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AGENDA 2030 da ONU: acesso à informação e desenvolvimento de 

competência crítica 
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Resumo: O objetivo deste estudo é verificar o implemento da Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais a fim de contextualizar sua conjuntura na sociedade 
contemporânea. Para tal, verificou-se se as informações sobre a lei estão presentes 
nos sites dos Ministérios do Poder Executivo brasileiro. A pesquisa caracteriza-se 
como descritiva e exploratória. Concluiu-se que, no presente, as informações são 
incipientes e, em alguns casos, omissas. Como exposto na Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas, o direito à informação é pressuposto fundamental 
para garantir a democracia e o exercício da cidadania. 
 
Palavras-chave: Lei geral de proteção dedados pessoais. Acesso à informação. 
Agenda 2030. 
  

  

1 INTRODUÇÃO 

          

Na sociedade contemporânea, a informação avoca para si um papel central, 

tornando-se o (novo) elemento estruturante, tal como o fizeram, historicamente, a 

terra, as máquinas a vapor e a eletricidade, bem como os serviços nas sociedades 

agrícola, industrial e pós-industrial, respectivamente. Assistimos à formatação de um 

modelo de negócio altamente lucrativo que se baseia na monetização dos dados. 

Uma economia que tem como cerne informações pessoais como matéria-prima a ser 

explorada para a geração de riqueza. Cada vez mais, os dados dos cidadãos dizem 

mais sobre eles; e aqueles que manejam esses dados sabem mais dos cidadãos do 

que eles próprios. Essa capacidade de identificar os mais diversos padrões de 

comportamentos e prever a sua recorrência é uma verdadeira “mina de ouro”, em 

especial para a abordagem publicitária (BIONI, 2019). 



 
 

75 
 

         A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei n.º 13.709, de 14 de 

agosto de 2018, é um importante instrumento para regular o poder das organizações 

no trato de dados pessoais para garantia da liberdade, privacidade e desenvolvimento 

dos seres humanos (BENACCHIO; MACIEL, 2020). Entrou em pleno vigor em 1.º de 

agosto de 2021, e as organizações públicas e privadas se veem diante da tarefa de 

se adequarem para o cumprimento de suas diretrizes, evitando, assim, sanções 

administrativas e judiciais (AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, 

2021; BRASIL, 2018). 

         A lei diz respeito a qualquer operação de tratamento de dados pessoais[2] que 

tenham sido coletados dentro do território brasileiro ou que tenham como objetivo 

oferecer bens ou serviços a pessoas localizadas no Brasil, independentemente 

deterem sido coletados em meios físicos ou digitais. Adota um conceito aberto de 

dado pessoal, definido como a informação relacionada a uma pessoa natural 

identificada ou identificável. Assim, além das informações básicas relativas ao nome, 

endereço, telefone, são também consideradas aquelas utilizadas para formação do 

perfil comportamental de determinada pessoa, que possam possibilitar sua 

identificação, tais como seus hábitos de consumo, aparência, orientação sexual, 

preferência política e aspectos de sua personalidade (AUTORIDADE NACIONAL DE 

PROTEÇÃO DE DADOS, 2021). 

         Em cumprimento aos princípios da publicidade e da transparência da LGPD e 

a fim de assegurar aos cidadãos amplo acesso às informações, as organizações 

devem apresentar em seus sites, de modo claro e preciso, informações sobre o 

tratamento de dados pessoais no exercício de suas atividades (BRASIL, 2020). 

  

         A partir do conhecimento da legislação, é possível, por um lado, o 

empoderamento do indivíduo para exercer um controle significativo sobre seus dados 

pessoais, e, por outro, a consideração de que o próprio fluxo das informações 

pessoais não deve se submeter, tão somente, à lógica de interesses econômicos 

(BIONI, 2019). Tem-se ciência de que, por meio do simples acesso, certamente o 
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usuário não será capaz de dominar o universo informacional. No entanto o acesso à 

informação por meio de dados pessoais apresenta-se como uma porta de entrada 

para interagir com os conceitos de privacidade rumo à competência crítica, que deve 

ser motivada para exercer seu direito de requisitar, a qualquer momento, conforme a 

LGPD (BRASIL, 2018): confirmação da existência de tratamento; correção de dados 

incompletos, inexatos ou desatualizados; anonimização, bloqueio ou eliminação de 

dados; eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento; informação das 

entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado 

de dados; revogação do consentimento; e oposição ao tratamento de dados. 

         O problema reside, em especial, na manipulação da informação e é essencial 

viabilizar que todo cidadão tenha conhecimento sobre o arcabouço da conjuntura e 

aplicabilidade de proteção de seus dados pessoais. Como aborda a meta 16.10 da 

Agenda 2030da Organização das Nações Unidas (ONU), “é fundamental assegurar o 

acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade 

com a legislação nacional e os acordos internacionais para promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável” (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2015, online). 

  

2 OBJETIVO 

          

Verificar o implemento dessa determinação a fim de contextualizar sua 

conjuntura na sociedade contemporânea, sabendo que é garantido por lei que as 

organizações, sejam públicas sejam privadas, devem promover o conhecimento do 

tratamento de dados pessoais. Para tal, verificou-se se as informações sobre a LGPD 

estão presentes nos sites dos Ministérios do Poder Executivo brasileiro. 

  

3 METODOLOGIA 

A pesquisa caracteriza-se como descritiva e exploratória (GIL, 2008) por 

proporcionar maior familiaridade com o problema (explicitá-lo) e observar, classificar 
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e descrever o fenômeno dos dados dispostos nos sites dos Ministérios do Poder 

Executivo brasileiro a respeito do atendimento da LGPD. 

Sobre os procedimentos de coleta de dados, para este estudo, primeiramente, 

foram listados os sites dos 16 Ministérios. Depois foram coletadas e registradas as 

informações que constavam na página web. Para tanto, foi elaborada uma planilha 

no Microsoft® Excel®. Utilizou-se um formulário com oitocategorias, a saber: (1) nome 

do Ministério; (2) site; (3) possui informações sobre a LGPD no site; (5) divulga nome 

do encarregado de tratamento de dados pessoais; (6) forma de contato com o 

encarregado de tratamento de dados pessoais; (7) divulga cargo do encarregado de 

tratamento de dados pessoais e (8) qual o termo atribuído para indicar mais 

informações sobre a LGPD no site. O levantamento foi realizado no mês de julho de 

2021. 

Para a análise dos dados, foram utilizadas as informações divulgadas que 

pudessem fornecer uma visão panorâmica. Os dados foram representados 

graficamente por meio do software Microsoft® Excel®. 

  

4 RESULTADO 

          

Os Ministérios do Brasil são órgãos do Poder Executivo federal. Cada 

Ministério é responsável por uma área específica e é liderado por um ministro ou 

ministro-chefe. O titular da pasta é escolhido pelo Presidente da República. No 

presente, são 16 Ministérios: (1) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

(2) Ministério da Cidadania; (3) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; (4) 

Ministério da Defesa; (5) Ministério da Economia; (6) Ministério da Educação; (7) 

Ministério da Infraestrutura; (8) Ministério da Justiça e Segurança Pública; (9) 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; (10) Ministério da Saúde; 

(11) Ministério das Comunicações; (12) Ministério das Relações Exteriores; (13) 

Ministério de Minas e Energia; (14) Ministério do Desenvolvimento Regional; (15) 

Ministério do Meio Ambiente e (16) Ministério do Turismo (BRASIL, 2021). 
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         Apenas sete dos 16 ministérios possuem informações sobre a LGPD no site, o 

que corresponde a 44%, como apresentado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 –Ministérios do Brasil com informações sobre a LGPD no site 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

  

         Mais da metade (56%) dos Ministérios no Brasil, apesar da LGPD vigente 

indicar que deve haver informações sobre o tratamento de dados pessoais no site, 

não dispõem dessa informação, sendo que seis (37%) não realizam qualquer 

menção, apesar de várias estratégias de pesquisa, e três (19%) possuem apenas a 

Portaria de nomeação do encarregado de tratamento de dados pessoais. 

         O encarregado é a pessoa indicada para atuar como canal de comunicação 

entre o controlador[3], os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados (ANPD)[4]. Sua identidade e as informações de contato devem ser divulgadas 

publicamente, de forma clara e objetiva (BRASIL, 2018). 

         Sobre a divulgação do nome do encarregado, enquanto 10 (63%) o anunciam, 

6 (37%) ainda não tornaram pública a nomeação. Para contato, 6 (38%) é via 

plataforma Fala.br e 4 (25%) anunciam o e-mail para orientações e esclarecimentos 

de dúvidas, como representado no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 –Ministérios do Brasil com informações sobre o encarregado de tratamento 

de dados pessoais 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

  

         A respeito do cargo do encarregado de tratamento de dados pessoais, são:5 

Ouvidores; 1 Analista de Sistemas III; 1 Chefe da Assessoria de Relações com os 

Usuários; 1 Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno; 1 Coordenador Geral 

de Competências Institucionais e 1 Oficial Militar da reserva. A ouvidoria costuma ser 

o local mais indicado, pois é o setor que já possui estrutura para acolher a 

comunicação externa e tomar as devidas providências. 

         Quanto ao termo utilizado para indicar a legislação no site dos Ministérios, 

observou-se uma falta de padrão. Foram localizados: "LGPD", "Proteção de dados 

pessoais – LGPD", "Encarregado pelo tratamento de dados pessoais", "Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD)" e “Tratamento de Dados Pessoais”. Essa diversidade 

pode confundir o usuário, assim, em breve, em prol de facilitar a recuperação da 

informação, será preciso estruturar um vocabulário controlado. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         O acesso à informação sobre a LGPD é um importante meio para o usuário se 

engajar na temática, potencializar seus conhecimentos, exigir seus direitos, identificar 
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problemas e buscar soluções. Como indica a lei, as organizações têm a obrigação de 

dar ênfase, de forma transparente, aos direitos e garantias dos titulares quanto à 

proteção de dados. Este estudo efetua uma reflexão acerca da evolução da temática 

quanto à disponibilização da informação. 

         No presente, as informações sobre a LGPD nos sites dos Ministérios do Poder 

Executivo são incipientes e, em alguns casos, omissos. Apesar do pouco tempo em 

vigor, deve-se dar atenção para instituir e fortalecer uma cultura da privacidade. 

Disponibilizar essas informações, além de obrigação legal, é elementar para constituir 

uma competência crítica e fortalecer uma cultura de proteção de dados.        

 Como exposto na Agenda 2030 da ONU, o direito à informação é pressuposto 

fundamental para garantir a democracia e o exercício da cidadania. 

         Incluir informações sobre a proteção de dados pessoais nos sites, em especial 

nos do Governo, é o primeiro passo para que o cidadão possa esclarecer os deveres 

e direitos fundamentais da sociedade da informação, tomar decisões assertivas e se 

resguardar, seja na internet, seja fora dela. Fato é que democratizar o conhecimento 

é o ponto de partida para construir-se uma conscientização a respeito do tema e 

desenvolver um pensamento crítico e saudável em relação à privacidade. 
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[3] Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais(BRASIL, 2018). 
 
[4] A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD) é o órgão da 
Administração Pública federal responsável por zelar pela proteção de dados pessoais 
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Eixo: Inovação, TIC e a relação com a Agenda 2030 

Coordenação: Débora Russiano 

 

INOVAÇÃO DE PROCESSOS TÉCNICOS EM E-BOOKS EM BIBLIOTECAS 

UNIVERSITÁRIAS NO BRASIL: ANÁLISE DE PERCEPÇÃO DOS 

BIBLIOTECÁRIOS 

Mariângela Spotti Lopes Fujita[1], 

Isidoro Gil-Leiva[2], 

Franciele Marques Redigolo[3] 

  

Resumo: Com o objetivo de conhecer a repercussão que a incorporação de e-books 
em bibliotecas universitárias causa nos processos de atribuição de cabeçalhos de 
assuntos e códigos de classificação foi realizada pesquisa com aplicação de 
questionário em bibliotecas universitárias de nove países. No Brasil 219 questionários 
foram enviados. Os resultados da análise de 24 questionários respondidos no Brasil 
demonstraram que existem impasses a serem solucionados, estresse e frustração no 
enfrentamento de uma mudança de paradigma e a possibilidade de automatização 
dos processos técnicos. Conclui-se que uma transição ainda está em andamento sem 
uma definição clara de políticas e normativas que guiem os bibliotecários brasileiros. 
  
Palavras-chave: Livro eletrônico. Indexação. Classificação. Bibliotecas Universitárias 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos elementos que contribuíram para a disseminação dos e-books nas 

bibliotecas foi o surgimento de sistemas inovadores de aquisição/assinatura, fator que 

levou a uma incorporação massiva de e-books inicialmente nas bibliotecas 

universitárias e posteriormente nas bibliotecas em geral. Isso significa que, em pouco 

tempo, dezenas de milhares de e-books foram incorporados aos sistemas de 

bibliotecas. Segundo dados obtidos nos sistemas de bibliotecas das universidades 

estaduais paulistas (UNICAMP, 2020; UNESP, 2019, USP, 2019), os livros impressos 

aumentam seu número em cerca de 8,2% na USP, 19% na Unicamp e 31% na 
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UNESP, enquanto os percentuais de compra de e-book aumentaram 15% na USP e 

Unicamp entre 2014/16 e 2019 e 35% na UNESP de 2015 a 2019. 

Com essa incorporação massiva de e-books, é possível que as equipes 

reduzidas de bibliotecários das bibliotecas tenham a capacidade de verificar os 

metadados que acompanham os e-books? Os bibliotecários têm a capacidade de 

corrigir e melhorar os metadados de dezenas de milhares de registros bibliográficos 

elaborados por fornecedores? 

Em revisão bibliográfica para conhecer as pesquisas realizadas nas últimas 

duas décadas sobre e-books e bibliotecas, os resultados demonstram que tanto 

pesquisadores em Ciência da Informação e Biblioteconomia como bibliotecários 

trabalharam e publicaram extensivamente sobre vários aspectos desta temática, 

incluindo: 

- O ecossistema bibliotecas e e-books: plataformas, serviços de demanda e redes de 

compartilhamento de e-books (MÜHLBERGER; GSTREIN, 2009; HORAVA, 2013;). 

- Desafios para as bibliotecas frente a este formato: a integração deste formato, o 

desenvolvimento de plataformas compartilhadas, empréstimo interbibliotecário ou o 

surgimento do perfil do bibliotecário de recursos eletrônicos (CONNAWAY; 

BUCZYNSKI, 2010). 

- Modelos e experiências na aquisição de e-books (COSTELLO, 2017). 

- Ferramentas de descoberta (MCCLURE, 2007; BARDEEN et al., 2017). 

- Empréstimo de e-books (CUADRADO-FERNÁNDEZ; SEWELL; MCGRATH 2016). 

- E-books versus p-books (JEONG 2012; GOODWIN, 2014). 

- Usos de e-books (NOORHIDAWATI; LAM et al., 2009; CROFT; FREDERIKSEN et 

al., 2011). 

- Desafios e mudanças na catalogação de e-books (MARTIN; MUNDLE, 2010; ZHAO; 

ZHAO, 2010) 

- Qualidade e quantidade de metadados fornecidos pelos fornecedores (WU; 

MITCHELL, 2010; ZHAO; ZHAO, 2010; PARK; TOSAKA, 2010). 


