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Aceita-me ou te excluo 
As implicações de aceitar contratos de uso e privacidade on-line no filme “Terms and 
conditions may apply”, em diálogo com conceitos de Sociedade confessional, 
Utilitarismo, Responsabilidade corporativa e Economia do engano. 
 
 

Este ensaio relaciona a temática do documentário americano “Terms and 
conditions may apply” com reflexões propostas pelos autores Benjamin Barber, 
Zygmunt Bauman e Michael Sandel.  O filme gira em torno de uma ação que se 
tornou corriqueira na internet e hoje constitui parte integrante da vida digital: para 
poderem acessar serviços on-line gratuitos como Google, Facebook, YouTube, 
Instagram e LinkedIn, ou pagos, caso da Amazon, os usuários devem assinar um 
contrato concordando em fornecer informações pessoais às empresas.  Dessa forma, 
consumidores e corporações firmam entre si um acordo legal, anterior à liberação de 
acesso aos serviços das plataformas. 

O contrato, extenso e repleto de cláusulas, abrange o modo como a empresa 
coleta, utiliza, compartilha e armazena as informações pessoais dos usuários, que, ao 
concordarem, autorizam o uso irrestrito de todos os dados fornecidos. O filme ressalta 
as consequências desta cessão: os dados pessoais podem ser comercializados por 
terceiros e repassados a governos, em casos de solicitações judiciais.  

O contrato que o LinkedIn firma com seus usuários, com dez seções e dezenas 
de cláusulas, exemplifica o escopo da autorização. O primeiro parágrafo da seção 3, 
“Direitos e Limites”, traz a seguinte condição (no filme, é apresentada a versão em 
inglês deste mesmo trecho):  

 
Entre você e o LinkedIn, o conteúdo e as informações que você enviar ou publicar 
nos Serviços pertencem a você e você unicamente concede ao LinkedIn a seguinte 
licença não exclusiva: um direito mundial, transferível e sublicenciável de utilizar, 
copiar, modificar, distribuir, publicar e processar as informações e o conteúdo que 
você fornecer por meio de nossos serviços, sem qualquer outro consentimento, aviso 
e/ou compensação para você ou terceiros. 

	
O escopo de definições como “sublicenciável”, “processar” e “compensação”,  

tais como constam no contexto do contrato de usuário LinKedIn, é familiar aos 
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profissionais que atuam no campo do Direito. Parece improvável um leigo 
compreender todos os desdobramentos jurídicos destes termos sem o auxílio de um 
advogado. Mas, se o texto do contrato é complexo e suas implicações legais são 
múltiplas, a estrutura do procedimento de aceite nas plataformas é elementar. Na tela 
do computador, constam o contrato trazendo os termos de serviço e a política de 
privacidade, com somente as primeiras linhas disponíveis (as demais ficam fora da 
visão inicial do usuário e devem ser percorridas com o cursor) e um botão ou caixa de 
resposta que traz frases como “Li e concordo” e “Aceito”. Ao clicar no local indicado, 
o contrato é firmado e o serviço pode ser utilizado. A tela também oferece a opção 
“Não concordo” – neste caso, o acesso é vetado. Se o cliente não concordar com os 
termos do serviço e política de privacidade, não poderá utilizar a plataforma. O 
processo pode levar alguns segundos, ocorre antes do usuário começar a se relacionar 
com a empresa e só voltará a receber atenção do consumidor no caso de haver 
atualização.  

Assim, a obra do cineasta americano Cullen Hoback segue com a análise dos 
desdobramentos que contratos de estrutura aparentemente simples podem provocar 
para a privacidade e o monitoramento de ações dos usuários dentro e fora da internet, 
e faz uma avaliação do impacto das cláusulas dos acordos para o desenvolvimento de 
uma indústria global de vigilância de informações. É possível perceber na perspectiva 
exposta por Hoback um diálogo com conceitos propostos por Barber, Sandel e 
Bauman, tais como Sociedade confessional, Utilitarismo, Responsabilidade 
corporativa e Economia do engano.  

“Terms and conditions may apply” faz uma breve retrospectiva sobre a 
consolidação dos termos de serviço e política de privacidade digitais, observando se 
tratar de um procedimento relativamente novo na indústria do entretenimento e das 
comunicações, surgido com a internet comercial. Nunca havia sido necessário assinar 
termo de uso com companhias de telefonia para utilizar linhas fixas, ou com editoras, 
para ler livros – e estas corporações não comercializavam abertamente os dados de 
seus clientes. A empresa americana Pizza Hut foi pioneira na coleta de dados de 
usuários na internet: em 1994, começou a aceitar pedidos on-line para entregas, 
armazenado informações de nome, endereço, forma de pagamento e preferências dos 
clientes. A partir de então, os termos de uso e políticas de privacidade surgiram para 
informar aos consumidores on-line como seus dados poderiam ser utilizados pelas 
empresas.  

O filme destaca o primeiro caso conhecido de comércio de informações 
pessoais nos Estados Unidos, ocorrido em 2000 com a falência da empresa de 
brinquedos Toymart e a venda dos dados de 195 mil clientes cadastrados. A partir 
deste caso, vários projetos de lei foram apresentados no Congresso americano em 
2001, para proteger a privacidade dos cidadãos. Mas naquele mesmo ano, uma nova 
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legislação cancelaria todas as instâncias jurídicas que garantiam sigilo de informações 
pessoais. Após os atentados terroristas de 11 de setembro, o Patriot Act (Lei Patriota) 
decretado pelo presidente George Bush permitiria que órgãos de segurança do 
governo interceptassem comunicações de pessoas supostamente envolvidas com 
terrorismo, sem necessidade de autorização judicial. O cineasta Cullen Hoback frisa 
que a coleta de dados exigida pelo Patriot Act possibilitou o início de um novo 
modelo de negócios das corporações on-line e o início da internet como a conhecemos 
hoje.  

O que leva milhões de usuários a firmar contratos com corporações de grande 
porte nos quais eles ocupam a posição mais frágil? Zymunt Bauman (2008, p.8) 
argumenta que os inventores das redes eletrônicas “podem vangloriar-se de terem 
satisfeito uma necessidade real, generalizada e urgente”. Segundo o sociólogo 
polonês, as plataformas digitais “teriam tocado em um nervo exposto e tenso que há 
muito esperava o tipo certo de estímulo: o intercâmbio de informações pessoais”.  A 
satisfação de uma carência pré-existente explicaria a adesão massiva de usuários de 
diferentes países, culturas, faixas etárias e níveis de instrução a firmar contratos com 
grandes corporações globais, com vistas a garantir acesso a ambientes de 
compartilhamento da vida íntima, configurando o que Bauman (2008, p. 9-10) chama 
de “Sociedade confessional”: 

 
Uma sociedade notória por eliminar a fronteira que antes separava o privado e o 
público, por transformar o ato de expor publicamente o privado numa virtude e num 
dever públicos, e por afastar da comunicação pública qualquer coisa que resista a ser 
reduzida a confidências privadas, assim como aqueles que se recusam a confidenciá-
las. 

 
Se, como argumenta Bauman (2008, p. 8-9), “levar a vida social 

eletronicamente mediada não é mais uma opção, mas uma necessidade do tipo ‘pegar 
ou largar’ ”, a condição de fornecimento de dados pessoais possivelmente pode ser 
encarada como mera formalidade de entrada no ambiente de socialização das 
plataformas on-line, hoje obrigatório. Compra-se acesso, gratuito ou não, com a 
moeda dos dados particulares. As implicações jurídicas deste acordo ocupariam 
posição secundária quando comparadas à importância de realizar um desejo que há 
muito aguardava ser satisfeito.  

Considerando tal contexto – o forte desejo de compartilhar a vida íntima, a 
participação on-line ser uma condição quase obrigatória de socialização e a rejeição 
daqueles ausentes da redes eletrônicas –, compreende-se que a maioria dos usuários 
tenda a não ler os contratos com os quais declara legalmente concordar. O filme 
acrescenta a esse contexto uma dimensão temporal, ao estimar que, caso fossem ler 
todos os acordos on-line que assinam, usuários de internet levariam cerca de 180 
horas por ano para completar a tarefa.  
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Apesar disso, as corporações parecem insistir que estão disponibilizando 
acordos compreensíveis ao público em geral. O documentário traz trechos de uma 
audiência no Congresso americano sobre uso de dados pessoais por empresas de 
internet, ocasião em que a Apple foi questionada sobre o número de usuários que 
lêem os termos antes de aceitá-los. A representante da corporação declarou: “Não 
podemos garantir que as pessoas leram os termos, mas sim que elas concordam com 
eles. Tentamos manter o texto curto e em linguagem clara.” O filme ressalta a ironia 
no fato da Apple chamar de “curto e claro” um texto que costuma ser imenso, traz 
dezenas de cláusulas, emprega jargão jurídico e faz uso de prágrafos inteiros em letras 
maiúsculas. “Digitar todas as palavras em caixa alta, corpo pequeno e em fonte sem 
serifa torna-as ilegíveis. O texto vira uma textura de palavras sem espaço entre elas”, 
assegura o tipógrafo Brian Lawler, tipógrafo, em entrevista ao diretor Cullen Hoback 
sobre o design da informação nos contratos on-line.  

A reflexão de Michael Sandel sobre a doutrina utilitarista, fundada pelo 
filósofo inglês Jeremy Bentham, colabora para iluminar o contexto destacado pelo 
documentário americano. O preceito de Bentham (SANDEL, 2012, p. 48) – “o mais 
elevado objetivo da moral é maximizar a felicidade, assegurando a hegemonia do 
prazer sobre a dor” – ajuda a entender a atitude dos usuários de internet. Aceitar os 
termos de serviço e política de privacidade pode ser tido como uma atitude utilitarista 
que maximiza o prazer de levar a vida eletronicamente mediada e minimiza a dor da 
exclusão social e da invisibilidade dos que não participam das plataformas de 
compartilhamento.  

Sandel (2012, p. 48) acrescenta uma pergunta: “Se somarmos todos os 
benefícios dessa diretriz e subtrairmos todos os custos, ela produzirá mais felicidade 
do que uma decisão alternativa?” Nesta conjuntura, os benefícios sociais e pessoais da 
adesão parecem produzir mais felicidade do que a decisão alternativa da discordância 
com os termos do contrato, levando à invisibilidade do usuário. Tal postura utilitarista 
também colaboraria para minimizar as implicações legais dos contratos. O 
documentário divulga uma pesquisa do Wall Street Journal sobre as consequências de 
assinar contratos sem ler, o que causaria um prejuízo de 25 bilhões de dólares aos 
consumidores, devido às cláusulas escondidas em letras miúdas de contratos. 

 O documentário mostra que empresas como Facebook e Google agem de 
forma mais abrangente do que qualquer programa de espionagem estatal. Além de 
comercializar os dados de usuários,  os conglomerados de internet podem fornecê-los 
a governos em caso de investigação, prevenção ou ação contra atividades ilegais. “A 
National Security Agency (NSA) e a CIA são gratas a estas corporações, pois 
facilitam muito o seu trabalho”, diz um entrevistado. Em outra cena, o CEO do 
Google, Eric Schmidt, afirma que a prática de reter as informações dos usuários não 
seria uma decisão de sua empresa, mas uma questão de política pública, forçada por 
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diferentes governos, de diferentes modos. O filme apresenta um cenário amplo da 
“indústria de vigilância de informações” que surgiu a partir deste cenário, mostrando 
algumas empresas parceiras das plataformas de internet que cruzam dados e perfis de 
consumo de usuários, e os vendem.  

Vale frisar que o modelo de negócios das plataformas de internet é 
fundamentado no uso dos dados pessoais de seus usuários, seja para venda de 
publicidade direta ou comercialização a terceiros.  Ou seja, as empresas on-line 
transformam os dados pessoais dos usuários em mercadorias. O filme mostra a forte 
atuação de lobistas das empresas de tecnologia junto ao governo americano em prol 
do que classificam de “uso legítimo das informações fornecidas pelos usuários”, de 
maneira a não prejudicar os bilionários modelos de negócio do setor. Somente no 
trimestre compreendido entre julho e setembro de 2016, a receita do Facebook foi 
superior a US$ 7 bilhões (R$ 22 bilhões), sendo 1,79 bilhão de usuários ativos no 
período, segundo reportagem do site G1. 

É possível levantar um questionamento ético quanto ao posicionamento destas 
empresas. Ainda que os contratos firmados na internet sejam feitos de forma 
juridicamente válida, com a anuência dos consumidores, é oportuno evocar o conceito 
de Responsabilidade corporativa exposto por Benjamin Barber (2009, p. 328), uma 
vez que ele parece faltar cronicamente nas relações contratuais do ambiente das 
plataformas de compartilhamento: 
 

No lado da demanda, o “consumismo cívico” espera “capacitar” os consumidores 
genuinamente, tornando-os compradores cuidadosos e responsáveis que usam o 
poder do consumo coletivo para moldar o que é vendido e como é vendido. (...) No 
lado do suprimento, a mesma lógica considera os ideais de “responsabilidade 
corporativa” uma estratégia na qual os produtores tomam atitudes cívicas enquanto 
comandam seus navios corporativos, conduzindo suas empresas para longe dos 
abusos óbvios e do egoísmo lucrativo. 

 
 
O filme de Cullen Hoback mostra como as empresas de internet posicionam-se  

distantes dos ideais de Responsabilidade corporativa e como a prática de coleta de 
dados dos clientes tangencia o que Sandel chama, no trecho acima, de “egoísmo 
lucrativo”. Também expõe a vulnerabilidade dos usuários, que parecem estar longe 
dos preceitos de cuidado e responsabilidade que caracterizam o consumismo cívico. 
Outro mérito do documentário é questionar um eventual papel regulatório do estado 
em meio à ação das grandes corporações de internet, cujas regras de conduta podem 
trazer inúmeros problemas aos consumidores. Ao apontar o enorme valor de mercado 
de informações pessoais e mostrar como o anonimato não é rentável, “Terms and 
conditions may apply” confirma a avaliação de Benjamin Barber (2009, p. 349): “a 
vida cívica reduz o lucro.”  
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Por fim, é válido evocar o conceito do consumismo como “economia do 
engano”, conforme preconizado por Zygmunt Bauman (2008, p. 65, grifo do autor): 

 
Além de ser um excesso e um desperdício econômico, o consumismo também é, por 
essa razão, uma economia do engano. Ele aposta na irracionalidade dos 
consumidores, e não em suas estimativas sóbrias e bem informadas; estimula 
emoções consumistas e não cultiva a razão. Tal como ocorre com o excesso e o 
desperdício, o engano não é um sinal de problema na economia de consumo. Pelo 
contrário, é sintoma de sua boa saúde e de que está firme sobre os trilhos, é a marca 
distintiva do único regime sob o qual a sociedade de consumidores é capaz de 
assegurar sua sobrevivência.  

 
 

O documentário expõe, sob os variados ângulos expostos neste ensaio, a 
inserção dos contratos digitais de uso e privacidade na engrenagem consumista. A 
falta de decisões sóbrias e a pouca informação dos consumidores – ou seja, aquilo que 
Bauman chama, no trecho citado, de “irracionalidade” –sustentam o modelo de 
negócios das plataformas de compartilhamento on-line. Deste modo, pode-se 
considerar que os 93,2 milhões de usuários de redes sociais que o Brasil acumulava 
em 2016 são sintoma de boa saúde e marca distintiva de sucesso.  
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