apresentando questões para futura investigação.  

REVISÃO DE LITERATURA 

Desde os primeiros trabalhos teóricos sobre a exclusão digital tem havido 

uma ampla repercussão da hipótese de que as desigualdades on-line podem 

reforçar outras desigualdades, na medida em que os benefícios tangíveis 

decorrentes da utilização da rede são apropriados de maneira desigual. A 

preocupação com o reforço das desigualdades tem sido verbalizada largamente na 

literatura acadêmica (DiMaggio & Hargittai, 2001; Selwyn, 2004; van Dijk, 2012; 

Wessels, 2013). Tais autores vislumbram, de forma geral, os efeitos de uma 

lacuna de conhecimento, em que indivíduos com vantagens socioeconômicas 

tendem a avançar mais rapidamente no universo on-line, o que faria com que 

certas disparidades fossem aprofundadas ao longo do tempo (DiMaggio, 

Hargittai, Celeste, & Shafer, 2004; van Deursen & van Dijk, 2014). Mais 

recentemente, o tema também tem ganhado destaque em relatórios produzidos por 

organismos internacionais (UNDESA, 2018; World Bank, 2016).   

Há, contudo, poucas investigações que testam efetivamente esta hipótese. 

Isso ocorre, em parte, porque são reduzidos os esforços empíricos de consideração 

do problema em suas múltiplas dimensões. A adoção de uma perspectiva 

multidimensional – presente em indicadores como o Índice de Desenvolvimento 

Humano - IDH – tem apresentado avanço recente no debate econômico sobre as 

desigualdades, que tem ressaltado que o bem-estar social não depende 

exclusivamente da renda, mas de outras dimensões da vida como a saúde, a 
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qualidade das relações sociais, meio ambiente, emprego e satisfação no trabalho 

(Aaberge & Brandolini, 2015; Atkinson, 2003; Decancq, Fleurbaey, & 

Schokkaert, 2015). Esta perspectiva, contudo, não tem sido apropriada pelos 

estudos na área da inclusão digital. 

Outra limitação, de ordem metodológica, é a disponibilidade de séries 

históricas robustas sobre acesso, uso e apropriação das TIC. São reduzidos os 

estudos que avaliam a trajetória das desigualdades on-line, ou em que medida as 

variações nesse componente podem ser efetivamente medidas (van Deursen & 

Helsper, 2017). No que se refere à dimensão do acesso à rede, revisões da 

literatura indicam que as pesquisas realizadas nesse campo têm se concentrado 

em análises no âmbito nacional ou na comparação entre médias de países 

(Galperin, Mariscal, & Barrantes, 2014), – havendo reduzidos esforços para 

compreender o fenômeno considerando maior desagregação territorial. Entre os 

aspectos que assumem destaque está a distinção de conectividade entre áreas 

urbanas e rurais (Galperin, 2017). 

A adoção de medidas de desigualdade pode ser encontrada no debate sobre 

o acesso domiciliar. No âmbito da distribuição de renda, estudos apontam que 

países com níveis menores de desigualdade – medida pelo índice de GINI – 

também tendem a apresentar cenários mais positivos quanto ao acesso à Internet 

(World Wide Web Foundation, 2014). Análises das curvas de Lorenz para países 

da América Latina também revelam maior desigualdade no acesso domiciliar do 

que no uso de Internet (Galperin, 2017). Pouco se sabe, entretanto, sobre como as 

desigualdades se comportam no que tange o uso da rede e a apropriação de 

habilidades digitais. 

No âmbito da exclusão de segundo nível há uma profusão de estudos que 

encontram a origem das disparidades na Internet em características individuais 

(van Deursen & van Dijk, 2014). Embora descreva diferenças no engajamento 

com as TICs em relação a gênero, raça e outros grupos sociodemográficos, estas 

são conceituadas como diferenças individuais, desvinculadas de desigualdades 

estruturais causadas por sistemas socioculturais. Abordagens mais recentes têm 

buscado romper com um certo individualismo metodológico, expandindo as 

hipóteses para além de explicações calcadas em condições estruturais (nível 

macro) e/ou em marcadores individuais (nível micro). De acordo com tais críticos, 

elas não dariam conta de explicar por que determinadas localidades apresentam 

indicadores de inclusão digital elevados a despeito de condições sócio econômicas 
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vulneráveis. Ou porque algumas políticas ou ações regulatórias de incentivo à 

conectividade falham em determinados grupos ou localidades (Helsper, 2014).1 

Tendo em vista a literatura da área, buscamos neste estudo um estudo sobre 

o Brasil, tendo como fonte surveys disponíveis sobre o tema entre os anos de 2000 

e 2019. Para este exercício optamos por desagregar o conceito amplo de “inclusão 

digital” para além do acesso e uso para a aferição de como atividades na Internet 

variam ao longo do tempo. Apresentamos na próxima seção as bases de dados 

disponíveis e o tratamento conferido aos dados. 

METODOLOGIA 

Base de Dados 

Os primeiros dados quantitativos sobre acesso domiciliar ao 

microcomputador no Brasil foram produzidos pelo Censo de 2000 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ano seguinte, em 2001, a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE passou a medir a 

presença de microcomputadores e microcomputadores conectados à Internet. 

Estatísticas mais completas sobre o acesso e uso da Internet estão disponíveis 

desde 2005, quando um módulo da Pnad foi implementado pelo IBGE com o 

apoio do Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br (IBGE, 2007). A partir de 

então a Pnad e o Censo de 2010 passaram a coletar um conjunto de indicadores 

básicos sobre o acesso domiciliar ao computador e à Internet, bem como a 

proporção de indivíduos usuários da rede – estes últimos definidos como os 

cidadãos que acessaram a Internet nos últimos três meses que antecedem a 

entrevista.  

O CGI.br, por sua vez, passou a conduzir, desde 2005, a survey TIC 

Domicílios (CGI.br, 2020), que inclui uma amostra probabilística, representativa 

do Brasil e com dados desagregados pelas cinco macrorregiões em áreas urbanas 

e rurais. Em 2019, a pesquisa completou 15 anos de série histórica, contando com 

uma amostra inicial de 33 mil domicílios. Enquanto a Pnad permite maior 

desagregação regional e o cruzamento dos dados de uso da Internet com 

indicadores de acesso a outros serviços essenciais, a TIC Domicílios detalha os 

usos da rede desempenhados pelos indivíduos, incluindo a medição de atividades 

de comunicação, educacionais, comércio eletrônico e governo eletrônico – fatores 

que têm se mostrado fundamentais para a caracterização das desigualdades 

digitais para além do uso. 

 
1 Tal movimento é convergente com o que ocorre no debate sobre a pobreza e a distribuição 
de bem-estar, em que instâncias analíticas de médio alcance são mobilizadas para “mediar 
a relação entre estrutura e ação” (Marques, 2012). 
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Quanto ao desenho da amostra, a Pnad é realizada por meio de amostra 

probabilística de domicílios obtida em três estágios de seleção: unidades primárias 

(municípios), unidades secundárias (setores censitários) e unidades terciárias 

(unidades domiciliares – considerando tanto domicílios particulares quanto 

coletivos). A classificação de áreas urbanas e rurais é feita de acordo com a 

legislação vigente por ocasião dos Censos Demográficos.  

A amostra da TIC Domicílios é desenhada por estratificação de 

conglomerados, em múltiplos estágios, e selecionada sistematicamente com 

probabilidade proporcional ao tamanho da população (PPT) de 10 anos ou mais. 

Em suas edições mais recentes foram definidos 36 estratos com conglomerados 

diferenciados por unidade da federação (UF), capital e interior. Para nove 

unidades da federação, consideraram-se ainda as regiões metropolitanas (RM) e, 

para a região Norte, cinco unidades federativas foram consolidadas. Esses estratos 

foram utilizados para seleção probabilística de municípios. Na etapa de 

processamento, os resultados da TIC Domicílios ainda são calibrados pelos 

resultados da Pnad obtidos no ano anterior, o que facilita o tratamento 

comparativo de ambas as pesquisas. 

Variáveis 

Tendo em vista a abordagem ampliada das desigualdades digitais, foram 

incluídas no estudo variáveis que permitem operacionalizar as dimensões de 

acesso, uso e realização de atividades on-line. O estudo também busca combinar 

variáveis em que a unidade de análise é o domicílio com aquelas em que a unidade 

são os indivíduos.  

No âmbito domiciliar verifica-se a presença de computador, Internet e 

telefone celular, considerados recursos relevantes para a ampliação do uso da 

rede. Para este fim foram utilizados dados do Censo e da Pnad do IBGE. 

Os conceitos de uso e habilidades foram operacionalizados por meio de 

variáveis coletadas no âmbito individual, segundo parâmetros internacionais de 

medição definidos pela União Internacional de Telecomunicações (ITU, 2014) – 

o que facilita a geração de estudos comparativos internacionalmente. Para a 

dimensão do uso, consideramos indicador de uso individual da rede nos últimos 

três meses (HH7: Proportion of individuals using the Internet) em áreas urbanas 

conforme a TIC Domicílios entre 2005 e 2019 – dado que a amostra da pesquisa 

passou a considerar áreas rurais somente a partir de 2008. 

Para além do uso nos últimos três meses, foram avaliadas as atividades que 

aparecem na série histórica da pesquisa TIC Domicílios entre 2005 e 20192. As 

 
2 A análise considerou as atividades: “Enviar e receber e-mail”, “Enviar mensagens 
instantâneas”, “Participar de redes sociais/redes de relacionamento”, “Procurar 
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atividades foram harmonizadas ao longo da série histórica, de forma a permitir a 

comparabilidade. Foram avaliados os dados dos indivíduos de 10 anos ou mais. 

Apesar de limitar a análise para indivíduos vivendo em áreas urbanas, o recorte 

permite uma melhor apreciação das desigualdades de uso, permitindo maior 

controle sobre efeitos da precariedade da infraestrutura em áreas rurais.3  

Entre as variáveis sócio demográficas de controle foram privilegiadas 

aquelas que apresentaram maior significância em estudos prévios sobre os 

condicionantes do uso da rede (Galperin, 2017). A faixa etária dos respondentes, 

calculada a partir da idade como variável numérica, foi trabalhada considerando 

indivíduos de 10 anos ou mais, divididos em seis faixas (10 a 15 anos, de 16 a 24 

anos, de 25 a 34 anos, de 35 a 44 anos, de 45 a 59 anos e de 60 anos ou mais). O 

grau de escolaridade foi agregado em três grupos (Até Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e Ensino Superior). Devido a limitações importantes na coleta da 

variável renda, optou-se pela inclusão do indicador classe social segundo critério 

baseado em itens de consumo e escolaridade.4 

RESULTADOS 

A Internet passou a operar comercialmente no Brasil a partir de meados da 

década de 1990, período que coincide com a criação do Comitê Gestor da Internet 

no Brasil - CGI.br (maio de 1995). Após os primeiros dez anos do “.br” (entre 

1996 e 2007), o país atingiu 1 milhão de domínios registrados. A trajetória mais 

acentuada de crescimento, contudo, ocorreu entre 2008 e 2013, quando o “.br” 

atingiu 3 milhões de domínios. A marca de 4 milhões de domínios só foi batida 

 
informações sobre produtos e serviços”, “Procurar informações relacionadas à saúde ou a 
serviços de saúde”, “Jogar on-line”, “Ver jornais, revistas ou notícias”, “Realizar atividades 
ou pesquisas escolares”, “Conversar por voz ou vídeo”, “Procurar informações sobre 
viagens e acomodações”, “Procurar emprego ou enviar currículos”, “Fazer consultas, 
pagamentos ou outras transações financeiras”, “Procurar informações oferecidas por sites 
de governo”, “Participar de listas de discussão ou fóruns”, “Criar ou atualizar blogs, 
páginas na Internet ou websites”, “Buscar informações sobre cursos de graduação, pós-
graduação e de extensão”, “Fazer cursos à distância”. 
3 No presente estudo não foram levados em consideração indicadores sobre habilidades 
digitais, que foram incluídos na TIC Domicílios somente a partir de 2011. 
4 A classificação econômica é baseada no Critério de Classificação Econômica Brasil 
(CCEB), conforme definido pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep). 
A entidade utiliza para tal classificação a posse de alguns itens duráveis de consumo 
doméstico, o grau de instrução do chefe do domicílio declarado, a pavimentação da 
localização e o tipo de rede de acesso à água no domicílio. Para o presente artigo, para fins 
de comparação, foi utilizado a classificação definida em 2008. 
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em 2018, colocando o Brasil como a 7ª base de nomes e domínios do mundo.5 Em 

maio de 2020 havia 4,2 milhões de domínios “.br” registrados.6 

Um olhar sobre as estatísticas domiciliares mostra que, na virada do século, 

a Internet era um recurso disponível para poucos. De acordo com o Censo 

Demográfico de 2000, 11% dos domicílios brasileiros possuíam computador. Esse 

percentual chegava a 18% em São Paulo – a unidade federativa mais desenvolvida 

economicamente –, enquanto somente 2% dos domicílios do Maranhão – unidade 

federativa com menor percentual – mantinham o dispositivo.  

A primeira mensuração sobre a Internet ocorreu no país a partir de 2001, 

com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE. Na ocasião, 

estimou-se que 12,6% dos domicílios brasileiros possuíam computadores, sendo 

que 8,5% possuíam computadores conectados à Internet. Entre 2001 e 2005 a 

presença de computador nos domicílios teve crescimento de 49% (chegando a 

18,8% de domicílios com computadores e 13,8% com Internet). O contato com as 

TIC, contudo, estava restrito a menos de um quinto dos domicílios. Em 2005, a 

distância entre os domicílios conectados à Internet em São Paulo (23%) e no 

Maranhão (2%) era ainda mais acentuada. 

O maior crescimento da penetração domiciliar da rede ocorreu entre 2006 

e 2012. Na fase de expansão massiva, a presença de computadores conectados à 

Internet no período cresceu 20 pontos percentuais, aproximando-se da metade dos 

domicílios. A curva acompanha o avanço de outros bens duráveis – como 

geladeira e máquina de lavar roupas. Também coincide com o período de 

universalização do acesso a iluminação elétrica no país. Ainda que não tenha sido 

suficiente para ampliar o acesso a toda a população, o período de maior 

massificação da rede permitiu que a tecnologia chegasse a grandes parcelas da 

população em todas as faixas de renda. Em 2012, contudo, a Pnad seguiu 

apontando disparidades marcantes na presença de computadores conectados à 

Internet no estado de São Paulo (61,5%) em comparação ao Maranhão (17%). 

No período mais recente (entre 2013 e 2015), o incremento nos domicílios 

com computador e com Internet foi pouco significativo, acompanhado de período 

de queda do uso de computador nos domicílios. O período corresponde à 

popularização dos smartphones conectados à rede. Até 2015 a presença dos 

telefones celulares praticamente se universaliza nos domicílios. Ainda que não 

signifique necessariamente a presença da Internet nos mesmos patamares da 

banda larga fixa, a existência de algum contato com recursos TIC se amplia no 

período analisado para a grande maioria da população. 

 
5 Mais informações em: https://bit.ly/3ixkkWJ. 
6 Ver https://bit.ly/3c0Hnqd 
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Disparidades quanto ao uso da Internet 

Entre as variáveis individuais correlacionadas ao uso de Internet, a idade é 

provavelmente a mais citada pela literatura (Kubota, Barbosa, Senne, & Hatadani, 

2016). No Brasil, a adoção da rede entre crianças, adolescentes e jovens 

caracteriza o primeiro período de expansão da rede, em que mais da metade dos 

jovens de 16 a 24 anos residentes em áreas urbanas já estavam conectados a partir 

de 2007 (Gráfico 1). A trajetória até 2019 – fortalecida pelo movimento 

demográfico – mostra convergência do uso na faixa de 10 a 44 anos no patamar 

de mais de 80% da população. Pouco mais de um terço das pessoas de 60 anos ou 

mais era usuário da rede em 2019. A despeito dos avanços entre idosos nos 

últimos anos, a brecha geracional é mais intensa quanto ao uso básico da rede em 

2019 do que era em 2005. 

 

 

Gráfico 1. Usuários de Internet, segundo faixa etária (2005-2019) – estimativas populacionais (em 

milhões) e % população em áreas urbanas. Fonte: NIC.br. 
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A variável relacionada ao sexo do usuário apresentava relevantes 

diferenças que foram sendo superadas ao longo do tempo. Entre os anos 2005 e 

2011, verificava-se uma diferença de cerca de 5 pontos percentuais entre homens 

e mulheres usuários de Internet, prevalecendo o maior percentual de homens. A 

partir de 2012, verifica-se uma equidade na porcentagem de usuários de Internet 

que permanece até os dias atuais (Gráfico 2).  

Gráfico 2. Usuários de Internet, segundo sexo (2005-2019) – estimativas populacionais (em 

milhões) e % população em áreas urbanas. Fonte: NIC.br. 
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comparação às outras regiões (Gráfico 3). Os avanços verificados ao longo do 

tempo não equalizaram diferenças entre as regiões. Em termos absolutos, 

aproximadamente metade dos usuários da rede em 2019 se encontram na região 

Sudeste (46%), que também possui a maior densidade populacional do país. 

Quando analisados os percentuais de usuários para cada região, verifica-se que as 

proporções se aproximaram bastante nos últimos dois anos. Em 2019, o Sul 

(78,6%) e o Nordeste (78,4%) possuíam o maior percentual da população urbana 

conectada à Internet, uma diferença de 2,7 pontos percentuais do primeiro em 

relação à região Norte (75,9%). Até 2017, Nordeste e o Norte possuíam 

sistematicamente menor o percentual da população conectada à rede, sendo 

naquele ano a diferença entre a menor e a maior proporção de 12,3 pontos 

percentuais. 
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Gráfico 3. Usuários de Internet, segundo região (2005-2019) – estimativas populacionais (em 

milhões) e % população em áreas urbanas. Fonte: NIC.br. 

 

Indicadores de status socioeconômico também são relevantes, na literatura, 

para avaliar o padrão de adoção da Internet. Entre indivíduos que vivem em 

domicílios de classe mais alta (A, segundo a classificação brasileira), o uso da 

rede se mantém acima de 80% ao longo da série (Gráfico 4). A curva de 

crescimento do país acompanha o aumento do uso da rede entre indivíduos da 

classe C, o estrato mais volumoso no período. Avanços verificados no uso da rede 

na classe DE, especialmente a partir de 2014 e, mais intensamente, a partir de 

2017, ainda não foram suficientes para aproximar esse grupo da classe mais alta. 

 

Gráfico 4. Usuários de Internet, segundo status socioeconômico (2005-2019) – estimativas 

populacionais (em milhões) e % população em áreas urbanas. Fonte: NIC.br. 
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Do ponto de vista do nível educacional, o grupo populacional formado por 

aqueles que concluíram o Ensino Superior (Terciário) mantém ao longo da série 

valores acima do patamar de 80% (Gráfico 5). O maior crescimento, no período, 

é verificado entre indivíduos com Ensino Médio (Secundário) e Ensino 

Fundamental (Primário). Em 2019 os indivíduos com Ensino Médio finalmente 

aproximam-se do patamar do Ensino Superior, próximo da universalização (90%). 

Na faixa com ensino até o Fundamental, em 2017 vemos pela primeira vez a 

marca de mais da metade dos indivíduos conectados – o que indica resiliência 

maior das desigualdades –, atingindo 59% em 2019. 

 

Gráfico 5. Usuários de Internet, segundo grau de escolaridade (2005-2019) – estimativas 

populacionais (em milhões) e % população em áreas urbanas. Fonte: NIC.br. 

 

O local de uso também oferece informação importante sobre a difusão do 

uso de Internet. Enquanto nos primeiros anos da série histórica espaços externos 

ao domicílio eram relevantes para a adoção – como o local de trabalho, escola ou 

centros públicos de acesso –, no período recente o uso domiciliar, cada vez mais 

realizado por dispositivos móveis, ganha maior importância (Gráfico 6). 
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Gráfico 6. Usuários de Internet, segundo local de uso em casa e no trabalho (2005-2019) – 

estimativas populacionais em áreas urbanas (em milhões). Fonte: NIC.br. 

Atividades On-line 

Para além do aumento nos níveis de acesso domiciliar e do uso de Internet 

ao longo do tempo, é fundamental analisar o perfil das atividades on-line 

efetivamente realizadas. Ainda que a realização de atividades on-line, conforme 

medida por surveys quantitativas, não implique necessariamente em benefícios 

para o bem-estar daqueles que as realizam, são indicadores importantes para 

qualificar o tipo de uso.  

Vale a ressalva de que a realização de atividades on-line é diretamente 

influenciada por interesses específicos dos potenciais usuários e pela oferta de 

serviços. Estudantes, por exemplo, tendem a utilizar mais a rede para fins 

educativos, enquanto a busca por empregos on-line afeta mais diretamente a 

população na força de trabalho. Cidadãos podem executar serviços na Internet e 

evitar seu deslocamento a postos de atendimento presenciais, sempre que tais 

serviços forem ofertados pelos órgãos públicos. A não realização de uma 

atividade também não significa automaticamente uma vulnerabilidade: idosos 

podem preferir o deslocamento para agências bancárias por interesse em uma 

sociabilidade presencial. Ressalvadas as especificidades quanto à oferta on-line, 

assumimos que não-realização persistente de determinadas atividades on-line por 

perfis específicos da população ao longo do tempo pode representar limitações 

nas oportunidades efetivamente apropriadas pelos usuários. 

Para avaliar o comportamento das práticas on-line ao longo do tempo, 

comparamos a realização de atividades monitoradas pela pesquisa TIC Domicílios 

de 2005 a 2019. Foram privilegiadas as atividades mantidas por mais tempo na 

série histórica da pesquisa. Os resultados do levantamento indicam diferenças 
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marcantes na apropriação de atividades on-line pela população de 10 anos ou mais 

residentes em áreas urbanas. 

Para fins analíticos, as curvas de adoção foram categorizadas de acordo 

com dois critérios complementares. Tendo em vista que o número de usuários de 

Internet cresceu de forma constante no período, avaliamos inicialmente a razão 

entre o total de usuários de Internet e o total de praticantes de determinada 

atividade on-line – o que nos indica quantas vezes maior é o número de usuários 

da rede em relação ao daqueles que realizam cada atividade. Adotamos a mediana 

da razão verificada a cada ano (2005 a 2019) para indicar quão disseminada foi 

cada uma das atividades ao longo do período. 

Adicionalmente, calculamos o intervalo interquartil das razões obtidas 

para cada atividade entre 2005 a 2019. Um menor espalhamento/variabilidade das 

razões ao longo do período foi interpretado como uma maior “inclusividade” de 

sua distribuição, ou seja, conforme crescem os usuários de Internet, os praticantes 

destas atividades tendem a crescer na mesma medida. Conforme aumenta o 

intervalo interquartil entendemos que o crescimento desta atividade está menos 

relacionado ao avanço no número de usuários de Internet, sendo, portanto, afetado 

por outros fatores ou dinâmicas. A combinação dos dois critérios deu origem a 

uma classificação em pelo menos quatro grupos de atividades: 

 

 

Crescimento heterogêneo (não 

acompanha avanço no número de 

usuários de Internet) 

Crescimento homogêneo 

(acompanha avanço no número de 

usuários de Internet) 

Menor 

Adoção 

(1) Baixa adoção e restritiva quanto ao 

crescimento 

(3) Adoção média, mas inclusiva 

quanto ao crescimento 

Maior 

Adoção 

(2) Adoção média, mas restritiva 

quanto ao crescimento 

(4) Alta adoção e inclusiva quanto ao 

crescimento 

Quadro 1. Categorização grupos de atividades on-line da pesquisa TIC Domicílios (2005-2019). 

Fonte: elaboração própria. Lista das atividades e valores no anexo. 

 

No primeiro grupo estão atividades adotadas por uma quantidade reduzida 

de usuários, e com taxas de crescimento que não acompanham o avanço da 

Internet entre os cidadãos, restringindo-se a uma “elite digital” formada por um 

grupo limitado de praticantes. A realização de cursos à distância e a criação de 

blogs ou páginas na Internet (Gráfico 7) assim como a participação em listas de 

discussão ou fóruns estão entre as atividades que, ao longo da série histórica, 

ficam restritas a uma parcela reduzida da população. 



202 Inclusão Desigual: uma Análise da Trajetória das Desigualdades de... (p. 187-211) 

 

SENNE, F; PORTILHO, L; STORINO, F.; BARBOSA, A. Inclusão Desigual: uma Análise da Trajetória das 
Desigualdades de Acesso, Uso e Apropriação da Internet no Brasil. Revista de Direito, Estado e 
Telecomunicações, Brasília, v. 12, nº 2, p. 187-211, outubro de 2020. 

 

Gráfico 7. Atividades on-line – Grupo 1 (2005-2019) – estimativas populacionais em áreas urbanas 

(em milhões). Fonte: NIC.br. 

 

O segundo grupo apresenta um grau de adoção maior se comparado ao 

anterior. A trajetória de crescimento, contudo, apresenta maior variabilidade em 

relação ao aumento no número de usuários de Internet. Assim, são atividades de 

trajetória menos inclusiva, como é o caso da realização de transações financeiras 

e da busca de informações em sites governamentais (Gráfico 8). Também se 

encontram nesse grupo outras atividades de busca de informação, como “procurar 

emprego ou enviar currículos” ou “procurar informações sobre viagens e 

acomodações”. 

Gráfico 8. Atividades on-line – Grupo 2 (2005-2019) – estimativas populacionais em áreas urbanas 

(em milhões). Fonte: NIC.br. 
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O terceiro grupo compreende atividades mais inclusivas, no sentido de que 

seu crescimento acompanha o do número de usuários de Internet. Sua 

disseminação, contudo, ocorre em patamar médio, não sendo praticada por 

parcelas substantivas da população. Ver notícias on-line e buscar informações 

sobre produtos e serviços estão entre essas atividades (Gráfico 9). Também estão 

nesse grupo as atividades, “jogar on-line” ou “realizar atividades escolares”. 

 

Gráfico 9. Atividades on-line – Grupo 3 (2005-2019) – estimativas populacionais em áreas urbanas 

(em milhões). Fonte: NIC.br. 

  

Finalmente, agrupamos as atividades que contam com uma disseminação 

inclusiva – cujo crescimento acompanha o avanço no número de internautas –, e 

que são realizadas por um contingente grande de usuários. É o caso do uso de 

mensagens instantâneas e redes sociais (Gráfico 10). Em comum a ambas as 

atividades estão seu caráter comunicacional e de interesse amplo para várias 

faixas etárias e estratos socioeconômicos. 
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Gráfico 10. Atividades on-line – Grupo 4 (2005-2019) – estimativas populacionais em áreas urbanas 

(em milhões). Fonte: NIC.br. 

 

O comportamento das curvas de adoção também pode ser cotejado tendo 

em vista mudanças tecnológicas ou nas plataformas afetam a trajetória de difusão. 

É o caso do uso de e-mail (Gráfico 11), que contou com disseminação mais 

inclusiva até 2011, mas que tem crescimento estabilizado desde 2012, tendo em 

vista a emergência de outras plataformas de comunicação por mensagens, 

especialmente entre os mais jovens e aqueles em ocupações que não demandam 

este uso. Já as conversas por voz ou vídeo têm aumento mais inclusivo a partir de 

2015, também afetada pela maior disponibilidade de aplicações em dispositivos 

móveis. 

Gráfico 11. Atividades on-line (2005-2019) – estimativas populacionais em áreas urbanas (em 

milhões). Fonte: NIC.br. 
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DISCUSSÃO 

A análise da trajetória das desigualdades digitais no Brasil sob uma ótica 

ampliada e multidimensional permite a confirmação de algumas tendências já 

verificadas pela literatura, bem como a formulação de novas hipóteses de 

investigação. Do ponto de vista do acesso domiciliar – a despeito da manutenção 

de disparidades marcantes quanto à qualidade da Internet e conectividade –, no 

período analisado as TIC passaram a ocupar espaço decisivo para a imensa 

maioria da população. O estudo confirma levantamentos anteriores que indicam 

que a brecha entre aqueles que possuem ou não acesso à rede diminui 

substancialmente ao longo do tempo, especialmente a partir da perspectiva de 

universalização do acesso a dispositivos móveis.  

No que tange o uso recente da Internet, indivíduos de 10 a 44 anos que 

vivem em áreas urbanas atingiram percentuais de uso próximos de médias 

verificadas nos países de OCDE7. A ausência do uso, por sua vez, se concentra 

em uma parcela reduzida da classe C – que tende à universalização – e em parte 

expressiva da classe DE. Do ponto de vista do nível educacional, chama a atenção 

o crescimento constante no grupo populacional que estudou até o ensino 

secundário – o que indica avanço do uso da rede entre setores menos 

escolarizados. Desse ponto de vista, mantidas as tendências verificadas no 

período, a falta de uso da rede tende e concentrar-se em um grupo específico 

formado por idosos, de baixa renda e escolaridade.  

Os dados do Brasil também indicam que a adoção da Internet esteve menos 

associada ao mercado de trabalho ou às políticas de acesso na escola e em centros 

públicos, sendo fortemente impactada pelo acesso nos domicílios e pela 

popularização das conexões pelo telefone celular – o que no país indica avanço 

dos serviços privados de telecomunicações. Ressalvadas as áreas rurais, que não 

foram analisadas nesse estudo, o cenário de acesso e uso básico indicam 

perspectivas positivas de universalização no médio prazo.  

As curvas de adoção de atividades específicas, por sua vez, apresentam 

comportamentos muito distintos, e que reforçam a necessidade de um olhar mais 

criterioso sobre seu comportamento. Por um lado, a série mostra a persistência de 

uma elite digital capaz de performar atividades mais sofisticadas na rede, o que 

leva à necessidade de uma análise sobre quais habilidades digitais são necessárias 

para o maior aproveitamento de oportunidades on-line. O avanço tímido na 

realização de transações financeiras ou busca em sites governamentais indica que 

tais serviços de governo não estão condicionados apenas ao aumento no uso da 

 
7 Os países da OCDE possuíam média de 87,8% da população como usuária de Internet em 
2019. Mais informações em: https://bit.ly/3ki3lYO. 
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rede. Merece futuras investigações hipóteses como a limitação na oferta de 

serviços públicos e o seu uso efetivo pelos cidadãos. 

Atividades que implicam acesso à informação – como notícias on-line e 

busca de informações sobre saúde – apresentam comportamento mais inclusivo, 

ainda que não sejam realizadas por uma parcela importante da população. Tais 

tipos de atividade também merecem ser entendidas em face à presença de 

habilidades digitais, tendo em vista o debate crescente sobre os impactos políticos 

da desinformação em massa e “fake news”. Este é outro campo para estudos 

futuros em que a intensidade de realização não é suficiente para caracterizas as 

oportunidades obtidas a partir do uso. 

As atividades mais inclusivas, em especial aplicações de mensagens 

instantâneas e redes sociais, podem ser entendidas como fenômenos 

comunicacionais que emergem a despeito das vulnerabilidades 

sociodemográficas. Entre as hipóteses a serem verificadas está a usabilidade de 

tais recursos e as políticas de “zero rating” implementadas pelas empresas de 

telecomunicações no país, que oferecem o uso de aplicações específicas sem a 

necessidade de pagamento adicional.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo aponta que a ampliação de acesso não necessariamente promove 

adoção mais equitativa de recursos disponíveis on-line. A manutenção – e, por 

vezes, ampliação – de disparidades quanto ao uso é convergente com parte da 

literatura sobre inclusão digital. O artigo também aponta para a necessidade de 

desenvolvimento metodológico para a medição de desigualdades digitais, o que 

possibilita que seja utilizada como variável independente em avaliações mais 

amplas do cenário de desigualdades de renda e acesso a serviços públicos. 

A partir de um olhar empírico sobre o caso do Brasil – que se justifica pela 

disponibilidade de pesquisa desde o ano 2000 –, buscamos oferecer uma 

contribuição teórico-metodológica para a consolidação de estudos sobre 

desigualdades digitais na América Latina. Entre os resultados relevantes do estudo 

estão a adaptação de indicadores para a compreensão das desigualdades de uso da 

rede e a sua relação com outras variáveis sócio demográficas, como renda, nível 

educacional e localização geográfica. 
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ANEXO 

Atividade On-line 

Medianas da Razão Usuários 

de Internet/Realizou 

Atividade (2005/2019) 

Intervalo Interquartil das 

Medianas da Razão Usuários 

de Internet/Realizou 

Atividade (2005/2019) 

Enviar e Receber E-Mail 1,42 0,33 

Enviar Mensagens 

Instantâneas 
1,38 0,52 

Participar de Redes 

Sociais/Redes de 

Relacionamento 

1,37 0,22 

Procurar Informações 

Sobre Produtos e Serviços 
1,64 0,32 

Procurar Informações 

Relacionadas à Saúde ou a 

Serviços de Saúde 

2,39 0,58 

Jogar On-line 2,65 0,61 

Ver Jornais, Revistas ou 

Notícias 
2,15 0,40 

Realizar Atividades ou 

Pesquisas Escolares 
1,92 0,66 

Conversar por Voz ou 

Vídeo 
3,95 3,99 

Procurar Informações 

Sobre Viagens e 

Acomodações 

3,30 1,13 

Procurar Emprego ou 

Enviar Currículos 
4,30 1,17 

Fazer Consultas, 

Pagamentos ou Outras 

Transações Financeiras 

4,18 2,43 

Procurar Informações 

Oferecidas por Sites de 

Governo 

3,64 1,04 

Participar de Listas de 

Discussão ou Fóruns 
8,31 1,67 

Criar ou Atualizar Blogs, 

Páginas na Internet ou 

Websites 

5,95 1,61 
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Atividade On-line 

Medianas da Razão Usuários 

de Internet/Realizou 

Atividade (2005/2019) 

Intervalo Interquartil das 

Medianas da Razão Usuários 

de Internet/Realizou 

Atividade (2005/2019) 

Buscar Informações sobre 

Cursos de Graduação, Pós-

Graduação e de Extensão 

4,33 0,52 

Fazer Cursos à Distância 9,10 2,75 
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