
Um ato de 
equilíbrio: 
privacidade, 
segurança e 
ética

KPMG Internacional

Como a construção de uma composição 
adequada de dados pode ajudar a 
impulsionar o crescimento

home.kpmg/cybersecurity



Índice



04
Prefácio

06
A concepção da  
composição  
de dados

14
A questão  
do uso ético 
de dados

18
Os reguladores  
estão 
aprimorando  
seu foco  
no uso de 
dados

10
Revelar  
oportunidades  
ou lançar 
desafios?

22
Adotando a  
confiança  
como a  
nova  
moeda

26
Conclusão



Prefácio

4 | Um ato de equilíbrio: privacidade, segurança e ética



As organizações estão se esforçando 
para desenvolver a “composição 
de dados” perfeita, ou seja, a 
combinação exata de elementos 
de dados pessoais que revelarão 
novas oportunidades para tomada 
de decisão, baseada em insights, 
inovação e crescimento da receita, 
garantindo que as preocupações com 
privacidade, segurança e ética sejam 
sempre gerenciadas de forma eficaz.

Assim como um “estojo de química” 
digital, os elementos do inventário 
de dados de qualquer organização 
podem ser estrategicamente 
combinados para uma autêntica 
transformação na era digital. Por outro 
lado, uma combinação equivocada 
dos ativos de dados poderia provocar 
uma “combustão” ou, até mesmo, 
gerar “produtos tóxicos”, em meio 
às crescentes preocupações do 
consumidor e diante do escrutínio 
regulatório sobre o uso adequado  
de dados pessoais.

Essas preocupações dos 
consumidores aumentaram ainda 
mais com os eventos recentes, 
como o uso de dados pessoais por 
países que lutam para controlar a 
disseminação da covid-19.

Compilar e analisar dados com 
as extraordinárias ferramentas e 
recursos de hoje, com toda a certeza, 
permite que empresas orientadas 
por dados, em diferentes setores de 
negócio, melhorem e personalizem 
o relacionamento com os clientes, 
desenvolvam produtos inovadores 
e impulsionem o crescimento. E 
isso é apenas o começo. Para de 
fato capitalizar os dados como uma 
fonte de vantagem competitiva, as 
organizações estão se esforçando 
para determinar:

- como os dados pessoais podem ser 
monetizados, para abrir novos fluxos 
de receita;

- como o público em geral perceberá a 
inovação no uso de seus dados;

- quanto investir em privacidade, à 
medida que os direitos dos titulares 
de dados e o panorama regulatório 
evoluem;

- como lidar com o paradoxo da 
privacidade: a inconsistência 
aparente entre as preocupações 
do cliente sobre privacidade e 
comportamento on-line real;

- como as práticas de processamento 
de dados serão percebidas do ponto 
de vista da segurança e da ética, 
pelo crescente número de vigilantes 
examinando o uso de dados pessoais;

- como a pandemia pode mudar as 
atitudes dos clientes em relação 
ao processamento de seus dados 
pessoais.

Uma questão de equilíbrio
À medida que o ecossistema de 
dados de hoje continua a se expandir 
exponencialmente, as organizações 
têm muito a ganhar em sua busca 
de modelos de negócios orientados 
por dados. Com o crescimento 
da computação em nuvem - 
processo acelerado pela pandemia 
- a globalização dos sistemas de 
negócios, processos e cadeias 
de suprimentos, e a onipresença 
de dispositivos móveis e mídias 
sociais, os dados dos consumidores 
estão sendo coletados, analisados 
e compartilhados em níveis sem 
precedentes. Ao mesmo tempo, o 
rápido surgimento da mão de obra 
digital, o crescente uso de dispositivos 
“Internet das Coisas” (Internet of 
Things, IoT), Inteligência Artificial e 
recursos preditivos para consumidores 
já estão aumentando o potencial das 
organizações orientadas por dados 
para que incorporem a ruptura 
digital, entreguem um novo valor aos 
clientes e permitam que as empresas 
despontem com sucesso diante da 
nova realidade.

Porém, em contraposição à 
preocupação crescente com 

privacidade, segurança, ética e 
escrutínio regulatório, aproveitar os 
dados do consumidor com sabedoria 
está se tornando fundamental. O 
trabalho das empresas-membro da 
KPMG com clientes em todo o mundo 
revela que muitas organizações já 
reconhecem os desafios na concepção 
de uma composição equilibrada de 
dados, enquanto outras permanecem 
inseguras sobre como gerenciar 
estrategicamente ativos de dados, 
mitigar passivos e tomar decisões. 

A KPMG acredita que colocar a 
confiança no centro de cada iniciativa 
envolvendo o uso de dados pessoais é 
vital para transformar riscos potenciais 
em novas oportunidades históricas 
de diferenciação e crescimento de 
negócios em plena era digital.

A tecnologia e as trilhas de dados 
que a acompanham permeiam 
tantos aspectos de nossas vidas, 
que as empresas devem conquistar 
e manter a confiança, caso contrário, 
os consumidores poderiam relutar em 
compartilhar os dados críticos que as 
organizações precisam para se tornar 
orientadas por dados e centradas 
no cliente. A confiança na era digital 
vai além da qualidade da marca, 
produtos, serviços e pessoas em uma 
organização. Trata-se da confiabilidade 
no uso e no gerenciamento de dados. 
O desafio a seguir é provar que as 
empresas protegem os dados dos 
clientes que usam para criar valor e 
alcançar o sucesso.

Mark Thompson 
Global Privacy Lead 
KPMG International 
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A concepção 
da composição 
de dados
A corrida para capitalizar a imensa promessa do Big 

Data está provocando um impacto revolucionário 
nas empresas que estão transformando os atuais 

desafi os digitais em em oportunidades. À medida que os 
consumidores reduzem seus gastos e o comércio físico se 
torna cada vez menos confi ável diante do risco de futuros 
lockdowns, as organizações têm necessidade crescente 
de se tornarem orientadas por dados, bem como gerenciar 
a explosão do volume, profundidade e acessibilidade das 
informações, com a melhor relação custo-benefício. Tudo 
para não fi car atrás de seus concorrentes e poder emergir 
com sucesso na nova realidade. 
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Considere, por exemplo, a rápida 
adoção e a evolução contínua de 
dispositivos habilitados para internet 
na última década, e como as empresas 
responderam às tendências de 
hiperconectividade. Em 2010, geramos 
cerca de 12 exabytes (EB) de tráfego 
de internet (1 EB é igual a 1 bilhão de 
gigabytes) através de nossas interações 
normais e o processamento de dados 
tinha conjuntos de informações 
limitados, como nome, e-mail, telefone, 
endereço residencial e, talvez, do seu 
local de trabalho.1

Hoje, o volume anual de dados por 
usuário aumentou 1.000 por cento, 
gerando mais de 136 EB de tráfego de 
internet. Isso tudo aconteceu antes 
da pandemia forçar os consumidores 
a digitalizar seus hábitos de compra 
e antes do avanço extensivo de 
dispositivos móveis 5G super-rápidos; 
que é a conectividade de internet por 
fibra ótica, que transformará ainda mais 
o nosso cotidiano.2

A explosão nos dados pessoais 
está criando uma trilha infinita de 
informações às empresas voltadas 
ao futuro. Elas estão explorando a 
abundância de insights oportunos que 
devem melhorar o relacionamento com 
os clientes e impulsionar o crescimento.

Gerando mais confiança 
para a “fórmula” estratégica
À medida que a pandemia acelera um 
mundo já digitalizado, as expectativas 
dos clientes em relação ao serviço, à 
confiabilidade e à segurança crescem 
em meio à pressa de explorar a mina 
de ouro de dados pessoais. Como as 
empresas equilibram a multiplicação 
de dados e a criação de valor com 
as grandes preocupações sobre 
privacidade, segurança e o crescente 
escrutínio dos reguladores? 

1  Cisco Índice de Networking Visual: Estimativas e Tendências, 2017 a 2022, 2019.
2  Ibid.
3 Os Dados nunca dormem 8.0, DOMO, 2020. 
4 População digital global em julho de 2020, Statista, 2020.
5  Quantos dados são gerados a cada dia, Fórum Econômico Mundial, 17 de abril de 2019. 
6  Número de usuários de e-mail em todo o mundo, de 2017 a 2024, Statista, 2020.
7  Declaração de IR do T3 2020, Facebook, 2020. 
8 Info Center, Instagram, 2020.
9  O Panorama da IoT para 2020, Security Today, 13 de janeiro de 2020.

Uma explosão de dados
A quantidade de dados que as pessoas produzem todos os dias 
é impressionante. As estimativas variam, mas acredita-se que 
aproximadamente 2,5 quintilhões de bytes de dados sejam 
criados diariamente.3

Como se espera que o número de dispositivos IoT chegue a 35 bilhões 
no próximo ano, esses números continuarão a aumentar.9
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2,7 bilhões
de usuários ativos no Facebook7, 
mais de 1 bilhão no Instagram8

Estima-se que mais de

4,6 bilhões
de pessoas usem a 
internet diariamente4

Todos os dias,

5 bilhões
de pesquisas são feitas5

Há  

3,9 bilhões
de usuários diários de e-mail6

Por mês, há mais de 
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Enquanto algumas empresas estão 
avançando de maneira ousada para 
“formular” a composição correta 
de dados pessoais, muitas outras 
organizações estão acumulando grandes 
volumes de informações digitais, sem 
saber o que fazer ou por onde começar. 
Como as empresas inovadoras de hoje 
estão descobrindo, o uso efi caz de dados 
pessoais exige o design estratégico de 
uma composição abrangente de dados. 
As organizações que buscam uma fórmula 
estratégica confi ável para a composição 
de dados pessoais que transformará as 
informações dos clientes em uma fonte 
de vantagem competitiva, enfrentam 
um dilema delicado e, talvez, até mesmo 
intimidador: um autêntico ato de equilíbrio.

— Quais os elementos de dados 
pessoais que precisam ser 
combinados? 

— Como e em que proporção os 
elementos de dados devem ser 
mesclados e com qual fi nalidade? 

— Como o potencial da composição 
de dados para produzir “energias” 
positivas ou negativas, por 
exemplo, ao abordar as 
responsabilidades inerentes às 
preocupações de privacidade, 
segurança e conformidade, pode 
ser efetivamente gerenciado para 
transformar dados pessoais em uma 
nova fonte extraordinária e confi ável 
de vantagem competitiva?

“O acesso a um conjunto de 
informações que oferece uma 
oportunidade única de realizar 
pesquisas de mercado aprofundadas, 
oferecendo uma visão rica das 
tendências de vendas recentes, 
melhorias críticas de negócios e 
lacunas a serem exploradas no 
mercado, poderia ser a solução para 
as preocupações dos CEOs”, diz Koos 
Wolters, Privacy Lead da KPMG nos 
Países Baixos.

“Analisando da forma correta, as 
empresas poderão gerar muito valor 
a partir dos dados, entendendo as 
atividades on-line do cliente, poder e 
hábitos de compra, preferências e muito 
mais. As empresas também podem 
obter percepções sobre as motivações 
e desejos dos clientes e combiná-
los com aspectos mais sensíveis 
da personalidade do consumidor, 
como crenças políticas e religiosas, 
formação educacional, gênero e raça. 
As organizações traçarão o perfi l de 
sua base de clientes de forma mais 
efi caz, para fortalecer a percepção da 
marca, melhorar a retenção de clientes 
e aumentar as vendas”.

O acesso a um conjunto de informações que oferece a 
oportunidade única de realizar pesquisas de mercado 
aprofundadas, oferecendo uma visão rica das tendências 
de vendas recentes, melhorias críticas de negócios e 
lacunas a serem exploradas no mercado, poderia ser 
a solução para as preocupações dos CEOs.

- Koos Wolters
Privacy Lead

KPMG nos Países Baixos
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Revelar 
oportunidades 
ou lançar 
desafios?
Ouso estratégico de dados pode abrir o caminho 

para o sucesso das organizações diante da nova 
realidade. O acesso aos dados corretos, no 

momento certo, para gerar insights oportunos, precisos 
e acionáveis é fundamental para aumentar a confi ança 
e a fi delidade da marca, identifi car novos segmentos de 
clientes, capitalizar as tendências emergentes do mercado, 
entregar produtos e serviços inovadores e alcançar uma 
vantagem competitiva no mundo pós-pandemia. 
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Compreender como compilar o conjunto 
de dados, escolher, analisar e capitalizar 
dados de qualidade que agreguem 
valor real ao negócio, adequados aos 
requisitos de privacidade, segurança e 
conformidade, será fundamental para 
o êxito. Ao passo que as empresas 
emergirem na nova realidade, no mundo 
hipercompetitivo e centrado no cliente 
da atualidade, aquelas que melhor 
conhecem seus clientes e mercados, 
provavelmente, serão as mais bem-
sucedidas. 

Não é nenhuma surpresa, portanto, 
que as organizações voltadas ao 
futuro, buscando maior produtividade 
e valor, invistam cada vez mais nos 
recursos notavelmente inovadores 

que as soluções de Inteligência 
Artificial (IA), aprendizado de máquina,  
Internet das Coisas (IoT) e realidade 
aumentada (AR) podem oferecer 
quando combinadas com dados  
e análises. 

No setor de saúde, tecnologias 
inteligentes e análise de dados dos 
perfis genéticos dos pacientes já 
estão permitindo que os médicos 
prescrevam tratamentos preventivos 
e personalizados que mudam 
o panorama. No transporte, a 
tecnologia de veículos autônomos e 
o monitoramento de tráfego estão 
melhorando o trânsito, reduzindo o 
congestionamento e os acidentes. 
Em serviços financeiros, os recursos 

Em geral, as empresas 
operam com a 
concepção errônea de 
que a personalização e 
a proteção de dados são 
esforços conflitantes, 
e não oportunidades 
simbióticas.

- Sylvia Kingsmill 
Privacy Lead 

KPMG no Canadá
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que emergem com rapidez já estão 
sendo aplicados à gestão de risco, 
gestão de portfólio, compensação 
das transações etc., para aprimorar a 
eficiência dos negócios e impulsionar o 
crescimento. A lista continua. 

Combinar personalização com 
proteção 

O aproveitamento do vasto potencial 
da análise de dados e o poder das 
tecnologias inteligentes pressupõe, é 
claro, que os direitos de privacidade e a 
segurança de dados serão gerenciados 
e protegidos estrategicamente.

“Em geral, as empresas operam 
com a concepção errônea de que a 
personalização e a proteção de dados 

são esforços conflitantes, e não 
oportunidades simbióticas”, esclarece 
Sylvia Kingsmill, Privacy Lead, KPMG 
no Canadá. “O resultado potencial de 
conflitos entre os líderes de dados e 
análises, de experiência do cliente, de 
marketing, profissionais de segurança 
e risco e outros stakeholders de TI 
e negócios torna-se mais evidente 
quando os esforços de monetização 
de dados excedem e dificultam 
amplamente a proteção de dados”.

Sylvia Kingsmill destaca, ainda, 
que as organizações que não 
conseguem combinar os esforços 
de personalização com a proteção 
de dados estão prejudicando suas 
chances de monetizar dados pessoais.

“Eles estão frustrando os clientes e 
limitando novos valores de negócios. 
Os manuais de estratégia em resposta 
ao Regulamento Geral de Proteção 
de Dados (General Data Protection 
Regulation, GDPR) ajudaram a 
transformar a maneira como as 
informações pessoais são coletadas, 
armazenadas, usadas, divulgadas e 
removidas, enquanto a Estrutura de 
Segurança Cibernética do NIST, nos 
EUA, orienta como as empresas devem 
detectar, se proteger e responder a 
ataques cibernéticos. Eles devem ser 
usados para reorientar as discussões 
e ações de negócios, se concentrando 
no uso da personalização e privacidade 
de dados para beneficiar os clientes, e 
não para frustrá-los”.
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A questão do 
uso ético de 
dados
Fazer a composição correta de dados na nova 

realidade levanta questões éticas que exigem uma 
consideração cuidadosa, em meio ao aumento 

da adoção da nuvem, tecnologias e dispositivos 
digitais, assim como nossa gradual dependência de 
suas capacidades. Nesse contexto, destacam-se os 
celulares, tablets e laptops que possibilitam o trabalho 
remoto; o surgimento de smartwatches, veículos, casas 
e eletrodomésticos inteligentes; e sem mencionar 
o desenvolvimento de recursos de rastreamento e 
acompanhamento para controlar a covid-19. Todos se 
tornaram uma parte essencial do dia a dia.
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Ao longo do tempo, é claro, os 
dispositivos estão aprendendo tudo 
sobre nossos hábitos, preferências, 
comunicações, viagens, compras etc. 
Eventos recentes destacaram como 
esses dispositivos digitais podem ser 
críticos para controlar uma pandemia 
global. A tecnologia de hoje é projetada 
para compilar fluxos intermináveis de 
dados pessoais que já estão sendo 
usados, compartilhados e monetizados 
para análise, perfil de clientes, 
publicidade direcionada, dentre outros 
aspectos. No atual mundo digital, as 
pessoas não são apenas uma fonte de 
receita para o negócio central de uma 
empresa, mas as informações geradas 
sobre elas também são um fluxo de 
receita por si só, levantando a questão 
de a partir de que ponto a ingerência 
acerca dos dados dados pessoais 
poderia ser considerada antiética.

A pesquisa da KPMG intitulada Me,    
My Life and My Wallet revelou que 64% 
dos consumidores em todo o mundo se 
sentem receosos com o rastreamento 
autorizado de seus hábitos on-line por 
empresas, governos ou criminosos, e 
mais ainda sobre roubo de identidade 
(74%).10 Evidências recentes sugerem 
que tais preocupações aumentam 
cada vez mais, com 75% dos clientes 
dos EUA indicando que pensam mais 
a respeito da privacidade de suas 
informações depois do impacto da 
pandemia.11

Priorizando a ética de dados 

Não é de admirar que a ética de 
dados seja um ramo emergente 
da ética aplicada que se concentra 
nos julgamentos e abordagens de 
valor feitos ao coletar, processar, 
compartilhar, armazenar ou destruir 
dados. A ética de dados inclui um 
conhecimento sólido sobre a lei de 
proteção de dados, outras legislações 
relevantes e o uso apropriado de novas 
tecnologias. Ela requer uma abordagem 
holística, incorporando as melhores 
práticas em técnicas de computação, 
ética e garantia de informações. Os 
desafios em ética de dados que as 
empresas enfrentam hoje incluem:

 — violação de privacidade pessoal ou 
da confiança, devido ao tratamento 
inadequado de dados;

 — tratar dados pessoais de 
forma desproporcional ou 
comprometedora, expondo o 

indivíduo a danos ou minando a 
confiança;

 — criação de perfil de indivíduos, 
potencialmente levando à 
discriminação com base em idade, 
etnia, saúde, religião, gênero ou 
qualquer outro dado pessoal;

 — publicidade intrusiva, que invada a 
privacidade do cliente ou viole os 
direitos humanos.

Os desafios e riscos são reais, mas a 
ética de dados continua sendo um novo 
conceito de que muitas organizações 
se esforçam para compreender 
completamente e responder, em 
sua busca para projetar e incorporar 
estruturas de ética robustas. Em 2020, 
a pandemia colocou em evidência, até 
mesmo, como os países podem ter 
dificuldades para usar dados de forma 
ética ao responder à covid-19.

A tecnologia que está aprimorando  
a experiência do cliente no balcão e na 
frente da loja também está permitindo que 
as organizações analisem cada detalhe 
granular da experiência do cliente e da 
interação, nos fundos. Uma abordagem 
inteligente de “cliente em primeiro lugar”, 
também exige o conceito de “dados 
em primeiro lugar” que inclua um foco 
adequado e sustentado na proteção e 
segurança da privacidade ética. Com 
a tecnologia gerando insights sem 
precedentes que aprimoram a tomada de 
decisões que tradicionalmente era feita 
por humanos, a ética de dados deveria 
estar próxima ao topo da agenda de 
transformação digital das organizações.

A ética de dados levanta questões 
significativas sobre se o uso de dados é 
legal, justo e equilibrado. As empresas 
que consideram todas as implicações 
éticas de seu gerenciamento de dados 
podem manter a confiança pública, 
a fidelidade de marca, a reputação 
e, em última análise, a vantagem 
competitiva, atendendo os requisitos 
de conformidade e privacidade do 
consumidor. 

“A privacidade está começando a colidir 
com a ética de dados, à medida que as 
organizações avaliam se devem usar 
dados pessoais e, em caso afirmativo, 
como e para quê? É uma nova fronteira, 
que atingirá duramente os resultados 
financeiros das organizações que não 
acertarem”, alerta Mayuran Palanisamy, 
Privacy Lead, KPMG na Índia.

Em todo o mundo, 

64%  
dos consumidores se 
sentem receosos com o 
rastreamento autorizado 
de seus hábitos on-line 
por empresas, governos 
ou criminosos.

A privacidade está 
começando a colidir 
com a ética de dados, 
à medida que as 
organizações avaliam 
se devem usar dados 
pessoais e, em caso 
afirmativo, como e 
para quê? É uma nova 
fronteira, que vai atingir 
os resultados financeiros 
das organizações que  
não acertarem.

- Mayuran Palanisamy 
Privacy Lead 

KPMG na Índia

10  Me, My Life and My Wallet, KPMG, 2019.
11  Os novos imperativos da responsabilidade de dados corporativa, KPMG LLP, 2020.
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Quanto valem os seus dados pessoais? 
As organizações, mesmo que tenham acelerado ou iniciado 
sua jornada de transformação digital para combater o 
impacto da pandemia, estão passando pelo desafio de 
gerenciar estrategicamente a privacidade do consumidor e, 
ao mesmo tempo, maximizar o valor dos vastos ativos de 
dados que continuam acumulando. Para entender o quanto 
investir no gerenciamento de responsabilidades envolvendo 
proteção, segurança e ética nos dados, as empresas devem 
primeiro avaliar e compreender o valor atual e potencial de 
suas composições de dados. Por exemplo, quanto vale o 
endereço de e-mail de um cliente, e quanto mais valeria se 
combinado com outros conjuntos de informações?

Infelizmente, não existe nenhuma fórmula para estabelecer 
o valor dos diversos ativos de dados que estão inundando as 
empresas em todos os setores. Porém, as organizações que 
tentam estabelecer o valor de seus dados e onde seu valor 

final reside devem começar pela análise de seu inventário de  
ativos de dados, para determinar precisamente quais dados a  
organização está usando e por quê. Isso revelará como cada  
elemento de dados é usado para criar valor à empresa, 
como isso é feito e o retorno monetário que ele cria ou      
possibilita criar.

“As organizações precisam começar a entender o  
valor de seus ativos de dados, garantindo o correto 
tratamento desses ativos. Por exemplo, uma companhia 
aérea entende o valor de um jato e irá usá-lo, gerenciá-lo e 
protegê-lo como tal. Ao passo que que seguimos nesta 
revolução digital, garantir que os ativos de informações 
pessoais sejam compreendidos e gerenciados 
adequadamente se tornará cada vez mais crítico para as 
organizações”, elucida Matthew Quick, Cyber Privacy Lead, 
KPMG na Austrália.

À medida que seguimos nesta 
revolução digital, garantir que os 
ativos de informações pessoais 
sejam compreendidos e gerenciados 
adequadamente se tornará cada vez mais 
crítico para as organizações.

- Matthew Quick
Cyber Privacy Lead
KPMG na Austrália
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Os reguladores 
estão aprimorando 
seu foco no uso 
de dados 
As organizações estão operando em um ambiente 

precário, o que está afetando cada vez mais o mix 
de composições de dados. Elas estão ampliando 

os limites da inovação e do uso de dados como nunca. Ao 
mesmo tempo, estão avaliando cuidadosamente a percepção 
do cliente sobre os direitos de privacidade, que aumentaram 
por conta da pandemia, de modo a não cruzar a linha entre o 
que, por um lado, os consumidores consideram “interessante” 
e o que, por outro lado, refutam como “assustador”, 
potencialmente antiético e, talvez até mesmo, ilegal. 
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A proteção de dados pessoais e a 
privacidade de dados são prioridades 
claras para os consumidores. Uma 
pesquisa recente da KPMG nos EUA 
revelou uma mudança nas atitudes 
entre os consumidores quando se trata 
de seus dados pessoais; 87% dos 
entrevistados dizem que a privacidade 
de dados é um direito humano. O 
estudo também revelou uma grande 
desconfiança do consumidor:  
68% dos respondentes disseram que 
não confiam que as empresas vendem 
os dados de uma forma ética, e mais 
da metade dos entrevistados não 
confia nas organizações para coletar ou 
proteger seus dados.12

Os reguladores estão conscientes disso 
e o cenário regulatório está evoluindo 
rapidamente para abordar preocupações 
públicas sobre privacidade, segurança 
e uso legal de dados. Em maio de 2018, 
o Regulamento Geral de Proteção 
de Dados (General Data Protection 
Regulation, GDPR) entrou em vigor; 
talvez, o regulamento mais rigoroso e 
de longo alcance publicado até hoje. Ele 
impõe requisitos rigorosos de proteção 
de dados e penalidades pesadas por não 
conformidade para empresas que não 
se enquadrarem em âmbito global. 

O GDPR foi a primeira onda na 
tendência de novas regulamentações 
de privacidade. Conforme a tecnologia 
avança, novas leis de proteção de dados 
surgem pelo mundo, para:

 — estabelecer regras adequadas à 
inovação, pois a maioria dessas leis 
e regulamentos é neutra em termos 
de tecnologia;

 — fomentar uma cultura de proteção de 
dados “por definição”, incorporando 
a proteção em dispositivos para 
garantir o uso seguro e ético de 
novas tecnologias e atividades de 
processamento de dados;

 — colocar as pessoas no controle de 
seus dados pessoais, articulando 
direitos importantes que lhes dão 
maiores poderes para se proteger.

Existe força nos números 
para a reparação coletiva. 
Sob a estrutura regulatória 
atual, uma ação judicial 
coletiva é muito mais 
fácil de protocolar e os 
financiadores de litígios 
estão dispostos a fornecer 
o poder de fogo financeiro 
para apoiá-los. Quando 
as ações coletivas são 
ajuizadas, as penalidades 
financeiras se somam aos 
danos regulatórios e de 
reputação que afetam as 
organizações processadas.

- Doron Rotman
Managing Director

KPMG nos EUA

Crescentes regulamentações 
e penalidades

O GDPR atuou como catalisador de 
mudanças na estrutura regulatória 
de privacidade pelo mundo, e vários 
regulamentos alinhados ao GDPR 
seguiram rapidamente o exemplo, 
incluindo a Lei de Privacidade do 
Consumidor da Califórnia, a Lei Geral 
de Proteção de Dados do Brasil, a Lei 
de Proteção de Dados Pessoais da Índia 
de 2018 e a Lei de Proteção de Dados 
Pessoais da Tailândia.

“As organizações precisam entender 
que, por mais que se sintam ‘prontas 
para o GDPR’, em teoria, o mais 
provável é que não estarão aptas para 
cumprir com todas as obrigações de 
privacidade globais. Também temos 
que considerar as diversas expectativas 
culturais desses diferentes mercados, 
vendo pela perspectiva da privacidade”, 
comenta Michael Falk, Privacy Lead, 
KPMG na Alemanha. 

Com regulamentações de privacidade 
cada vez mais rígidas, as penalidades 

12  Os novos imperativos da responsabilidade de dados corporativa, KPMG LLP, 2020.
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também estão aumentando. Há dez 
anos, as multas relativas a violações 
de proteção de dados eram de poucos 
milhões, quando os controles de 
segurança eram considerados fracos. 
No entanto, a Comissão Federal de 
Comércio dos EUA aprovou em 2019 
uma multa de aproximadamente US$ 
5 bilhões.13 

Enquanto isso, desde a promulgação 
do GDPR, mais de 100 casos foram 

executados com multas de US$ 400 
milhões desde maio de 201814. Houve 
também um aumento significativo 
nos processos de ação coletiva, que 
questionam as práticas de privacidade 
e segurança cibernética de algumas 
organizações, incluindo o uso de 
rastreamento e a perda de dados 
pessoais. 

“Existe força nos números para uma 
reparação coletiva”, ressalta Doron 

Rotman, Managing Director, KPMG 
nos EUA. “Sob a estrutura regulatória 
atual, uma ação judicial coletiva está 
mais fácil de se ajuizar e os financiadores 
de litígios estão dispostos a fornecer 
toda a munição financeira para apoiá-
los. Quando as ações coletivas são 
realizadas, as penalidades financeiras se 
acumulam sobre os danos regulatórios e 
de reputação que afetam as organizações 
processadas”. 

13   Comunicado à imprensa, Comissão Federal de Comércio, 24 de julho de 2019.
14 Global Privacy and Data Protection Enforcement Database, IAPP, 2020.
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Adotando a 
confiança como 
a nova moeda
O que é público e o que é privado nesta era desafiadora 

de uso de dados, diante da necessidade de 
desenvolver a composição de dados perfeita?  

Como as organizações podem, de forma inteligente e 
estratégica, resolver o dilema que enfrentam: equilibrar 
o uso de dados para gerar valor e vantagem competitiva 
com a necessidade de respeitar a privacidade do cliente, as 
preocupações de segurança e o ambiente regulatório em 
evolução, na esteira da nova realidade?
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Deve estar bastante claro para qualquer 
empresa que cometer um erro de 
avaliação quanto às preocupações do 
consumidor ou violar os regulamentos, 
pode acarretar não apenas em 
punições significativas, mas também 
comprometer a confiança e a sua 
reputação entre clientes e mercados. 

“As expectativas dos clientes estão 
mudando e as organizações precisam 
entender esse comportamento para 
serem bem-sucedidas”, observa 
Atsushi Taguchi, Privacy Lead, KPMG 
Japão. “Como vimos na pesquisa 
Consumer Loss Barometer, da KPMG, 
75% dos consumidores acham que a 
proteção de dados deve ser incorporada 
aos dispositivos digitais ‘por definição’ e  
58% disseram que evitariam armazenar 
dados em um dispositivo que não 
incorporasse controles de proteção de 
dados suficientes”.

Em uma era de transparência 
elevada e consumidores informados, 
empoderados e conectados, o conceito 
de confiança alcançou um patamar 
mais elevado que no passado. A 
confiança, que antes não tinha o seu 
valor devidamente reconhecido, está 
emergindo rapidamente como um 
pré-requisito crítico para acessar e 
usar dados e percepções valiosas 
dos consumidores.15 Os vencedores 
na corrida para maximizar o valor dos 
dados e seu impacto sobre a vantagem 
competitiva serão aqueles que saberão 
abordar e gerenciar a confiança de 
modo estratégico. 

Os profissionais de dados  
têm a chave

Acreditamos que os profissionais 
de proteção de dados terão a chave 
para o êxito nesse processo. Esses 
especialistas estão bem posicionados 
para colocar a proteção e a ética de 
dados no centro de uma estratégia 
de negócios inteligente, ajudando a 
dar forma a uma economia digital, na 
qual as informações pessoais serão 
devidamente exploradas, enquanto 
os direitos de privacidade e segurança 
estarão bem protegidos.

Como esses profissionais podem ajudar 
a moldar as empresas orientadas por 
dados, que usam esse recurso com 
sucesso para, assim, alcançar objetivos 

estratégicos de negócios e crescimento, 
aumentando a vantagem competitiva, 
enquanto mantêm a confiança na 
organização? 

A resposta, em parte, está na criação de 
uma estratégia de dados holística, que 
coloca a proteção de dados no centro 
dos negócios orientados por dados 
e insights. As estratégias de dados 
baseadas na confiança atuarão como 
catalisadores de mudança para toda a 
organização e inspirarão a estratégia de 
negócios como um todo.

A pesquisa da KPMG intitulada: 
Me, My Life and My Wallet revelou 
a ansiedade do consumidor sobre 
como os dados do usuário poderiam 
ser acessados ou usados on-line. Em 
todo o mundo, pouco menos de 75% 
dos consumidores estão preocupados 
com o fato de que sua identidade seja 
roubada, sendo que 48% mostraram 
“ansiedade elevada” em relação a 
roubo de identidade e um número 
semelhante (51%) indicou “ansiedade 
elevada” diante do risco de hacking de 
informações financeiras, médicas ou 
pessoais on-line.16

A covid-19 forçou os clientes aos canais 
de comércio digital, o que torna ainda 
mais importante que a proteção de 
dados esteja no centro da estratégia de 
uma organização. 

Os profissionais de proteção de dados 
são altamente qualificados para apoiar 
a empresa na compreensão do valor 
que as informações pessoais, desde 
que usadas corretamente, podem gerar, 
ao mesmo tempo em que controlam, 
preveem e mitigam riscos de forma 
eficaz. Uma estratégia de dados 
integrada deverá incluir percepções 
críticas sobre:

 — a qualidade dos inventários de dados 
existentes e quando ou quais os 
tipos de novos dados precisam ser 
coletados;

 — se os clientes existentes e 
potenciais confiam na organização;

 — práticas inovadoras para 
implementação futura e para 
fortalecer a confiança. 

75%  
dos consumidores 
acham que a 
proteção de dados 
deve ser incorporada 
aos dispositivos 
digitais “por padrão” 
e 58% disseram 
que evitariam 
armazenar dados em 
um dispositivo que 
não incorporasse 
controles de 
proteção de dados 
suficientes.

15 Me, My Life and My Wallet, KPMG International, 2019.
16 Os novos imperativos da responsabilidade de dados corporativa, KPMG LLP, 2020.

24 | Um ato de equilíbrio: privacidade, segurança e ética



Os profissionais de proteção de dados 
devem trabalhar em estreita colaboração 
com analistas e modeladores de dados 
para validar se a empresa tem as 
estruturas de dados corretas em vigor e 
garantir que o uso de dados permaneça 
adequado e confiável durante todo o seu 
ciclo de vida. 

Integrar a confiança por toda  
a empresa 

“Considerando os enormes volumes 
de dados coletados, está se tornando 
cada vez mais desafiador para as 
empresas manter o controle das 
informações pessoais e os objetivos de 
processamento para os quais os titulares 
dos dados haviam sido notificados ou 
deram o seu consentimento”, diz Orson 
Lucas, Privacy Co-Lead, KPMG nos 
EUA. “Como os dados são um ativo 
multifuncional que foram coletados, 
usados, aprimorados e analisados por 
muitas equipes em toda a organização, 
implementar um modelo operacional 
multifuncional, que incorpore a confiança 
e a proteção de dados aos vários pontos 
de interação será crucial para garantir 
que os esforços de transformação gerem 
resultados”.

Profissionais de proteção de dados 
também podem trazer uma perspectiva 
única para a diretoria da empresa. Eles 
não só podem articular como explorar 
informações pessoais, mas também 

ajudar a transmitir o ROI (retorno  
do investimento) que será alcançado 
com o equilíbrio adequado entre 
risco e retorno. Esse controle será 
de fundamental importância para os 
conselhos de administração, conforme 
as empresas buscam se recuperar da 
pandemia.

Devido ao volume de dados pessoais 
sensíveis e confidenciais, somado 
à natureza da rápida evolução das 
ferramentas de IA e aprendizado de 
máquina, que impulsionam o consumo 
e o uso de dados, os profissionais de 
proteção de dados precisam adaptar 
a forma como encaram a sua rotina. 
Realizar avaliações de risco antes do 
início de um projeto ou atividade, e 
depois confiar em auditorias regulares 
para entender a mitigação de risco, de 
acordo com as recomendações dadas, 
pode não ser mais suficiente. 

Os profissionais de proteção de dados 
precisarão adotar processos cíclicos, 
para monitorar o risco e os controles de 
privacidade e segurança, revisando e 
reavaliando continuamente as atividades 
de processamento de dados; conduzindo 
avaliações de impacto de privacidade, 
cibernético e ético; atualizando seu 
inventário e identificando como as 
soluções de IA ou aprendizado de 
máquina abrem o caminho para novos 
propósitos de processamento.

Como os dados são um 
ativo multifuncional 
que são coletados, 
usados, aprimorados 
e analisados por 
muitas equipes em 
toda a organização, 
implementar um 
modelo operacional 
multifuncional, que 
incorpore a confiança 
e a proteção de dados 
aos vários pontos 
de contato dentro 
da organização, é 
fundamental para 
garantir que os esforços 
de transformação deem 
resultados.

- Orson Lucas
Privacy Co-Lead
KPMG nos EUA
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À medida que as organizações avançam 
para a nova realidade e buscam 
capitalizar os dados e impulsionar 
o crescimento, especialmente 
por meio de novos canais digitais, 
devem permanecer conscientes de 
que os dados comercializados ainda 
pertencem aos seus clientes, que 
têm o direito de acessar, retificar, 
restringir e, possivelmente, remover as 
informações sensíveis ou confidenciais 
constantemente compiladas, analisadas 
e compartilhadas. 

Para proteger e aumentar a confiança 
do cliente ao buscar novos valores e 
vantagens, as empresas precisarão criar 
controles que reconheçam e facilitem 
os direitos do público em relação ao uso 
de dados. Para ajudar a garantir que as 
organizações estejam “formulando” 
a composição de dados correta, 
produzindo resultados saudáveis e 
sustentáveis em vez de um “mix tóxico” 
que poderia custar caro para a confiança 
na marca e a fidelidade do cliente, as 
organizações devem: 

 — apoiar e definir uma visão de 
dados, em que o uso e a proteção 
adequados estejam no centro da 
estratégia de dados e estritamente 
alinhados aos objetivos do negócio;

 — entender realmente os desafios  
em torno da criação ou aquisição de 
dados e os riscos ou recompensas 
potenciais relacionados a como as 
preocupações e expectativas dos 
clientes serão atendidas;

 — entender o valor que os dados 
significam para a sua organização - 
agora e no futuro;

 — equilibrar o consumo e a 
comercialização de dados; não usar 
o ativo em demasia, a ponto de 
diminuir o seu valor.

“Está claro que para usar totalmente 
as informações pessoais e traduzi-las 
em resultados de negócio positivos, 
a confiança, na forma de proteção, 
segurança e ética de dados deve, 
por definição, ser integrada aos 
processos, à cultura, ao pensamento 
e ao comportamento da organização”, 
esclarece Mark Thompson, Global 
Privacy Lead, KPMG International. 
“Os vencedores na busca por uma 
composição inteligente de dados, 
que revelem uma nova vantagem 
competitiva, tornarão a privacidade 
uma parte integrante da maneira como 
conduzem os seus negócios”.

Conclusão

Os vencedores na busca por uma composição inteligente 
de dados, que revelem uma nova vantagem competitiva, 
tornarão a privacidade uma parte integrante da maneira 
como conduzem os seus negócios.

Mark Thompson
Global Privacy Lead
KPMG Internacional
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