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• Experiência em análise e desenvolvimento de aplicação web e mobile, tendo atuado 
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FONTE:THILAKARATHNA, Disponível em https://openclipart.org/detail/20369/computer; CINEMACOOKIE, disponível em https://openclipart.org/detail/189782/pirate-skull-
remastered; AUNGKARNS disponível em https://openclipart.org/detail/79363/paperwritepen; LAOBC disponível em https://openclipart.org/detail/62989/scales-of-justice; 
LEANDROSCIOLA, disponível em https://openclipart.org/detail/188525/family-fama%C2%ADlia; WAKRO, disponível em https://openclipart.org/detail/162253/shopping-basket-
blue; WARSZAWIANKA  disponível em https://openclipart.org/detail/35389/tango-applications-internet; MFDZG disponível em https://openclipart.org/detail/222588/money ; 
acessado em 29.07.2015 às 16h. Finalidade Educacional. 

Vivemos na era em que tudo migrou para Internet.... 

1. A Sociedade Digital 



NÃO EXISTE 
diferença entre  

&  
DIGITAL 

R E A L  



Era uma vez  
uma rede... 

O PASSADO 
Arpanet 

O PRESENTE 
World Wide Web 

O FUTURO... 
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1. A Sociedade Digital 

• Gratuito? Criação de banco de dados! 

• Valor: US$ 82,5 bilhões 
*Dados Ranking da Forbes 2016 

• Valor: US$ 52,6 bilhões 
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Fonte: YOUTUBE disponível em https://www.youtube.com/yt/brand/downloads.html; FACEBOOK disponível 
em https://www.facebookbrand.com/; GOOGLE disponível em https://developers.google.com/+/branding-
guidelines, acessado em 18.09.2015 (finalidade educacional) Fonte: www.forbes.com.br/listas/2016/05/50-
marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2016/#foto46. Acessado em 16.05.2016 



1.A Sociedade Digital 

• Dados, dados, dados e mais dados 
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Fonte:www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/facebook-ad-preferences-how-to-find-
out-everything-the-site-knows-about-you-and-trick-it-into-being-a7020186.html. Acessado em 16.05.2016 
Fonte: tribune.com.pk/story/1101567/how-to-find-out-what-facebook-knows-about-you/. Acessado em 
16.05.2016 Fonte:www.techtimes.com/articles/157038/20160509/here-s-see-things-facebook-knows-
through-ad-preferences.htm. Acessado em 16.05.2016 



1.A Sociedade Digital 
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• Atualização do Facebook – dados ainda mais precisos 

Fonte:www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/facebook-ad-preferences-how-to-find-
out-everything-the-site-knows-about-you-and-trick-it-into-being-a7020186.html. Acessado em 16.05.2016 
Fonte: tribune.com.pk/story/1101567/how-to-find-out-what-facebook-knows-about-you/. Acessado em 
16.05.2016 Fonte:www.techtimes.com/articles/157038/20160509/here-s-see-things-facebook-knows-
through-ad-preferences.htm. Acessado em 16.05.2016 



• Ao utilizar o Whatsapp o 
usuário confere acesso à: 

• Histórico do app e do 
dispositivo; 

• Localização; 

• Contatos e outros. 
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Gestão da identidade - Aplicativos 

1. A Sociedade Digital 
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O Poder de Decisão ao dar um “Click-OK” e baixar um aplicativo gratuito? 

Ao utilizar o Whatsapp e aceitar os Termos de Uso, o usuário está: 
• Escolhendo uma tecnologia 
• Realizando uma contratação eletrônica 
• Assinando um contrato de adesão (TU) 
• Decidindo sobre a Segurança e Privacidade dos Seus Dados  
• Se for Android com Backup no Google Drive está transferindo a 

propriedade dos seus dados com sua livre e expressa 
concordância  

• Está sujeito às Leis Brasileiras (CDC, DCE e MCI) e ao Direito 
Internacional Privado (Lei do Estado da Califórnia, EUA) 

• Permite acionar MLAT (Tratado de Assistência Jurídica Mútua 
investigação em jurisdição internacional e multi ordenamentos) 

 

Fonte: WHATSAPP, disponível em http://media.whatsapp.com/logos/Bitmap/logo-icon.png acessado em 18.09.2015 
(finalidade educacional) 

1. A Sociedade Digital 
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? 

1. A Sociedade Digital 



1. A Sociedade Digital 

• Vício tecnológico x trabalho 

‘Pescoço de Texto‘ é o 
problema causado por 
uso excessivo de celular 
Cabeça abaixada para 
olhar o aparelho causa 
sobrecarga na nuca.  
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DESCONHECIDO. FACEBOOK ANIMATED GIF. Finalidade comercial. Disponível em: 
<http://giphy.com/gifs/look-facebook-logo-
P4xqMiHJDdApW?utm_source=iframe&utm_medium=embed&utm_campaign=tag_click>. Acesso em: 17 
mar. 2016. Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/entenda-o-que-e-pescoco-de-texto-
problema-causado-por-uso-de-celular.html 

iframe src="/giphy.com/embed/P4xqMiHJDdApW" width="480" height="480" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="http:/giphy.com/gifs/look-facebook-logo-P4xqMiHJDdApW">via GIPHY</a></p


2. Uso das redes sociais   
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Brasil (acesso e consumo) 

WARSZAWIANKA  disponível em https://openclipart.org/detail/35389/tango-applications-
internet 



15 
Fonte:www.fnazca.com.br/wp-content/uploads/2015/10/f_radar-2015-revisado.pdf. Acessado em 
16.05.2016 



16 Fonte:www.fnazca.com.br/wp-content/uploads/2015/10/f_radar-2015-revisado.pdf. Acessado em 
16.05.2016 



17 Fonte:www.fnazca.com.br/wp-content/uploads/2015/10/f_radar-2015-revisado.pdf. Acessado em 
16.05.2016 



18 Fonte:www.fnazca.com.br/wp-content/uploads/2015/10/f_radar-2015-revisado.pdf. Acessado em 
16.05.2016 



19 Fonte:www.fnazca.com.br/wp-content/uploads/2015/10/f_radar-2015-revisado.pdf. Acessado em 
16.05.2016 



20 Fonte:www.fnazca.com.br/wp-content/uploads/2015/10/f_radar-2015-revisado.pdf. Acessado em 
16.05.2016 



2. Uso das redes sociais   

• Média diária de 1,04 bilhão de pessoas ativas em 
dezembro de 2015 

• Média diária de 934 milhões de pessoas ativas em 
dispositivos móveis em dezembro de 2015 

• 1,59 bilhão de pessoas ativas mensalmente em 31 
de dezembro de 2015 

• 1,44 bilhão de pessoas ativas em dispositivos móveis 
mensalmente em 31 de dezembro de 2015 

• Cerca de 83,6% das pessoas ativas diariamente estão fora 
dos Estados Unidos e Canadá 
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Estatísticas globais da empresa Facebook 2016 

Fonte:br.newsroom.fb.com/company-info/. Acessado em 16.05.2016 



2. Uso das redes sociais   

•  Conectar 4 bilhões de pessoas que ainda estão offline com 
acesso mais econômico à internet;  

• Desenvolver tecnologias de Inteligência Artificial para criar 
soluções mais inclusivas, como leitura de fotografias para 
cegos, ou diagnósticos de problemas médicos, como câncer 
de pele, por meio de fotografias;  

• Evolução das interfaces de realidade virtual e realidade 
aumentada, que vão permitir que amigos que não estejam 
no mesmo espaço físico possam colaborar como se 
estivessem no mesmo local. 
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Planos do Facebook para 2026 

Fonte:br.newsroom.fb.com/company-info/. Acessado em 16.05.2016 



1 Minuto no Facebook  

• 3.298.611,00 - Compartilhamentos 

• 3.125.000,00 Likes 

• 50.000,00 Links Compartilhados 

• 100.000,00 Pedidos de amizade 

 

23 
Fonte: ZUBIT, disponível em http://zubit.com.br/wp-
content/uploads/2014/06/infografia_facebook_1_minuto.jpg acessado em 22.07.2015 às 12h (finalidade 
educacional) 

2. Uso das redes sociais   
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13 anos 13 anos com 
consentimento 

dos pais 

16 anos 17 anos 

18 anos 

2. Uso das redes sociais   
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 Novos Métodos de Trabalho 
 Agilidade dos Processos 
 Aumento de negócios 

 Maior interação com consumidores 
 Facilidade na Comunicação com clientes 

 Acesso Irrestrito à Informação 

2. Uso das redes sociais   

Oportunidades 
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Impactos 

Vazamento de informações 
Má postura dos colaboradores 

Problemas com a reputação (gestão das 
marcas) 

Dificuldade de gerenciamento 
Necessidade de rapidez nas respostas aos 

consumidores 

http://lavidalindsay.files.wordpress.com/2011/11/computerfrustration.jpg?w=660&h=461  Acessado em 04.03.2013 às 13:27. 

2. Uso das redes sociais   



• Perda do suporte (materialidade) 

principal impacto que temos na evolução da Sociedade (do extremo tangível terra ao 

extremo intangível dos dados); 

• Questões de Propriedade Intelectual 

(direitos autorais na web, colaboração em massa, novo modelo de trabalho com 

mobilidade e jornada flexível); 

• Questões de Direito de Imagem 

• Questões de Privacidade 

• Questões de Segurança da Informação 

(anonimato X identidade digital obrigatória) 

2. Uso das redes sociais   



As redes sociais são um termômetro 
da relação, seja com consumidor ou 

com empregados. 
 

Não basta estar nas REDES e se PROMOVER se no 
MUNDO REAL  

suas OFERTAS E PROMOÇÕES NÃO funcionam! 
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2. Uso das redes sociais   



O que o consumidor espera da página oficial 
da empresa? 

Expectativa; 
Transparência; 
Estar apta para solucionar um problema da seguinte 

forma: 
• Linguagem adequada 
• Maturidade e consciência na resposta 
• Cultura estar a par do funcionamento e interatividade 

das redes sociais 

Fontes: Luciano Palma - http://slidesha.re/cNxgiE Deloitte - http://slidesha.re/aDBOP2 

Imagem: http://l.thumbs.canstockphoto.com/canstock6509403.jpg 

2. Uso das redes sociais   
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1ª. Definir o PROPÓSITO! 

3ª. Registrar os perfis oficiais (onde, quem e quais) 

4ª. Treinar time de trabalho (e os textos) 

5ª. Divulgar Manual de Conduta em Redes 

Sociais Colaboradores 

6ª. Iniciar o Monitoramento das Redes 

Sociais 

2ª. Definir o PÚBLICO! 

2. Uso das redes sociais   



Não consta o 
horário de 

atendimento 

SOCIAL SAC  
 IMPORTANTE DEIXAR CLARO HORÁRIO DE ATENDIMENTO! 
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2. Uso das redes sociais   



Fonte: Revista Exame – 5 dicas das marcas que mais engajam fãs nas redes sociais - http://bit.ly/MHNApr - acesso em 02/07/2012 às 14h43 

5. Use as ferramentas disponíveis 
 
Para agendamentos de postagens remotas 
(com fluxo de aprovação) 
 Ferramenta para SAC 

SOCIAL SAC  
 IMPORTANTE DEIXAR CLARO HORÁRIO DE ATENDIMENTO! 
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2. Uso das redes sociais   



TRANSPARÊNCIA 
Saiba lidar com opiniões e críticas e 

responda sempre 

Fonte imagem: http://www.flickr.com/photos/newfilm/6600657455/  
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2. Uso das redes sociais   
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Responda imediatamente aos 
incidentes como para esclarecer  

dúvidas ou reclamações 

Melhores Práticas das redes sociais 
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Saiba o que estão falando da sua 
Cooperativa nas redes sociais! 

Monitore a sua marca! 

Imagem: http://www.flickr.com/photos/charbelakhras/2535524197/ 

2. Uso das redes sociais   
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Fonte:https://www.scup.com/pt/.Acessado em 31.05.2016 

2. Uso das redes sociais   



3. A marca digital 

O mundo inteiro é seu mercado; você pode se 
conectar com os clientes imediatamente, em 
qualquer lugar do globo. Mas o mundo também é 
seu concorrente. (FIORE, 2001) 
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Mundo como concorrente  



3. A marca digital 

• Gestão de crises 

• Percepção de marca 

• Otimização de produtos e serviços 

• Geração de novas ideias 

• Acompanhamento de tendências 
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Vantagens 



3. A marca digital 

• Disponibilização de informações sobre produtos, comunicação, 
promoção e transações com consumidores, distribuição e 
fornecimento de amostras de produtos digitais;  

• Ações diretas com consumidores ou por meio de 
intermediários no ambiente eletrônico, ações pioneiras e 
alianças estratégicas;  

• Inovações, customização e crescimento em quesitos como 
produto, preço, promoção e distribuição;  

• Alavancar o potencial da Internet, visando ingressar em novos 
modelos de negócios e estratégias competitivas.  

39 

Varadarajan e Yadav (2002) – físico e digital 



3. A marca digital 

• Meio de divulgação de informações da empresa para o público 
em geral. 

• Divulgar informações da empresa e coletar informações dos 
clientes promovendo alguma interatividade com os usuários.  

• Promover a interação entre a empresa e os clientes, 
estabelecendo um relacionamento de duas vias, tanto divulgando 
quanto coletando informações, por meio de um web site da 
empresa 

40 

Limeira (2003) a Internet estratégica 



4. Banco de dados e privacidade 

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá 
acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros 
e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como 
sobre as suas respectivas fontes. 

 

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de 
consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, 
quando não solicitada por ele. 

41 

Código de Defesa do Consumidor 



4. Banco de dados e privacidade 

42 Fonte:about.bankofamerica.com/en-us/social-media/facebook-community-guidelines.html#fbid=kbhZ8J_D-
UH. Acessado em 17.05.2016 

Marco Civil da Internet - empresas 

Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se: VII - aplicações de 
internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser 
acessadas por meio de um terminal conectado à internet; e 

Art. 7º VI - informações claras e completas constantes dos 
contratos de prestação de serviços, com detalhamento sobre o 
regime de proteção [...] aos registros de acesso a aplicações de 
internet,[...]; VII - não fornecimento a terceiros de seus dados 
pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a 
aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, 
expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei; 



4. Banco de dados e privacidade 

43 Fonte:about.bankofamerica.com/en-us/social-media/facebook-community-guidelines.html#fbid=kbhZ8J_D-
UH. Acessado em 17.05.2016 

Marco Civil da Internet – acesso à informação 

Art. 7º VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, 
armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, 
que somente poderão ser utilizados para finalidades que: c) estejam 
especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos 
de uso de aplicações de internet; 



4. Banco de dados e privacidade 

44 Fonte:about.bankofamerica.com/en-us/social-media/facebook-community-guidelines.html#fbid=kbhZ8J_D-
UH. Acessado em 17.05.2016 

Decreto 8771/2016 MCI 

Art. 2o  O disposto neste Decreto se destina aos responsáveis pela 
transmissão, pela comutação ou pelo roteamento e aos 
provedores de conexão e de aplicações de internet, definida nos 
termos do inciso I do caput do art. 5º da Lei nº 12.965, de 2014.  

 

Art. 11.  As autoridades administrativas[...] § 1o  O provedor que 
não coletar dados cadastrais deverá informar tal fato à 
autoridade solicitante, ficando desobrigado de fornecer tais 
dados.  

 



4. Banco de dados e privacidade 

45 Fonte:about.bankofamerica.com/en-us/social-media/facebook-community-guidelines.html#fbid=kbhZ8J_D-
UH. Acessado em 17.05.2016 

Decreto 8771/2016 MCI 

Art. 13.  Os provedores de conexão e de aplicações devem, na guarda, 
armazenamento e tratamento de dados pessoais e comunicações 
privadas, observar as seguintes diretrizes sobre padrões de segurança: 

I - o estabelecimento de controle estrito sobre o acesso aos dados 
mediante a definição de responsabilidades das pessoas [...]; 

II - a previsão de mecanismos de autenticação de acesso aos 
registros[...]; 

III - a criação de inventário detalhado dos acessos aos registros de 
conexão e de acesso a aplicações[...] 

IV - o uso de soluções de gestão dos registros por meio de técnicas que 
garantam a inviolabilidade dos dados, como encriptação ou medidas de 
proteção equivalentes 



4. Banco de dados e privacidade 

46 Fonte:www.consilium.europa.eu/pt/policies/data-protection-reform/data-protection-regulation-
infographics/. Acessado em 23.05.2016 

Reforma Diretiva Europeia 2016 



4. Banco de dados e privacidade 

Atualmente são 3 os projetos de lei que discutem esse tema: 

• PL Câmara nº 4060/2012; 

• PL Senado nº 330/2013; 

• PL nº 5276/16 (antigo APL Proteção de Dados Pessoais do MJ) 
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Projetos de Lei no Brasil 



Não é porque o conteúdo está 
na Internet que seu uso é livre! 

Domínio 
público 

Conteúdo 
publicado na 

Web 

Fonte imagem: Flickr http://www.flickr.com/photos/glawie/6717733831/ acesso em 12/03/2012 
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6. Aspectos legais 



6. Aspectos legais 

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, 
expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, 
tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais 
como: 
I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; 
V - as composições musicais, tenham ou não letra; 
VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não[...] 
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo 
análogo ao da fotografia; 
XII - os programas de computador; 

49 

Direitos autorais 



6. Aspectos legais 
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Ações de comunicação – Direitos autorais 

Conteúdo 

O titular do conteúdo é uma 
pessoa ou uma empresa? 

Foi produzido 
mecanicamente (uso livre) 

Foi produzido por uma 
pessoa (autorização) 



6. Aspectos legais 
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Será feito uso comercial 
ou publicitário do 

conteúdo? 

Possui alguma licença 
específica (CC) ou está em 

Domínio Público? 

Não. Lei de direito 
autoral - LDA 
(autorização) 

Sim. Creative Commons. 
(Uso de acordo  
com a licença) 

Não. Domínio 
Público. 

(Uso livre) 



6. Aspectos legais 

Os contratos de transferência de direitos autorais devem prever: 

• Uso (modalidades, finalidades, número de vezes, mídias) 

• Preço (se for gratuito, deve estar expresso) 

• Lugar (no silêncio, é só o país onde celebraram o contrato) – 
logo se é na Internet tem que prever uso GLOBAL 

• Tempo (no silêncio, o contrato durará 5 anos) 
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Ações de comunicação – Direitos autorais 



6. Aspectos legais 

Conteúdo da Internet: 

• AUTOR(ES). Título: subtítulo. Nome de quem fez a postagem (se 
houver). Disponível em:<endereço da URL>. Data de acesso, 
Horário de Acesso. Finalidade Educacional. 

Se você não conseguir identificar o Autor: 

• Autor Desconhecido. Disponível em http://www.rededigital.com 
.br/wp-content/uploads/2014/09/g oogle-img.png. Acessado em 
28/01/2015 às 18h Finalidade: educacional. 
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Citação 



6. Aspectos legais 
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Qual a diferença prática e jurídica entre pessoas públicas e 
pessoas comuns? 

Fonte: PYDUBREUCQ Disponível em https://openclipart.org/detail/99949/men-exception Acessado em 
19.05.2015 às 17h Finalidade educacional 



Steve Jobs Sua foto do Perfil 

6. Aspectos legais 

• Qual a diferença prática e jurídica entre pessoas públicas e 
pessoas comuns? 

Fonte: AUTOR DESCONHECIDO  http://images.boomsbeat.com/data/images/full/209/jobs-jpg.jpg; 
http://4.bp.blogspot.com/-d2dcUDrPdOE/T3P2pCaMsJI/AAAAAAAAA2A/NZPwEEnb7QY/s1600/perfil-
facebook-ok-1.jpg Acessado em 11/09/2014 às 11h Finalidade educacional 
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6. Aspectos legais 



6. Aspectos legais 

• Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à 
administração da justiça ou à manutenção da ordem 
pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, 
ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de 
uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e 
sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a 
honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 
destinarem a fins comerciais.        

• Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, 
são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, 
os ascendentes ou os descendentes. 
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Ações de comunicação – Direitos de imagem dentro do direito 
autoral 



6. Aspectos legais 
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Ações de comunicação – Direitos de imagem dentro do direito autoral 

A imagem/foto envolve 
terceiros? (autorização) 

Caso o terceiro seja menor de idade 
(autorização do responsável legal) 

Imagem/foto 



Paisagem 

Pessoas em plano 
aberto não 

identificável 
individualmente – 

Ex. multidão 

Pessoas em plano 
fechado não 
identificável 

individualmente  

6. Aspectos legais 
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Ações de comunicação – Direitos de imagem dentro do direito autoral 

 

Pessoas Identificáveis (sem 
autorização prévia) 

Pessoas menores de 
idade identificáveis 

(sem autorização dos 
responsáveis legais) 

Pessoas identificáveis 
em situação 

ridicularizante, 
vexatória ou 
humilhante 

Pessoas Identificáveis 
com nu ou situação 

de exposição 
excessiva do corpo 

SEM RISCOS 

COM RISCOS 

Art. 5º, inc. X da CF/88, art. 20 do CC/2002, art. 17 ECA 



Fonte : AUTOR DESCONHECIDO Disponível em http://static.commentcamarche.net/pt.kioskea.net/faq/images/cCi1Wh10-donotcopy-s-.png; http://itatiara.com/image_design/usuario.png; 
http://academy.21212. Acessado no dia 16 de março de 2015 às 16h Finalidade educacional 

6. Aspectos legais 

Se há prazo determinado de uso, deve-se lembrar de assinar as 
peças com o prazo limite e colocar a menção de que findo o 
mesmo o conteúdo irá incorporar o acervo histórico 
permanente da Autorizada (o que permite então que ele possa 
continuar a ser acessível e publicado, sem ferir o contrato ou 
exigir novo pagamento. 

Exemplo: não veicular mais uma propaganda na TV  (devido ao prazo de uso 
da imagem da modelo) mas  poder colocar no acervo do Portal da 
Marca todos os  comerciais que a mesma já fez, publicado para acesso  dos 
visitantes. 
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Direito de Imagem 



6. Aspectos legais 
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Quando é o caso de fazer um registro e/ou pagamento de direito 
autoral? 

Fonte: SIXSIXFIVE disponível em 
https://openclipart.org/detail/212131/rodentiaiconsxofficeaddressbook,VOKIMON Disponível em 
https://openclipart.org/detail/170057/money-wads acessado em 19.05.2015. Finalidade educacional. 



6. Aspectos legais 

• O Direito Autoral e sua proteção surgem desde o momento 
da criação, porém o registro pode ser realizado para conferir 
maior segurança jurídica 

 

• O registro realizado junto à biblioteca nacional tem natureza 
declaratório e comprova a anterioridade da produção da 
obra (no entanto, pode ser uma anterioridade  falsa e vai 
depender de prova de quem alegar que é o legítimo autor). 
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Registro do Direito autoral 



6. Aspectos legais 
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Registro do Direito autoral 

Fonte: BIBLIOTECA NACIONAL disponível em http://www.bn.br/servico/direitos-autorais/registro-ou-
averbacao acessado em 19.05.2015. Finalidade educacional. 



6. Aspectos legais 

Alguns registros criam presunção de anterioridade a favor do 
Registrante: 

• Biblioteca Nacional (http://www.bn.br/biblioteca-nacional) 

• Escola de Música (http://www.musica.ufrj.br/) 

• Escola de Belas Artes (www.eba.ufrj.br › Serviços) 

• ABP – Associação Brasileira da Propaganda (somente 
associados) 

64 

Cuidados para evitar plágio 



6. Aspectos legais 

• Qual o conceito criativo? É original ou é inspirado em outro 
(mesmo que de outro mercado)? 

• Houve mudança do que é (ex: uma foto de obra de arte não é a 
obra de arte, uma música inspirada no personagem de um livro 
não é o livro) 

• A criação pode ser considerada obra derivada (exige autorização 
da original)? 

• De quem é a autoria: funcionário, freelancer, terceirizado, do 
cliente ou da agência)? 

• Há co-autoria, pode ser considerada obra colaborativa 
(participação inclusive dos consumidores), interativa ou coletiva? 

• É inédita ou já foi publicada (tornada pública)? 
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Cuidados para evitar plágio 

O que devemos analisar: 

 



6. Aspectos legais 

• No caso da participação popular produzindo conteúdo é 
necessário prever no Regulamento ou Edital da ação que o 
participante assume a responsabilidade quanto a titularidade de 
todos os direitos autorais e de imagem dos materiais enviados à 
Promotora e necessários à participação na Promoção (pode-se 
exigir originalidade, ineditismo, como requisitos) 

• Caso a Promotora tenha interesse, a cessão dos direitos autorais 
deverá ser realizada através de contrato direto com o participante 
(normalmente é um Termo de Cessão) 

• É importante prever no Termo ou Contrato de cessão que a 
referência a autoria não será necessariamente apresentada em 
todos os materiais onde a obra for disponibilizada (conforme 
limitação de mídia e meio) 
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Direito Autoral – Melhores práticas 



 
CCAA Para Nossa Alegria 

Fonte: AUTOR DESCONHECIDO Disponível em http://www.maquinadasartes.com.br/wp-content/uploads/2014/01/anossa-489x270.jpg Acessado em 10/09/2014 às 17h Finalidade institucional 
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• O Viral “Para a 
nossa alegria” foi 
incorporado ao 
comercial do CCAA 

Para a utilização de virais também é necessário obter licença de 
direitos autorais e autorização de uso de imagem 

6. Aspectos legais 



 
Itaú viral bebê 
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• O Viral “Bebê 
rasgando papel” foi 
incorporado ao 
comercial do Itaú. 

Fonte: ITAU Disponível em  http://www.mobilizado.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Screen-shot-2012-01-23-at-6.04.28-PM.png Acessado em 10/09/2014 às 17h Finalidade institucional 

6. Aspectos legais 



7. A concorrência desleal 

Lei 9.279/96 Art. 195 – Comete Crime de 
Concorrência Desleal quem: 
XI – Divulga, explora ou utiliza-se, sem 
autorização, de conhecimentos, informações ou 
dados confidenciais (...) excluídos aqueles que 
sejam de conhecimento público (...) a que teve 
acesso mediante relação contratual ou 
empregatícia, mesmo após término do contrato; 
Pena: Detenção de 3 (três) meses a 1 ano, ou 
multa. 
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Riscos de concorrência desleal 

KNOLLBACO disponível em https://openclipart.org/detail/190600/smiling-man-face; ANDREW_R_THOMAS disponível em 
https://openclipart.org/detail/177255/simple-cell-phone; MINDUKA disponível em https://openclipart.org/detail/26500/business-man acessado em 
25.08.2015 (finalidade educacional) 



7. A concorrência desleal 

KNOLLBACO disponível em https://openclipart.org/detail/190600/smiling-man-face; ANDREW_R_THOMAS disponível em 
https://openclipart.org/detail/177255/simple-cell-phone; MINDUKA disponível em https://openclipart.org/detail/26500/business-man acessado em 
25.08.2015 (finalidade educacional) 

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MATERIAL E MORAL. REGISTRO E USO INDEVIDO DE 
NOME DE DOMÍNIO DA INTERNET. CONCORRÊNCIA DESLEAL 
CARACTERIZADA. [...]Apelação Cível Nº 70033722356, Sexta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa 
da Silva Tavares, Julgado em 31/07/2014)(TJ-RS - AC: 70033722356 
RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 
31/07/2014,  Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 
Justiça do dia 06/08/2014) 
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Jurisprudência 



Links Patrocinados: consequência do uso da 
marca de terceiros 

AÇÃO INDENIZATÓRIA Pleito fundado em concorrência desleal em razão da 
utilização de links patrocinados com a marca da autora - Sentença de parcial 
procedência Desvio de clientela Danos morais, ademais, que restaram 
configurados em razão da utilização indevida da marca Quantum indenizatório 
que comporta aumento para melhor atender às finalidades da teoria do 
desestímulo Danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) Negado 
provimento ao recurso adesivo e dado parcial provimento à apelação. 
 
(TJ-SP - APL: 00144724320098260405 SP 0014472-43.2009.8.26.0405, Relator: 
Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 24/04/2013,  7ª Câmara de Direito 
Privado, Data de Publicação: 24/04/2013) 
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7. A concorrência desleal 



8. Redes sociais e marcas  

• Case Nubank – comunicação inovadora 

72 
NUBANK. Home. Uso educacional. Disponível em: <https://www.nubank.com.br/>. Acesso em: 11 fev. 2016. 

https://www.nubank.com.br/


8. Redes sociais e marcas  

• Comunicação cliente – A evolução dos serviços financeiros 

• Inserção da linguagem 
publicitária nos 
documentos oficiais; 

• Criação de uma 
personalidade “NUs”;  

• Emponderamento do 
cliente; 

• Ambição com ideal 
“contrário ao sistema 
antigo/errado”. 

73 
NUBANK. Home. Uso educacional. Disponível em: <https://www.nubank.com.br/>. Acesso em: 11 fev. 2016. 

https://www.nubank.com.br/perguntas/


8. Redes sociais e marcas  

• Comunicação cliente – Depoimentos e atuação extensiva 

74 
NUBANK. Home. Uso educacional. Disponível em: <https://www.nubank.com.br/>. Acesso em: 11 fev. 2016. 

https://www.nubank.com.br/


8. Redes sociais e marcas  

• Quais as diferenças na prática? 

• Aplicativo? 
• Transparência e simplicidade? 
• Bandeira MasterCard? 
• MasterCard Surpreenda? 
• Ausência de anuidade ou 

tarifa? 
 
Ou “apenas” comunicação? 

75 
NUBANK. Home. Uso educacional. Disponível em: <https://www.nubank.com.br/>. Acesso em: 11 fev. 2016. 

https://www.nubank.com.br/perguntas/


8. Redes sociais e marcas  

NUBANK. Home. Uso educacional. Disponível em: <https://www.nubank.com.br/>. Acesso em: 11 fev. 2016. 

• Quais as diferenças na prática? - Contratos 
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https://www.nubank.com.br/contrato/contrato-2015-12-17.html


8. Redes sociais e marcas  

• Quais as diferenças na prática? - Contratos 

• Linguagem simples, acessível e publicitária; 

• Reitera indiretamente  os valores do NUbank presentes 

em todas as plataformas; 

• Grifos e destaque para partes importantes. 

77 



8. Redes sociais e marcas  

• Redução da complexidade  

• Apropriação cumulativa das informações pelo usuários 

• Referências que o público já conhece mescladas a 
novidades. 

 

Estes elementos são essenciais para conferir 
unidade a identidade da marca no mundo digital 
durante o contato com o cliente. 
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• Identidade da marca em todas as interfaces 



8. Redes sociais e marcas  

Case Nike – temáticas e valores atuais 

• Temáticas atuais e valores de um 
mundo melhor como a busca 
pelos sonhos e superação 
pessoal atraem usuários e 
reforçam a imagem da marca. 

• 4,2 mil de usuários visualizaram a 
postagem; 

79 Fonte:https://www.facebook.com/nike/?fref=ts.Acessado em 31.05.2016 



8. Redes sociais e marcas  

Case Bradesco – construções colaborativas 

• O convite ao usuário para interagir e 
construir o post junto à empresa 
também é de grande valor. Desafio 
de pausar o post no desconto e 
enviar no comentário. 

• 8,7 mil de usuários reagiram a 
postagem; 

• 102 deles compartilharam. 

80 
Fonte:https://www.facebook.com/nubankbrasil/photos/a.778850822153579.1073741831.67496320587567
5/1083942688311056/?type=3&theater. Acessado em 16.05.2016 



8. Redes sociais e marcas  

Case Nubank – post sobre games virais 

• Jogos envolvendo a criação de 
frases com as datas de aniversário 
são comuns nas redes e fazem 
sucesso entre o público. 

• 1,7 milhões de usuários reagiram a 
postagem; 

• 1 milhão deles comentaram. 

81 NUBANK. Home. Uso educacional. Disponível em: <https://www.nubank.com.br/>. Acesso em: 11 fev. 2016. 



8. Redes sociais e marcas  

“O marketing colaborativo é o primeiro elemento básico do 
Marketing 3.0.  

As empresas que praticam o Marketing 3.0 querem mudar o 
mundo. Não conseguirão fazê-lo sozinhas. Em uma economia 
interligada, precisam colaborar umas com as outras, com seus 
acionistas, com seus parceiros de canal, com seus empregados e 
com seus consumidores.” (KOTLER,2010) 
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Marketing 3.0 – valores e Kotlher  



9. Mau uso ou abuso da marca 

As redes sociais possuem uma base de utilização voltada à troca rápida 
de informações por isso é importante ficar sempre atento os riscos e 
tomar os cuidados abaixo  

83 teste 

O que observar? 

• Viralização do conteúdo 

• Tomada de postura perante 
temas controversos 

• Divulgação de notícias falsas 

• Pegadinhas criadas por sites de 
humor 

• Consumidor buscando expor a 
marca negativamente 

• Uso indevido da marca 

• Marcações em posts indevidos 

• Curtir, comentar e seguir outras 
páginas controvertidas 



9. Mau uso ou abuso da marca 

84 Fonte:www.naosalvo.com.br/category/desafioaceito/. Acessado em 17.05.2016 

• Case – NãoSalvo - pegadinha 



9. Mau uso ou abuso da marca 

85 Fonte:www.naosalvo.com.br/category/desafioaceito/. Acessado em 17.05.2016 

Case – ReclameAqui! – Jantar da Vingança 

• “O Reclame Aqui armou um jantar muito especial, regado 
a péssimos serviços, atendimento ruim, má educação, 
demora e impaciência – justo as especialidades que essas 
empresas costumam obrigar seus clientes a consumir.” 

• 7,5 milhões de views 
• 320 mil compartilhamentos 
• 31 mil comentários 
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9. Mau uso ou abuso da marca 

Case – ReclameAqui! – Jantar da Vingança 



9. Mau uso ou abuso da marca 

87 

Reclamações – Limites a liberdade de expressão 

• Todos os consumidores tem o direito a reclamar dos serviços ou 
produtos que não atendem às suas expectativas, não cumpriram 
com o contratado, possua defeito ou tenha causado dano a 
pessoas ou coisas.  

• Contudo, não podem ir além do razoável e proporcional, 
diminuindo a imagem e reputação do fornecedor, pois o abuso 
de direito também é considerado ato ilícito e é passível de 
indenização, conforme previsto no Código Civil: 

• “Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, 
ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo 
seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” 



9. Mau uso ou abuso da marca 

88 

Reclamações – Limites a liberdade de expressão 

Responsabilidade Civil. Honra objetiva. Pessoa Jurídica. Crítica 
exacerbada por consumidora que reconheceu que os serviços 
contratados foram prestados. Danos morais devidos. Recurso da 
consumidora improvido. Apelação Cível nº: 0211887-
42.2010.8.26.0100 



9. Mau uso ou abuso da marca 

89 
fonte:vitorgug.jusbrasil.com.br/noticias/223670681/consumidora-e-condenada-por-abuso-do-direito-de-
reclamar. Acessado em 17.05.2016 

Reclamações – Limites a liberdade de expressão 

CIVIL. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. HONRA OBJETIVA. 
VIOLAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL E EM SITIO DE RECLAMAÇÕES DE 
CONSUMIDORES. Processo: 0045083-79.2014.807.0001 

“Embora a divulgação de uma reclamação na internet tenha uma 
abrangência que não se pode precisar o tamanho, as empresas que colocam 
produtos e serviços no mercado estão naturalmente sujeitas a críticas e 
reclamações. O que não se admite, e que efetivamente configurou o ilícito, 
é o excesso de linguagem apto a ofender indevidamente a reputação da 
pessoa jurídica de maneira significativa.“ 

Com esse entendimento, a 6ª turma Cível do TJ/DF confirmou sentença que 
condenou uma consumidora a pagar indenização a empresa de móveis, por 
abuso do direito de reclamar. 



9. Mau uso ou abuso da marca 

90 teste 

Política de Privacidade – Portal Institucional - MCI 

• Art. 7º VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, 
armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que 
somente poderão ser utilizados para finalidades que: c) estejam 
especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de 
uso de aplicações de internet; 



9. Mau uso ou abuso da marca 

91 teste 

• Termos de Uso FanPage – Decreto 8771/2016 MCI 

• Art. 2o  O disposto neste Decreto se destina aos 
responsáveis pela transmissão, pela comutação ou pelo 
roteamento e aos provedores de conexão e de aplicações 
de internet, definida nos termos do inciso I do caput do art. 
5º da Lei nº 12.965, de 2014.  

• Art. 11.  As autoridades administrativas[...] § 1o  O provedor 
que não coletar dados cadastrais deverá informar tal fato à 
autoridade solicitante, ficando desobrigado de fornecer tais 
dados.  

 



9. Mau uso ou abuso da marca 

92 teste 

• Termos de Uso FanPage – Decreto 8771/2016 MCI 
• Art. 13.  Os provedores de conexão e de aplicações devem, na guarda, 

armazenamento e tratamento de dados pessoais e comunicações 
privadas, observar as seguintes diretrizes sobre padrões de segurança: 

• I - o estabelecimento de controle estrito sobre o acesso aos dados 
mediante a definição de responsabilidades das pessoas [...]; 

• II - a previsão de mecanismos de autenticação de acesso aos 
registros[...]; 

• III - a criação de inventário detalhado dos acessos aos registros de 
conexão e de acesso a aplicações[...] 

• IV - o uso de soluções de gestão dos registros por meio de técnicas que 
garantam a inviolabilidade dos dados, como encriptação ou medidas de 
proteção equivalentes 



9. Mau uso ou abuso da marca 

• Abuso do uso de marcas - verificação 

• A verificação do perfil é 
uma ferramenta que iniciou 
no Twitter e se expandiu 
para outras redes sociais. 

• Confere maior credibilidade 
aos perfis oficiais das 
instituições e de pessoas 
públicas. 
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Fonte:https://www.facebook.com/nike/?fref=ts.Acessado em 31.05.2016 
Fonte:https://www.facebook.com/Bradesco/?fref=ts. Acessado em 
16.05.2016Fonte:https://www.facebook.com/nubankbrasil/?fref=ts. Acessado em 16.05.2016 



9. Mau uso ou abuso da marca 

94 
Fonte:renanlopesadv.jusbrasil.com.br/artigos/304678049/alerta-aos-fakes-criar-perfil-falso-em-rede-social-
gera-dano-moral-indenizavel.Acessado em 17.05.2016 

Abuso do uso de marcas – canais de denúncia 

“A criação de um perfil falso em rede social, por si só, configura 
lesão à honra subjetiva da pessoa e gera indenização por dano 
moral. Foi esse o entendimento da 16ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais ao confirmar uma decisão de primeira 
instância.” 



9. Mau uso ou abuso da marca 

95 
Fonte:tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/306846303/apelacao-apl-1720010220118260100-sp-0172001-
0220118260100. Acessado em 17.05.2016 

Abuso do uso de marcas – canais de denúncia 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INTERNET – OBRIGAÇÃO DE FAZER – 
REMOÇÃO DE PERFIL FAKE E IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO RESPONSÁVEL 
PELA CRIAÇÃO – REDE SOCIAL BADOO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO 
OCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR RECONHECIDA – 
RECURSO PROVIDO. [...]Nos termos do art. 5º, I, da Resolução 
CGI.br/RES/2008/P, é da inteira responsabilidade do titular do domínio 
sua utilização e eventual conteúdo existente em páginas referidas por 
esse domínio (TJ-SP - APL: 01720010220118260100 SP 0172001-
02.2011.8.26.0100, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 
17/02/2016,  8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
18/02/2016) 



9. Mau uso ou abuso da marca 

Abuso do uso de marcas – canais de denúncia 

As redes sociais de maior renome mundial como Facebook, 
Instagram, Youtube e outras, possuem canais de denúncia que 
permitem remoção de perfis segundos seus Termos de Uso, 
evitando medidas judiciais. 

96 
Fonte:https://www.facebook.com/Bradesco/?fref=ts. Acessado em 
16.05.2016Fonte:https://www.facebook.com/nubankbrasil/?fref=ts. Acessado em 16.05.2016 



9. Mau uso ou abuso da marca 

97 
Fonte:renanlopesadv.jusbrasil.com.br/noticias/325647822/facebook-indenizara-usuaria-por-publicacao-de-
perfil-falso.Acessado em 31.05.2016 

Abuso do uso de marcas – canais de denúncia 



9. Mau uso ou abuso da marca 

• Abuso do uso de marcas - Termos de Uso 

• Facebook 

• Instagram 

• Youtube 

• Google+ 

• Periscope 

• Twitter 

 

• Apresentamos os links para 
os principais Termos de Uso 
das redes sociais mais 
utilizadas atualmente. 

98 
Fonte:https://www.facebook.com/Bradesco/?fref=ts. Acessado em 
16.05.2016Fonte:https://www.facebook.com/nubankbrasil/?fref=ts. Acessado em 16.05.2016 

https://www.facebook.com/policies/?ref=pf
https://help.instagram.com/478745558852511
https://www.youtube.com/static?gl=BR&template=terms&hl=pt
https://www.google.com/+/policy/pagesterm.html
https://www.periscope.tv/tos
https://twitter.com/tos


10. SAC 3.0 

99 
Fonte:https://www.facebook.com/Bradesco/?fref=ts. Acessado em 
16.05.2016Fonte:https://www.facebook.com/nubankbrasil/?fref=ts. Acessado em 16.05.2016 

Atendimento ao cliente pelas redes sociais 



10. SAC 3.0 

• O Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) evoluiu junto 
com as tecnologias da comunicação, passando do atendimento 
no balcão, ao teleatendimento e ao atendimento on-line pelas 
redes sociais. 

 

• Este serviço está previsto no Código de Defesa do Consumidor 
como direito do consumidor e se encontra regulado pelo 
Decreto nº 6.523/08. 
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Atendimento ao cliente pelas redes sociais 



10. SAC 3.0 

• Art. 3o  As ligações para o SAC serão gratuitas e o atendimento das 
solicitações e demandas previsto neste Decreto não deverá 
resultar em qualquer ônus para o consumidor.  

• Art. 7o  O número do SAC constará de forma clara e objetiva em 
todos os documentos e materiais impressos entregues ao 
consumidor no momento da contratação do serviço e durante o 
seu fornecimento, bem como na página eletrônica da empresa 
na INTERNET. 

• Art. 8o  O SAC obedecerá aos princípios da dignidade, boa-fé, 
transparência, eficiência, eficácia, celeridade e cordialidade 
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Decreto nº 6.523/08 



10. SAC 3.0 

• Art. 17.  As informações solicitadas pelo consumidor serão 
prestadas imediatamente e suas reclamações, resolvidas no 
prazo máximo de cinco dias úteis a contar do registro.   

• Art. 18.  O SAC receberá e processará imediatamente o pedido de 
cancelamento de serviço feito pelo consumidor.  
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Decreto nº 6.523/08 



PREMIO DUMB – Top Dúvidas idiotas (clientes) 
 
Revoltada com a ignorância desses clientes imbecis que não sabem 
comprar pela web! 

10. SAC 3.0 



Indignado com a ignor  

O celular é uma porcaria! A loja virtual é pior ainda, não 
consegui devolver o produto, atendente estúpida e ignorante! 

De quem vc pensa que está falando? Peguei seus dados no sistema e vou 
mandar uns amigos darem um jeito na sua boca! Fica esperto! 

10. SAC 3.0 



10. SAC 3.0 

• Indique na sua Página Oficial qual o horário de 
atendimento aos usuários 

• Jamais divulgue dados pessoais dos clientes em 
ambiente público 

• Ao receber uma solicitação do cliente em um post 
público, encaminhe o usuário para o canal privado 

• Crie uma matriz de atendimento com respostas prévias 
para situações recorrentes ou de conflito 
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Melhores práticas 



11. Recomendações 

• Indique os canais das redes sociais da empresa em sua página 
oficial 

• Gere conexões positivas e que agreguem valor a marca 

• Crie uma matriz de respostas para os casos mais comuns de 
interação com os usuários da rede social 

• Monitore com frequência a sua marca na Internet, verificando a 
existência de perfis falsos ou usos indevidos 

• Denuncie perfis falsos e usos indevidos no sistema interno da rede 
social 

• Informe bem o seu usuário, indicando horário de funcionamento e 
possuindo Termos de Uso da Fanpage. 
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Termos de Uso FanPage – o que tem de ter? 

• Identificação institucional 

• Previsão de monitoramento de comentários e postagens 

• Indicação de uso, coleta, registro, guarda e proteção dos dados 
fornecidos pelos usuários 

• Responsabilização do usuário pelos conteúdos que envia e publica 
junto à página 

• Previsão de fornecimento, nos limites legais, dos dados que gerencia 
à autoridades legais 

• Conformidade com as políticas do Facebook 

 

11. Recomendações 
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Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se: VII - aplicações de 
internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por 
meio de um terminal conectado à internet; e 

Art. 7º VI - informações claras e completas constantes dos contratos 
de prestação de serviços, com detalhamento sobre o regime de 
proteção [...] aos registros de acesso a aplicações de internet,[...]; VII 
- não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive 
registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo 
mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas 
hipóteses previstas em lei; 

11. Recomendações 

Política de Privacidade – Portal Institucional - MCI 



Se a empresa já está nas Redes Sociais, 
como fica a questão da participação 

dos colaboradores seja nas interações 
com o Perfil Oficial, seja em suas 

próprias páginas pessoais? 

10
9 

12. Ambiente Interno 
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Segurança x Exposição - Colaboradores 

Pode um alto executivo 
discutir um assunto 
polêmico no Facebook?  

Fonte imagem: FACEBOOK disponível em https://www.facebookbrand.com/;  KNOLLBACO disponível em https://openclipart.org/detail/190600/smiling-
man-face; ANDREW_R_THOMAS disponível em https://openclipart.org/detail/177255/simple-cell-phone; MINDUKA disponível em 
https://openclipart.org/detail/26500/business-man acessado em 25.08.2015 (finalidade educacional) 

12. Ambiente Interno 



http://3.bp.blogspot.com/_k_mYBfWIQJA/TOPR1cHkNBI/AAAAAAAAAI8/CV7IMZMnEI8/s200/contando_segredo.jpg 

20% dos executivos de uma 
empresa detém 80% do 

conhecimento relevante, 
estratégico! 

 

Mas o maior risco de Segurança da Informação 
é comportamental! 

12. Ambiente Interno 



Executivos e membros do alto escalão podem receber um coaching 
especializado quanto às condutas digitais, pois sua imagem pessoal se 
confunde com a corporativa. 

Na entrevista, eu queria apenas colocar em evidência o papel central da 
mulher na família (…) Tenho o maior respeito por todas as pessoas, sem 
distinção. Tenho muito respeito pelos gays e pela liberdade de expressão de 
cada um. E disse que respeito o casamento entre gays. 

33 
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O alto escalão deve evitar expor opiniões pessoais sobre 
assuntos que sejam muito polêmicos ou que sejam de algum 
modo ilícitos (não apenas no Brasil, visto que a Internet é 
Global), como racismo, homofobia, xenofobia e etc. 

PROTEÇÃO A IMAGEM DOS EXECUTIVOS E DA MARCA DA EMPRESA 

34 
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Funcionário da Taco Bells é demitido por publicar foto na 
web urinando em lanche 

Fonte: http://i1.r7.com/data/files/2C95/948E/3906/89D6/0139/0862/F05C/128E/taco-bell-piss-hg-20120808. jpg Acessada em 14:33 às 14:33 

12. Ambiente Interno 



11

5 

Fonte: http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/funcionario-do-burger-king-publica-foto-pisando-em-alface 

Funcionário do Burger King  
publica foto e é demitido! 

 
 
 

12. Ambiente Interno 
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Autor desconhecido. Fonte http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/05/fotos-na-internet-dao-demissao-por-justa-causa-funcionario.html Acesso em 10.06.2015 às 
15h08. Finalidade Educacional 

12. Ambiente Interno 



   

Fonte: Autor desconhecido, disponível em http://www.internetlegal.com.br/2014/08/trt9-mantem-justa-causa-por-utilizacao-do-facebook-para-ofender-a-empresa/ acessado 
em 10.08.2015 às 15h47min (finalidade educacional) 

12. Ambiente Interno 



Jurisprudência – Críticas à Empresa 
Por meio da rede social eletrônica, verifica-se que o reclamante fazia 
comentários pejorativos sobre a empresa (fls. 97/98), além de proferir ofensas 
graves contra a sua supervisora, embora não citasse o seu nome (fls. 99/100). 
As reiteradas injúrias foram devidamente documentadas através de ata 
notarial de constatação de site, lavrada pela Oficial do 3º Ofício de Notas de 
Piracicaba/SP, cujo conteúdo, de tão grosseiro e chulo, sequer merece 
transcrição. As faltas cometidas pelo reclamante através da rede social, por si 
só, bastariam para a caracterização da justa causa. (...) 

Diante do exposto, decido  conhecer do recurso ordinário interposto por (...) 
(reclamada) e o prover para, reconhecendo a validade da justa causa aplicada 
(...) 3ª turma do TRT da 15ª região, PROCESSO 0000663-31.2012.5.15.0051  

FONTE: TRT Disponível em http://consulta.trt15.jus.br/consulta/owa/pProcesso.wProcesso?pTipoConsulta=PROCESSOCNJ&pidproc=2201869&pdblink=, acessado em 
18.09.2015 (finalidade educacional) 

12. Ambiente Interno 



Case – Vídeo e demissão  

GAZETADOPOVO. Justiça confirma justa causa a funcionário que postou vídeo dançando em cima de equipamentos da 
empresa. Uso comercial. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/economia/justica-confirma-justa-causa-a-
funcionario-que-postou-video-dancando-em-cima-de-equipamentos-da-empresa-8d4sy0w5f95exuodtfv3quwj2>. Acesso 
em: 25 fev. 2016. 
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http://www.gazetadopovo.com.br/economia/justica-confirma-justa-causa-a-funcionario-que-postou-video-dancando-em-cima-de-equipamentos-da-empresa-8d4sy0w5f95exuodtfv3quwj2


Fonte: MAEKER, Stefi, disponível em http://www.abrhbrasil.org.br/cms/materias/artigos/cuidado-ao-
usar-as-redes-sociais-pois-todos-estao-vendo-voce-inclusive-o-empregador/acessado em 07.08.2015 às 
17h (finalidade educacional) 
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• Postar comentários negativos sobre o trabalho ou a 
empresa 

• Defendendo seu empregador em uma discussão online 
• Comentar questões privadas da empresa em fóruns 

públicos 
• Mudar de identidade e fingir ser outra pessoa 
• Oferecer muita informação sobre sua vida pessoal e 

atividades de lazer 
• Publicar fotos vexatórias de si ou terceiros. 

Principais erros do Colaborador 

Riscos Internos 
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A instituição não pode ser contra as redes sociais, pelo contrário, 
deve estimular o SEU USO CORRETO (ou seja, uso ético, seguro e 
legal das mesmas e das novas tecnologias) 
Recomendar aos colaboradores que tenham postura adequada no 
uso destes ambientes eletrônicos e em hipótese alguma façam uso 
dos mesmos para prática de ofensas, atos ilícitos ou antiéticos 
Não devem fazer qualquer referência ou uso da marca ou nome 
da instituição, sem prévia autorização desta 
O acesso não deve ser necessariamente liberado para todos, mas 
estar atrelado a alçadas e poderes 
Isso deve estar claro no Código de Ética, na Norma específica para 
Redes Sociais, enfim, o colaborar deve estar ciente das regras! 

Normatização – Redes Sociais 

Riscos Internos 
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• O Colaborador não deve associar conteúdo pessoal ou de opinião 
particular com a marca da Instituição 

• O Colaborador não deve publicar informações de rotina de 
trabalho, devido ao risco de quebra de sigilo profissional 

• O Colaborador não deve publicar informações classificadas como 
interna ou confidencial 

• O Colaborador não deve praticar ofensa a outros colaboradores, 
clientes, parceiros ou fornecedores, nem tampouco manifestar 
opinião que possa repercutir em riscos para a Instituição 

• O Colaborador não deve publicar informações financeiras, cargos e 
salários ou qualquer informação que possa configurar fato 
relevante 

Normatização – Redes Sociais – O que deve constar? 

Riscos Internos 
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• O Colaborador deve zelar por ter uma postura ética, segura e 
dentro das leis em redes sociais. Dependendo do cargo que 
ocupar, qualquer manifestação, mesmo que pessoal, pode 
gerar impacto na Instituição 

• O Colaborador deve ter postura zelosa, diligente e evitar 
excesso de exposição 

• O Colaborador não deve, em hipótese alguma, gerar contato ou 
publicar informações que possam configurar concorrência 
desleal (como ex: contatar equipe de concorrente via Linkedin 
pedindo informações ou oferecendo vaga de trabalho) 

• Na dúvida sobre o que pode ser publicado em rede social, pedir 
autorização antes 
 

Normatização – Redes Sociais – O que deve constar? 

Riscos Internos 
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Compartilhando conteúdo 
Criar posts e conteúdos é a melhor forma de 
interagir nas Mídias Sociais, mas é necessário 
ficar atento aos seguintes pontos: 

 Verifique e indique sempre a autoria dos 
conteúdos que compartilha; 

 Não divulgue ou compartilhe boatos, notícias 
falsas ou contrárias as políticas da Instituição; 

 Não utiliza imagens de terceiros ou obras 
(direitos autorais) sem a autorização expressa 
da pessoa/autor. 

Fonte imagem: MRTOSSUM disponível em https://openclipart.org/detail/170803/like-it acessado em 10.09.2015 (finalidade 
educacional) 12
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Diga-me o que curtes e direi quem és... 

Fonte: Autor desconhecido, disponível em  
http: http://socialmediaclub.org/wp-content/uploads/bigstock-hand-pressing-like-button-11718554.jpg acessado em 10.08.2015. 
(finalidade educacional) 

12. Ambiente Interno 



Fonte:  Consultor Jurídico, disponível em http://www.conjur.com.br/2015-jun-29/trt-15-considera-valida-justa-
causa-curtida-facebookl, Acessado em 08.01.2016  (finalidade educacional). 

12. Ambiente Interno 



Imagem: Flickr - http://bit.ly/JIgqZe 

Para fotografar ou filmar dentro do perímetro físico da 
Cooperativa é preciso autorização? 

12. Ambiente Interno 
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(Provérbio Chinês) 

A pedra 
atirada 

A palavra 
dita 

A ocasião 
perdida 

O tempo 
passado 

...uma foto 
publicada... 

Jamais voltam: 
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A informação publicada se perpetua no tempo 
e pode ser vista em diversos contextos 

Fonte Imagem: https://www.flickr.com/photos/dr/ acessada em 12/10/2014 às 19h45. Finalidade: Comercial 
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B u s c a  
Gaius Vardalos 

Gaius Vardalos Perfis | Facebook 
Gaius Vardalos está no Facebook. Participe do 
Facebook para se conectar com Gaius Vardalos 
e outros que você talvez conheça. O Facebook 
oferece às ... 

Gaius Vardalos - LinkedIN 
Visualize o perfil profissional de Gaius 
Vardalos (Brasil) no LinkedIn. O LinkedIn é 
a maior rede de negócios do mundo, que ajuda 
profissionais como Gaius ... 

Flickr: Gaius`s Photostream 
Visualize o perfil de Gaius Vardalos (Brasil) 
no Flickr. Armazene suas fotos com segurança 
no Flickr ... 

T U D O  O U  N A D A !   

O DIREITO AO ESQUECIMENTO 

B u s c a  
Gaius Vardalos 

Sua pesquisa – Gaius Vardalos – 
não teve resultados. 
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B u s c a  
Gaius Vardalos 

Sua pesquisa – Gaius Vardalos – 
não teve resultados. 

B u s c a  
Gaius Vardalos 

Gaius Vardalos Perfis | Facebook 
Gaius Vardalos está no Facebook. Participe do 
Facebook para se conectar com Gaius Vardalos 
e outros que você talvez conheça. O Facebook 
oferece às ... 

Gaius Vardalos - LinkedIN 
Visualize o perfil profissional de Gaius 
Vardalos (Brasil) no LinkedIn. O LinkedIn é 
a maior rede de negócios do mundo, que ajuda 
profissionais como Gaius ... 

Flickr: Gaius`s Photostream 
Visualize o perfil de Gaius Vardalos (Brasil) 
no Flickr. Armazene suas fotos com segurança 
no Flickr ... 

SOBRE 

Gaius Vardalos 

No Brasil, 

N Ã O  H Á  E S Q U E C I M E N T O !  

Nova lei 

MARCO CIVIL DA INTERNET 

Ficou mais difícil se arrepender 

depois 

Remoção de conteúdo só com 

ordem judicial  

 

MCI 



13. Provas Digitais 
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Fonte imagem: SHEIKH_TUHIN disponível em https://openclipart.org/detail/78163/officeglassmagnify; 
ANDREW_R_THOMAS disponível em https://openclipart.org/detail/177255/simple-cell-phone; 
CINEMACOOKIE disponível em https://openclipart.org/detail/189782/pirate-skull-remastered; acessado em 
25.08.2015 (finalidade educacional) 



E a acusação 
convoca... 

a testemunha! 

135 
teste 



• Justificabilidade 

• Relevância 

• Auditabilidade 

• Suficiência 

• Confiabilidade 

• Repetibilidade 

• Reprodutibilidade 

 

13. Provas Digitais 
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Fonte: Open Clipart. Autor desconhecido. Disponível em: https://openclipart.org/detail/202768/puzzle-
pieces-with-magnifying-glass-by-pnx-202768. Acessado em 05.08.2015 (finalidade educacional). 

• Requisitos: Manuseio da Evidência Digital 



13. Provas Digitais 

• Dados voláteis são aqueles 
que podem ser facilmente 
alterados e perdidos.  

• É importante identificar e 
priorizar a volatilidade dos 
dados, para minimizar o dano 
à evidência digital. 

• Ordem de Volatilidade: é o 
periculum in mora! 
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• Dados Voláteis 

Fonte imagem: SONSHINE_PENGUIN disponível em https://openclipart.org/detail/214816/shield-5; LIBERTYBUDGET.COM disponível em 
https://openclipart.org/detail/190698/apple-with-bite; THILAKARATHNA disponível em https://openclipart.org/detail/20369/computer (finalidade educacional; Fonte 
Imagem: http://maisindependente.files.wordpress.com/2012/04/volatilidade.jpg. Acessado em 09.04.2014 às 16:03. Finalidade Educacional Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 
27037:2013 
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13. Provas Digitais 

O novo CPC, em seu Art. 425 elenca de maneira não restritiva quais 

provas são válidas: 

• VI- As reproduções digitalizadas de qualquer documento público 
ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça 
e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela 
Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas 
repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a 
alegação motivada e fundamentada de adulteração. 

138 
teste 
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13. Provas Digitais 

Da Ata Notarial 

 

Art. 384.  A existência e o modo de existir de algum fato 
podem ser atestados ou documentados, a requerimento 
do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. 

 

Parágrafo único.  Dados representados por imagem ou som 
gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata 
notarial. 
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ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013 

 

Diretrizes para identificação, coleta, aquisição e 
preservação de evidência digital. 

 Formulada a partir de metodologias já existentes; 

 Reforça a necessidade de profissional experiente; 

 Resolve tabus e recomenda o que fazer e o que não 
em caso de incidentes. 

13. Provas Digitais 
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Lei nº 5768/71 
& 

Decreto nº 
70.951/72 

Portaria MF nº 
41/08 

Portaria MF nº 
422/2013 

CDC, ECA, Decreto do 
Comércio Eletrônico 

Regulações de outros 
Órgãos  de Mercado 

Decreto SUSEP 6.388/08 

Circular SUSEP 376/08  

14. Promoção Comercial 



14. Promoção Comercial 

• CAIXA- pessoa jurídica comercial, industrial ou de compra e 
venda de bens imóveis (Art.15, Portaria 41/08) 

• SEAE – qualquer outra instituição financeira ou 
assemelhada, inclusive seguradoras e administradoras de 
cartões de crédito, participar efetivamente ou realizar, em 
seu nome, uma promoção comercial (Art.15, Portaria 41/08) 

• SUSEP- em caso de uso de títulos de capitalização ou à 
cessão de direitos sobre os sorteios inerentes aos títulos de 
capitalização nas operações mediante sorteio ou operação 
assemelhada a sorteio (Art.1,Decreto nº6.388/08 ) 

142 

Órgãos controladores 



Fonte: disponível em http://1.bp.blogspot.com/-RLWsCPX7ids/VA7xSsnPThI/AAAAAAAABsM/icMH46L1yI4/s1600/promocao.png http://www.enpi-net.eu/wp-content/uploads/2012/11 
/ficha.png; http://academy.21212. com/wp-content/uploads/2015/01/ direitos_autorais -marca_registrada.png; http://dinheiroeriquezanaweb.com/ esolutions/uploads/2014 /03/ 
promocao.png Acessado no dia 16 de março de 2015 às 16h Finalidade educacional 
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Propaganda da Marca 
Distribuição gratuita 

de prêmios 

Modalidade 
prevista em Lei 

14. Promoção Comercial 
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 O que é: Distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda.  

 
 Objetivo: Incrementar vendas, divulgar novo produto, conquistar 

novos clientes, popularizar marca ou canal em rede social etc.  
 

 Regulamentação: Lei 5.768/71, Decreto 70.951/72 e Portaria 41/08 
do MF.  
 

 Tendências: promoções digitais em aplicativos em redes sociais.  

Promoção Comercial 

14. Promoção Comercial 
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Passo a passo 
1. Briefing + assessoria jurídica, antes da apresentação para o cliente.  

IMPORTANTE: mecânica + modalidade  
 

 

 
 

Modalidades  

Sorteio e 
assemelhada 

_____________ 
Loteria Federal 

  

Concurso e 
assemelhada 

_____________ 
Mérito ou todos 
empatados com 

sorteio 
aleatório   

Vale-brinde e 
assemelhada  

_____________ 
Premiação 

instantânea no 
produto ou 

voucher. Prêmio 
até R$ 400,00. 

14. Promoção Comercial 



146 

Passo a passo 

2. Plano de operação + regulamento 
3. Documentos (procuração, certidões, atos constitutivos, emissão e 

pagamento da taxa de fiscalização, demonstrativo da Receita 
operacional, arte final do cupom, se aplicável, memorial descritivo do 
sistema, laudo de auditoria do sistema da promoção online, peças 
publicitárias e telas da internet do site, hotsite ou aplicativo da 
promoção).  

4. Protocolo na CAIXA ou SEAE (só para instituições financeiras).  
 
 
 

 
O pedido para realização de promoção comercial deve ser protocolizado com no 
mínimo 40 dias de antecedência antes do início da ação e com no máximo 120 dias.  

 

14. Promoção Comercial 
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Passo a passo 

5. Análise, resolução de pendências e obtenção da autorização. 
6. Promoção  apurações. 
7. Entrega dos prêmios: em até 30 dias após a apuração. 
5. Pagamento do Imposto de Renda à alíquota de 20% (com exceção de 

vale-brinde e assemelhada a vale-brinde): no terceiro dia útil após o 
decêndio da apuração. Ex.: Apuração dia 05, decêndio encerra-se dia 10; 
pagamento no 3º dia útil após dia 10. 

6. Fim da promoção. 
7. Prescrição do prêmio: 180 dia após a apuração ou após o fim da 

promoção. 
8. Prestação de contas: 30 dias após a prescrição do prêmio.  

14. Promoção Comercial 
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Passo a passo 

Taxa de Fiscalização 

Valor dos prêmios oferecidos Valor da taxa de fiscalização 

até R$ 1.000,00 R$ 27,00 

de R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 R$ 133,00 

de R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 R$ 267,00 

de R$ 10.000,01 a R$ 50.000,00 R$ 1.333,00 

de R$ 50.000,01 a R$ 100.000,00 R$ 3.333,00 

de R$ 100.000,0 a R$ 500.000,00 R$ 10.667,00 

de R$ 500.00 a R$ 1.667.000,00 R$ 33.333,00 

acima de R$ 1.667.000,01 R$ 66.667,00 

14. Promoção Comercial 
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Pontos de atenção 
Prêmios 

Mercadorias 
nacionais ou 
importadas, bolsas 
de estudos, viagens 
turísticas, casas em 
zona urbana e títulos 
da Dívida Pública.   
Serviços e ingressos 
podem ser entregues 
junto com outros 
prêmios (kits).  

Não podem ser 
objetos de promoção 
Medicamentos, 
armas, munições, 
explosivos, fotos de 
artificio ou de 
estampido, bebidas 
alcóolicas, fumo e 
seus derivados e 
outros que podem 
ser determinados 
pelo Ministério da 
Fazenda.  
 

Prazos + documentos 
 Comprovação da 

propriedade dos 
prêmios: 8 dias 
antes da apuração 
ou início da 
promoção. 

 Prestação de 
contas: 
comprovante IR, 
recibos e 
propriedade dos 
prêmios e cópia 
autenticada RG e 
CPF ganhadores 
(acima de 10 mil).  

Prêmios não 
entregues 

Valor recolhido para 
a União.  

Aditamento 
Antes ou depois do 
início da promoção. 
Não pode mudar a 
mecânica nem a 
modalidade; 
primeiro sem custo.  

14. Promoção Comercial 
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Pontos de atenção 
Divulgação da 

promoção 
Só depois da 
autorização e o 
número do 
certificado de 
autorização deve 
estar em todas as 
peças, com um texto 
legal.  

Fiscalização, 
infrações e 

penalidades 
Os órgãos 
autorizadores fazem 
fiscalização e podem 
punir qualquer 
omissão ou ação que 
infrinja a lei de 
promoções. As penas 
são: cassação do 
certificado e/ou 
multa 100% do valor 
dos prêmios e/ou 
proibição de fazer 
promo. por 2 anos.  

Promoções coletivas 
Uma empresa é a 
mandatária e envia 
os documentos e as 
demais são 
aderentes. Nesse 
caso, é preciso enviar 
o termo de adesão e 
o de mandatária no 
protocolo do pedido 
de autorização 

Duração e local 
Sem duração mínima 
e máxima de 12 
meses. Pode ser 
nacional, estadual, 
municipal ou 
envolver mais de 2 
cidade ou estado. 

  

Cessão de direitos 
autorais e 

autorização para uso 
de imagem  

14. Promoção Comercial 
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Pontos de atenção 

No Facebook 
Em aplicativo ou 
direto na timeline da 
FanPage, com 
participantes de no 
mínimo 13 anos. Não 
podem ser usadas 
linhas do tempo 
pessoais 
(“compartilhe em 
sua linha do 
tempo”).  

 

Ata de apuração 
Na assemelhada a 
concurso é obrigatório 
que seja feita uma ata 
detalhada da apuração, 
com data, horário, 
local, número do 
Certificado de 
Autorização, 
identificação do 
signatário, assinatura 
de 2 testemunhas e 
relato dos fatos 
ocorridos na apuração. 
Essa ata será entregue 
para o órgão 
autorizador na 
prestação de contas.   

Detalhes e restrições 
O plano de operação 
e o regulamento 
devem ser 
detalhados e bem 
explicados aos 
participantes, 
evitando-se 
reclamações e 
problemas com 
consumidores e 
órgãos de 
autorização.  

Combate à fraudes 
A mecânica da 
promoção deve ser 
fechada e o sistema 
deve ser seguro e 
registrar a atividade 
dos participantes; 
participações 
suspeitas de fraude 
devem ser excluídas.  

  

14. Promoção Comercial 
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 O que é: Forma de competição, na qual há distribuição de prêmios, mas 
cujo propósito deve ser realmente a promoção da cultura ou de temas 
socialmente relevantes. É uma ferramenta por meio da qual a Promotora 
pode desenvolver a sua função social, ou seja, criar ações para encontrar 
e destacar pessoas e projetos relevantes, como, por exemplo, projetos de 
sustentabilidade ambiental, educacionais, artísticos etc.  
 

 Objetivo: Engajar os participantes em ações culturais.  
 

 Regulamentação: Lei 5.768/71, Decreto 70.951/72, Portaria 41/2008 do 
MF e Portaria 422/2013. 

 

15. Concurso Cultural 
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Considerações gerais da Portaria 422/2013 
 Objetivo da Portaria: eliminar os concursos culturais publicitários e 

incentivar a realização de promoção comercial autorizada. Autorização 
está saindo rápido e com menos dificuldades e o protocolo tem podido 
ser feito com menos de 40 dias antes do início da promoção 

 Não mudou NADA em promoção comercial autorizada pela CAIXA ou 
SEAE.  

 Nunca foi permitido fazer sorteio em concurso cultural nem em qualquer 
outra ação sem autorização prévia do estado. 

 A marca pode aparecer como: “Concurso cultural realizado pela empresa 
X”. 

 Ainda podem ser usados canais digitais, como blogs, sites, hotsites etc.  

 
 
 

 

15. Concurso Cultural 
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 O que é: texto legal que determina as situações que descaracterizam um 
concurso cultural. Portanto, concurso cultural não está proibido! 

 Situações: 
 Propaganda da promotora ou de algum de seus produtos ou serviços, bem 
como de terceiros, nos materiais de divulgação em qualquer canal ou meio, 
ressalvada a mera identificação da promotora do concurso. 
 Marca, nome, produto, serviço, atividade ou outro elemento de 
identificação da empresa promotora, ou de terceiros, no material a ser 
produzido pelo participante ou na mecânica do concurso, vedada, ainda, a 
identificação no nome ou chamada da promoção. 
 Subordinação a sorte ou pagamento pelos concorrentes. 
 Vincular a participação ou contemplação à aquisição ou uso de algum bem, 

direito ou serviço. 

 
 

Portaria 422/2013 

15. Concurso Cultural 
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 Exposição do participante a produtos, serviços ou marcas da 
 promotora ou de terceiros, em qualquer meio.  
Adivinhação. 
Divulgação do concurso na embalagem de produto. 
Preenchimento de cadastro detalhado, resposta a pesquisas e 

aceite de recebimento de material publicitário. 
Prêmio com produtos ou serviços da promotora. 
Realização de concurso em rede social, permitida apenas sua 

divulgação no referido meio.  
Realização de concurso por meio televisivo, mediante participação 

onerosa 
Vinculação a eventos e datas comemorativas. 

 
 

 

Portaria 422/2013 

15. Concurso Cultural 
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Ficam proibidas também em concursos culturais as inscrições ou a 
participações que forem: 
 
Efetuadas por meio de ligações telefônicas ou de serviço de SMS. 
 
 Subordinadas à adimplência com relação a produto ou serviço 

ofertado pela promotora ou terceiros. 
 
Exclusivas para clientes da promotora ou de terceiros. 
 
 

 

Portaria 422/2013 

15. Concurso Cultural 
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Portaria 422/2013 

Punições em caso de descumprimento: 
 
Transformação do concurso em promoção autorizada, sendo 

necessário pagar taxa de fiscalização, recolher IR, enviar 
documentação e fazer prestação de contas além de cumprir todos 
os prazos. 

 
Promotora poderá ser multada em 100% do valor dos prêmios e 

proibida de fazer promoções por até dois anos. 
 

 

15. Concurso Cultural 
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Antes da Portaria 422/2013 Depois da Portaria 422/2013 

A proibição à publicidade e propaganda 
da marca em concurso cultural não era 
regulada por lei e o mercado não sabia 
como a marca podia ou não ser 
exposta. 

A Portaria esclareceu que não pode ser 
feita publicidade nem propaganda, 
apontando como a marca pode ser 
apresentar em um concurso cultural.  

Produtos da promotora podiam ser 
entregues como prêmio. 

Produtos da promotora não podem 
mais ser entregues como prêmio. 

Concursos culturais podiam ser 
realizados em redes sociais, como por 
meio de aplicativos no Facebook. 

Concursos culturais não podem mais 
ser realizados em redes sociais, mas 
apenas divulgados nelas. 

Concursos culturais podiam ser 
atrelados a datas comemorativas.  

Concursos culturais não podem mais 
ser atrelados a datas comemorativas. 

15. Concurso Cultural 
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http://www.nestle.com.br/portalnestle/passatempo/mini-carros/index.html 

15. Concurso Cultural 

Marca e produto presentes na divulgação do 
concurso e em seu nome. NÃO PODE!!! 

http://www.nestle.com.br/portalnestle/passatempo/mini-carros/index.html
http://www.nestle.com.br/portalnestle/passatempo/mini-carros/index.html
http://www.nestle.com.br/portalnestle/passatempo/mini-carros/index.html
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Marca de terceiros na divulgação do concurso. Nesse caso, a retirada dos logos 
manteria o caráter cultural, mas risco baixo mesmo com os logos. 

15. Concurso Cultural 



161 

No Facebook e atrelada a eventos esportivos. 

15. Concurso Cultural 
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O QUE PODE  

 Fazer uma promoção ou um concurso por meio de um 
aplicativo hospedado na FanPage da promotora ou na 
linha do tempo da FanPage. 

 Coletar participações através de pessoas postando na 
página da marca ou comentando/curtindo o post da 
página 

 Coletar participações por meio de pessoas mandando 
mensagens privadas para a página. 

 Inserção de uma cláusula no regulamento na qual a 
promotora reconhece que a promoção ou concurso 
não é, de maneira nenhuma, patrocinada ou 
administrada por ou em associação ao Facebook. 

 Solicitar que o participante curta a página da 
promotora, faça um check-in em um local ou conecte-
se ao aplicativo da promoção ou do concurso.  

16. Promo nas Mídias Sociais 
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O QUE NÃO PODE  

 Gerar confusão no participante a ponto dele achar 
que o Facebook também é promotor da ação.  

 Usar linhas do tempo de pessoas para 
desenvolvimento da promoção. 

16. Promo nas Mídias Sociais 
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Principais dúvidas 

17. Promoções e suas Dúvidas 



 
Dar dinheiro a título de premiação é possível? Nem 
mesmo em campanha de fidelização? 
 
Não, não é possível em nenhuma das modalidades de promoção  comercial 
autorizada. É proibida a distribuição e a conversão de prêmios em dinheiro, esta 
proibição está prevista no parágrafo 3º do Art. 1º da Lei 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5768.htm). 
Porém, é permitida o prêmio em dinheiro em espécie nos concursos culturais e 
recreativos. Para campanhas de fidelização não há um posicionamento da lei, mas 
pode ser viável.  
Nas promoções comerciais autorizadas é permitido entregar prêmios do tipo 
cartão pré-pago sem a função saque, ou seja, um cartão por meio do qual o 
participante poderá consumir bens com o dinheiro presente no cartão, mas sem 
poder sacar esse dinheiro. Logo, o prêmio não é em espécie.  
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Dar dinheiro a título de premiação é possível? Nem 
mesmo em campanha de fidelização? 
 
Exemplo de concurso recreativo: “Marco Civil da Internet e Desenvolvimento no 
Brasil” da Direito FGV com patrocínio do Google 
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17. Promoções e suas Dúvidas 



 
Promoções autorizadas pela CAIXA podem acontecer nas redes sociais? 
 
Sim, mas é preciso comprovar a segurança do sistema da promoção 
quando ela for hospedada em aplicativo pois todos os dados (inscrição de 
participantes, suas participações, elementos sorteáveis etc.) devem ser 
armazenados fora da mídia social porque ele pode sair do ar e os 
participantes serem prejudicados.  
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17. Promoções e suas Dúvidas 



 
Ao que devo me atentar ao criar um aplicativo para um 
concurso ou promoção no Facebook? 

 
O desenvolvedor do aplicativo deve conhecer as política do 
Facebook disponíveis no próprio site e segui-las adequadamente. 
Deve ser disponibilizado um regulamento e uma política de 
privacidade e o aplicativo não deve praticar Spam, pois pode ser 
retirado do ar. O usuário deve ser informado com clareza a respeito 
da captação de seus dados que o aplicativo fará.    
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Posso fazer um sorteio no Twitter ou no Facebook por 
meio de uma ferramenta aleatória? 

 
Não. No Brasil, qualquer sorteio deve ter como base as extrações da 
loteria federal e o uso de ferramentas que geram números e os 
sorteiam aleatoriamente não devem ser usadas, pois são contra a lei 
de promoções.  Previsão legal no Art. 4º da Lei nº 5.768/1971. 
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Posso aplicar os logos do Facebook e do Twitter nos meus 
anúncios? 
 
Sim. Para tanto, devem ser seguidas as regras do Facebook e do 
Twitter de uso de suas marcas. 
 
O Facebook permite o uso do logo “f” em anúncios sem a 
necessidade de autorização prévia. O Twitter autoriza do uso de seus 
logos também. Ambas as redes disponibilizam seus logos para 
download e a única alteração permitida é a mudança da cor para 
preto e branco. 
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Uso de marca das Redes Sociais 

Fonte: Disponível em https://www.facebookbrand.com/#, acesso em 30/05/2016 

17. Promoções e suas Dúvidas 

https://www.facebookbrand.com/
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Uso de marca das Redes Sociais 

Fonte: Disponível em https://twitter.com/logo, acesso em 30/05/2016 

17. Promoções e suas Dúvidas 

https://twitter.com/logo


 
Se o concurso solicitar o envio de uma resposta ou de 
uma foto, a empresa promotora pode ficar com esse 
material? 

 
Sim. Para tanto, basta prever no regulamento a cessão dos direitos 
autorais bem como a autorização para o uso da imagem.  
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www.istart.org.br 
www.familiamaissegura.com.br 

@maissegurananet 

FamiliaMaisSeguraNaInternet  

Instituto iStart                   

daniellepeck@ppptreinamentos.com.br 

istart@istart.org.br 

+55 11 3068 0777 

teste 
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www.facebook.com/PPPTreinamentos  

daniellepeck@ppptreinamentos.com.br  

+55 11 2678 0188 

teste 
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• Campanhas de Educação – case – iSTARCARE (iSTART) 

Cyberbullying na Escola como prevenir 

teste 



Programa “É Legal?”  Podcast 
Cultura, Inovação, Casos, Dicas e Leis 
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soundcloud.com/programaelegal 

teste 
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www.pppadvogados.com.br 

@patriciapeckadv 

PatriciaPeckPinheiro 

Pppadvogados 

PatriciaPeckPinheiro Advogados 

contato@pppadvogados.com.br 

+55 11 3068 0777 

teste 



• A limitação ou não do acesso as ferramentas como rede 
social digital é uma escolha da empresa, podendo estar 
ligada a como isto afeta a produção, por exemplo. 

• Já o monitoramento do acesso, permitido pela CLT, deve ser 
previamente avisado aos funcionários sob pena de violação 
de privacidade. 

 

1.A Sociedade Digital 

• Vício tecnológico x trabalho 

182 



• Poder Diretivo do Empregador: CLT. Art. 2º - Considera-se 
empregador a empresa, individual ou coletiva, que, 
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, 
assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 

• Direito à privacidade: CF. Art. 5º X- são invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação; 

 

1.A Sociedade Digital 

• Vício tecnológico x trabalho 
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3. Direito Digital 

• CF Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 

• X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
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Identidade (autoria) - Constituição 



3.Direito Digital 

• Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os 
direitos da personalidade são intransmissíveis e 
irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer 
limitação voluntária. 

• Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele 
compreendidos o prenome e o sobrenome. 

• Art. 21. A vida privada da pessoa natural é 
inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, 
adotará as providências necessárias para impedir 
ou fazer cessar ato contrário a esta norma 
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Identidade (autoria) – Código Civil 



3. Direito Digital 

• AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 167.167 - AM 
(2012/0078362-9)[...] APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA 
JORNALÍSTICA. NÃO SE LIMITOU A DESCREVER OS FATOS 
EFETIVAMENTE OCORRIDOS E DIVULGADOS POR CONTA DO 
INQUÉRITO POLICIAL. FOTOGRAFIA ESTAMPADA EM JORNAL. 
DIREITO À IMAGEM. VIOLAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DIREITO À IMAGEM. [...]CAMPANHA 
PUBLICITÁRIA. FINALIDADE COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE 
AUTORIZAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. USO INDEVIDO DA 
IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO 
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Jurisprudência - Jornal 

Fonte: JUSBRASIL disponível em http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/178366031/agravo-em-recurso-especial-aresp-167167-am-2012-
0078362-9/decisao-monocratica-178366040, acessado em 19.09.2015 (finalidade educacional) 



3. Direito Digital 

O controle da identidade antes da Internet era 
facilidade pois os meios de divulgação eram mais 
limitados: 

• Listas Telefônicas; 

• Órgãos de Proteção ao crédito (SPC, Serasa); 

• Órgãos Públicos; 

• Mídia Tradicional (Jornais, Televisão e rádio) 
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Identidade (autoria) 



3. Direito Digital 

A expansão da Internet e dos seus meios pulverizou a 
divulgação das informações: 

• Perfis em redes sociais (Facebook, Linkedin); 

• Buscadores da Internet (Google, Bing); 

• Mobiles (celulares, tablets); 

• Aplicativos (Snapchat, Whatsapp). 
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3. Direito Digital 

• Os dados são do 
usuários; 

 

• Os informações 
são da empresa. 

189 

De quem são os dados? 

101010101010111
010101010101010
010101010110101
110101101010101
010101010110101
010101011101010
101010101001010
101011010111010
110101010101010
101011010101010
101110101010101
010100101010101
101011101011010
101010101010101 

1101010101010101
0010101010110101
1101011010101010
1010101011010101
0101011101010101
0101010010101010
1101011101011010
1010101010101011
0101010101011101
0101010101010010
1010101101011101
0110101010101010
1010110101010101
0111010101010011 



Loogle Redes 
social 

3. Direito Digital 
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Territorialidade 



3. Direito Digital 

• Contratos Internacionais a um “click de distância” 

• Aplicativos com sede fora do Brasil; 

• Serviços com sede fora do Brasil 
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Territorialidade 



3.Direito Digital 

Art. 11.  Em qualquer operação de coleta, 
armazenamento, guarda e tratamento de registros, 
de dados pessoais ou de comunicações por 
provedores de conexão e de aplicações de internet 
em que pelo menos um desses atos ocorra em 
território nacional, deverão ser obrigatoriamente 
respeitados a legislação brasileira e os direitos à 
privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao 
sigilo das comunicações privadas e dos registros. 
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Territorialidade - MCI 



3.Direito Digital 

Atualmente existe um debate sobre a aplicação e 
eficiência deste artigo. Na prática temos: 

• A empresa possui sede no Brasil – responde 
perante as leis brasileiras; 

• A empresa não possui sede no Brasil – o infrator é 
bloqueado para acessar os usuários brasileiros. 
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Territorialidade - MCI  



3.Direito Digital 
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Case - Facebook 

Fonte:g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/policia-prende-representante-do-facebook-na-america-do-
sul-em-sp.html.Acessado em 31.05.2016 



3.Direito Digital 
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Case- WhatsApp - bloqueio 

Fonte:g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/05/usuarios-relatam-bloqueio-do-whatsapp-nesta-segunda-
feira.html. Acessado em 31.05.2016 



3.Direito Digital 

• A CISCO projeta que até 2018 76% 
do trafego global de 
comunicações será por meio de 
nuvem. 

• Onde estão os dados? No Brasil? 
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Territorialidade - Cloud 


