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A falta de uma legislação específica sobre proteção de dados pessoais no Brasil favorece o 
avanço dos crimes cometidos a partir da internet. Não há, por exemplo, qualquer norma que 
obrigue as empresas atacadas a relatar incidentes referentes a vazamento de informações de 
seus clientes. Dependendo do setor em que atua, a companhia poderá ter de ressarcir o 
prejuízo, para resguardar sua imagem, mas muitos casos vão parar na Justiça ou em 
entidades de defesa do consumidor. 
 
Para especialistas consultados pelo Valor, esse cenário contribui para que a maioria dos 
incidentes não venha à tona, o que mascara a real dimensão do problema. "Isso faz com que 
muitas empresas não tenham tanto cuidado com a guarda dos dados de seus clientes", diz 
Maria Cristina Cortez, advogada especialista em tecnologia da informação do escritório Trench, 
Rossi e Watanabe. 
 
Entre os poucos casos no Brasil que chegaram ao conhecimento do público está o da LG, 
ocorrido em janeiro. Por uma falha de segurança, um link no site da fabricante, que dava 
acesso ao manual do celular LG GT540, expôs os dados de 71 mil clientes. Em nota ao Valor, a 
companhia informou que o fato foi comunicado às autoridades e ao público e que reforçou seus 
processos internos de segurança. 
 
Eduardo D'Antona, diretor da Panda Security para a América Latina, diz que as investigações 
policiais são dificultadas porque o crime virtual envolve a participação de diversos atores, em 
diferentes estágios. "Existe uma cadeia com fornecedores que oferecem serviços ao longo do 
processo. Criou-se um mercado de atacado e varejo no cibercrime", diz D'Antona.  
 
José Matias, gerente de suporte técnico para a América Latina na McAfee, ressalta a agilidade 
de comunicação dos criminosos. "É duro acompanhar. Eles usam um site por alguns dias e 
logo migram para outros domínios." 
 
Leandro Bissoli, vice-presidente da PPP Advogados, acrescenta como fatores complicadores a 
variedade e extensão dos crimes cometidos por essa cadeia. Isso dificulta atribuir determinado 
dano a um vazamento de dados específico.  
 
Diante das ocorrências, a advogada Maria Cristina cita o anteprojeto de lei de proteção de 
dados pessoais, do Ministério da Justiça. Submetido a consulta pública até 30 de abril, o 
anteprojeto recolheu sugestões para uma proposta de regulação, que será encaminhada ao 
Congresso Nacional. Entre as sugestões do texto está a aplicação de multas que podem chegar 
a 20% do faturamento bruto das empresas que não relatarem casos de vazamento de dados. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 maio 2011, Empresas, p. B2. 


