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I. contexto e desafios 





multiplicação de dispositivos 
conectados 



multiplicação de dados gerados 
sobre você 



multiplicação de dados coletados 
sobre você 







“big data” 



  
   uso ou manipulação de grandes 

e complexos bancos de dados 
desestruturados  

para… 



  

   ...produzir resultados úteis ou 
significativos 



“Hoje, todos os 20 estádios de futebol da Premier 
League no Reino Unido estão equipados com um 
conjunto de 8-10 câmeras digitais que acompanham 
cada jogador em campo. Dez pontos de dados são 
coletados a cada segundo para cada um dos 22 
jogadores em campo, gerando 1,4 milhões de pontos 
de dados por jogo. Os dados são então analisados para 
identificar cada dividida, tiro ou passe, a fim de 
permitir aos técnicos e treinadores obter insights sobre 
o que aconteceu exatamente em cada jogo.”  
(Bernard Marr)  





o que preocupa? 



aumento da capacidade de fazer 
inferências em relação a você 





  

   essas inferências podem ser 
inesperadas 







  

   essas inferências podem 
permitir um direcionamento 
mais eficiente de publicidade 



coleta de dados pessoais é a base 
de vários modelos de negócios de 

produtos e serviços na Internet 



  

   eles podem aumentar o poder 
de manipulação sobre você  



ex.: iGeladeira 
/o que eu como 

/a que horas eu como 
/se eu furo a dieta escondido 

/que marcas eu prefiro 
/o quão rápido eu consumo 

/quem consome o quê 
 
 
 



 
> perfil econômico e diferenciação de preços; 

> estimar sua chance de desenvolver 
determinadas doenças; 

> determinar momentos de maior 
susceptibilidade a determinadas ofertas 



esses dados podem não ficar só 
nas mãos das empresas 





dados úteis para as capacidades 
de vigilância do Estado 





identificação de usuários e 
liberdade de expressão 



II. conjuntura e estratégias 



empresas: transparência e 
compromisso 



 
congresso 

 
 

qual a composição? 
quais são os principais projetos? 

 



 
executivo 

 
 

privacidade e proteção de 
dados estão na agenda? 



 
judiciário 

 
quais são os entendimentos? 

quais são as disputas? 
 

_dados pessoais 
_acesso a dados/comunicações 
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