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A adequação necessária das companhias à Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD) fez os avisos de privacidade e de cookies em diversos sites brasileiros 

se multiplicarem. Os cookies, muito utilizados nas estratégias de comunicação 

e marketing das empresas por rastrearem comportamentos e ajudarem a 

personalizar a experiência online dos internautas e de stakeholders, viabilizam 

também o funcionamento técnico de sites. De olho na privacidade, o Google 

decretou para 2024 o fim do suporte aos cookies de terceiros - algo que a Apple 

já eliminou no Safari. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) 

publicou, recentemente, um guia orientativo sobre o assunto. Mas como a 

utilização de cookies na era da proteção da privacidade afeta o marketing e a 

comunicação orientados a dados?  

 

Os cookies, por definição, são coletados a partir de interações em websites, em 

aplicativos ou algum serviço digital e podem revelar aspectos da personalidade 

e do comportamento das pessoas, de maneira individualizada. Antes mesmo da 

LGPD, muitas empresas brasileiras já utilizavam, em caráter opcional, os 

avisos de cookies em seus websites, tomando como base a e-Privacy Directive 

da União Europeia, que trata sobre o uso de cookies, e-mail marketing, 

minimização de dados e outros aspectos da privacidade de dados, e a General 

Data Protection Regulation (GDPR), regulação europeia de proteção de dados. 

Mas a obrigatoriedade de se informar sobre quais cookies estão presentes nos 

websites brasileiros só ocorreu a partir de setembro de 2020, quando a LGPD 

entrou em vigor.  

 

LGPD e o uso de cookies 

 

Todos os cookies que identificam os usuários estão abarcados pela LGPD. Os 

departamentos de comunicação e marketing devem observar os princípios da 

legislação na coleta e na utilização das informações, tais como a finalidade, a 

necessidade, os direitos dos titulares, a transparência etc.  

 

Conforme a ANPD, em seu guia, a falta de transparência é um dos principais 

problemas relacionados ao uso de cookies. Isto é: “a não disponibilização de 

informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a coleta e a 

realização do tratamento, pode inviabilizar ou restringir indevidamente o 

controle do titular sobre os seus dados pessoais. (..) Os riscos à privacidade 

podem ser ampliados nas situações em que a falta de transparência está 

associada a prática de coleta de quantidades massivas de informações 

pessoais”. Assim, as áreas de marketing e comunicação devem redobrar a 

atenção ao tema, a fim de evitar penalidades. 

 



Para atender ao princípio da transparência e as regras do artigo 9. da LGPD, 

que prevê o direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de 

dados, o aviso de cookies ou de privacidade deve estar em língua portuguesa, 

ter um link com fácil acesso, apresentar a descrição de todos os tipos de cookies 

utilizados e para quais finalidades.  

 

Consentimento  

 

Ao coletar os dados, seja para enviar um newsletter ou elaborar o cadastro em 

área restrita do site, deve-se solicitar o consentimento para a finalidade 

desejada. O mesmo ocorre para quaisquer tipos de cookies. Deve ser fornecida 

ao titular a possibilidade de gerenciar as preferências de cookies, para que ele 

tenha a opção de desabilitar aqueles que não sejam necessários ao 

funcionamento do site, tais como, os cookies de terceiros e aqueles ligados à 

publicidade. Já os cookies essenciais não poderão ser desabilitados, no entanto, 

o titular deve fornecer o seu consentimento da seguinte forma: “aceitando todos 

os cookies”, “rejeitando os cookies não essenciais” ou “gerenciando cookies”. 

Lembrando que ele deve ter a opção de revogar o consentimento. 

 

Os cookies podem também atender ao cumprimento de obrigação legal por 

exemplo (art. 7°, II, LGPD), no caso do dever de guarda de registros 

eletrônicos pelos provedores de aplicação, conforme obrigação legal 

estabelecida pelo Marco Civil da Internet (Lei Federal n°. 12.965/2014). 

 

Futuro sem cookies?  

 

Já o fim do suporte aos cookies de terceiros anunciado pelo Google para 2024 

não significa um futuro sem cookies como muitos pregam. Segundo a ANPD, 

“as categorias para definição dos cookies são diversas e podem partir de 

diferentes perspectivas”. Não se fala em fim de cookies próprios ou primários, 

que são aqueles que não podem ser usados para rastrear a atividade em outro 

site que não seja o original em que foi colocado. Esse tipo de cookie inclui 

informações sobre login, itens do carrinho, idioma preferido etc. E, por se 

tratarem de dados pessoais, estão sujeitos à LGPD. Aqueles que se cadastram 

para receber um newsletter, por exemplo, pode ter nele os dados armazenados.  

 

Por definição, conforme manual da ANPD, dentre os cookies não necessários, 

cuja desabilitação não impede o funcionamento do site ou a utilização de um 

determinado serviço, podem se incluir aqueles que rastreiam comportamentos, 

medem desempenho da página ou do serviço etc. 

 

Os cookies que devem findar são os de terceiros, aqueles criados por um 

domínio diferente daquele que o titular está visitando. Eles decorrem de 

funcionalidades de outros domínios que são incorporadas a uma página da 

internet, a exemplo da exibição de anúncios. Assim, essa medida irá afetar mais 

especificamente a publicidade digital. Isso porque muitos anunciantes ainda 



dependem da tecnologia para segmentar os anúncios online. Esses cookies são 

carregados em sites de servidores de terceiros para fins de publicidade e 

rastreamento e não fazem parte do site principal que um usuário está visitando. 

Esses tendem a acabar, os outros não. 

 

Como alternativa ao fim dos cookies de terceiros em 2024, o Google criou um 

algoritmo chamado de FLoC (Federated Learning of Cohorts) que promete 

entender o comportamento das pessoas com base em uma grande amostra de 

usuários com características semelhantes, um modelo de publicidade que não 

rastreia usuários individualmente (como é feito atualmente). 

 

Além disso, para aumentar a privacidade de dados, grandes marcas apostarão 

cada vez em uma estratégia first-party, ou seja, em dados primários, e 

investirão em uma Customer Data Plataform - uma plataforma abastecida por 

dados primários que levam em conta dados de busca, demográficos, 

comportamentais, relacionamento com a empresa, interação pelos diferentes 

canais de comunicação (mídias sociais), entre outros, para ter uma visão 360 

graus do relacionamento do consumidor com a marca.  

 

Assim, cada vez mais, os profissionais de marketing e de comunicação se dão 

conta de que precisarão de novas estratégias para personalização e 

segmentação de seu público-alvo, especialmente com a obrigatoriedade legal 

da privacidade dos dados pessoais.  
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