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RESUMO  

Este trabalho discute a atuação de grandes empresas de tecnologia no Sistema Internacional e 

como se relacionam com os Estados e a sociedade civil global no mundo pós-Guerra Fria. A 

análise toma como objeto a atividade das multinacionais Microsoft, considerando as ações de 

seu cofundador, Bill Gates e a atuação da organização internacional Bill & Melinda Gates 

Foundation, e a Google, por meio de ações do seu ex-CEO, hoje em postos governamentais, 

Eric Schmidt. Tomando-as como atores internacionais não-estatais buscando impor uma agenda 

de interesses relacionada aos seus negócios. Em um cenário de crise global, tomando como 

campo a pandemia do COVID-19, discute-se o papel que as Big Techs assumiram de aliadas à 

remediação de uma urgência mundial, ao passo em que aceleram a implementação de um futuro 

tecnológico que já se mostrava uma tendência desde a ascensão dessas empresas.  

  
PALAVRAS CHAVE: Multinacionais; Tecnologia; Autonomia Estatal; Pandemia; COVID-
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INTRODUÇÃO  

Nos anos da Guerra Fria, a ordem mundial vigente no sistema internacional era bipolar, 

em que o mundo se dividiu sob influência de dois diferentes polos de poder: de um lado os 

Estados Unidos e do outro a União Soviética. Com o fim desse cenário e a derrocada soviética 

nos anos 90, uma nova ordem mundial emergiu e no pós-Guerra Fria, sendo possível identificar 

novos polos de poder, com novas potências econômicas emergentes, ainda que os Estados 

Unidos representassem uma força evidente, tanto em termos econômicos, quanto militares – 

ajuste que alguns especialistas nas áreas de Geopolítica e Relações Internacionais apontam 

como uma ordem unimultipolar. O sistema internacional também foi impactado com o avanço 

de atores internacionais que já tinham participação antes da Guerra Fria, mas que no período 

posterior à ela, impulsionaram suas atividades com os recursos advindos das inovações 

tecnológicas que ascendiam contemporaneamente, como o boom da internet.  

Discute-se neste trabalho a atuação das multinacionais na nova ordem mundial, que 

como atores internacionais não-estatais, avançam em influência e relevância no sistema 

internacional. A análise estabelece o cenário pós-Guerra Fria e como essas multinacionais, 

sobretudo na área de tecnologia, formulam as interações políticas, sociais e econômicas. Com 

o êxito do capitalismo sobre a URSS no fim da Guerra Fria, esse sistema econômico se 

propagou pelo mundo e novos formatos surgiram, acompanhando as transformações 

decorrentes das inovações digitais, como é abordado no primeiro bloco de discussão o 

surgimento do conceito de capitalismo de vigilância.  

O setor de tecnologia rapidamente se tornou o mais rico no mercado mundial e, 

incontestavelmente, o poder econômico é um fator relevante no jogo de influências do sistema 

internacional. Grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, acumulam receitas que 

ultrapassam o PIB de nações inteiras e, é sob essa ótica que o segundo bloco deste artigo discute 

o poder que essas corporações detém e como ele é refletido na autonomia tanto dos Estados, 

quanto dos indivíduos inseridos no ciberespaço dominado por essas Big Techs, com ênfase nas 

atividades da Microsoft e Google, que possuem grande influência internacional em questões 

que competem tradicionalmente ao governo nacional, como saúde, educação e desenvolvimento 

social, mas não mais se restringem a ele.  

A pandemia do COVID-19 mobilizou atores internacionais em diversas áreas para tratar 

um quadro emergencial e insólito para o século XXI. Como o objetivo de enriquecer a análise, 

o terceiro bloco trata do cenário da crise sanitária, circunstanciada pela pandemia, que culminou 

em uma crise global. A mobilização dos atores internacionais é interessante para atender à 



  

  

  3  

urgência da sociedade civil global em meio à um cenário crítico, no entanto não se deve deixar 

de analisar que há o interesse em executar suas agendas de interesses que, dadas as 

circunstâncias, podem convergir em um arranjo, destacando a transterritorialização do poder 

que esses atores detêm. Para melhor ilustrar este arranjo, faz-se referência à jornalista Naomi 

Klein (2020) ao discorrer sobre as estratégias do governador de Nova York, Andrew Cuomo, 

no enfrentamento à pandemia no estado estadunidense, ao citar suas parcerias executivos de 

grande escalão do Vale do Silício1 como Eric Schmidt (ex-CEO do Google) e Bill Gates 

(executivo e cofundador da Microsoft). Observa-se também neste bloco as diferentes 

abordagens do capitalismo de vigilância que, em 2001 se impôs com uma premissa patriótica 

em nome da segurança nacional nos Estados Unidos e, em 2020, se impõem em escala global, 

em prol da sobrevivência humana no combate ao novo coronavírus.  

A atuação das Big Techs envolve a capacitação de seus algoritmos para entregar valor 

em seu modelo de negócio, essencialmente pautado na coleta e tratamento de dados que são 

constantemente alimentados pelos usuários de suas plataformas. Os dilemas pertinentes ao uso 

e a um futuro pós-pandêmico em que os produtos dessas grandes corporações tecnológicas são 

imprescindíveis para o “funcionamento da vida” são abordados no último bloco de discussão, 

juntamente com as propostas regulatórias para a contenção do domínio das Big Techs a julgar 

pela catalização de uma realidade tecnológica que já existia sob a justificativa de 

“desburocratização” da vida, mas que, em um cenário de crise como o moldado pela pandemia 

de COVID-19, é impulsionada pela adoção das inovações tecnológicas no cotidiano não 

somente por opção dos indivíduos, mas por uma necessidade atrelada ao imediatismo e que 

catalisou a implementação de um futuro permanente que já era idealizado por grandes figuras 

no mundo da tecnologia.  

  

A GLOBALIZAÇÃO, O CENÁRIO PÓS-GUERRA FRIA E OS ATORES NÃO- 

ESTATAIS DA TECNOLOGIA  

O mundo globalizado levantou questionamentos sobre a autonomia não só do Estado- 

nação, mas do próprio indivíduo em sociedade inserido nesse contexto. Para melhor 

compreender como a globalização aufere tamanha atribuição, é preciso reconhecer os 

 
1 O Vale do Silício é o apelido de uma região da baía de São Francisco na Califórnia, EUA, onde estão situadas 

as sedes de grandes empresas globais de tecnologia, como Microsoft, Facebook e Google.  
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protagonistas neste processo: as grandes empresas de tecnologia. É interessante apontar que 

parte da definição de globalização traz a noção do desencadeamento de atos a partir de uma 

conduta praticada em locais e tempos distantes, uma vez que as relações sociais foram escaladas 

em proporções planetárias, mas ao refletir sobre a pavimentação do caminho para que de fato 

esse fenômeno fosse possível, não se pode deixar de mencionar o desenvolvimento tecnológico 

e a fluidez do ciberespaço.  

Quando se fala em Relações Internacionais, é imprescindível considerar quem são as 

figuras envolvidas na construção de tais relações. A literatura da área considera em seus 

conceitos atores estatais e não-estatais como os responsáveis pelas interações que extrapolam 

os limites domésticos. Entre os atores não-estatais, está o conceito de Companhias 

Multinacionais ou  

Transnacionais (CMNs) que, segundo definição da autora Cristina Soreanu Pecequilo, são 

empresas que ainda que tenham uma origem e sede em um país específico, possuem atividade 

que vai além, ou seja, cumprindo uma agenda dentro do sistema internacional e atuando em 

outros países deste2.  

E as multinacionais, amparadas por seu poder econômico, certamente se constituem em 

lobbies de peso, as demandas destes lobbies são, na maioria das vezes, contrárias aos 

interesses do Estado [...] Existe, (...), uma relação de autonomia e dependência entre os 

Estados e suas CMNs, apesar de seu caráter privado. As CMNs possuem procedimentos e 

interesses próprios, mas a despeito de sua crescente autonomia financeira, elas ainda 

dependem no campo político das leis dos Estados. Ao longo dos anos, entretanto, elas têm 

aumentado seu poder de influência nos processos decisórios por meio de lobbies, visando 

maior independência. (PECEQUILO, 2012: 81).  

  

O cenário pós-Guerra Fria, muito alinhado com a tecnologia, traz à discussão a presença 

de muitas empresas com tamanha atuação cujas receitas ultrapassam o PIB de diversos países. 

Especificamente para a análise proposta, é interessante trazer à luz as empresas multinacionais 

na área de tecnologia em si, como é o caso do grupo das Big Techs, termo associado às empresas 

Google, Facebook, Apple, Amazon e Microsoft.  

A tecnologia se faz presente no cotidiano de mais de 5 bilhões de pessoas pelo mundo, 

sendo esse o número de pessoas com um aparelho de telefone celular, segundo informação do 

relatório Economia Móvel de 2019 da GSMA3. O mesmo relatório aponta também que o 

 
2 PECEQUILO, C. S. Introdução às Relações Internacionais: Temas, atores e visões. 9. Ed. – Petrópolis, 

RJ:  

Vozes, 2012, p. 74  
3  A GSMA ou GSM Association (GSM sendo originalmente Groupe Spécial Mobile) é uma organização 

representante dos interesses das operadoras de redes móveis ao redor do mundo, contando com a participação de 

mais de 750 operadoras além de outras 400 empresas do ramo.  
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montante avaliado, 43% do total de telefones tem padrão de conexão 4G, ou seja, cerca de 3,4 

bilhões de usuários com uma conexão que prioriza o tráfego de dados (áudio, texto, vídeo, foto) 

na internet. Isso se tratando apenas do recorte de aparelhos móveis, esses que são tão pessoais 

hoje em dia quanto um cartão de crédito. A presença tão íntima da tecnologia com a sociedade 

civil é um traço desse contexto de globalização que é vivido atualmente e, falando em 

intimidade, essa é a era em que dados pessoais estão apenas a cliques de distância.  

  A velocidade com que o indivíduo é bombardeado de informações só não impressiona 

pois já é parte latente da realidade, os seres humanos utilizam da tecnologia para trocar e 

compartilhar essas informações e exploram esse meio como mais uma forma de exercer sua 

sociabilidade. As redes sociais são mais do que uma maneira de manter o contato com aqueles 

com quem convive, mas extrapolou essa esfera local para dar espaço a uma rede ampla e 

globalizada, unindo diferentes pessoas através de propósitos, interesses e ideologias similares. 

É interessante pensar nesse entrelaço de pensamentos compartilhados como uma ferramenta 

antropológica de análise social, onde tudo fica registrado e pode constantemente ser consultado 

– mais uma característica do “mundo-como-um-todo” de Robertson que Siqueira faz citação 

em sua análise:   

[...] o que possibilitou sentirmos o mundo-como-um-todo?; o que permitiu a realização da 

metáfora de McLuhan da "aldeia global"? A percepção deste "todo" só foi possível graças ao 

desenvolvimento das novas tecnologias (toda a tecnologia de produção e reprodução do 

simulacro), as quais mexeram profunda e irreversivelmente com as duas categorias básicas 

da existência humana - o tempo e o espaço. (SIQUEIRA, 2002: versão online4).  

  

O meio pelo qual a globalização se faz presente no cotidiano é a tecnologia componente 

das conexões, internet e suas redes, tornando aqueles que são responsáveis pelo seu constante 

funcionamento os detentores de grande influência e relevância no mundo como é conhecido 

hoje. Esse espaço, mencionado por Siqueira como uma categoria básica da existência humana, 

é agora o meio em as interações acontecem, e considerando que grande parte da população 

mundial está apta a interagir neste, a ideia de “aldeia global” não só ressoa em nossa realidade, 

como configura uma grande atmosfera para exercício de influência. Há de se considerar, porém 

 
4 SIQUEIRA, Holgonsi Soares Gonçalves. Globalização e Autonomia - os limites e as possibilidades. In: 

Extensão Rural- Revista do Mestrado em Extensão Rural. Santa Maria: UFSM, n8, jan-dez. 2002. Paginação 

indisponível.  

Versão online disponível em: <https://www.angelfire.com/sk/holgonsi/globoautonomia.html>. Acesso em: 31 

mai. 2021. Todas as citações desse texto são referências da versão online.  

http://www.angelfire.com/sk/holgonsi/globoautonomia.html
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que a influência não é direta e equipolente para todo e qualquer indivíduo dentro dessa grande 

massa que tem acesso à internet, mas sim que há uma “categorização” a partir da exposição, 

atividade, entrosamento, percepção e interesses de cada indivíduo online. Ainda assim, se nesse 

espaço as interações são documentadas em log de dados que armazenam seus históricos, 

aqueles que detém o acesso a esse histórico são também detentores de informações oportunas a 

quem interessar – seja a interação uma expressão de desejo de consumir algum produto, sendo 

esta informação oportuna aos anunciantes de tal produto; seja a interação uma expressão 

criminosa ou de ameaça, sendo agora uma informação oportuna às instituições responsáveis 

pela manutenção da segurança.  

  As Companhias Multinacionais são engrenagens em um sistema capitalista e sua 

estrutura inevitavelmente almeja o lucro, posto que este é o principal objetivo desse sistema 

econômico por definição. O papel desempenhado pelas CMNs como ator internacional não 

exclui o core das empresas inseridas no contexto do capital. É partindo dessa premissa que não 

causa espanto que grande parte do tráfego de dados na internet seja monetizado de alguma 

forma, cultivando uma relação econômica em que uma parte, a detentora dos dados, 

comercializa o seu algoritmo e as informações coletadas à uma outra parte, que utiliza dessas 

informações para emplacar um interesse próprio, como a venda de um produto ou serviço que 

presumivelmente fará sentido para o público impactado e cirurgicamente selecionado a partir 

de seus dados compartilhados na rede. No mundo tão profundamente capitalizado e globalizado, 

essa relação de negócio, ao se estabelecer entre empresas privadas, pode-se associar à prática 

de veicular comerciais publicitários na televisão. A ressalva que se faz dentro dessas 

circunstâncias é da possibilidade de uma das partes não ser uma empresa de interesse privado, 

mas sim uma instituição estatal de interesse público que, muito além de propagandas políticas, 

se capacita para utilizar os mecanismos algorítmicos a favor de uma agenda velada.  

Dentre as Big Techs mencionadas, Google é uma empresa que trafega uma imensa 

quantidade de dados em diferentes aspectos da vida dos seus usuários, considerando que a além 

do mecanismo de busca para literalmente qualquer tópico dentre da internet no geral 

(desconsiderando aqui as atividades da deep web e suas nuances), o Google também oferece os 

serviços individuais de agenda, e-mail, bloco de notas online, entre diversos outros. Há clareza 

então que não só a empresa trafega esses dados como também há novos dados sendo produzidos 

diariamente e assim segue a tendência da rota que a evolução tecnológica tem traçado até aqui.  

O modelo de negócio das empresas de tecnologia é o mais lucrativo da história. A 

pesquisadora Shoshana Zuboff popularizou o termo “capitalismo de vigilância” a partir da 
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análise realizada em seu livro The Age of Surveillance Capitalism [A Era do Capitalismo de 

Vigilância] trazendo à luz essa mercantilização do comportamento humano através do acúmulo, 

tratamento e condicionamento de dados em suas plataformas. Esse modelo se fez possível 

considerando o cenário de globalização do fim do século XX e sua forte tendência neoliberal 

individualista, o desenvolvimento tecnológico foi mais uma engrenagem para fazer acontecer a 

máquina comercial e publicitária que se tornou o meio digital, com conteúdo individualizado 

para consumo de públicos específicos e cuidadosamente selecionados a partir dos dados 

captados. Os registros das atividades online, somados a recursos de geolocalização e 

reconhecimento facial, por exemplo, compõem o que pode ser entendido como tecnologia de 

vigilância. Esse é o tipo de tecnologia que parece tão inofensiva, trazendo uma premissa de 

aumento de eficácia e agilidade para processos do dia a dia, mas que acabam por permitir um 

controle massivo do cotidiano da sociedade.  

O autor Luís Suarez-Villa argumenta sobre o surgimento de uma “nova versão do 

capitalismo”: o tecnocapitalismo. Considerando a globalização somada às novas formas de 

organizações corporativas, o autor segue uma linha teórica relacionando a evolução do 

capitalismo junto à ciência e tecnologia (SUAREZ-VILLA, 2012). O tecnocapitalismo 

corrobora com a ideia de capitalismo de vigilância proposta por Zuboff, partindo do 

entendimento que ambos apontam como “nova máquina” por trás do capitalismo as tecnologias 

computo- informacionais e a grande quantidade de dados armazenados, explorados e 

mercantilizados. Cabe acrescentar à análise, uma colocação do autor Evgeny Morozov também 

sobre o tema, aprofundando a relação do conceito com o desdobramento do capitalismo 

neoliberal e, apontando que há um padrão distinto de exploração no capitalismo de vigilância 

que se caracteriza em diferentes formas a depender do território e população em análise, ou 

seja, há um padrão para os grandes centros de poder e consumo e um outro quando trata-se de 

áreas periféricas e compelidas da produção (MOROZOV, 2019).  

O tecnocapitalismo de Suarez-Villa ganha um complemento com a visão de Zuboff 

sobre o poder de capitalização da vida humana através de um modelo que já domina o mercado 

global, a notar pelo faturamento da Big Tech, que superam PIBs de nações inteiras.  

Hoje, globalização é uma plataforma e veículo para espalhar uma nova versão do capitalismo 

profundamente baseada em tecnologia e poder corporativo. É uma nova versão do 

capitalismo com uma projeção global que possivelmente deve se tornar uma marca registrada 

do século XXI, ao passo que transforma nossa existência, o jeito que nos relacionamos com 



  8  

a vida e a natureza, nossa governança e nossa sobrevivência como espécie. (SUAREZ-

VILLA, 2016: 1. Tradução Própria.)  

  

O trecho extraído da análise de Suarez-Villa traz uma reflexão interessante sobre a 

globalização e a promoção desse novo formato de capitalismo, que corrobora com a visão de 

Shoshana Zuboff, principalmente no impacto gerado na sociedade ao longo prazo. Ambos 

autores levantam a mudança genuína de referências e, literalmente “transformação da nossa 

existência” a partir do modelo de capitalismo vigente no século 21. Zuboff expõe uma 

provocação sobre como as Big Techs cultuam um modelo de negócio que agencia o futuro das 

pessoas, através de suas transações, similar à reflexão de Suarez-Villa ao apontar as 

transformações permanentes desse projeto capitalista até então bem sucedido.  

E como, na prática, o impacto desses atores internacionais impulsionados pela 

globalização, tem afetado a sociedade? Há indícios de que a enorme coleta de dados somada 

aos mecanismos de tratamento deles para fins publicitários permitiram que os anúncios 

extrapolam a esfera do consumo, afetando também a forma de fazer política. O marketing 

político tornou-se uma ferramenta estratégica na internet para definir cursos de eleições, o que 

sugere um risco maior aos países democráticos. Há casos como o da empresa Cambridge 

Analytica, que em 2016 fez uso das informações de milhões de perfis do Facebook a fim de 

influenciar de alguma forma os resultados da eleição estadunidense e do plebiscito do Brexit, 

no Reino Unido, dobrando a política de privacidade e utilizando os dados de forma ilegal.  

Retomando a atuação por definição das Companhias Multinacionais, Pecequilo 

evidencia o lobby que essas empresas constituem, atuando muito próximo aos governos em prol 

de suas agendas. No caso das Big Techs, os lobbies estão presentes como em qualquer outra, 

mas a atuação dessas CMNs se difere na sua indústria fundamentalmente conectada à inovação. 

Há particularidades que sequer possuem uma regulação própria, que vão sendo moldadas e 

discutidas ao passo que os eventos já repercutiram de alguma forma na sociedade. O próprio 

caso citado da empresa Cambridge Analytica ecoou em investigações, e ao final, não foi o único 

escândalo relacionado ao uso dos dados voluntariamente fornecidos pelos usuários de redes 

sociais. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal abriu inquérito para investigar o uso de redes 

sociais para disseminação de informações errôneas, as chamadas “fake news”, que tiveram um 

papel a desempenhar em 2018, influenciando o curso da eleição no país. A manutenção da 

democracia em sua essência depende de autonomia e liberdade individual, em sua conceituação 

liberal característica do modelo democrático difundido no pós-Guerra Fria e, ao perceber o 

potencial de molde da existência em si de um indivíduo inserido nesse contexto que o manuseio 
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dos dados coletados fornece a quem queira investir, levanta um sinal de alerta aos governos 

sobre a responsabilização das grandes empresas de tecnologia por trás da compilação desses 

dados em primeiro lugar.  

Sem dúvidas, o ciberespaço tomou uma proporção gigantesca como mais um setor de 

atuação no sistema internacional e os atores internacionais estão presentes nesse espaço que 

tanto haveria de oferecer para operacionalização de suas agendas, e com a popularização da 

internet, especialmente na escalada durante o século XXI, mais e mais atores atuam nesse 

cosmo. Fez-se necessária a securitização5 desse espaço em razão dessa ampla atuação, uma vez 

que o tráfego de dados mencionado também envolve informações sigilosas e estratégicas de 

tais atores e, cabe destacar, dados confidenciais de Estados que caso expostos, reverberariam 

no sistema internacional, como por exemplo o caso dos materiais vazados do governo 

estadunidense, especificamente da Agência de Segurança Nacional (NSA), revelando coleta de 

dados eletrônicos de nações, inclusive aliadas aos Estados Unidos, como Alemanha e Brasil.  

A partir dos documentos divulgados por [Edward] Snowden, descobriu-se a capacidade da 

NSA em coletar dados em escala global. Em apenas um mês, uma unidade da agência, a 

Global Access Operations, era capaz de recolher mais de 97 bilhões de e-mails e 124 bilhões 

de chamadas do mundo inteiro, sendo destes, 500 milhões de dados coletados da Alemanha, 

2.3 bilhões do Brasil, e 135 bilhões da Índia (Greenwald, 2014). Esta capacidade é indicativa 

do poder destas agências e do poder que a informação lhes confere, ao tornarem-se atores 

privilegiados em matéria de decisão política. (SQUADRANS, 2017: 57)  

A conjuntura atual já entende o ciberespaço como tema de segurança nacional. A 

atuação das Big Techs, no entanto, ainda é questão de debate em várias esferas. A sociedade 

como um todo cultivou uma dependência tecnológica, pensando na praticidade das ferramentas 

digitais para fins de planejamento, comunicação, entre outros motivadores, e estando governos, 

corporações e indivíduos fazendo uso desse meio, há uma preocupação com os desdobramentos 

do manejo dos dados trafegados. Um reforço de atenção às preocupações latentes no momento 

atual é a visível repercussão do rastro que o direcionamento dos algoritmos tem deixando na 

sociedade, esculpindo opiniões que refletem não só nas mudanças de comportamento enquanto 

indivíduo, mas ativamente nas tomadas de decisão que impactam o coletivo.  

 
5 O conceito de Securitização, no contexto das Relações Internacionais, refere-se ao processo de transfiguração 

de algum tema em uma questão de segurança (BUZAN, 1998: 25). O processo é conduzido pela atuação do 

Estado que, por meio de uma iniciativa de securitização, busca a legitimação de uma atenção, por vezes 

desproporcional, que a tratativa do tema receberá a partir da priorização em nome da segurança nacional.  
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O sistema internacional tem grandes atores não-estatais com participação ativa nas 

relações internacionais e, tal participação foi facilitada em decorrência dos avanços 

tecnológicos. Também nesse sistema, ainda atuam com predominância os Estados soberanos, 

mas que a partir dessa ascensão dos atores não-estatais da área de tecnologia, passam a enfrentar 

desafios provenientes do produto dessa indústria, como inovações e os novos recursos que, a 

depender da forma de usá-los, representam um risco para formas de governo desses Estados. 

Considerando esse contexto, é possível enxergar uma dinamização na ordem internacional no 

que compete à distribuição de poder entre esses atores. No período anterior à Guerra Fria, havia 

uma concentração de poder nos Estados como atores, e além da concentração no ator estatal, 

também havia uma concentração em Estados específicos – aqueles no chamado “centro” do 

sistema internacional, minando assim a voz e atividade dos países periféricos. A ascensão das 

multinacionais e o destaque que as empresas de tecnologia obtiveram no mercado, trouxeram 

uma dinâmica como novos atores com poder muito relevante, a ponto de desencadear 

discussões sobre normas de atuação. Ainda que novos atores tenham alterado a política 

internacional e como ela se desenvolve, a concentração do poder em si continua centralizada a 

considerar que, apesar de multinacionais, as Big Techs têm como sede países que já detinham 

poder econômico e desenvolvimento suficiente que pavimentou o caminho para que essas 

empresas surgissem. 

  
O PODER DAS CORPORAÇÕES VERSUS A AUTONOMIA: DO ESTADO E DO 

INDIVÍDUO  

Dos processos de industrialização que a humanidade presenciou, o mais recente se 

desdobra das inovações proporcionadas no pós-Terceira Revolução Industrial, com os avanços 

da tecnologia e informática – e seu crescimento exponencial extrapola a esfera no mercado uma 

vez que sua repercussão redesenhou o dia a dia da sociedade. No cenário pós-Guerra Fria, o 

capitalismo financeiro se consolidou, ao passo que novas tecnologias foram surgindo e 

possibilitando um espaçamento cada vez mais curto entre as inovações e suas respectivas 

aplicações. O tempo decorrido entre uma inovação e outra se encurtou e a velocidade de 

desenvolvimento e crescimento se tornando cada vez mais rápida em meio aos processos.  

Nos Estados Unidos, o rádio levou quarenta anos para atingir os cinquenta milhões de 

ouvintes. O mesmo número de pessoas usava o computador pessoal, apenas quinze anos 

depois de a máquina ter sido inventada. Só foram precisos uns meros quatro anos, para haver 

cinquenta milhões de americanos que usam a Internet com regularidade (GIDDENS, 2000 

apud BRASIL, 2014: 24).  
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  O modelo de negócio das Big Techs permitiu uma construção de um mercado que 

transaciona dados e, como destaca Zuboff, negocia o futuro da humanidade a partir do uso 

desses dados para cumprimento de uma agenda. Em sua publicação, o autor Holgonsi Soares 

Gonçalves Siqueira afirma que algumas das competências do Estado foram sendo 

comprometidas conforme os avanços do mercado, como essa nova fase capitalista e as 

regulações econômicas se desdobrando a partir da globalização. O autor se debruça sobre os 

traços dessa nova dinâmica assumindo uma linha argumentativa em que o poder público estaria 

cada vez mais diminuído ao passo que os moldes do capitalismo se edificam. O Estado pode 

arcar com certas amarras enquanto se depara com a versão mais robusta e “conectada” do 

modelo capitalista que seria o tecnocapitalismo, mas não necessariamente lidará com um 

enfraquecimento irreversível. Na prática, o que se observa não é exatamente uma disputa direta 

de “ou o Estado, ou o Mercado”, mas uma transterritorialização do poder incumbido em cada 

um deles, ao passo que o mercado – amplamente dominado hoje pelas empresas de tecnologia 

– se torna cada vez mais sofisticado em atuação e influência direta na sociedade. Certamente, o 

cenário pós-Guerra Fria estimula o surgimento de um novo arranjo em que não necessariamente 

o mercado sobreponha a autonomia do Estado, mas que diligenciem em conjunto em um ajuste 

que possa ser mutuamente benéfico para seus propósitos – e esperançosamente, com a 

convicção de que a sociedade civil seja a prioridade em algum grau desse novo arranjo.  

Tratando-se da globalização e seu impacto na sociedade, Siqueira traz reflexões sobre 

as críticas ao processo, além de trabalhar a ideia de autonomia nesse cenário, pensando em 

limites e possibilidades dentro das controvérsias e prosperidades vinculadas ao evento – 

destacando diferentes domínios em que a globalização transita nas discussões.  

 [...] temos também visões fragmentadas da globalização, que a compreendem apenas como 

formação de megablocos e blocos regionais de poder (domínio econômico); ou somente 

como o desenvolvimento da economia informacional (domínio tecnológico); ou um processo 

exclusivamente cultural; ou então significa apenas a vitória do mercado (domínio 

ideológico). Uma visão efetivamente crítica da globalização leva em consideração que ela é 

uma condição histórica concreta e, portanto, permeada de contradições (produtivas e não-

produtivas), que é um fenômeno multidimensional, que diz respeito não só ao domínio 

econômico, mas também ao domínio político, ao sociocultural, ao tecnológico, ao 

educacional, etc. (SIQUEIRA, 2002: versão online). 

A análise de Siqueira levanta questionamentos sobre como a globalização influencia, ou 

não, a capacidade do indivíduo na sociedade de refletir e tomar decisões por si só, questionando 

assim o impacto do processo em sua autonomia e é utilizando esse gancho que o autor traz 
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paralelos aos mencionar a autonomia do Estado-Nação no contexto global. O capitalismo global 

é certamente a chave do processo pois foi este o fomentador de um desenvolvimento 

tecnológico capacitante, e quem são os principais agenciadores do capitalismo se não as 

indústrias e seus mecanismos, como bolsas de valores, o mercado financeiro, as especulações e 

o receio de uma possível síncope financeira, aliadas às democracias liberais de grande parte dos 

atores estatais no sistema internacional?  

A atuação das transnacionais está voltada para a manutenção do capitalismo global através 

do aumento contínuo da produção e do comércio internacional, e, para garantirem o ambiente 

e as condições políticas de sua atuação, envolvem-se na política dos países hospedeiros, 

condicionando, muitas vezes, a gestão dos governos nacionais. O Estado-nação como espaço 

da regulação econômica, torna-se enfraquecido, e sua autonomia e competência, incertas. 

Isso acaba comprometendo a capacidade de coordenação política e de promoção do 

desenvolvimento por parte dos Estados, e os governos tornam-se menos efetivos na 

formulação de políticas sociais que venham ao encontro das necessidades geradas pela lógica 

do mercado. (SIQUEIRA, 2002: versão online).  

A crítica de Siqueira aponta por uma sobreposição de poderes, mas que no que se 

observa no mundo pós-Guerra Fria seria um breve equívoco. As figuras de Estado e Mercado 

estão envolvidas profundamente, estimulando uma relação quase que de interdependência 

para suas respectivas atuações. O mercado de tecnologia é atualmente o mais rico no mercado 

financeiro como um todo e o Estado é amplamente beneficiado pelos recursos inovadores 

decorrentes das atividades dessa indústria. No outro lado da moeda, está a força impositiva do 

Estado nos seus poderes legisladores e executivos. A regulação que Siqueira julga 

enfraquecida reside na verdade no “outro lado da moeda” da relação entre Estado e Mercado, 

especialmente a julgar pelo mercado tecnológico. Com a finalidade de ilustrar a prática desse 

novo arranjo entre Estado e Mercado, é válido destacar um dos programas suportados pela 

Agência Nacional de Segurança (NSA) dos Estados Unidos que conta justamente com a 

tecnologia de empresas – incluindo Microsoft e Google – para monitoramento em massa da 

população estadunidense. 

PRISM é o programa pelo qual a NSA coleta comunicações através de companhias de internet 

estadunidense, como Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Paltalk, Youtube, AOL, Skype e 

Apple. O PRISM coleta, identifica, classifica e armazena posts em chats online, e-mails, 

transferência de arquivos, telefonemas via internet, senhas e Ids, fotos, networking, vídeos, 

videoconferência e etc. O programa começou a funcionar depois da assinatura do PAA em 

2007, mas só ficou conhecido com a liberação dos documentos secretos feita por Snowden, 

em 2013, que indicavam que o PRISM era um dos principais meios usado pela NSA para a 

coleta de informação. [...] As companhias são obrigadas a passarem os dados e informações 

solicitados pelos serviços de inteligência dos EUA, em troca da imunidade em processos 

judiciários. (SQUADRANS, 2017: 55) 

A velocidade das inovações tecnológicas, como já mencionado anteriormente, é muito 

mais rápida do que qualquer precedente histórico, assim como todas as descobertas permitidas 
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pela tecnologia. Qualquer eventual conflito, seja relacionado à autonomia estatal ou não, tomará 

tempo para ser amplamente entendido, analisado e regulado sob a ótica do Estado. Talvez 

encontra-se aqui o elemento causador dessa tensão sobre uma possível sobreposição de poderes: 

o fato de que os eventos derivados das inovações tecnológicas não estão largamente previstos 

em regulações existentes.  

Em um experimento em 2019, a jornalista Kashmir Hill se propôs a passar seis semanas 

bloqueando as gigantes da tecnologia de sua vida cotidiana. No registro da experiência no 

Gizmodo6, um famoso blog pela empresa de mídia Gawker Media, Hill descreve as dificuldades 

de execução de tarefas cotidianas no decorrer de cinco semanas, bloqueando uma Big Tech por 

semana (Amazon, Facebook, Google, Microsoft e Apple) e, por fim, bloquear todas de uma vez 

no curso da última semana do experimento. A jornalista expõe diversos obstáculos para realizar 

funções digitais tão naturalizadas em nosso cotidiano, comparando o processo de  

“desintoxicação” com o programa de 12 passos para a recuperação dos alcoólicos anônimos. É 

interessante discorrer a partir desse ponto, traçando esse paralelo com uma condição de vício, 

mas principalmente, observando o quanto o experimento trouxe a sensação de dificuldade e 

frustração. As Big Techs estão profundamente inseridas no cotidiano da vida moderna e essas 

amarras são o combustível para que essas empresas continuem suprindo suas bases com os 

dados que a sociedade alimenta através do uso de suas plataformas diariamente e, é com essa 

retroalimentação que seus modelos de tratamento de dados aprendem cada vez mais a trabalhar 

com eficiência para um fim determinado na estruturação do modelo em si.  

A cientista de dados Cathy O’Neil, autora do livro Weapons of Math Destruction 

[Algoritmos de Destruição em Massa, título utilizado na publicação no Brasil] aborda a 

parcialidade dos algoritmos no meio cibernético. Em sua participação no documentário “O 

Dilema das Redes”7, a autora pontua:  

Algoritmos são opiniões embutidas em códigos e algoritmos não são objetivos. Algoritmos 

são otimizados para uma definição de sucesso. [...] se uma empresa cria um algoritmo com a 

definição dela de sucesso, o interesse ali é comercial. E geralmente, [a definição] é o lucro. 

(O’NEIL, 2020)  

 
6 HILL, Kashmir. I Cut the ‘Big Five’ Tech Giants From My Life. It was Hell. In: Goodbye Big Five. 

Gizmodo. Gawker Media. 7 fev. 2019. Disponível em: <https://gizmodo.com/i-cut-the-big-five-tech-giants-

from-my-life-it- was-hel-1831304194>. Acesso em: 22 jul. 2021.  
7 O DILEMA das redes. Direção de Jeff Orlowski. Estados Unidos: Netflix, 2020. 89 min. Disponível em: < 

https://www.netflix.com/br/title/81254224>  

http://www.netflix.com/br/title/81254224
http://www.netflix.com/br/title/81254224
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A interação do indivíduo na internet é pautada na construção desses algoritmos e no 

quanto eles são capazes de prender a atenção do usuário, nos direcionamentos que são dados a 

partir desses algoritmos e na resposta que cada indivíduo dá ao que lhe é apresentado. 

Considerando essa potência atrelada a operação de algoritmos, o seu funcionamento acaba por 

ditar, ainda que subconscientemente, alguns comportamentos do indivíduo que está em 

constante interação, alimentando uma base de dados com informações que, quanto mais 

robusta, mais assertiva é na distribuição de conteúdo que, por sua vez, está vinculada com a 

agenda impressa nos algoritmos que fazem essa máquina inteira funcionar.  

O ser humano na era do capitalismo de vigilância se entende como independente e 

exerce em plenitude sua liberdade também no espaço cibernético, em que todos os cliques e 

preenchimento de formulários de informações são uma escolha pessoal. O que não é sempre 

pensado de forma crítica é que a coleta de dados vai muito além dos dados pessoais de um 

indivíduo isolado, mas sim de um cultivo massivo de dados e metadados que combinados se 

tornam uma importante ferramenta de compreensão a nível macro e, conforme essa ferramenta 

é comercializada na forma de filtros de públicos-alvo, qualquer entidade com dinheiro é capaz 

de fazer uso dessa “pré-seleção” em prol de um objetivo pré-determinado.  

Neste contexto, é relevante assumir a profundidade do impacto que esse modelo de 

negócio desempenha no comportamento da sociedade, tanto enquanto indivíduos dentro da 

sociedade quanto na camada coletiva. A sensação de autonomia que um usuário no ciberespaço 

tem ao “fazer suas próprias escolhas” é aliada desse modelo de negócio que, na verdade, pré-

seleciona o que vai ser apresentado como conjunto de opções para que, enfim, o usuário “faça 

sua escolha”, afinal a sensação se mantém e não levanta as suspeitas de que a compilação 

premeditada para o exercício da “escolha livre” já é uma forma de controle.  

Em tempos de crise, ter uma forma de controle social velada em forma de autonomia é 

um instrumento de grande valor para os que se interessam em contorná-la, ou ainda, se 

interessam em tirar algum proveito dela. O mecanismo dos algoritmos podendo ser manuseado 

com a finalidade de modelar possíveis desfechos torna-se um valioso instrumento em meio às 

instabilidades, como, por exemplo, os casos das nações democráticas já citadas, em que o 

manejo do agrupamento e tratamento de dados foi responsável com aumentar a polarização 

nesses países e afervorar cenários políticos. É a partir dessa declaração que se satisfaz a 

relevância desse modelo em tempos de crise e no quanto é passível de influência no 



  

  

  15  

comportamento humano e, consequentemente, na forma como suas ações serão refletidas no 

coletivo da sociedade.  

Em 2020, com o avanço da pandemia do COVID-19, o mundo como um todo se viu 

frente a uma crise sanitária que foi além de qualquer outro precedente para o contexto 

contemporâneo, considerando o avanço tecnológico em tantas esferas da sociedade. Esse 

momento de crise também afigurou uma conjuntura de formação de opiniões, 

compartilhamento de conhecimento (e, infelizmente, desserviços em contraste às informações 

verificadas) e também uma modificação no meio de interação social, visto que a profilaxia mais 

certeira no combate ao vírus era então o distanciamento social. Os avanços da tecnologia 

computo-informacional foram importantes para a condução de serviços básicos durante a 

pandemia, ainda que não fosse amplamente acessível para toda a população. A adversidade 

forçou uma adesão de serviços básicos através do ciberespaço, como a telemedicina e a 

educação remota, ainda que os serviços essenciais como hospitais para atendimentos de 

emergência seguiram em funcionamento limitado.  

Novamente, é importante reforçar que a adoção das ferramentas digitais como adaptação 

para amenizar os impactos do distanciamento social não é completo e unânime, uma vez que 

há disparidades no acesso à internet e/ou aos dispositivos que permitem tal acesso já existiam 

antes da pandemia e ainda permanecem, o que traz um impacto ainda mais desgostoso para a 

desigualdade social incessante, uma vez que o privilégio do acesso à internet passou a ser 

equivalente ao acesso à educação, por exemplo, pilar essencial para promoção de uma equidade 

social. Retomando ao contexto do pandemia do novo coronavírus, coloca-se em análise a 

autonomia do indivíduo na opção de estar inserido nesse meio íntimo aos algoritmos e altamente 

influente para aqueles que o usam, em um momento em que a escolha por não utilizar significa 

um isolamento ainda mais intenso de um mundo que, se já caminhava para uma dependência 

das transformações digitais, no contexto da pandemia, se vê necessitado dessas tecnologias na 

tentativa de “seguir a vida” com segurança.  

O uso do termo segurança nesse contexto, no entanto, conflita com a sua conceituação 

inicial. Segurança implica na ausência de perigo, incertezas, em estar assegurado de que não há 

o que temer na situação. O uso das redes e do ciberespaço pode-se considerar seguro sob a ótica 

de substituição das necessidades de encontros presenciais, assegurando que não haverá nessas 

interações o risco de contágio do vírus que tão rapidamente atingiu o planeta. Porém, tendo em 
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mente a discussão aqui proposta, não se pode afirmar que ao abraçar o uso das tecnologias é 

plenamente uma forma segura de “seguir a vida”, posto que tanto das interações online afetam 

o comportamento humano e a vida cotidiana em sociedade antes da pandemia, quem dirá como 

serão os desdobramentos nas vivências no pós-pandemia.  

 

COVID-19: A IMPOSIÇÃO PELA NECESSIDADE 

O papel das empresas multinacionais como atores internacionais é inegável quando se 

identifica sua influência nas dinâmicas internacionais, considerando seu poder econômico e as 

decisões de investimento partindo daí, mas também a influência exercida na busca de mercados, 

influência sobre governos e nos regimes internacionais como um todo. Em um cenário 

pandêmico, afetando incontestadamente a totalidade do sistema internacional, as empresas 

multinacionais assumiram também uma atuação na remediação da crise generalizada instaurada 

em 2020 com a difusão do novo coronavírus pelo mundo.  

Uma doença altamente infecciosa foi detectada no final do ano de 2019 e, em menos de 

6 meses, já estava disseminada por mais da metade do globo. A COVID-19 é causada por uma 

nova variante da família do coronavírus, a SARS-CoV-2 ou Novo Coronavírus, que teve seu 

primeiro caso registrado na cidade de Wuhan, na província chinesa Hubei8 (Fundação Oswaldo 

Cruz, 2020). A doença cujos sintomas lembram inicialmente a de uma gripe, mas que 

rapidamente pode evoluir para problemas mais sérios como dificuldades respiratórias, é de 

extrema preocupação pois seu contágio tem velocidade muito superior aos estudos sobre a 

mesma. A transmissão da doença se dá majoritariamente pelo contato com secreções, como por 

exemplo gotículas de saliva, tornando a mais inofensiva das interações sociais ao vivo uma 

potencial circunstância ao contágio.  

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto 

global do novo coronavírus como uma pandemia. Já nessa data, o vírus já estava presente em 

países europeus e americanos, sobrecarregando hospitais e impulsionando uma crise sanitária 

que não se via atingir tamanha magnitude no século XXI. A área da saúde certamente não seria 

a única a ser afetada. O incógnito vírus mobilizou médicos e cientistas de todo o mundo para 

estudar a doença cuja imprevisibilidade não deixara outra alternativa profilática que não o uso 

de máscaras somado ao isolamento social. Ainda que as pesquisas sobre a COVID-19 

 
8 Em 2021, a OMS assegurou que a SARS-CoV-2 não surgiu em laboratório em Wuhan, como se pressupunha 

anteriormente. Segundo as autoridades da organização, ainda não há confirmação da origem do vírus (FIOTEC, 

2021)  
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caminhassem rapidamente, a contaminação da população mundial era exponencialmente mais 

rápida e a forma mais efetiva de contenção do contágio é promover o distanciamento social. A 

medida também foi recomendada pela OMS e adotada em massa por muitos países, provocando 

discussões sobre a repercussão da decisão e seu impacto na economia.  

Antes mesmo da pandemia de COVID-19, o mundo já enfrentava desequilíbrios 

econômicos e problemas pré-existentes decorrentes da crise econômica global iniciada em 

meados de 2008. Os choques econômicos desencadeados pela intensificação da pandemia do 

novo coronavírus aconteceram, no entanto, de forma ainda mais intensa do que na crise 

anteriormente mencionada ou até mesmo comparado à maior crise financeira do século passado, 

conhecida como Grande Depressão e se estendendo por toda a década de 1930. 9  Com 

indicadores econômicos indicando uma grave recessão, a medida mais efetiva e recomendada 

por autoridades de saúde de todo o mundo foi questionada por figuras influentes reconhecidas, 

acalorando um desvairado dilema: isolamento social versus a “saúde” da economia.  

Reconhecendo a proporção da doença em sua fácil transmissão e imprevisíveis 

desdobramentos, o isolamento social é uma ferramenta que não só estanca a potencialidade de 

difusão do vírus, mas também evita que os sistemas de saúde colapsem resultante de um grande 

número de pessoas infectadas apresentando agravantes dos sintomas e precisando de leitos nas 

Unidades de Tratamento Intensivos (UTIs) ou dependendo de aparelhos para respirar a julgar 

os problemas respiratórios como o carro chefe dos sintomas mais graves da doença. A síncope 

de todo um sistema de saúde geraria um custo econômico de gravidade incalculável a considerar 

todas essas necessidades, somado ainda à contratação de mais profissionais de saúde e lidaria 

com um cenário irrecuperável de milhares de mortes.  

O “falso dilema” foi inclusive tema de um artigo assinado por diretores do Fundo  

Monetário Internacional (FMI) e da OMS. Kristalina Georgieva, representante do FMI e Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, representante da OMS, afirmaram que  

À medida que o mundo responde à covid-19, país após país é confrontado com a necessidade 

de conter a propagação do vírus às custas da paralisação de sua sociedade e economia. Pelo 

valor nominal, há uma troca a ser feita: salvar vidas ou salvar meios de subsistência. Esse é 

 
9 O economista Nouriel Roubini aponta em um artigo publicado no Project Syndicate que consequências que nas 

crises anteriores levaram cerca de três anos para acontecer, no contexto da crise econômica desencadeada pela 

pandemia do COVID-19 se concretizaram em três semanas (2020: 1)  
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um dilema falso – se é que ele existe. Controlar o vírus é um pré-requisito para salvar os 

meios de subsistência. [...] O curso da crise global de saúde e o destino da economia global 

estão inseparavelmente entrelaçados. Combater a pandemia é uma necessidade para a 

economia se recuperar. É por isso que a OMS e o FMI estão cooperando entre si e com outras 

organizações internacionais para ajudar a atender às necessidades prioritárias dos países.10 

É necessário um esforço coletivo para o sucesso da medida de isolamento social, porém 

mais do que isso, é também dever do Estado promover condições para que suas populações 

fiquem em casa. Em países com grande desigualdade social, os efeitos do isolamento podem 

marcar toda uma geração que sofrerá com as consequências da falta de investimento em saúde 

pública para lidar com uma pandemia, falta de infraestrutura para possibilitar educação à 

distância ou até mesmo remediar a lacuna que o período de distanciamento social vai gerar. O 

Brasil é um retrato dessa realidade que, além de encarar uma desigualdade social histórica, 

também enfrenta um governo negacionista e incompetente para combater a pandemia. Com a 

maioria da população isolada, as exceções sendo os profissionais de serviços essenciais, a 

sociedade enfrenta um momento de remodelamento de suas interações e da vida como um todo. 

O termo “novo normal” é difundido pela mídia como uma nova realidade em que a tecnologia 

é a principal responsável pelo funcionamento de vários serviços.  

É um futuro em que todos os nossos movimentos, todas as nossas palavras, todos os nossos 

relacionamentos são localizáveis, rastreáveis e passíveis de terem seus dados minados por 

colaborações inéditas entre os governos e as empresas gigantes de tecnologia. Se tudo isso 

parece familiar é porque, antes da covid-19, esse mesmo futuro guiado por aplicativos e 

alimentado por bicos era vendido para nós em nome da conveniência, ausência de contato e 

personalização. (KLEIN, 2020: versão online11)  

  

O futuro que a autora Naomi Klein cita em seu texto é fruto de tal remodelamento das 

interações sociais, culminando na nova realidade que, analisando mais precisamente, não é tão 

nova assim. As inovações provindas do desenvolvimento tecnológico trouxeram soluções para 

a vida cotidiana e encontraram espaço na sociedade tão rapidamente como jamais outra 

inovação havia feito. O avanço das novas tecnologias em curva exponencial e cada vez mais 

achatada implica na também na mais rápida difusão dessas inovações pela sociedade e, 

considerando o cenário pós-Guerra Fria com o modelo ocidental neoliberal predominante em 

países democráticos, os benefícios do “futuro guiado por aplicativos” corroboram com discurso 

individualista de liberdade e personalização. A aderência dessa tecnologia em prol da 

 
10 VALOR Econômico. OMS e FMI MS e FMI afirmam que há “falso dilema” entre vidas e empregos. São 

Paulo, 03 abr. 2020. Disponível em: < https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/03/oms-e-fmi-afirmam-

que-ha-falso-dilema-entre-vidas-e-empregos.ghtml>. Acesso em: 31 mai. 2021. 
11 KLEIN, Naomi. Coronavírus pode construir uma distopia tecnológica. In: The Intercept Brasil – Doutrina 

de Choque e o Capitalismo de Desastres na Era da COVID-19. Nova York, mai. 2020. Paginação indisponível. 

Versão online disponível em: <https://theintercept.com/2020/05/13/coronavirus-governador-nova-york-

bilionariosvigilancia/> Acesso em: 31 mai. 2021. Todas as citações desse texto são referências da versão online.  
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conveniência, como aponta Klein, trilhou um caminho de comodidade amparado pela sensação 

de estar fazendo suas próprias escolhas, quando na verdade o modelo de negócio por trás da 

operação cobra “seu preço” ao conquistar um nível de sofisticação no tratamento dos dados 

capacitando as organizações em grau de influência na sociedade sem precedentes na esfera 

privada.  

Via-se na esfera pública, no entanto, o manuseio de tecnologias de vigilância como 

dispositivo de contingência. Os Estados Unidos, símbolo da vitória dos ideais liberais com o 

fim da Guerra Fria, sofreram com ataques terroristas logo no início da chamada Nova Ordem 

Mundial, que além do contexto político internacional de fim da bipolaridade do sistema 

internacional, coincide também com o período de grandes avanços tecnológicos. O ataque de 

11 de setembro oportunizou a institucionalização de práticas que já anunciavam a tecnologia 

como aliada para remediar uma necessidade urgente: o combate ao terrorismo. O Ato Patriota12 

nos Estados Unidos já trazia o uso da tecnologia de vigilância como aliada, no entanto a 

problemática no escândalo envolvendo o caso estava na abrupta invasão de privacidade de 

forma escancarada, convergindo com o que o senso comum aponta. Trazendo para o presente, 

o cenário pandêmico provoca a sensação de necessidade imediata dos recursos computo-

informacionais e, sendo a urgência palpável – ao contrário da Guerra ao Terror, reservada aos 

temas de segurança nacional e defesa preventiva – os indivíduos tornam-se mais suscetíveis ao 

uso de tecnologias que, na prática, também coletam seus dados e metadados, mas o risco de 

contaminação tão próximo e a premência pela profilaxia são mais fortes do que o ímpeto da 

leitura cautelosa dos Termos de Uso ou Política de Privacidade.  

Mais de uma década antes da pandemia do COVID-19, o mundo encarou uma epidemia 

causada pelo coronavírus SARS-CoV, com um surto entre 2002 e 2003, atingindo em um curto 

período de tempo mais de 20 países. Com sintomas muito similares ao da pandemia de 2020, a 

epidemia, que também teve origem na China, foi um sinal de alerta para o sistema internacional 

com relação ao enfrentamento de doenças infecciosas, bem como outras doenças que 

emergiram na década de 2000, como a Gripe Aviárias (H5N1) de 2003-2004 e a “Gripe Suína” 

 
12 O Ato Patriota é um conjunto de medidas de segurança aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos pelo 

Governo de George Bush em 2001, após os eventos terroristas de 11 de setembro. O decreto prevê um aumento 

da vigilância das informações virtuais dos cidadãos americanos por parte do governo (Rees, 2006: 87), 

legitimando a interceptação de ligações telefônicas, e-mails e outras formas de comunicação entre indivíduos e 

organizações supostamente envolvidos com terrorismo, sem a necessidade de autorização legal prévia.  
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(H1N1) em 2009. Em 2005, uma nova versão do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) 

foi aprovada, contanto com o comprometimento de 196 países para melhorar a capacidade de 

detectar, avaliar, informar e reportar novos possíveis surtos que representassem o risco de uma 

epidemia global, como descrito no Artigo 5 do RSI:  

Artigo 5 – Vigilância. Cada Estado Parte deverá desenvolver, fortalecer e manter, o mais 

brevemente possível, no mais tardar dentro de cinco anos a contar da entrada em vigor deste 

Regulamento para este Estado Parte, as capacidades para detectar, avaliar, notificar e 

informar eventos de acordo com este Regulamento (ANVISA, 2009: 20)  

  

Uma outra variante do coronavírus foi detectada anos mais tarde, em 2012, na Arábia 

Saudita: a Mers-CoV. Novamente, uma doença respiratória levantava preocupações e, em 2014, 

já haviam sido relatados casos na Malásia, Jordânia, Qatar, Emirados Árabes Unidos, Tunísia 

e Filipinas, além da Arábia Saudita onde foi primeiro detectado. Ainda que a SARS tenha sido 

aparentemente a “primeira doença grave transmissível do século XXI”, como apontam Vanessa 

Correia e Sara Albuquerque, da Universidade portuguesa de Évora, a ascensão da Mers-CoV 

comprova que certamente não seria a última.  

SARS é encarada como a primeira doença transmissível grave do séc. XXI, apresentando-se 

como uma afecção respiratória aguda que pode evoluir para pneumonia potencialmente 

grave. Esta doença mostrou uma grande capacidade de se espalhar ao longo das linhas aéreas 

internacionais, o que justifica o facto de a maior preocupação, no presente, estar concentrada 

nos transportes e na expansão da doença nas áreas mais densamente povoadas. [...] Esta 

doença também demonstrou como, num mundo muito intimamente interligado e 

interdependente, uma nova e muito pouco conhecida doença infecciosa pode afectar de forma 

tão negativa o crescimento económico, o comércio, o turismo, os negócios e o desempenho 

industrial, a estabilidade social e a saúde pública. [...] Tudo o que foi aprendido com este 

surto epidémico vai ser bastante útil para aumentar a capacidade global de responder a outras 

ameaças futuras. (CORREIA, ALBUQUERQUE, 2004: 4, 31 e 32)  

  

Em uma palestra para o Ted Talks em 2015, o empresário e cofundador da Microsoft 

(uma das Big Techs) Bill Gates abordou de forma quase que profética os riscos de um possível 

surto epidêmico e a preparação – ou melhor dizendo, a ausência dela – da humanidade para 

enfrentá-la. Na palestra intitulada “O próximo surto? Não estamos preparados”, o influente 

magnata da área de tecnologia traz uma análise macro da sociedade, discorrendo sobre como a 

maior catástrofe que pode ocorrer para a sociedade não seria mais um ataque nuclear, como 

muitos temiam no pós-Segunda Guerra Mundial, mas sim o risco eminente de uma pandemia 

viral, destacando o vírus Influenza como um exemplo. Gates, com um embasamento em 

epidemias passadas, discursa como a sociedade não tem um preparo adequado na formação de 

profissionais da linha de frente (médicos e epidemiologistas), na área de pesquisa pensando em 

possíveis tratamentos e nem no que toca à vigilância e dados sobre alcance e velocidade de 
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contágio, tomando o caso do surto epidêmico de Ebola na África Ocidental (2013-2016) como 

referência13.  

Internautas conspiradores apontam como tendenciosa a fala de Bill Gates. Enquanto 

enfrentam o cenário pandêmico, 5 anos após a fala do magnata da tecnologia, milhões de 

pessoas na internet compartilham teorias que, ao reconhecerem veracidade nos apontamentos 

do empresário na palestra de 2015, fazem associações aos projetos relacionados de Gates que 

muito teriam “a ganhar” no cenário de pandemia. Os teóricos de conspiração insinuam, como 

abordado pela jornalista Julie Chapentrat em matéria para Folha de São Paulo14, um possível 

envolvimento de Bill Gates em um esquema macabro de “criar a necessidade enquanto detentor 

da solução”, ou ainda “implantar chips eletrônicos para controle”, sendo a pandemia do novo 

coronavírus o gatilho para uma premência que seria remediada com kits e testes desenvolvidos 

sob a marca do cofundador da Microsoft. De fato, a assinatura de Bill Gates já estava em um 

projeto de financiamento de uma vacina universal desde meados de 2018, mas não se deve 

corroborar com teorias conspiratórias de que o empresário colaborou para “criação e/ou 

distribuição” do SARSCoV-2, e sim entender que o repertório de Gates provavelmente o 

incentivou a se adiantar para um problema que surgiria a qualquer momento considerando os 

surtos de doenças que já vinham acontecendo durante as duas últimas décadas, ainda que em 

escala menor.  

A Bill & Melinda Gates Foundation é uma organização internacional não-

governamental estadunidense criada, como sugere seu nome, por Bill Gates e sua então esposa 

Melinda Gates no ano 2000. Com fundos provenientes de doações privadas, a instituição 

filantrópica sem fins lucrativos atua em diversas áreas de desenvolvimento buscando 

concretizar sua missão de tornar o mundo mais igualitário, atendendo demandas de educação e 

saúde principalmente em áreas de população em situação de vulnerabilidade. Sob o selo da 

Fundação, os Gates já demonstravam preocupação com possíveis situações epidêmicas e, 

quando diante da crise sanitária causada pelo novo coronavírus, prontamente investiram cerca 

 
13 GATES, Bill. A próxima epidemia? Não estamos preparados. Palestra proferida no TED Talks. Mar. 2015. 

Disponível em: <https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready>. Acesso em: 15 

jul. 2021.  
14 CHARPENTRAR, Julie. ‘Bill Gates criou a COVID-19’: empresário é alvo de teóricos de conspiração na 

internet. Folha de São Paulo. 18 mai. 2020. Disponível em: 

<https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2020/05/billgates-criou-a-covid-19-empresario-e-alvo-de-teoricos-de-

conspiracao-na-internet.shtml>. Acesso em: 29 jul. 2021.  

http://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready
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de US$ 350 milhões em esforços para conter a pandemia (CROSS, 2020). A Bill & Melinda 

Gates Foundation é uma das maiores organizações privadas sem fins lucrativos atuando em 

nível internacional e, não se pode deixar de considerar sua origem tão íntima ao mundo da 

tecnologia, de certa forma, quase como um dos frutos da atuação e relevância da área 

tecnológica no sistema internacional. Se antes mesmo da pandemia estourar mundo afora, já 

existia uma mobilização para incrementar os recursos tecnológicos, potencialmente com verba 

pública, no cenário após declaração da OMS de pandemia, essa mobilização ganhou força com 

uma mudança de discurso.  

Na mesma direção do Bill Gates, outro executivo gigante do Silicon Valley também 

emergiu em discussões a respeito da tecnologia em tempos de COVID-19. Executivo de alto 

nível no Google por 18 anos, Eric Schmidt, já estabelecia relações com o governo estadunidense 

em busca de maiores investimentos para uma agenda de expansão da tecnologia de vigilância 

nos moldes dos investimentos chineses em grandes empresas como o grupo Alibaba e a Huawei. 

Com a pandemia, o bilionário pode estruturar sua narrativa acompanhando a mobilização pela 

remediação da pandemia. 

[...] Schmidt colocou essas demandas preexistentes — por gastos públicos maciços em 

pesquisa e infraestrutura de alta tecnologia, por uma série de “parcerias público-privadas” 

em IA e pelo afrouxamento de inúmeras proteções de privacidade e segurança — por meio 

de uma agressiva mudança de posicionamento de marca. Agora, todas essas medidas (e mais) 

estão sendo vendidas ao público como nossa única esperança possível de nos protegermos de 

um novo vírus que estará conosco nos próximos anos. E as empresas de tecnologia, com as 

quais Schmidt tem laços profundos, e que preenchem os influentes conselhos consultivos que 

ele preside, todas se reposicionaram como protetoras benevolentes da saúde pública e 

magníficas defensoras dos “heróis cotidianos” [...] (KLEIN, 2020)  

  

No decorrer da década de 2010, já com os ânimos menos aflorados e reflexões mais 

críticas à política externa estadunidense no que se refere ao combate ao terrorismo – 

considerando aqui pautas como o real interesse por trás da invasão do Iraque em 2003, por 

exemplo – a narrativa por trás do lobby por investimento do governo em tecnologia 

redirecionava a preocupação para o notável avanço da economia chinesa, rivalizando 

diretamente com a  

“supremacia” dos Estados Unidos nessa área. Enquanto no contexto de “Guerra ao Terror”, nos 

primeiros anos da década de 2000, o investimento do governo em tecnologia de vigilância 

mantinha uma premissa de defesa nacional nos EUA, narrativa que o “norte-americano padrão” 

comprava em nome do patriotismo e, provavelmente, trauma pós-atentados que marcaram a 

história do país, no contexto da pandemia, a premissa extrapola o patriotismo em si para se 

tornar uma questão de sobrevivência, englobando a urgência de controlar a transmissão do vírus 
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causador da pandemia, contando assim com o aval da população para fazer o que fosse 

necessário.  

Eric Schmidt representa um forte nome do mundo da tecnologia no governo 

estadunidense, exercendo funções como presidente do Conselho de Inovação em Defesa e da 

Comissão de Segurança Nacional para Inteligência Artificial (NSCAI) – e vale destacar que 

não é o único executivo do ramo envolvido nas poderosas organizações, que também contam 

com outros colegas de mercado, executivos de outras Big Techs, como aponta Naomi Klein15. 

Em seu artigo, Klein também aborda a mudança de discurso mencionada anteriormente, que 

teve Schmidt como um de seus principais vocalizadores.  

[...] o impulso do argumento de Schmidt é que, se o governo chinês está disposto a gastar 

verbas públicas ilimitadas em infraestrutura de vigilância de alta tecnologia, permitindo que 

empresas como Alibaba, Baidu e Huawei embolsem os lucros de aplicativos comerciais, a 

posição dominante dos EUA na economia global está à beira do colapso. (KLEIN, 2020)  

  

A benevolência presente nos grandes gestos dos magnatas da tecnologia pode ser 

interpretada como genuína por muitos – e não haveria problema em assim interpretá-la, mas 

também é necessário ter um senso crítico para observar seus desdobramentos. Um exemplo 

claro é a benfeitoria do Google ao disponibilizar cerca de US$ 800 milhões com a finalidade de 

ajudar organizações de saúde e empresas afetadas em decorrência da pandemia do novo 

coronavírus.  

Há de certo um apreço pela gesto, afinal é uma quantia considerável para suportar os efeitos 

trágicos na economia, no entanto vale destacar que cerca de US$ 340 milhões serão, na verdade, 

doados no formato de créditos publicitários, ou seja, um valor destinado somente para 

conversão em mais anúncios, utilizando dos algoritmos para entrega de publicidade, e parte do 

valor total da doação também será direcionada como créditos em processamento nos serviços 

de computação em nuvem, que representa por si só um grande armazém de dados. O sucesso 

do modelo de negócio dessa indústria depende da retroalimentação constante de informações 

(seja em dados ou em metadados) e, não se pode ignorar que por trás desse ato supostamente 

compadecido, há na verdade um investimento de grande magnitude.  

O ex-CEO do Google e empresário já citado anteriormente, Eric Schmidt foi anunciado 

como líder de uma comissão de especialistas para moldar o futuro pós-pandêmico do estado de 

 
15 KLEIN, Naomi. Coronavírus pode construir uma distopia tecnológica. In: The Intercept Brasil – Doutrina 

de Choque e o Capitalismo de Desastres na Era da COVID-19. Nova York, mai. 2020.  
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Nova York, aliando-se ao governador de Nova York, Andrew Cuomo, para implementar uma 

realidade altamente tecnológica, apontando como prioridades a evolução digital de temas 

básicos para a sociedade, como saúde e educação. A ideia de “cidades inteligentes” não é 

estranha a Schmidt. A Comissão de Segurança Nacional para Inteligência Artificial (NSCAI), 

presidida pelo executivo, já destrinchava em análises diagnósticas o potencial de controle e 

vigilância em cidades inteligentes, e ao assumir o papel de liderança na jornada de re-

imaginação do “novo estado de Nova York" pós-COVID, Schmidt oportuniza a prática do que 

seus estudos já apontavam em 2019. 

Muito antes de os americanos entenderem a ameaça da covid-19, Schmidt estava em uma 

campanha agressiva de lobby e relações públicas, vendendo exatamente uma visão da 

sociedade ao estilo “Black Mirror”16 , que agora Cuomo [governador de Nova York] o 

capacitou a construir. Central para essa visão é a perfeita integração do governo com umas 

poucas gigantes do Vale do Silício — com escolas públicas, hospitais, consultórios médicos, 

policiais e militares, todos eles terceirizando (a um alto custo) muitas de suas principais 

funções a empresas privadas de tecnologia. (KLEIN, 2020)  

  

Enquanto governador, Cuomo não se limitou à parceria com Schmidt pensando no 

futuro do estado de Nova York. O político também conta com a parceria junto à Bill & Melinda 

Gates Foundation para mitigar os problemas gerados pela crise sanitária do COVID-19, 

apostando no desenvolvimento conjunto de um “sistema educacional mais inteligente”, 

questionando inclusive a manutenção de salas de aulas físicas considerando os avanços 

tecnológicos do presente, de acordo com Naomi Klein em seu artigo.  

O acordo do estado de Nova York pautando a educação em tempos de pandemia não é 

um caso isolado. A necessidade mundial de isolamento e distanciamento social gerou uma 

demanda por ensino remoto o que, por sua vez, oportunizou diversos acordos entre instituições 

públicas de ensino e empresas de tecnologia, como Google e Microsoft, para que a partir dessa 

aliança surgissem soluções adaptadas para o ensino remoto (CRUZ, VENTURINI, 2020: 1061). 

Se anteriormente a discussão abordava uma possível perda de autonomia do Estado, aqui se 

observa um momento em que, dado o contexto particular da COVID-19, o Estado 

inevitavelmente se voltou às grandes empresas de tecnologia para remediar um problema que 

não detinha recursos para resolver. 

[...] a busca por alternativas a situações de crise é encerrada pela oferta de tecnologias 

apresentadas como inovadoras, seguras e, nos casos das universidades públicas, sem 

contrapartida financeira – sem a necessidade de um amplo debate sobre as raízes políticas do 

problema. No caso da educação, as tecnologias educacionais das empresas de vigilância estão 

sendo adotadas como solução para um problema que o próprio Estado não consegue resolver: 

 
16 “Black Mirror” é uma série de televisão antológica criada por Charlie Brooker que retrata em seus episódios 

cenários distópicos como consequência de novas tecnologias, explorando temas obscuros e satíricos da sociedade 

moderna.  
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o de manter o semestre letivo a qualquer custo em tempos de distanciamento social. Sem 

estrutura e sem investimento, as tecnologias digitais – em especial aquelas cedidas 

“gratuitamente” em troca dos dados coletados – estão sendo acatadas acriticamente como 

solução para aulas não presenciais. (CRUZ, VENTURINI, 2020)  

  

A colocação de Morozov a respeito do capitalismo de vigilância contribui com a análise 

do conceito de transterritorialização do poder no recorte desses acordos público-privado para 

educação. Enquanto em países periféricos, as consequências desses acordos educacionais 

apontam para que as instituições envolvidas percam, em nível de controle, um pouco da 

autonomia em relação a produção acadêmica daquele país, que passam a depender do controle 

e segurança de dados dos data centers de Big Techs (CRUZ, VENTURINI, 2020: 1082), nos 

países localizados mais no centro de poder do sistema internacional, apoiam-se nesse tipo de 

acordo para expandir os limites da vigilância e adotar como estratégia de controle social a coleta 

massiva de dados desde um estágio muito precoce da vida do indivíduo e percorrendo todo o 

processo de inserção deste no mundo digital.  

A tecnologia e a conectividade que ela permite hoje não são inimigos públicos em sua 

proposta de remediação das urgências na sociedade. A provocação proposta não é instigar um 

sentimento antiglobalista, de profunda oposição à governança transnacional, mas sim de 

analisar de forma crítica o momento em que essa nova roupagem de um futuro altamente 

tecnológico está se tornando realidade, surfando uma onda de ansiedade generalizada causada 

pela crise sanitária, econômica e, em muitos países, política que o mundo está passando. A 

dificuldade encarar as sérias adversidades provenientes dessa alta tecnologia impressa no 

cotidiano – ainda mais em tempos sombrios como o da pandemia no novo coronavírus – pode 

ser interpretada como uma consequência da ideologia do “solucionismo”, descrita por Evgeny 

Morovoz como o “policial bonzinho” no capitalismo contemporâneo.  

Nesta novela, o policial bonzinho é a ideologia do “solucionismo”, que transcendeu suas 

origens no Vale do Silício e agora faz a cabeça das elites dominantes. Em sua versão mais 

simples, sustenta que como não há alternativas (ou tempo, ou dinheiro), o melhor que 

podemos fazer é colocar curativos digitais sobre os danos. Os solucionistas implantam 

tecnologia para evitar a política; defendem medidas “pós-ideológicas” que mantêm girando 

as engrenagens do capitalismo global. Após décadas de políticas neoliberais, o solucionismo 

virou a resposta padrão para muitos problemas políticos. (MOROZOV, 2020: versão 

online17)  

 
17 MOROZOV, Evgeny. Solucionismo, nova aposta das elites globais. Trad. Simone Paz. Outras Palavras. 

2020. Paginação indisponível. Versão online disponível em: 

<https://outraspalavras.net/tecnologiaemdisputa/solucionismo-nova-aposta-das-elites-globais/>. Acesso em: 29 

jul. 2021. Todas as citações desse texto são referências da versão online.  
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O autor aborda ainda diferentes vertentes dessa nova ideologia que se apresenta como 

permanente no mundo atual: (a) “solucionismo progressista”, paramentada com uma visão mais 

otimista, é a vertente que acredita no uso da tecnologia e desenvolvimento de aplicações que 

incentivem ou compelem a sociedade a agir em conformidade com o interesse público; (b) 

“solucionismo punitivista”, que em contrapartida, veem a infraestrutura de vigilância como um 

caminho para delimitação do comportamento do indivíduo, capacitando assim um controle e 

possíveis punições em caso de transgressão. 

A resiliência do solucionismo e neoliberalismo não se baseia em suas ideias subjacentes 

sejam supostamente boas, mas sim no fato tais ideias terem reformulado profundamente as 

instituições, incluindo os governos. O pior ainda está por vir: a pandemia vai fortalecer o 

Estado solucionista, assim como os atentados do 11 de setembro fortaleceram o estado de 

vigilância, criando uma desculpa para preencher o vácuo político com práticas 

antidemocráticas, desta vez, em nome da inovação — e não apenas da segurança. 

(MOROZOV, 2020)  

  

Nas palavras de Naomi Klein, a pandemia tem servido como um “laboratório vivo 

para um futuro permanente” e, mais de um ano decorrido de seu início, já é possível vislumbrar 

o que de fato será definitivo para a sociedade. Não há dúvidas que a imperatividade velada atrás 

da urgente necessidade das ferramentas digitais aproximara (ainda mais) o indivíduo do uso da 

internet, mas como demonstrado neste artigo, as discussões sobre o “outro lado da moeda” 

envolvendo a coleta, tratamento e armazenamento massivo de dados tem se acalorado em 

diversas esferas e, parte do futuro definido certamente contemplará os desdobramentos dessas 

discussões. 

  

A REGULAÇÃO DAS BIG TECHS E DO TRÁFEGO DE DADOS NO CIBERESPAÇO  

Se os sistemas digitais e algoritmos já estavam colossalmente presentes no cotidiano da 

humanidade, durante a pandemia do novo coronavírus e a necessidade de isolamento social, a 

penetração e alcance dessa tecnologia foi ainda mais longe – ou melhor, ainda mais perto. Para 

um grande volume de cidadãos, o contato com plataformas digitais para dar continuidade à 

“vida pré-pandemia” se tornou inevitável, ao passo que a necessidade permeia ações cotidianas, 

como marcar e comparecer em uma consulta médica de forma online. Em um cenário anterior 

à pandemia, já era possível identificar o poder do ciberespaço na influência comportamental 

daqueles que utilizam o meio, seja em redes sociais e suas plataformas, moldando 

comportamentos com a ajuda de algoritmos e mecanismos de recomendação alimentados por 

algoritmos, impulsionando o consumo de conteúdo de acordo com o que é considerado 

relevante para um determinado público ou pautando-se na praticidade atrelada à internet, seja 
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com a busca por informações em um buscador como o Google ou em transações digitais como 

pagamentos, compras e transferências, que assumem uma função de normalidade, tornando 

“estranho” o que é diferente dessa prática.  

A tendência solucionista foi radicalmente catalisada pelo cenário pandêmico, 

delineando não um “futuro possível”, mas uma realidade que, há tempos, já conta com um 

estado de vigilância presente (AMARAL, SALLES, 2020: 12). O jogo de influência e as 

interações no meio online têm um grande impacto gerando consequências offline – desde as 

desinformações sobre assuntos de extrema importância como a COVID-19, tendo impacto 

representativo de vida ou morte, até mesmo ao impacto em eleições definindo rumos da 

democracia de nações inteiras. Essa pujança da internet sobre a vida fora dela é empoderada 

pelos algoritmos manuseando um acúmulo de dados como nunca antes visto, levantando uma 

questão latente sobre o direito à privacidade como direito natural.  

Retomando a percepção de Cathy O’Neil sobre a parcialidade dos algoritmos, cabe 

pontuar que corrobora com a concepção de que as Big Techs têm em mãos um instrumento de 

manipulação e, neste sentido, já enfrentam posicionamentos firmes de Estados que questionam 

tal usufruto.  

O uso de tecnologias computo-informacionais carrega consigo prós e contras tanto para 

o indivíduo quanto para o Estado. Os prós nesta balança têm forte relação a ideia de 

“desburocratização da vida”, tornando mais práticos os caminhos que antes demandavam mais 

tempo, procedimentos onerosos ou papelocracia, permitindo que tarefas simples fossem 

executadas diretamente de um dispositivo móvel – como fazer pagamentos e transferências 

bancárias sem precisar aguardar em uma fila de banco, solicitar um carro para ir de um ponto a 

outro sem precisar de um ponto de táxi e até mesmo, fazer compras de supermercado e receber 

em casa sem precisar se locomover até o estabelecimento ou pegar fila para concluir a compra 

– e tantas praticidades ficaram ainda latentes no dia a dia da sociedade no contexto da pandemia 

do novo coronavírus. No entanto, é inviável desconsiderar que na lista dos contras, está a 

dependência dessa tecnologia e a moeda de troca que ela requer da sociedade: seus dados e 

metadados. Quanto ao Estado, considerando seu terceiro elemento material, o governo, e a 

centralização das autoridades em seu território (PECEQUILO, 2012: 45), destaca-se aqui que, 

na teoria, a administração do governo é responsável pela condução dos temas de sociedade 

enquanto coletivo, porém na prática, há uma transterritorialização do poder impulsionada pelo 
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gigante repertório de dados que uma empresa de tecnologia detém de uma população e que o 

Estado, enquanto suposto detentor do monopólio desse poder, não tem acesso à mesma gama 

de informações.  

As controvérsias envolvendo esse poder na mão das Big Techs crescem ao passo que 

novos escândalos a respeito do uso da máquina de tratamento dos dados dessas companhias 

transnacionais vão emergindo ao conhecimento do público. O risco já caracterizado que a 

manipulação dos dados, no sentido de tratamento e aplicação distinta, representa aos Estados, 

proeminentemente os democráticos, é reconhecido por diversas nações, que por sua vez, já 

buscam remediar no limite do que é possível mapear do que já ocorreu e quais foram seus 

desdobramentos, mas também dos potenciais eventos que podem vir a ocorrer a partir do que 

já se sabe. A jornalista Clara Bonaparte Pedrosa levanta uma reflexão sobre o domínio que as 

Big Techs detêm, em uma conjuntura em que, além do poder inerente à prática de coleta e 

tratamento de dados, há também um domínio no mercado tecnológico como um todo. 

O problema das Big Techs consiste na questão de que elas podem criar suas próprias regras 

caso desejem, pelo seu próprio arranjo. O paradoxo da influência das Big Techs está no fato 

de que, mesmo dentro das leis atuais das comunicações, estas empresas estão conseguindo 

criar uma nova cultura com influência universal. O Estado que protegia o povo com uma 

Constituição baseada em um tipo de comunicação por meio das grandes mídias tradicionais 

encontra-se hoje com a necessidade de rever seu posicionamento de defesa do internauta pela 

influência crescente do novo modelo de comunicação via internet. (PEDROSA, 2021) 

A criação das próprias regras, como Pedrosa menciona, muito se conecta ao fator 

novidade que a indústria tecnológica carrega e, em função disso, não havia uma regulação 

prévia que contemplasse as particularidades inerentes ao formato de empresa e modelo de 

negócio. As leis pré-existentes abrem margem para brechas nas quais o novo mercado consegue 

operar, como por exemplo o novo formato de comunicação no ciberespaço e até mesmo no que 

se refere às relações entre empresas dentro deste setor.  

O escandaloso caso da empresa Cambridge Analytica foi amplamente discutido em 

sessões no congresso estadunidense, tendo como desfecho a cobrança de uma multa em torno 

de US$ 5 bilhões do Facebook, autuado pela FTC (Federal Trade Commission), uma agência 

governamental responsável pela defesa do consumidor18. O escândalo acalorou as discussões 

sobre regulamentação que já vinham sendo tratadas por outros países, que, por sua vez, 

compreendem em suas recém formuladas legislações o fluxo de dados pessoais entre diferentes 

 
18 FEDERAL Trade Commission. FTC Imposes $5 Billion Penalty and Sweeping New Privacy Restrictions 

on Facebook. FTC Press Release. Office of Public Affairs. 24 jul. 2019. Disponível 

em:<https://www.ftc.gov/news- events/press-releases/2019/07/ftc-imposes-5-billion-penalty-sweeping-new-

privacy-restrictions>. Acesso em: 29 jul. 2021.  

http://www.ftc.gov/news-
http://www.ftc.gov/news-
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jurisdições. O Parlamento Europeu adotou a General Data Protection Regulation (GDPR) em 

2016, incorporando duras cláusulas sobre privacidade – principalmente de dados pessoais – 

abrangendo todo o processo de coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento desses 

dados sob o cauteloso regimento promulgado. A GDPR também estabelece aos estados 

membros da União Europeia que deverão somente praticar comércios e/ou serviços com 

empresas estrangeiras que possuam uma legislação similar, ou minimamente nivelada aos 

termos da GDPR. Entrando em vigor somente em 2018, o regulamento europeu sobre dados 

pessoais ocasionou uma preocupação dos países não-europeus que mantinham negócios com 

empresas europeias, uma vez que seria necessário ter uma legislação equiparada, agilizando 

assim outras legislações de privacidade pelo mundo, alguns países utilizando inclusive a GDPR 

como base, como é o caso do Brasil por exemplo, onde em agosto de 2020, entrou em vigor a 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).  

É nobre a preocupação com os dados pessoais da população, mas vale destacar que a 

operação das Big Techs tem como produto bruto muito mais do que os dados pessoais. Os 

metadados são tão relevantes para atuação quanto os dados pessoais que, apesar de mais 

assertivos, carregam uma carga de responsabilização e, como é possível admitir a partir das 

recentes promulgações, acarretam maior risco por conta da violação de privacidade. O uso de 

metadados é, então, mais seguro em termos burocráticos, mas altamente eficaz sob a ótica da 

vigilância. Não é necessário saber o nome de um indivíduo para processar suas preferências no 

mundo online, ou saber o exato endereço de um grupo de pessoas quando é possível identificar 

a geolocalização de seus dispositivos móveis. A colocação do sociólogo Sérgio Amadeu no 

podcast Tecnopolítica reflete esse distanciamento entre indivíduo e o dado que ele produz, 

apontando como existe na conjuntura atual um processo de desapropriação que, mesmo com 

regulações em vigência, segue sendo uma prática permitida.  

Independente das questões práticas, dos riscos e dos desafios, tem problemas teóricos 

gigantescos aí [nos processos de desapropriação do dado], porque, por exemplo, o dado não 

genético, o dado biométrico que eles [empresas de tecnologia] pegam na câmera em uma rua, 

que eles não vão comercializar, vendendo as imagens, mas vão comercializar a extração de 

padrões, de comportamentos, do jeito de andar – quem dá o direito deles extraírem isso? Eles 

alegam que isso é da natureza e, que, portanto, é citada a natureza, se eu tenho uma tecnologia, 

eu posso me apropriar disso. Então, (...) eles estão fazendo um cercamento de dados que eles 

dizem: “não, o dado expressa você, mas ele não é seu, então, eu posso capturá-lo. E aí, tem 

todo uma luta – o Regulamento Europeu de Proteção de Dados [GDPR], que inspirou a 
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Legislação Brasileira de Proteção de Dados [LGPD] também, não proíbe essa ação capitalista 

de desapropriação, só delimita.19 (AMADEU, 2021)  

  

O próximo grande desafio está no controle do domínio que as grandes empresas de 

tecnologia, na condição de atores internacionais, exercem na sociedade civil global. Duas 

propostas já em trâmite na Europa são o Digital Services Act (DSA) e o Digital Market Act 

(DMA), com o objetivo de desencorajar transações que prejudiquem o mercado, que inserido 

no contexto capitalista, funciona a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre 

concorrência, promovendo a ideia de um quimérico equilíbrio econômico (ROSCOE, 2020). 

Na conjuntura do mercado tecnológico, os atos europeus já chegam de forma tardia, a levar em 

consideração o monopólio que Mark Zuckerberg tem estruturado desde a ampliação da sua 

operação e posterior aquisição do Instagram e WhatsApp, em tempo suficiente para que estas 

redes sociais não rivalizassem implacavelmente com o Facebook. Os atos, apresentados pela 

Comissão Europeia em 2020, buscam em suma: (a) promover um mercado tecnológico mais 

justo tanta para as empresas nele inseridas quanto aos consumidores dessa indústria, garantindo 

a abertura dos serviços digitais, como propõe o DMA; e (b) melhor balancear os direitos e 

responsabilidades entre as partes envolvidas aos serviços digitais, enquanto usuários, 

plataformas e até mesmo autoridades públicas, como é colocado no DSA, que procura forçar 

uma responsabilização principalmente por comportamentos ilegais dentro das plataformas (com 

ênfase no potencial de responsabilização das Big Techs).  

As propostas de regulação do ciberespaço vão continuar aparecendo, bem como novos 

cenários anteriormente imprevistos vão provavelmente surgir causando desconforto e gerando 

uma nova demanda legislativa, isso porque a curva da inovação neste setor é acelerada e a 

“ideologia solucionista” já difundida vai seguir estimulando que problemas sejam resolvidos 

utilizando das mesmas ferramentas que causaram esses problemas em primeiro lugar, 

perpetuando um ciclo que praticamente faz parte da lógica desse mercado e de sua continuidade.  

   

CONCLUSÕES  

O novo futuro desenhado a partir das relações modificadas pela transformação digital 

traz um protagonismo do meio virtual como permanente aliado das atividades humanas no 

mundo moderno, o que levanta também uma preocupação com a dependência que se esboça no 

 
19 TECNOPOLÍTICA #101: Novos cercamentos digitais. Entrevistado: Laymert Garcia dos Santos. 

Entrevistador:  

Sérgio Amadeu. [S. l.] 29 jul. 2021. Podcast. Disponível em: 

<http://tecnopolitica.blog.br/episode/tecnopolitica- 101-novos-cercamentos-digitais/>. Acesso em: 30 jul. 2021  

http://tecnopolitica.blog.br/episode/tecnopolitica-
http://tecnopolitica.blog.br/episode/tecnopolitica-
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horizonte, uma vez que essa dependência solidifica o poder que as empresas por trás dessas 

soluções digitais exercem nos rumos da construção desse futuro. Abdicar das praticidades 

provindas da evolução tecnológica como sinal de renúncia em sua parte no arranjo, como 

fornecedora dos dados que são trabalhados, também não parece uma via factível para a 

sociedade tão acostumada com essa era tecnocapitalista, sobretudo no mundo pós-COVID.  

Com as dificuldades enfrentadas durante a pandemia do COVID-19, o ciberespaço foi 

um grande aliado na manutenção de diversas relações – comerciais, profissionais, sociais no 

geral – além de promover um escapismo em tempos de crise, com seus conteúdos 

personalizados e bolhas reconfortantes moldadas por algoritmos. É difícil abrir os olhos para o 

lado obscuro pertinente ao uso da internet, especialmente durante um período em que se percebe 

esse uso como um amigo em tempos sombrios, mas ainda assim faz-se necessária uma análise 

crítica para entender como toda essa circunstância será projetada nos próximos anos.  

É importante destacar nesta análise que o projeto de expansão dos investimentos e as 

inovações decorrentes deste projeto já estavam em vias de acontecer, já havia uma demanda 

para amplificar essas tecnologias que muito além de serem ferramentas para descomplicar 

desafios do cotidiano da sociedade, também são instrumentos de vigilância de grande valor para 

aqueles incumbidos do papel de controle social – controle este que, como aborda o autor Acácio 

Augusto em sua análise sobre tecnologia política na pandemia de COVID-19, tende a ser 

intensificado corroborando com um futuro permanente convergindo com a análise de Naomi 

Klein20.  

Mais do que uma janela de oportunidade para as Big Techs, a pandemia atingiu a 

indústria tecnológica como um mal que já estava previamente mapeado, mesmo que 

superficialmente, o que oportunizou uma reestruturação da narrativa que cada vez mais 

corrobora com a dinâmica de colaboração “voluntária” da sociedade com as práticas de 

vigilância, posto que, mais do que nunca, foi necessário confiar na tecnologia para remediar 

uma dor que atingiu todo o planeta – é um risco apontar que talvez não todo o planeta, 

 
20 AUGUSTO, Acácio. Lavits_Covid19_#12: o dispositivo monitoramento como tecnologia política e seus 

usos na pandemia de Covid-19. In: Lavits_Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e 

Sociedade. São Paulo, jul. 2020. Disponível em: <https://lavits.org/lavits_covid19_12-o-dispositivo- 

monitoramento-como-tecnologia-politica-e-seus-usos-na-pandemia-de-covid-19/?lang=pt>. Acesso em: 3 jun. 

2021  
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considerando o desempenho das Big Techs enquanto companhias multinacionais, mas é um 

válido destaque sem considerar as pessoas físicas por trás da performance capitalista.  

As gigantes da tecnologia foram implacáveis na atuação em meio ao caos, e assim 

continuam sendo, se materializando através de suas plataformas para convívio, trabalho, 

diversão e educação para a sociedade em isolamento. As Big Techs ficaram mais ricas durante 

a pandemia, melhor dizendo, ainda mais ricas, dado que já faziam parte do setor mais lucrativo 

da economia antes mesmo da crise. O Facebook, detentor também do Instagram, ganhou não 

só um aumento de 20% de receita no primeiro trimestre de 2020 em relação ao mesmo período 

no ano anterior, mas também ganhou mais usuários e mais interações. Não é de surpreender que 

o Google tenha tido um aumento de audiência refletido em um incremento de 10% no lucro em 

publicidade em comparação ao ano anterior, bem como um assombro aumento de 52% na 

receita advinda do serviço de nuvem, muito provavelmente impulsionado pela demanda do 

home office e ensino remoto. Vale então relembrar que, dos milhares de milhões de dólares que 

o Google doou visando apaziguar os efeitos da pandemia, grande parte foi em créditos 

justamente em publicidade e serviços de nuvem do seu catálogo.  

De certo, as grandes corporações veem valor em fazer parte da solução para problemas 

na sociedade, visando uma ampliação de seu poder e influência, assim como os Estados 

enxergam oportunas alianças com as empresas de tecnologia, visando o potencial de vigilância 

e controle que um arranjo de poder transterritorializado promoveria. A sociedade, em geral, está 

preocupada com seus problemas latentes e como serão resolvidos. Com a difusão da tecnologia 

de vigilância como parte da solução, é de se esperar que a sociedade acabe por normalizar o uso 

dos dispositivos de controle. Essa reflexão remete à análise do autor Evgeny Morozov em Big 

Tech: A ascensão dos dados e a morte da política, quando o debate proposto é entre o Estado 

de bem-estar social e o Estado algorítmico que se edifica diante das inovações que pregam uma 

“desburocratização da vida”. A normalização dos dispositivos de controle torna-se quase que 

um aceite nos “Termos de Uso e Privacidade” da vida em sociedade, permitindo ao Estado o 

acesso a segmentos da individualidade que antes desse arranjo não seria possível.  

As multinacionais de tecnologia têm desempenhado um papel na construção da 

autonomia tanto dos Estados, na execução da sua agenda de monitoramento e controle social, 

quanto dos indivíduos, em suas interações digitais guiadas por algoritmos elaborados que visam 

moldar suas “visões de mundo” através do ciberespaço. A soberania estatal ainda impera no 

sistema internacional em seu formato anárquico como é de praxe há anos, mas há de se 

reconhecer que a introdução das Big Techs como atores internacionais e a difusão das 
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tecnologias de vigilância, desenvolvidas por diferentes empresas na indústria tecnológica, 

reforçam uma tendência de reformulação da atuação política do Estado, tanto na esfera interna, 

no que toca ao controle social da população; quanto externa, considerando o surgimento de 

softwares sofisticados de espionagem focados no suporte ao governo em temas de defesa 

segurança nacional, podendo gerar turbulências nas relações internacionais.   
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