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RESUMO: Este artigo discute a exposição do consumidor à publicidade veiculada na 

Internet, com ênfase às promoções de venda realizadas no Twitter. Para abordar o tema, parte-

se da identificação das formas mais comuns de publicidade online, destacando-se aquelas que 

se mostram enganosas, abusivas ou que ferem o princípio da transparência, expresso no artigo 

36, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta-se que as publicidades que tomam essas 

configurações ferem inúmeros direitos fundamentais dos consumidores, fragilizados em face 

da perda da autodeterminação informativa do internauta. Essa problemática assume maior 

importância à medida que a publicidade migra para as redes sociais, como evidenciado na 

segunda parte do artigo. A essa abordagem de fundo teórico segue-se a análise de situações 

envolvendo as promoções de vendas no Twitter, identificadas pelo emprego do método 

monográfico ou de estudo de casos, a partir do qual foi observado esse microblog, bastante 

utilizado pelas empresas para divulgar seus produtos e serviços. Constatou-se que a 

publicidade online é uma realidade irreversível e que impõe novos desafios aos operadores 

jurídicos, especialmente quando veiculada em redes sociais, o que dificulta a rápida 

identificação da mensagem publicitária por parte do consumidor, apresentando novas 

interrogantes ao Direito do Consumidor.  
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ABSTRACT: This paper discusses the consumer’s exposure to advertisement on internet, 

emphasizing the sales promotions on Twitter. The theme is approached identifying the most 

common ways to advertise online, highlighting the deceiving, abusive or the ones that do not 

follow the transparency principle expressed in the article 36 in the Consumer’s Code. It is 

affirmed that this kind of advertising is against many consumers’ fundamental rights, as they 

are fragile because they lose their internet user’s informative self-determination. This problem 
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gains more importance as the advertisement reaches the social networks, which is evidenced 

in the second part of this paper. Following this theoretical approach there is the analysis of 

situations involving the sales promotion on Twitter, identified using the monographic method 

or case studies, from which this micro-blog, used a lot for companies to advertise their 

products and services, was observed. It was possible to see that online advertisement is an 

irreversible reality and it imposes new challenges to the ones in charge of juridical decisions, 

especially when in the social networks, something that makes the quick identification of 

advertising messages difficult for consumers, presenting new inquiries to the Consumer’s 

Right. 

 
Key-words: Consumer; Internet; Online advertisements;Twitter; Fundamental Rights. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A utilização das tecnologias da informação e comunicação, em especial a Internet, 

conferiu maior dinamicidade às relações sociais e econômicas, revelando um ambiente 

multifacetado, caracterizado pela porosidade, abertura e convergência de várias mídias. Essas 

características funcionam como atrativos para os usuários, ao mesmo tempo em que 

descortinam aos consumidores a possibilidade de assumir um inédito protagonismo, pois 

como em nenhum outro tempo é possível pesquisar preços, buscar informações sobre 

produtos e serviços e ultimar negociações sem a necessidade de deslocamentos físicos. 

As potencialidades que a Internet revela para o mundo dos negócios foram percebidas 

pelas empresas, que passaram a observar atentamente os internautas no intuito de identificar 

gostos e hábitos de consumo manifestados em comunidades, blogs e redes sociais, 

aproveitando esses ambientes para disseminar suas mensagens publicitárias.  

A publicidade veiculada no ambiente virtual assume contornos diversos, muitas vezes 

se subtraindo dos comandos expressos no Código de Defesa do Consumidor. Tal situação tem 

suscitado novos problemas, principalmente quando não são respeitados os princípios da 

identificação e não-abusividade da mensagem publicitária. 

É partindo desse novo contexto, no qual cada vez mais as empresas observam e se 

valem das redes sociais para a divulgação de seus produtos e serviços que se apresenta o 

presente artigo, que tem como objetivo analisar a exposição do consumidor à publicidade no 

ambiente virtual, com ênfase para a utilização das redes sociais e das chamadas promoções de 

vendas em sites de relacionamento, como o Twitter. 
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A atualidade do tema impõe que se faça um estudo detido das possibilidades e desafios 

que a publicidade online descortina aos operadores jurídicos, o que ganha destaque especial 

quando as mensagens publicitárias se apresentam de maneira subliminar, o que além de 

dificultar a sua identificação, ainda se subtraem à filtragem de conteúdo, a cargo das 

instituições encarregadas da proteção do consumidor. 

Para desenvolver o artigo empregou-se o método monográfico, empreendendo-se 

estudo de caso das promoções de vendas no Twitter. Partindo dessa metodologia, dividiu-se o 

trabalho em três tópicos: no primeiro, serão apresentadas as diferenciações entre publicidade 

abusiva, enganosa e subliminar, bem como a relação do mechandising com o ambiente 

virtual. 

No segundo tópico será abordado o fenômeno das redes sociais online, em particular o 

Twitter e a sua relação com o marketing direto. A seguir, serão introduzidos perfis do Twitter 

que tem como finalidade a promoção de vendas e a veiculação de publicidade abusiva na 

Internet. 

 

 

1 AS DIFERENTES FORMAS DE PUBLICIDADE ONLINE: ABUSIVA, ENGANOSA 

E SUBLIMINAR 

 

O crescente desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, com 

ênfase para a Internet1, provocou uma verdadeira revolução no modo como muitas pessoas 

passaram a interagir socialmente, buscar e produzir informação, divulgar e adquirir produtos e 

serviços. 

As vantagens da utilização da Internet são inúmeras, pois por meio dessa tecnologia 

tem-se acesso a um ambiente que favorece o desenvolvimento de relações sociais, 

descortinando novas formas de entretenimento, divulgação instantânea de ideias, imagens e 

vídeos e a aquisição de produtos e serviços, dentre tantas outras vantagens.  

A Internet também têm se revelado bastante útil para as empresas, que utilizam essa 

tecnologia para divulgar seus produtos e serviços, consolidando ou ampliando o alcance de 

sua marca no mercado. Para tanto, várias estratégias são utilizadas, desde as formas mais 

                                                 
1 A Internet ganhou o mundo a partir dos estudos de Tim Bernes-Lee, construtor de um software que permitiu 
interconectar informação entre computadores que estivessem ligados à rede. Posteriormente, em parceria com 
Robert Cailliau, criou um sistema que foi chamado de hipertexto de world wide web, – WWW – possibilitando 
transmitir imagens gráficas, o que despertou ainda mais interesse do mercado. CASTELLS, Manuel. A sociedade 
em rede. 11. ed. Traduzido por Roneide Venâncio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2008. v. 1, p. 18-19. 
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tradicionais de publicidade, que migram para o ambiente virtual, até a aproximação da 

empresa com os internautas, o que ocorre por meio de sua atuação em redes sociais e 

microblogs.  

Em que pese todos os aspectos positivos que podem ser identificados na publicidade 

online, tais como rapidez, grande penetração da mensagem publicitária junto aos internautas, 

instantaneidade e possibilidade de uso de novas linguagens por parte do fornecedor, não há 

como ignorar as situações que podem gerar a violação de direitos de consumidor. Dentre os 

aspectos que precisam ser considerados está a constatação de que na Internet a publicidade 

assume formas variadas, o que muitas vezes dificulta sua identificação por parte do 

consumidor, que mesmo sem perceber vê-se exposto ao mesmo poder de persuasão das 

mensagens comerciais tradicionais. Para Cláudia Lima Marques2, “[...] o atrativo comercial da 

publicidade na Internet é que – a custo reduzido – pode usar meios multimídia e um sem 

número de novos instrumentos da tecnologia de comunicação a se aprimorar da 

interatividade.” 

A interação gerada pela convergência de possibilidades do ambiente virtual constitui a 

denominada comunicação de massa, que consiste no emprego de meios de comunicação 

massivos para grandes grupos de consumidores, através de dispositivos tecnológicos que se 

utilizam de canais unidirecionais separados3. 

O objetivo deste tipo de mídia é atingir um número maior de espectadores, por isso a 

convergência de vários canais de comunicação, como a televisão, o rádio e a Internet, com 

todas as suas formas de interação (e-mails4, sites5, janelas pop-ups6, banners7, entre outros), 

cada vez mais direcionados para um público específico. Nesse contexto, insere-se a 

publicidade online, que se não observar os preceitos estabelecidos no Código de Defesa do 

consumidor, pode se configurar em abusiva, enganosa e subliminar.  
                                                 
2 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor (um estudo dos 
negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 162. 
3 DIZARD JR., Wilson. A nova mídia: a comunicação de massa na era da informação. 2 ed. Trad. Edmond 
Jorge. Rio de Janeiro: Zahar, 2000, p. 24. 
4 A palavra e-mail significa correio eletrônico. Segundo Marcia Regina Sowaya é a “Mensagem enviada a partir 
de um usuário de computador a um ou mais receptores, utilizando-se o sistema (de computador) para reter e 
transmitir a mensagem.” SOWAYA, Marcia Regina. Dicionário de Informática e Internet. São Paulo: Nobel, 
1999, p. 157. 
5 O termo site designa localização, localidade e significa “Qualquer endereço na Internet.” SOWAYA, Marcia 
Regina. Dicionário de Informática e Internet. São Paulo: Nobel, 1999, p. 432. 
6 Segundo Patrícia Peck Pinheiro, a janela pop-up consiste em um “formato de comunicação usado na internet 
que tem como principal característica aparecer na tela sem ter sido solicitado, por isso, ‘pop-up’”. PINHEIRO, 
Patrícia Peck. Direito Digital. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 369. 
7 Manuel dos Santos define banner como uma modalidade de publicidade utilizada na Internet em forma de 
imagem gráfica com animação, na qual normalmente há um link que direciona o internauta para um site 
promocional ou com mais informações sobre o produto ou serviço. SANTOS, Manuel J. Pereira dos. 
Responsabilidade civil na internet e nos meios de comunicação.  São Paulo: Saraiva, 2007, p. 121. 
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A publicidade abusiva está prevista no Código de Defesa do Consumidor em seu 

artigo 37, § 2º, assim considerada a mensagem publicitária discriminatória de qualquer 

natureza, bem como a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, tirando 

proveito da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores 

ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou 

perigosa à sua saúde ou segurança8. 

Antônio Herman9 atribui um conceito mais amplo para publicidade abusiva, 

entendendo que essa espécie de publicidade atinge valores importantes da sociedade de 

consumo e que são considerados princípios constitucionais básicos. Para ele, “[...] é abusivo 

tudo aquilo que, contrariando o sistema valorativo da Constituição e das Leis, não seja 

enganoso.” 

Portanto, o rol apresentado no Código de Defesa do Consumidor não é exaustivo, 

podendo ser considerada como abusiva toda publicidade que viole o direito à privacidade10, 

omita dados do fornecedor ou tenha o formato de notícia ou informação, o que afronta ao 

princípio da transparência, a exemplo daquelas que assumem a forma de jogos virtuais11 

interativos. 

Jean Jacques Erenberg12 denominou este tipo de publicidade abusiva de “patológica” e 

considerando o conteúdo da mensagem publicitária e a forma de abordagem do internauta, a 

classificou em dois grupos: a) publicidade intrinsecamente abusiva e b) publicidade 

extrinsecamente abusiva. 

Segundo Erenberg, a publicidade intrinsecamente abusiva é aquela em que a 

abusividade está relacionada ao seu conteúdo, como acontece nos editoriais pagos em que a 

                                                 
8 BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências. Organização Yussef Said Cahali. 12. ed. São Paulo: RT, 2010. 
9 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos 
autores do Anteprojeto, obra coletiva, 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 341. 
10 As primeiras discussões jurídicas sobre o direito à privacidade remontam aos às últimas décadas do século 
XIX, tendo como berço os Estados Unidos. Na ocasião, a Suprema Corte enfrentou as primeiras discussões sobre 
os limites desse direito, o que foi motivado por demandas judiciais promovidas por pessoas que se mostravam 
inconformadas que sua imagem fosse retratada e publicizada na mídia sem a devida autorização dos titulares.In:  
WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. The Right to Privacy. Harvard Law Review, Vol. IV, nº 5. 
Boston, 1890. Disponível em: 
http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.htm>. Acesso em: 3 mar 
2011 (livre tradução das autoras). 
11 No ambiente virtual é comum a utilização de jogos online para propagação de mensagens comerciais, que 
assumem o formato subliminar, tornando difícil a sua identificação. A associação de jogos virtuais e publicidade 
resulta numa espécie de marketing publicitário denominado advergame, mistura de publicidade e entretenimento 
que rapidamente penetra no inconsciente do jogador, incitando-o a adquirir determinado produto que aparece no 
jogo.  
12 ERENBERG, Jean Jacques. Publicidade patológica na internet. In: SILVA, Edgard Moreira da. (Coord.). 
Direito e Internet. São Paulo: ESMP, 2002, p. 112. 
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publicidade aparece travestida de notícia ou informação, impedindo ou dificultando a rápida 

identificação do teor publicitário por parte do consumidor. A publicidade extrinsecamente 

abusiva, por sua vez, está relacionada à forma de abordagem do destinatário, como nos casos 

das janelas pop-up que aparecem de forma rápida e indesejável no campo de navegação, 

ocultando a visualização da tela do computador do internauta. 

As formas mais comuns de publicidade online caracterizam-se por invadir a 

privacidade do internauta, utilizando-se de mecanismos de busca que captam dados pessoais13 

dos usuários na web, como ocorre com os cookies14 ou o envio indiscriminado de spams15 

para a caixa de correio eletrônico, que além de serem indesejadas e ocuparem espaço, ainda 

podem disseminar vírus que danificam o computador do destinatário. 

Os cookies se constituem em forma extremamente abusiva de publicidade, pois não 

apenas invadem o computador do usuário, como também captam informações e dados 

pessoais dos internautas. O intuito desse tipo de ferramenta é repassar comercialmente dados 

e informações dos consumidores para determinados fornecedores de produtos ou serviços, que 

posteriormente podem negociar essas informações com empresas associadas ou afilhadas, tal 

qual se verifica no Termo da Política de Privacidade da Empresa Google16. 

                                                 
13 A expressão dados pessoais será empregada neste trabalho a partir de acepção ampla, que compreende como 
tal qualquer informação (numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica), independente do suporte (som e 
imagem), referente a uma pessoa identificada ou identificável. Há, ainda, dados pessoais sensíveis, assim 
consideradas aquelas informações que expõem o titular a algum tipo de discriminação, como as referentes à raça, 
ideologia, dados sobre a saúde, opção sexual, filiação partidária ou sindical, dentre outros. In: CASTRO, 
Catarina Sarmento e. Direito da informática, privacidade e dados pessoais. Coimbra: Edições Almedina, 2005, 
p. 78-80. 
14 Cookie (testemunho de conexão) “[...] é um pequeno bit de informação que um web site coloca no 
computador do usuário quando este acessa o site. Ao retornar a esse mesmo web site, em outra oportunidade, o 
navegador remete as informações de volta ao site. Normalmente, o cookie é projetado para lembrar e dizer ao 
site algumas informações úteis sobre o consumidor.” KAMINSKI, Omar. Privacidade na Internet. In: ROVER, 
Aires José (Org.). Direito, sociedade e informática: limites e perspectivas da vida digital. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2000, p. 98. 
15 De acordo com José Rezende Ribeiro, “Os spams são as mensagens não solicitadas enviadas à nossa caixa 
postal, e geralmente oferecem produtos e serviços, tanto na forma individual como na coletiva, ou seja, mala 
direta, lista de notícias, correntes de dinheiro ou simpatias.” RIBEIRO, José Rezende. A responsabilidade civil 
pelo e-mail In: RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende; SILVA JUNIOR, Ronaldo Lemos da (Org.); 
WAISBERG, Ivo (Org.). Comércio Eletrônico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 384. 
16 Eis um fragmento retirado do Termo da Política de Privacidade, disponível na página da Empresa Google: 
“Cookies – Quando você visita as páginas do Google, nós enviamos um ou mais cookies para o seu computador 
ou outro dispositivo. Utilizamos os cookies para melhorar a qualidade do nosso serviço, armazenando as 
preferências do usuário, melhorando os resultados das pesquisas e a seleção de anúncios e rastreando as 
tendências dos usuários, como por exemplo como as pessoas pesquisam. O Google também utiliza os cookies em 
seus serviços de publicidade para ajudar anunciantes e editores a veicular e gerenciar anúncios na web e nos 
serviços do Google”. A parceria entre empresas afilhadas, que se repassam os dados os usuários pode ser 
conferida no seguinte fragmento: “Serviços afiliados do Google em outros sites – Oferecemos alguns dos nossos 
serviços em outros sites ou por meio deles. As informações pessoais que você fornece a esses sites podem ser 
enviadas ao Google a fim de fornecer o serviço. Processamos essas informações de acordo com esta Política de 
Privacidade”. In: GOOGLE. Centro de privacidade do Google. Disponível em: 
http://www.google.com.br/privacypolicy.html>. Acesso em: 26 set 2011. 
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A invasão de privacidade promovida por esta forma de publicidade abusiva permanece 

imperceptível para o internauta, que não possui mecanismos suficientes para coibir essa 

prática, muito menos proibir que os seus dados sejam comercializados sem o seu 

consentimento e com a conivência dos provedores de acesso. Cabe lembrar que a 

disponibilização desses dados ocorre no seio de uma relação de consumo, na qual o tomador 

dos serviços, ofertados gratuitamente, adere aos termos de uso, franqueando o acesso a 

informações de caráter personalíssimo. Além de essa concordância ser feita num contrato de 

adesão, o que por si só limita a vontade do aderente, deve-se considerar a vulnerabilidade 

técnica e informacional do consumidor, que muitas vezes sequer consegue compreender o 

sentido e o alcance do que está disposto no Termo de Política de Privacidade, ignorando que 

seus dados pessoais serão repassados entre as empresas que operam nesse segmento. 

Além do uso de cookies, pode-se afirmar que a remessa indiscriminada de spams para 

os usuários da Internet revela-se como outra das inúmeras práticas abusivas utilizadas por 

fornecedores na sociedade informacional. A abusividade, nesse caso, se constitui pela 

mensagem não ter sido solicitada pelo internauta, invadindo sua esfera jurídica sem a devida 

autorização, o que atinge o direito à vida privada. 

Com efeito, o envio de mensagens não solicitadas atinge direitos fundamentais do 

usuário, especialmente a vida privada, expressão ampla, a indicar tanto a esfera mais íntima, 

designada tradicionalmente por alguns autores como intimidade17, como a faceta mais externa 

do indivíduo, que envolve sua pessoa, seus amigos e familiares. A opção pelo tratamento mais 

amplo ancora-se em autores como Pérez Luño18 e Danilo Doneda19, para quem o uso das 

tecnologias informacionais impõe que o direito fundamental à vida privada (entendido em sua 

acepção ampla) seja analisado a partir de seu status positivo e cultural, o que envolve o 

direito de o titular ter conhecimento e controle sobre os fluxos dos seus dados pessoais. 

O que se vê, no entanto, é a perda da autodeterminação informativa, pois o internauta 

mostra-se vulnerável em face das práticas publicitárias. O envio indiscriminado de e-mails 

comerciais tornou-se tão comum e invasivo que passou a ser objeto de discussão nos últimos 

anos, provocando a reação de várias entidades, como a Associação Brasileira das Agências 

Digitais (ABRADI), a Associação Brasileira de Marketing Direto (ABEMD), o Comitê 

                                                 
17 Dentre os autores que estabelecem a distinção entre intimidade e privacidade pode-se citar PEREIRA, 
Marcelo Cardoso. Direito à intimidade na Internet. Curitiba: Juruá, 2006 e VIEIRA, Sônia Aguiar do Amaral. 
Inviolabilidade da vida privada e da intimidade pelos meios eletrônicos. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 
2002. 
18 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. 9. ed. Madri: 
Editorial Tecnos, 2005. 
19 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

3394



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), a Associação Brasileira de Internet (ABRANET), a 

Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (PRO TESTE), entre outras, a formularem 

um Código de Autorregulamentação para prática de E-mail Marketing20. 

O referido código é uma tentativa de estabelecer parâmetros éticos de conduta para a 

prática do envio de mensagens comerciais pela Internet, através de algumas determinações a 

serem seguidas para todos os envolvidos na cadeia de recebimento e envio dessas mensagens. 

O código servirá também de fonte subsidiária para a eventual elaboração de legislação que 

venha a tratar da matéria. 

Apesar do presente código ainda não ter sido posto em prática pela maioria das 

empresas que se utilizam deste tipo de serviço, algumas regras devem ser abordadas e 

divulgadas com vistas à proteção do consumidor, dentre elas o regime de consentimento 

prévio, que exige a permissão do destinatário para que o fornecedor possa enviar o e-mail 

marketing21, sistema chamado de opt-in.  

O sistema do 'opt-in22' não se constitui em criação brasileira, tendo como berço as 

normativas produzidas no âmbito da União Européia, em especial a Diretiva 2002/58/CE para 

as comunicações não solicitadas (“spamming”), segundo a qual se exige a anuência prévia e 

expressa dos usuários em receber os e-mails comerciais. Este sistema de consentimento 

prévio abrange igualmente as mensagens SMS e as outras comunicações eletrônicas recebidas 

em qualquer tipo de terminal, fixo ou móvel. 

Com relação à publicidade enganosa, o Código de Defesa do Consumidor reconhece 

como tal, em seu artigo 37, § 1º, qualquer modalidade de informação ou comunicação de 

caráter publicitário, inteira ou parcialmente, falsa. Destaca-se, nesse dispositivo legal, a 

importância do princípio da veracidade, segundo o qual a mensagem publicitária deve guardar 

consonância com a realidade, informando com clareza sobre a natureza, características, 

                                                 
20 CÓDIGO DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PARA A PRÁTICA DE E-MAIL MARKETING. Disponível 
em: <http://www.abemd.org.br/pagina.php?id=18> Acesso em: 17 ago. 2011.  
21 O Código de Autorregulamentação para prática de E-mail Marketing definiu este serviço como “mensagem 
de correio eletrônico enviada e recebida pela internet que tenha por objeto divulgar ou ofertar produtos ou 
serviços, manter relacionamento com base de destinatários ou, ainda, propiciar atendimento ao cliente.” 
CÓDIGO DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PARA A PRÁTICA DE E-MAIL MARKETING. Disponível em: 
<http://www.abemd.org.br/pagina.php?id=18> Acesso em: 17 ago. 2011.  
22 UNIÃO EUROPEIA. Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. Diretiva 2002/58/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Julho de 2002. Relativa ao tratamento de dados pessoais e a 
proteção da privacidade no setor das comunicações eletrônicas. (Diretiva relativa à privacidade e às 
comunicações eletrônicas). Disponível em: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24120_pt.htm> Acesso em: 
12 ago. 2011.  
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qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados importantes 

sobre produtos e serviços23. 

Apesar desse comando legal, percebe-se que muitas mensagens publicitárias tentam 

persuadir os consumidores, utilizando-se de artifícios cada vez mais invasivos e capazes de 

induzir o consumidor ao erro, desrespeitando o princípio de identificação e ferindo o princípio 

da veracidade da mensagem publicitária.  

O exemplo mais comum de publicidade enganosa online é a oferta de produtos e 

serviços veiculados pelo anunciante com a finalidade deliberada de atrair o consumidor para o 

seu site, o que é feito por meio de ofertas relâmpago ou mesmo de produtos e serviços por 

preços inexequíveis. Nesses casos o anunciante já sabe, de antemão, que não cumprirá a 

oferta, valendo-se, posteriormente, de expedientes como envio de e-mail informando que o 

produto já se encontrava indisponível ou até mesmo impedindo que a solicitação do 

consumidor se conclua. Apesar de não ultimar o negócio jurídico, o consumidor já foi 

conduzido para o site daquele anunciante, o que muitas vezes o leva a adquirir outros 

produtos além daquele inicialmente ofertado. 

Outra situação comum no ciberespaço24 é a insuficiência de informações. Muitos sites 

de compra e venda não disponibilizam o endereço ou telefone do fornecedor para que o 

consumidor faça contato, divulgando apenas o nome fantasia “dominio.com”. Na maioria das 

vezes, o contato é online, sendo disponibilizado ao consumidor apenas um endereço de e-mail 

ou uma central de atendimento virtual, que disponibiliza uma senha para a comunicação do 

consumidor com o fornecedor, o que comumente é feito através de um chat25 ou fóruns de 

discussão online.  

Não obstante parecer algo positivo, pois incrementa os canais de comunicação entre os 

atores da relação consumerista, nem sempre o fornecedor oferece retorno às demandas do 

consumidor. Como o contato é inteiramente online e o consumidor não dispõe de todos os 

dados sobre o fornecedor, inviabiliza-se a formulação de reclamação pela via administrativa, 

                                                 
23 BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências. Organização Yussef Said Cahali. 12. ed. São Paulo: RT, 2010. 
24 Este novo ambiente virtual recebeu a denominação de cyberspace ou ciberespaço, expressão utilizada pela 
primeira vez na obra de ficção científica Neuromancer, escrita pelo norte-americano William Gibson no ano de 
1982. Segundo Omar Kaminski, naquela ocasião o termo foi empregado para designar uma rede de 
computadores do futuro que interligaria a mente humana a uma grande rede, algo intangível, totalmente inovador 
para a época. Percebe-se, pois, que o termo não foi utilizado como sinônimo de Internet, mas já transmitia a ideia 
de grande aldeia global. KAMINSKI, Omar. Aspectos jurídicos que envolvem a rede das redes. In: KAMINSKI, 
Omar (Org.). Internet Legal: o direito na tecnologia da informação. 1ª ed. (2003), 3ª tir. Curitiba: Juruá, 2005, p. 
40. 
25 O termo chat significa conversa informal “bate-papo” realizada via Internet que se processa em tempo real. 
SOWAYA, Marcia Regina. Dicionário de Informática e Internet. São Paulo: Nobel, 1999, p. 76. 
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pois a indicação do endereço do fornecedor é um dos requisitos necessários à instauração de 

procedimento administrativo junto aos órgãos de defesa do consumidor (PROCONS), que se 

utilizam de correspondência via aviso de recebimento (AR) para notificação e intimação do 

fornecedor. 

A publicidade subliminar também se constitui em prática recorrente na Internet e 

igualmente ensejadora de problemas jurídicos, manifestando-se em jogos online, blogs26, 

chats e redes sociais. Nesse caso, o fornecedor introduz a mensagem publicitária de maneira 

implícita, disfarçada em meio ao conteúdo do entretenimento, dificultando a rápida 

identificação do consumidor, requisito exigido pelo art. 36, do CDC. Apesar de parecer 

inofensiva, a mensagem é intencionalmente dirigida ao subconsciente do consumidor, 

valendo-se de estratégias de linguagem para capturar a atenção do internauta, persuadindo-o a 

adotar determinados padrões de consumo e de comportamento, como acontece nos jogos 

dirigidos ao público infanto-juvenil27. 

Com efeito, a variedade de jogos virtuais e opções de lazer tornaram o ambiente 

virtual propício à veiculação de publicidade, principalmente a subliminar, utilizada 

deliberadamente pelos profissionais do marketing. Corroborando esse entendimento citam-se 

as palavras de Adalberto Pasqualotto28, para quem “A mensagem subliminar não é 

propriamente comunicação; é manipulação. Do ponto de vista da dogmática jurídica, o ato 

decorrente seria nulo, porque a eliminação da consciência implica na ausência de vontade”.  

Como se sabe, a publicidade subliminar é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, 

que consagrou os princípios da identificação da mensagem publicitária e da não abusividade 

da publicidade no Código de Defesa do Consumidor. Quem desrespeitar tais comandos 

incorre na conduta típica e antijurídica descrita no art. 67, segundo o qual constitui infração 

penal a divulgação de publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. 

Esse comando, no entanto, tem sido ignorado pelos fornecedores, pois a observação do 

ambiente virtual revela vários tipos de publicidade, principalmente as subliminares, seja 

através da inserção do consumidor em um ambiente de interação com a marca ou produto, 

                                                 
26 Blogs são definidos como: “Websites frequentemente atualizados onde os conteúdos (textos, fotos, arquivos 
de som, etc) são postados em uma base regular e posicionados em ordem cronológica reversa. Os leitores quase 
sempre possuem a opção de comentar em qualquer postagem individual, que são identificados com uma URL 
única.” In: AMARAL, Adriana; RECUERO, Raquel; MONTARDO, Sandra. Blogs.com: estudos sobre blogs e 
comunicação. São Paulo: Momento Editorial, 2009, p. 30. 
27 Sobre o importante papel desempenhado pela linguagem e pela publicidade em jogos (eletrônicos e virtuais), 
consulte-se MENDES, Cláudio Lúcio. Jogos eletrônicos: diversão, poder e subjetivação. São Paulo: Papirus, 
2006.  
28 PASQUALOTTO, Adalberto. Os Efeitos Obrigacionais da Publicidade no Código de Defesa do 
Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 91. 
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como ocorre no merchandising subliminar presente nos jogos digitais, ou por meio do envio 

de mensagens subliminares diretamente para os consumidores nas redes sociais. 

Guilherme Fernandes Neto29 classificou este tipo de mensagem publicitária que une 

cultura e entretenimento de 'merchandising antijurídico' e entende que essas práticas 

publicitárias ofendem a lei ou os princípios fundantes do sistema jurídico da Comunicação 

Social. Para ele: 

 

Será antijurídico o merchandising, por exemplo, que for totalmente oculto, sub-
reptício, encoberto, clandestino, o que pode ser denominado subliminar lato sensu, 
porque o estímulo é captado conscientemente, mas o destinatário não tem condição 
de reconhecer a mensagem como técnica de propaganda ou publicidade. 
 

 

O referido autor reconhece que os estímulos publicitários, apesar de encobertos e 

clandestinos, podem ser captados conscientemente, mas que por trás há uma técnica baseada 

em mecanismos que se subtraem à compreensão do consumidor, que não as identifica como 

mensagem publicitária. 

Um bom exemplo disso é a utilização do Behavioral Targeting30, que consiste numa 

técnica de segmentação baseada no comportamento do consumidor na Internet. Através deste 

dispositivo é possível coletar informações segmentadas das atividades do usuário na web e 

traçar um perfil do consumidor online, identificando o conteúdo visualizado pelo internauta, a 

frequência, o tempo de acesso e permanência em determinadas páginas, etc. 

A utilização da técnica de segmentação comportamental do consumidor na Internet 

pode ser considerada invasão da sua privacidade na rede, pois o internauta não tem condições 

de perceber que está sendo monitorado e que os seus dados (como gostos, preferências, 

demais dados pessoais) serão coletados para fins comerciais. Evidencia-se, portanto, o que 

Pérez Luño31 denomina de perda da autodeterminação informativa, revelando a grande 

vulnerabilidade do consumidor na sociedade informacional. 

Os problemas levantados nessa parte do estudo, longe de se constituírem numa 

listagem exaustiva, apenas revelam a dimensão do desafio posto aos operadores jurídicos. 

                                                 
29 FERNANDES NETO, Guilherme. Direito da Comunicação Social. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, 
p. 186. 
30 O termo Behavioral Targeting pode ser traduzido como segmentação comportamental, pois ao coletar os 
dados e as preferências do consumidor permite o direcionamento de um determinado produto ou serviço para um 
mercado segmentado de consumidores. DOURADO, Danila. Modelos de negócio nas mídias sociais: todos os 
holofotes são para os usuários. In: DOURADO, Danila (Org.). Mídias Sociais: Perspectivas, tendências e 
reflexões. PaperCliq, 2010, p. 123. 
31 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. 9. ed. Madri: 
Editorial Tecnos, 2005. 
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Tratar da defesa do consumidor nesta quadra da história exige que se esteja atento ao 

crescimento do comércio eletrônico32 e ao incremento das redes sociais, já identificadas pelas 

empresas como importante espaço para divulgação de sua marca.  

A emergência desse novo espaço para a veiculação de publicidades suscita novas 

interrogantes, o que recomenda que se faça o estudo, ainda que rápido, das redes sociais e da 

forma como a publicidade online atua. É sobre esse tema que versará o próximo tópico. 

 

 

2 A RELAÇÃO ENTRE O FENÔNEMO DAS REDES SOCIAIS E A PUBLICIDADE 

ONLINE 

 

Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação e o crescimento 

vertiginoso das redes sociais nos últimos anos, foi possível perceber a introdução de 

publicidade no ambiente virtual, em especial a divulgação de conteúdos publicitários que 

desrespeitam os direitos dos consumidores, por invadirem a sua privacidade, ao vasculharem 

seus dados ou os persuadirem com mensagens subliminares. 

O comércio eletrônico está em crescente ascensão e com ele, a publicidade na Internet 

tornou-se um atrativo para as empresas, que se utilizam da web devido ao baixo custo de 

veiculação de publicidade em relação às mídias tradicionais, ao que se soma a vantagem de 

atingirem um grande contingente de internautas, que passam mais tempo conectados. 

Esses atrativos são corroborados pelos percentuais de crescimento, pois segundo 

pesquisa realizada pelo IBOPE Nielsen Online, o número de usuários ativos no Brasil cresceu 

23% em um ano, atingindo um total de 73,9 milhões de pessoas a uma taxa de crescimento de 

10% ao ano. Desse total, 55,5 milhões de pessoas já possuem acesso domiciliar da Internet. O 

mesmo estudo revelou um aumento de 26% de campanhas publicitárias dos anunciantes da 

categoria veículos, peças e acessórios33. 

O crescimento do comércio na Internet é uma tendência mundial que está se 

consolidando em terra brasilis pelo baixo nível de investimento, a disponibilidade do serviço 

24 horas por dia em 7 dias da semana e, principalmente, pela comodidade, uma vez que os 
                                                 
32 Por comércio eletrônico ou e-commerce pode ser entendida “[...]  a oferta, a demanda e a contratação a 
distância de bens, serviços e informações, realizadas dentro do ambiente digital, ou seja, com a utilização dos 
recursos típicos do que se denominou convergência tecnológica”. SANTOS, Manoel J. Pereira dos; ROSSI, 
Mariza Delapieve. Aspectos legais do comércio eletrônico: contratos de adesão. Revista de Direito do 
Consumidor. Ano 9, n. 36, p. 105-129. São Paulo: Revista dos Tribunais, out./dez., 2004, p. 105. 
33 NÚMERO de usuários ativos de internet cresceu 23% em um ano. Publicado em 07 jul. 2011. Disponível em: 
<http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=cal
db&comp=Noticias&docid=1DF70A3258D06A32832578C60059A967> Acesso em: 29 ago. 2011. 
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brasileiros passaram a ter acesso à informação e possibilidade de aquisição de produtos e 

serviços no conforto do lar. 

Para “capturar” a atenção dos internautas, o mercado da comunicação no Brasil utiliza 

de diversas mídias, tais como jornal, rádio, revista, televisão, cinema, TV por assinatura, guias 

e listas, mídia exterior. Dentre essas, a publicidade online corresponde a 5,5% do mercado 

publicitário brasileiro, com investimentos de mais de R$ 132 milhões de reais somente no 

mês de junho de 2011 e um acumulado no ano que ultrapassa os R$ 625 milhões, conforme 

dados retirados do Projeto Inter-meios34. 

A publicidade virtual ganha destaque nos meios de comunicação, como uma 

ferramenta promissora, capaz de agregar valores a custos reduzidos, em comparação com as 

mídias tradicionais. Alessandra de Azevedo Domingues35 aponta algumas qualidades da 

comunicação publicitária virtual, destacando-se: a) a diversidade, qualidade e quantidade de 

informações presentes na rede; b) a possibilidade de rastreamento do público consumidor 

virtual pelo fornecedor, que a partir disso poderá identificar os anseios e reclamações dos 

usuários dos seus produtos e serviços; c) o aumento da competitividade e da interatividade, 

características inerentes à atividade publicitária na web.  

A Pesquisa sobre o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil 

2009 (TIC 2009) revelou dados importantes sobre o comércio eletrônico brasileiro, dentre os 

quais merece destaque os pedidos realizados através da Internet, que já correspondem a um 

percentual de 55% dentre as empresas que se utilizam das transações eletrônicas36. 

Outro dado importante apontado por 60% das empresas pesquisadas pelo TIC 

Empresas 2009 é a possibilidade de focar os consumidores individualmente37, através da 

segmentação do mercado consumidor online, o que se torna possível graças à customização e 

                                                 
34 O Projeto Inter-meios é uma iniciativa conjunta do Jornal Meio & Mensagem em parceria com os principais 
meios de comunicação do país, que opera desde 1990 com o objetivo de fornecer o volume de investimento 
publicitário em mídia brasileiro, distribuído por região e por tipo de mídia. PROJETO INTER-MEIOS. Resumo 
da compilação dos dados do faturamento bruto, por meio – Real (R$). Disponível em: 
<http://www.projetointermeios.com.br/relatorios/rel_investimento_3_0.pdf> Acesso em: 06 set. 2011. 
35 DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Formatos e Classificações da Publicidade Eletrônica e seus 
Controles Legais: licitudes e ilicitudes. In: LUCCA, Newton De; SIMÃO FILHO, Adalberto (Coord.) Direito & 
Internet: Aspectos Jurídicos Relevantes. Vol. II. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 131 e 132. 
36 BARBOSA, Alexandre F. (Coord.) Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação 
no Brasil: TIC Domicílios e TIC Empresas 2009. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2010, p. 213. 
Disponível em: <http://op.ceptro.br/cgi-bin/indicadores-cgibr-
2009?pais=brasil&estado=rs&estudante=estudante&age=de-25-a-34-
anos&education=superior&purpose=pesquisa-academica> Acesso em: 13 set. 2011. 
37 Ibidem. p. 218. 
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personalização de anúncios publicitários na web. Neste sentido, Cartellieri et al38 

evidenciaram que: 

 

A Internet deve possibilitar que os profissionais de marketing finalmente dirijam 
suas ofertas para aquele impalpável “segmento de um”. Mas até agora a propaganda 
na Internet foi orientada principalmente com base em conteúdo editorial, assim 
como acontece na mídia tradicional. Uma parte do motivo é técnica, apesar de o 
desenvolvimento de softwares de rastreamento, que permitem que os anúncios sejam 
transmitidos somente para públicos-alvo, estar transpondo esse obstáculo. A 
reticência dos consumidores tem constituído uma outra barreira, mas à medida que 
os usuários da Internet tiverem mais boa vontade para fornecer informações sobre si 
próprios, surgirão dois tipos de conteúdo customizado. 

 

Os conteúdos são customizados (individualizados) a partir de informações e dos dados 

pessoais capturados durante o acesso à Internet, o que oferece ao fornecedor um perfil 

bastante preciso daquele internauta. Dentre os dados relevantes para a customização, 

destacam-se: a) a quantidade de vezes que um determinado anúncio é clicado pelo usuário; b) 

análise de informações postadas pelo próprio internauta em sites, como idade, sexo, profissão, 

localização geográfica; c) as preferências de cada indivíduo, manifestadas inclusive em redes 

sociais. Todas essas informações se revelam importantes e poderão ser utilizadas pelo 

fornecedor para direcionar a publicidade virtual. 

A percepção da abundância de dados e da possibilidade de conexão mais direta entre o 

internauta, potencial consumidor, e a marca, que está levando muitas empresas a direcionarem 

sua publicidade às redes sociais. 

As redes sociais são definidas por Danah Boyd e Nicole Ellison39 como serviços da 

web que permitem ao usuário construir um perfil público ou semipúblico dentro de um 

sistema, que possibilitará a articulação, visão de conteúdos e interação com outros internautas 

que compartilham dessa lista. Já para Raquel Recuero,40 uma rede é “uma metáfora para 

observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre 

os diversos atores”. 

                                                 
38 CARTELLIERI, Caroline; PARSONS, Andrew J.; RAO, Varsha; ZEISSER, Michael P. O verdadeiro 
impacto da propaganda na Internet. In: SHETH, Jagdish N.; ESHGHI, Abdolreza; KRISHNAN, Balaji C. 
(Orgs.) Marketing na Internet. Porto Alegre, Bookman, 2002, p. 250. 
39 Original em inglês: “We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) 
construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom 
they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within the 
system. The nature and nomenclature of these connections may vary from site to site”.  BOYD, Danah M.; 
ELLISON, Nicole B. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. United States: Journal of 
Computer-Mediated Communication, n. 1, vol 13, outubro de 2007. Disponível em: 
<http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html> Acesso em: 14 set. 2011. 
40 RECUERO, Raquel. Redes Sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009, p. 24. 
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As redes sociais impulsionaram um novo caminho no campo da comunicação ao 

inserir um amplo debate entre diversos agentes espalhados pelas mais variadas partes do 

globo terrestre.  

As redes sociais possibilitam a troca de conteúdos instantaneamente entre os diversos 

atores, como textos, imagens, sons, vídeos. Sua configuração permite que num mesmo espaço 

multimídia convirjam sensações, desejos e necessidades de um público cada dia mais voraz 

por informação. A partir disso, grandes corporações que atuam no ambiente virtual, como a 

empresa Google Inc41., apostaram nesta tendência mundial e investiram na criação de redes de 

relacionamento social, como o Orkut42. Essa comunidade online foi criada com a finalidade 

de tornar a vida social do usuário mais ativa e estimulante graças às postagens virtuais de 

fotos e mensagens e ao incentivo de conhecimento entre os diversos perfis da rede de amigos 

virtuais43.  

O Brasil é um dos países que mais acessa as redes de relacionamento virtual, chegando 

a atingir um percentual de 86% do total de internautas ativos no mês de outubro de 2010. O 

Orkut se destaca entre as redes sociais, registrando mais de 70% dos usuários que, segundo 

notícias publicadas pela fonte IBOPE Nielsen Online44, teria visitado suas páginas pelo menos 

uma vez por mês. 

Primeiramente, o Orkut permitia o ingresso de novos usuários através de um convite 

feito por pessoas já cadastradas no site. No entanto, a quantidade de usuários interessados em 

participar aumentou, valorizando a entrada dos mesmos na rede virtual, o que proporcionou a 

venda de convites por empresas como E-bay45. 

Os convites comercializados para acesso ao Orkut demonstraram o interesse comercial 

por este tipo de rede virtual desde o seu surgimento, em meados de 2004. Atualmente, o tipo 

de publicidade mais comum nessa rede são os banners, que patrocinam a maioria dos sites e 

das redes sociais.  

                                                 
41 O Google é um site de busca que começou em 1996 entre os estudantes da Universidade de Stanford Larry 
Page e Sergey Brin, através de um mecanismo de pesquisa chamado "BackRub", que usava links para determinar 
a importância de páginas da web. SOBRE o Google Empresa. Disponível em: 
<http://www.google.com.br/intl/pt-BR/about/corporate/company/> Acesso em: 14 set. 2011. 
42 O nome da rede social Orkut é originado de um dos engenheiros que trabalhou na criação da rede, chamado 
Orkut Büyükkokten. HEMPELL, A. O Orkut at Eleven Weeks. 2004. Disponível em: 
<http://www.anthonyhempell.com/papers/orkut/index.html>Acesso em: 14 set. 2011. 
43 SOBRE o Orkut. Disponível em: <http://www.orkut.com.br/About.aspx> Acesso em: 14 set. 2011. 
44 REDES de amigos. Publicado em 21 out. 2010. Disponível em: 
<http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=cal
db&comp=pesquisa_leitura&nivel=null&docid=44602A95C63EC50A832577C30049926A> Acesso em: 14 set. 
2011. 
45 RECUERO, Raquel. Redes Sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009, p. 166. 
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No entanto, o inconveniente deste tipo de marketing digital é que ele torna as páginas 

mais lentas e difíceis de carregar devido à quantidade de animações e imagens presentes nos 

anúncios. Os banners também ocupam uma parte significativa da tela de navegação do 

internauta, dificultando a visualização. 

Por sua vez, o Facebook foi lançado em 2004, pelo então estudante da universidade de 

Havard, Mark Zuckerberg. O objetivo inicial desta rede social era proporcionar a interação 

entre os estudantes da universidade e alunos oriundos de instituições escolares reconhecidas,  

integrantes da rede46.  

No Brasil, o Facebook conquistou a popularidade ao atingir a marca de 30,9 milhões 

de usuários únicos, que correspondem a 68,2% dos integrantes das redes sociais, 

ultrapassando o percentual de 64% do Orkut.47 Com isso, essa rede ascendeu à posição de 

líder em vários países, transformando-se em uma rede social com aspectos globais48. 

O Facebook inovou ao trazer aplicativos e ferramentas que permitem personalizar os 

perfis dos usuários, o que propicia uma maior customização do material publicitário presente 

nessa rede virtual. O tipo de publicidade mais utilizada é o banner direcionado, com base nas 

informações presentes nos perfis. 

Com isso, um perfil contendo diversas postagens a respeito de uma determinada 

viagem realizada pelo usuário pode direcionar o responsável pelo banner a colocar, 

incessantemente, anúncios publicitários de agências de turismo, bem como divulgar sites de 

companhias aéreas e produtos relacionados a viagens na tela inicial do navegador da rede 

social do usuário. 

Outra rede social que vem ganhando espaço é o Twitter, cujo objetivo inicial era 

responder a pergunta “What’s happing? (O que está acontecendo)”. O Twitter pode ser 

considerado um microblog49 pela limitação de até 140 caracteres para responder aos 

questionamentos dos usuários ou para inserir links de textos, imagens, vídeos ou páginas na 

Internet. 

                                                 
46 Ibidem, p. 172. 
47 TOTAL de pessoas com acesso à internet atinge 77,8 milhões. Publicado em 09 set. 2011. Disponível em: 
<http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=cal
db&comp=pesquisa_leitura&nivel=null&docid=C2A2CAE41B62E75E83257907000EC04F> Acesso em: 14 
set. 2011. 
48 FACEBOOK avança no Brasil e já é líder em 119 países. Publicado em 07 jul. 2011. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/07/facebook-avanca-no-brasil-e-ja-e-lider-em-119-paises.html> 
Acesso em: 18 set. 2011. 
49 Microblog ou microblogging consiste numa forma de publicação de blog que permite fazer atualizações 
breves de texto, geralmente limitado a 200 caracteres. Os textos podem ser publicados e enviados por SMS, 
Messenger, Skype, e-mail, mp3 ou pela Internet. UTRINE, Marcelo. (Coord.) Twitter: Influenciando Pessoas & 
Conquistando o Mercado! Rio de Janeiro: Alta Books, 2009, p. 43. 
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Uma das explicações possíveis para que a expressão Twitter tenha sido empregada 

para denominar essa rede social é devido ao fato deste termo significar, em inglês, a 

pronúncia de um conjunto de sons emitidos pelos pássaros que têm a função de atrair outros 

seres da mesma espécie, raça ou bando50.  

O Twitter foi desenvolvido pelos programadores Evan Williams, Jack Dorsey e Biz 

Stone e lançado oficialmente em outubro de 2006. A ideia original partiu de Dorsey, que 

propôs um serviço que pudesse juntar um aplicativo de mensagens instantâneas, como o Short 

Message Service (Serviço de Mensagens Curtas - SMS), à Internet51.  

A vantagem deste tipo de rede social é que, pela limitação de 140 caracteres, pode ser 

utilizado em outras mídias, como por exemplo, smartphones e celulares com acesso a web. 

Esta viabilidade permite que os usuários façam atualizações constantes de seus perfis no 

Twitter de qualquer lugar e a qualquer hora. 

Diante disso, o mercado publicitário volta-se para esta rede social com campanhas 

direcionadas para as pessoas que acompanham determinados perfis no Twitter, os 

denominados seguidores52. Esse tema será desenvolvido no próximo tópico, quando serão 

analisadas algumas promoções de vendas realizadas nesse microblog. 

 

 

3 O CASO DAS PROMOÇÕES DE VENDAS NO TWITTER 

 

A popularização da Internet fez aumentar as relações comerciais neste novo ambiente 

e, com isso, as mensagens publicitárias tendem a acompanhar o ritmo das relações comerciais, 

passando de mero instrumento de informação para um mecanismo capaz de interagir com o 

público e ao mesmo tempo ter a capacidade para persuadi-lo. 

Para isso, os publicitários utilizam-se de canais que permitem uma maior aproximação 

com o público consumidor, como é o caso do Twitter. Esta rede social permite que os usuários 

sigam uma determinada marca ou empresa, através do acompanhamento do seu perfil. 

A aposta do marketing virtual no Twitter deve-se a possibilidade de esse microblog  

permitir a criação de uma rede de seguidores, onde não há a necessidade de autorização para 

                                                 
50 Ibidem, p. 47. 
51 COMM, Joel. O poder do Twitter: estratégias para dominar seu mercado e atingir seus objetivos com um 
tweet por vez. Trad. de Leonardo Abramowicz. São Paulo: Editora Gente, 2009, p. 21 e 22. 
52 Seguidores ou followers “são pessoas cadastradas em seu perfil que acompanham tudo o que você “fala” no 
Twitter. Quanto maior o número de seguidores de um perfil, maior a abrangência que o seu “recado” terá, e isso 
atrairá novos seguidores.” UTRINE, Marcelo. (Coord.) Twitter: Influenciando Pessoas & Conquistando o 
Mercado! Rio de Janeiro: Alta Books, 2009, p. 45. 
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postar, ler ou receber mensagens. Para isso, basta que o usuário acesse a página pessoal dele 

no Twitter e escolha ver as listas de tweets53 de um determinado perfil ou dos seus seguidores.  

Com isso, a publicidade online encontrou um ambiente livre de barreiras e com 

usuários dispostos a receber tweets contendo informações das empresas, que são os 

seguidores dos seus perfis na rede virtual. Enquanto os consumidores sentem-se alçados à 

condição de protagonistas do processo comunicacional, sendo merecedores de importância 

por parte dos fornecedores, seus seguidores, estes, por outro lado, aproveitam para fazer uso 

de mensagens subliminares, em desrespeito aos princípios da identificação e não abusividade 

da publicidade. 

Nesse sentido, Drica Guzzi54 observa que: 

 

A noção dos seguidores (followers), em que se baseia o grande sucesso do Twitter, 
por exemplo, não está em responder à pergunta “O que você está fazendo agora?”, 
mas “Com quem você está conversando?”, “Quem você está rastreando?”, “Por 
onde anda a realidade afinada com seus interesses?”. A reputação do “quem” passa a 
ter muita importância, pois o ambiente registra com mais rigor nossas ações, ideias, 
pensamentos e capacidade inventiva. 
 

 

Essa possibilidade de monitoramento de tudo o que se posta no Twitter é o que faz a 

rede social ser preferida entre os publicitários e marqueteiros, pois esse ambiente permite que 

as mensagens sejam enviadas através de tweets e retweets (respostas ou repetições dos 

tweets), que potencializam uma marca ou empresa na Internet, fazendo-a rapidamente atrair 

novos seguidores. 

A partir disso, uma empresa ou marca pode monitorar o que está sendo dito sobre ela e 

direcionar as campanhas publicitárias através da web, o que pode ser feito tanto para 

promover determinado produto ou serviço, quanto para esclarecer os consumidores, quando 

notar que determinada ação empreendida desagradou seu público55. Até aí não há nada de 

errado com o posicionamento da empresa em querer saber a opinião de seus seguidores sobre 

um determinado produto ou serviço. O problema reside na possibilidade de as empresas 

monitorarem o que os internautas estão falando em suas conversas com outros usuários no 

                                                 
53 Tweet são “textos com até 140 caracteres de comprimento que são enviados aos usuários que “assinam” 
determinado perfil.” UTRINE, Marcelo. (Coord.) Twitter: Influenciando Pessoas & Conquistando o Mercado! 
Rio de Janeiro: Alta Books, 2009, p. 44. 
54 GUZZI, Drica. Web e participação: a democracia no século XXI. São Paulo: Editora Senac, 2010, p. 30. 
55 A exemplo do que fez a Arezzo ao perceber que grande número de consumidoras manifestavam desagrado 
em razão de a marca ter utilizado pele de animais em sua coleção outono-inverno 2011. A referida empresa logo 
tratou de esclarecer as consumidoras, anunciando que retiraria a coleção do mercado, conforme noticiado no 
Programa Mundo S.A., veiculado pelo canal G.1. 
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Twitter e utilizarem de mecanismos imperceptíveis para persuadir o consumidor a adquirir um 

produto ou serviço na rede mundial de computadores. 

Uma vantagem dessa rede virtual é que ela possui uma ferramenta que torna possível o 

mapeamento das conversas neste ambiente, denominada hashtag. Esta ferramenta é 

representada pelo símbolo # e permite o mapeamento e visualização das conversas no 

ciberespaço, através da geração de mapas que agregam uma quantidade de conteúdos 

específicos dos tweets relacionados a um determinado assunto56.  

Além disso, o Twitter é uma rede que possibilita discussões em torno de um tema 

através de debates eletrônicos (newsgroup), que segundo Liliana Paesani57: 

 

São mensagens endereçadas a determinadas áreas de estudo, que unem uma 
quantidade enorme de indivíduos, preocupados em expor nos quadros eletrônicos as 
próprias opiniões ou os dados que possuem em relação a assuntos específicos. Trata-
se de amplos debates, em que se criam verdadeiras praças virtuais, nas quais as 
trocas de informações podem acontecer em tempo real. 
  

 

Como se percebe pelas palavras da autora, a limitação de 140 caracteres não impede 

um amplo debate no Twitter, pois os temas de interesse são discutidos por várias pessoas em 

tempo real, o que torna o debate mais relevante entre os usuários, fazendo com que a 

discussão seja ampliada, através de um dispositivo onde é possível saber qual o assunto foi o 

mais tuitado na rede ao longo do dia.  

A instantaneidade deste espaço possibilita que as mensagens sejam adaptadas para 

assuntos relevantes naquele momento. Assim, a título exemplificativo, a morte de um 

determinado cantor ou escritor pode direcionar o perfil de uma determinada empresa no 

Twitter a enviar aos seus seguidores mensagens contendo links que conduzam a uma seleção 

especial contendo todas as obras dessas personalidades, disponíveis em seu site. 

Até mesmo um simples tweet contendo a palavra ‘dor de cabeça’ pode levar o 

consumidor a receber uma quantidade significativa de mensagens contendo links, que o 

enviarão à página de um determinado fornecedor que comercialize produtos farmacológicos 

ou terapêuticos.  

Na maioria dos casos o internauta não percebe que está sendo persuadido a adquirir 

determinado produto ou serviço através de mensagens subliminares. A esse expediente se 

                                                 
56 GUZZI, Drica. Web e participação: a democracia no século XXI. São Paulo: Editora Senac, 2010, p. 38. 
57 PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e responsabilidade civil. 
4. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 13. 
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soma outra situação de violação, pois as interações sociais do internauta podem ser 

monitoradas por pessoas alheias a sua rede de convivência. 

Dentro deste contexto, merece destaque a análise dos repositários58, interesses e 

valores,  proposta por Lucas Introna e Athanasia Pouloudi ao abordar a privacidade na era da 

informação59: 

 

A era da informação torna particularmente importante o ato de explorar as 
perspectivas de privacidade, assim como interesses e valores dos repositários. De 
fato, a possibilidade de acelerar o intercâmbio de informações e agregar informações 
pode alterar substancialmente o que anteriormente era entendido como interesses de 
privacidade; também pode gerar novos interesses. Ademais, há um elemento de 
poder associado aos interesses e valores do público repositário. Alguns repositários 
estão em uma posição mais vantajosa para beneficiar seus interesses e satisfazer seus 
valores internos do que outros. Essa assimetria de poder pode criar riscos para a 
privacidade dos repositários mais fracos. 
 

 

Essa contraposição de interesses é um dos pontos a ser analisado pelos operadores 

jurídicos e pela sociedade em geral, especialmente quando ocorre a colisão entre o direito à 

vida privada, de um lado, e a liberdade de expressão, de outro, ambos tutelados pela 

Constituição Federal de 1988. Diante dessa espécie de conflito, típico de sociedades 

complexas, cabe questionar até que ponto a privacidade do consumidor pode ser investigada e 

invadida com mensagens publicitárias persuasivas e com mecanismos capazes de rastrear o 

seu comportamento no ambiente virtual, mediante a simples alegação de liberdade de 

expressão das campanhas publicitárias? 

Essas questões merecem ser analisadas e debatidas para a proteção do consumidor no 

comércio eletrônico, como propõe o Projeto de Lei nº 705260, de 30 de março de 2010, que 

prevê a extensão da proibição da publicidade enganosa para as relações comerciais realizadas 

através da Internet. 

O referido Projeto de Lei não tratou da publicidade abusiva no ciberespaço, referindo-

se tão somente à publicidade enganosa, que é aquela capaz de induzir o consumidor em erro 

                                                 
58 Repositários ou stakeholders pode ser definido como: “[...] pessoas ou grupos com interesses legítimos em 
aspectos processuais e/ou fundamentais da reivindicação de privacidade/transparência e julgamentos 
subseqüentes baseados nisso. Além disso, os interesses dos repositários no campo em questão são de valor 
intrínseco. A análise de repositários fornece uma maneira de tornar explícitas ou dar voz às reivindicações 
legítimas de privacidade/transparência de todos os envolvidos no campo de atividade e julgamento.” INTRONA, 
Lucas D.; POULOUDI, Athanasia. Privacidade na era da informação: repositórios, interesses e valores. In: 
SHETH, Jagdish N.; ESHGHI, Abdolreza; KRISHNAN, Balaji C. (Orgs.) Marketing na Internet. Porto Alegre, 
Bookman, 2002, p. 321. 
59 Ibidem, p. 318. 
60 BRASIL. Projeto de Lei nº 7052, de 30 de março de 2010. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/750482.pdf> Acesso em: 18 set. 2011. 
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sobre determinado produto ou serviço. Porém, a web está repleta de publicidades online na 

sua forma abusiva, como foi explorado na primeira parte deste artigo, o que indica que o tema 

também precisa ser contemplado. Diante disso, uma consequência que advém desse estudo é 

apontar a necessidade de se reformular o projeto, incluindo-se a publicidade abusiva online, 

cuja regulamentação não pode ser preterida. 

A necessidade de regulamentação ampara-se justamente no fato de que redes sociais, 

como o Twitter, registram típicas situações de abusividade, como as promoções de vendas, 

sendo que muitas delas tentam persuadir o internauta através de mensagens subliminares.  

Tal estratégia comercial se consubstancia no oferecimento de descontos e ofertas por 

tempo limitado, direcionadas para os seguidores de um determinado perfil no Twitter ou 

mediante sorteio de prêmios ou brindes entre os usuários. Os seguidores recebem um tweet, 

alertando sobre a promoção, com um link que o conduzirá para a página principal do site da 

empresa promotora, onde, normalmente, constam maiores informações sobre as regras de 

participação. As promoções são na forma de descontos e ofertas ou prêmios para os 

seguidores, que devem divulgar a promoção por meio de retweets, até que seja atingido o 

número de seguidores exigido pelos promotores. 

Neste sentido, Joel Comm61 orienta os publicitários sobre a importância deste tipo de 

promoção no Twitter ao perceber que: 

 

Descontos e ofertas por tempo limitado são apenas duas formas clássicas com as 
quais você pode influenciar o comportamento do seguidor. Outro método é usar a 
espontaneidade. Pelo fato de o Twitter acontecer em tempo real, você pode decidir 
interagir com seus seguidores no calor do momento. 
 

 

As promoções de vendas neste ambiente virtual também podem acompanhar datas 

comemorativas e eventos que estejam acontecendo, como por exemplo, a ‘Promoção Golaço 

Panini no Twitter’, idealizada para divulgar o perfil da empresa durante a Copa América de 

2011. Atualmente, o perfil da empresa conta com mais de 46 mil seguidores no perfil 

@TorcidaPanini62 e a promoção consiste em distribuir prêmios aos seguidores que 

acompanham o campeonato Brasileiro de Futebol63. 

No entanto, muitos consumidores não recebem os prêmios anunciados nas promoções 

em redes sociais como o Twitter, como no caso de um consumidor que participou da referida 

                                                 
61 COMM, Joel. O poder do Twitter: estratégias para dominar seu mercado e atingir seus objetivos com um 
tweet por vez. Trad. de Leonardo Abramowicz. São Paulo: Editora Gente, 2009, p. 133. 
62 TORCIDA Panini. Disponível em: <http://twitter.com/#!/TorcidaPanini> Acesso em: 18 set. 2011. 
63 GOLAÇO Panini. Disponível em: <http://www.golacopanini.com.br/portal.php> Acesso em 18 set. 2011. 
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promoção @TorcidaPanini no Twitter e conquistou o primeiro lugar, mas não recebeu o 

prêmio prometido, o que o motivou a formular sua reclamação no site Reclame Aqui.64. 

O que se observa é que muitas vezes o internauta perde tempo realizando postagens de 

tweets e retweets e acompanhando o perfil da promoção, mas no momento de receber o brinde 

ou o desconto acaba sendo ludibriado com desculpas formuladas pelo promotor, ou 

direcionado para outros setores da empresa, que em nada resolvem o problema do 

consumidor, cuja legítima expectativa é frustrada. A conduta dos fornecedores, em tais casos, 

fere o princípio da boa-fé objetiva, um dos baluartes do Código de Defesa do Consumidor. 

Outras promoções no Twitter consistem na participação ativa do usuário, através de 

sorteios entre os seguidores que tiverem o maior número de retweets para uma determinada 

promoção. Este tipo de promoção tem a finalidade de atrair um maior número de seguidores 

que divulgam a marca e o perfil da empresa para uma infinidade de usuários. Ocorre que 

muitos dos consumidores que seguem o perfil da empresa acabam sem o prêmio ou o brinde 

ofertado, conforme foi constatado em observação direta realizada no site Reclame 

Aqui.com65. 

O referido site tem recebido inúmeras reclamações de promoções enganosas e 

abusivas no Twitter, como no caso de uma promoção que sorteava óculos entre os seguidores 

de uma determinada marca. Os usuários sorteados recebiam um e-mail solicitando seus dados 

pessoais para a remessa posterior do prêmio, mas a empresa não cumpria o prometido66. 

O problema deste tipo de promoção é que, na maioria das vezes não há como saber se 

o perfil que o consumidor está seguindo não é falso, criado por terceiros, que não o 

fornecedor, com a finalidade deliberada de coletar informações e dados sensíveis dos usuários 

para depois repassá-los a terceiros. A falta de informações sobre a empresa fornecedora 

facilita a ação de possíveis fraudadores, criando situações de vulnerabilidade tanto a 

consumidores, quanto aos fornecedores. 

Para tentar minimizar o problema decorrente da insuficiente identificação dos 

fornecedores na Internet estão tramitando no Congresso Nacional dois projetos de lei que 

versam sobre a obrigatoriedade de os fornecedores que ofertam ou comercializam produtos ou 

                                                 
64 PROMOÇÃO Golaço Panini no Twitter @TorcidaPanini. Disponível em: 
<http://www.reclameaqui.com.br/1531524/editora-panini/promocao-golaco-panini-no-twitter-torcidapanini/> 
Acesso em: 18 set. 2011. 
65 O site ‘Reclame Aqui.com’ é um site especializado em receber reclamações de consumidores que, 
insatisfeitos com a realização de um determinado serviço ou fornecimento de um produto, registram sua 
inconformidades na página eletrônica e esperam que a empresa entre em contato para solucionar o problema. 
RECLAME AQUI. Disponível em:<http://www.reclameaqui.com.br> Acesso em: 18 set. 2011. 
66 PROMOÇÃO no Twitter. Disponível em: <http://www.reclameaqui.com.br/1276734/luv-eye-
style/promocao-no-twitter/> Acesso em: 18 set. 2011. 
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serviços através da Internet, informarem em suas páginas virtuais o número do Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, o endereço físico, o endereço eletrônico e o telefone 

para contato. 

O Projeto de Lei nº 979, de 08 de maio 2007, de autoria do Deputado Federal Chico 

Alencar tem como justificativa o grande número de empresas que operam através da Internet 

que sonegam dados imprescindíveis à defesa do consumidor67. Desse modo, o consumidor 

não tem como efetuar uma reclamação formal pela via administrativa ou mesmo ingressar 

com uma demanda judicial em virtude da falta de dados, tais como o endereço do fornecedor, 

informação necessária à citação. 

Seguindo a mesma senda há o Projeto de Lei nº 104, de 03 de fevereiro de 2011, de 

autoria do Deputado Federal Sandes Júnior, cuja justificativa se aproxima do anteriormente 

referido, conforme se vê do fragmento abaixo68: 

 

A apresentação no sítio eletrônico apenas do nome fantasia e de informações 
meramente virtuais – como o endereço eletrônico e o nome do site – ou o número de 
um telefone celular, impede ou dificulta ao extremo a apresentação de uma 
reclamação ou a exigência do cumprimento da oferta divulgada, quando se trata com 
estelionatários. 
 

 

Tais iniciativas se mostram salutares, pois não há mais como ignorar que no ambiente 

virtual há inúmeros sites fraudulentos e perfis nas redes sociais falsos, o que potencializa e 

facilita a prática de atos ilícitos. O comércio eletrônico, na forma como ora se desenvolve, 

contribui para essas violações, pois os consumidores, como não dispõem do número do 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, não têm como verificar se os dados disponíveis 

nas páginas de acesso são realmente verdadeiros. 

A possibilidade do Twitter de combinar as atualizações feitas na Internet com 

informações dos serviços móveis é a aposta do futuro para o marketing digital. A 

acessibilidade/portabilidade desta rede social permitirá que futuramente a atuação comercial 

torne-se ainda mais invasivas, uma vez que será possível enviar mensagens de texto para o 

celular do usuário quando esse estiver passando em frente a uma loja. 

Sem dúvidas esse cenário, impregnado pelo desenvolvimento tecnológico, revela as 

insuficiências do Direito em responder a muitos dos problemas que estão a surgir. Tal estado 

                                                 
67 BRASIL. Projeto de Lei n° 979, de 08 de maio de 2007. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/457729.pdf> Acesso em: 19 set. 2011. 
68 Idem. Projeto de Lei nº 104, de 03 de fevereiro de 2011. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/843509.pdf> Acesso em: 19 set. 2011. 
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de coisas aponta para a necessidade de incluir o tema na pauta de discussão, o que tanto pode 

conduzir a que se assuma a postura de desvelar o problema junto à comunidade acadêmica, 

pretensão deste trabalho, quanto permite que se adote posição de denúncia das insuficiências 

existentes na legislação, tanto na vigente, quanto na que se desenha na forma de projetos de 

lei. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A abordagem feita neste artigo, apesar de sucinta, evidenciou alguns dos pontos de 

fragilidade na proteção dos direitos dos consumidores nas novas mídias digitais. Nesse 

sentido, demonstrou-se que a publicidade no ambiente virtual possui várias formas e até 

mesmo mecanismos que invadem a privacidade dos internautas, perturbando seu sossego e 

monitorando indevidamente seus hábitos de consumo na rede mundial de computadores, 

numa clara situação de abuso de direito. 

Práticas como o recolhimento de dados pessoais do internauta, sua utilização pela 

empresa responsável pela captação e o posterior repasse a empresas “afilhadas” se tornaram 

correntes, conforme comprovado pelo termo de política de privacidade, referido no artigo. 

Tais procedimentos, apesar de informados ao usuário, não minimizam a violação de seus 

direitos fundamentais, especialmente se considerada a situação de vulnerabilidade 

informacional e técnica do consumidor, usuário dos serviços.  

Essa vulnerabilidade também se acentua com o contato do consumidor com 

determinadas práticas publicitárias empreendidas pelas empresas no ciberespaço, onde 

facilmente são encontradas mensagens subliminares, inseridas disfarçadamente em meio ao 

conteúdo de jogos virtuais e nas redes sociais, dificultando sua clara e imediata percepção por 

parte do internauta. Assim agindo os fornecedores violam o artigo 36 da legislação 

consumerista, em afronta ao princípio da transparência, um dos pilares do Código de Defesa 

do Consumidor. 

Conforme destacado ao longo do trabalho, no ambiente virtual encontram-se situações 

que configuram publicidade abusiva, enganosa e subliminar. Enquanto nas mídias tradicionais 

se percebe a atuação de órgãos de regulação, como o Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária (CONAR) e do próprio Ministério Público, que por vezes 

atua retirando determinadas peças publicitárias da televisão, no ambiente virtual os 

fornecedores atuam livremente, subtraindo-se da fiscalização desses órgãos.  
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A dificuldade dessa atuação se deve, em parte, às características do ciberespaço, que 

se configura como um ambiente libertário, cujas configurações e práticas são constantemente 

recriadas pelos próprios usuários. A isso se soma o fato de as empresas passarem a atuar de 

maneira distinta daquela tradicional, inserindo-se em redes sociais, blogs e microblogs, de 

onde “monitoram”, “seguem” e enviam mensagens a determinadas pessoas, o que dificulta 

(senão inviabiliza) qualquer controle sobre a forma como divulgam seus produtos e serviços. 

Esse tipo de inserção é novo e se mostra em ascensão. Cresce o número de empresas 

que começa a perceber as vantagens da publicidade online, tais como a visibilidade alcançada 

no ciberespaço, o reduzido custo, se comparado às mídias tradicionais, e a grande penetração 

junto aos consumidores. Aliado a isso, a inserção das empresas em redes sociais permite um 

canal direto de comunicação entre o fornecedor e o potencial consumidor, o que provoca 

maior impacto e penetração da mensagem publicitária, que por vezes sequer é percebida como 

tal pelo internauta. O fato de o consumidor parecer não se incomodar com a publicidade 

online, no entanto, não minimiza os casos de violação aos seus direitos.  

Outras práticas publicitárias no ambiente virtual, no entanto, têm causado maior 

transtorno aos consumidores, como constatado a partir das observações realizadas em sites de 

reclamação dos consumidores na Internet, como o ‘Reclame Aqui’. Anúncios de promoções 

que posteriormente não são atendidas, os brindes que não são entregues e a ausência de 

resposta dos fornecedores aos reclames dos consumidores, encaminhados aos seus sites, são 

alguns dos problemas decorrentes da nova atuação dos fornecedores no ambiente virtual. O 

caso das promoções de vendas no Twitter mostrou-se bastante revelador dos novos problemas 

que desafiam o Direito do Consumidor na sociedade informacional. 

A utilização da Internet oferece grandes e inegáveis vantagens ao consumidor, que a 

partir dela pode assumir um protagonismo nunca antes desempenhado. Não obstante, ao lado 

dessas potencialidades descortinam-se situações que podem aumentar sua vulnerabilidade, o 

que aponta para a necessidade de a comunidade jurídica refletir sobre o tema, o que justifica a 

proposição de trabalhos de caráter científico, como este. 

Defende-se que a publicidade online não pode ocorrer em descompasso com a 

proteção já existente, tal como os dispositivos da Constituição Federal que tutelam direitos 

fundamentais, e do Código de Defesa do Consumidor, cujos princípios se orientam para a 

defesa daquele que é vulnerável e hipossuficiente.  
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