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Violações de dados custosas. Problemas de segurança contínuos. Personalização 
dos serviços online. Táticas de anúncio intrusivas. Compartilhamento de dados do 
consumidor. Os consumidores têm demonstrando preocupação sobre como as 

empresas atualmente usam e protegem seus dados pessoais, e estas preocupações estão 
rapidamente levando a questão da privacidade para o topo da agenda dos conselhos de 
administração. 

Os consumidores não estão apenas preocupados com  a segurança — eles querem maior 
controle sobre o acesso aos seus dados pessoais e como eles são usados pelas empresas. No 
mesmo sentido, as autoridades também estão atentas e buscam coibir práticas inadequadas 
de coleta e compartilhamento de dados por meio de uma regulamentação mais rigorosa. 

O estudo Me, My Life, My Wallet da KPMG constatou que 55% dos consumidores 
mencionaram a proteção de dados como sua principal expectativa relacionada às empresas, 
com 47% também afirmando que esperam que essas nunca vendam ou compartilhem seus 
dados pessoais.1 

Ao mesmo tempo, a credibilidade das empresas é questionada por consumidores 
desconfiados. O relatório The new imperative for corporate data responsibility 

2 da KPMG 
identificou que 68% dos consumidores pesquisados não confiam nas empresas para vender 
seus dados pessoais de maneira ética. Cinquenta por cento dos consumidores também 
disseram que não confiam totalmente nelas para proteger seus dados.

As tendências atuais de consumo — de smartphones e canais de mídia social onipresentes 
à grande mudança para compras online, experiências personalizadas do cliente e muito 
mais — estão gerando uma explosão de tratamento de dados do consumidor. Enquanto 
isso, tecnologias emergentes como 5G, Internet das Coisas (loT) e inteligência artificial estão 
prontas para aumentar drasticamente a conectividade e a onda de dados infinitos — bem como 
a complexidade para garantir a segurança da informação e a proteção à privacidade.  

A tecnologia direcionada à privacidade precisará amadurecer rapidamente para gerenciar o 
universo atual de dados em constante expansão com eficácia. Neste relatório, examinamos 
para onde a tecnologia e o gerenciamento da privacidade de dados estão indo — e precisam ir 
— para responder a um ambiente complexo e em rápida evolução com eficácia. 

Mark Thompson 
Líder global de 
Privacidade  
KPMG no Reino Unido

Kabir Barday 
Presidente e CEO 
OneTrust 
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As preocupações dos consumidores com a privacidade e segurança da 
informação são cada vez mais relevantes na lista de prioridades das 
empresas mundialmente. Conforme tecnologias e aplicativos de consumo 

em rápida evolução proliferam, a necessidade de controles e transparência 
aprimorados em relação ao uso de dados pessoais é incontestável. Além disso, o 
cenário está ficando mais complexo, tendo como plano de fundo o 5G, a Internet 
das Coisas (loT) e outros avanços tecnológicos revolucionários. 

Países em todo o mundo estão promulgando novas leis de privacidade, enquanto 
as autoridades buscam diretrizes globais em meio às indagações e desconfianças 
do mercado sobre o rastreamento online, compartilhamento não autorizado 
de dados, publicidade direcionada, incidentes de privacidade  e muito mais. O 
grande volume de mudanças regulatórias, combinado com o advento de novas 
tecnologias, o aumento das ameaças e a maior conscientização  dos usuários cria 
uma pressão sem precedentes para uma resposta adequada pelas organizações. 

O desafio atual relativo à privacidade só pode ser enfrentado mediante uso de 
uma tecnologia projetada para uma nova era de uso e gerenciamento de dados 
pessoais. As organizações estão correndo para criar ou ampliar seus programas, 
sistemas e ferramentas de privacidade e proteção de dados, bem como para 
cumprir a nova regulamentação aplicável, em uma tentativa de acompanhar as 
perspectivas e demandas em rápida transformação. 

Também estamos vendo consumidores cautelosos recorrerem a cofres de dados 
pessoais, provedores de direitos de dados como serviço (data rights-as-a-service), 
data trusts e muito mais, para exercer novos controles sobre seus dados. Enquanto 
isso, as tecnologias que buscam melhorar a privacidade, os portais de privacidade 
de última geração e outros recursos emergentes darão suporte ao impulso para o 
gerenciamento apropriado de dados. Além disso, a necessidade de uma estrutura 
confiável de ética para uso de dados não deve ser ignorada ao longo do caminho. 

Em última análise, as organizações devem considerar o ‘combinação de dados’ 
perfeita — dados pessoais que abrirão novas oportunidades para a tomada de 
decisão baseada em insights, inovação e crescimento da receita, enquanto 
assegura que as questões de privacidade, segurança e ética sejam gerenciadas de 
maneira eficaz. 

“A tecnologia e as trilhas de dados que a acompanham permeiam tantos aspectos 
das nossas vidas que as organizações devem conquistar e manter a confiança, ou os 
consumidores cautelosos relutarão em compartilhar as informações críticas que as 
empresas precisam para se tornarem orientadas por dados e centradas no cliente”, 
afirmou Mark Thompson, Líder Global de Privacidade da KPMG no Reino Unido. 

“A tecnologia e as trilhas de dados que a acompanham permeiam tantos aspectos 
das nossas vidas que as organizações devem conquistar e manter a confiança, ou os 
consumidores cautelosos relutarão em compartilhar as informações críticas que as 
empresas precisam para se tornarem orientadas por dados e centradas no cliente”, 
afirmou Mark Thompson, Líder Global de Privacidade da KPMG no Reino Unido.”
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Impulsionadores 
da mudança
O que está acelerando a 
jornada para a automação?
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Impulsionadores 
da mudança

Conforme a tecnologia torna a coleta e o processamento de dados 
onipresentes, as preocupações dos consumidores e a conscientização sobre 
seu direito à privacidade passaram a ser o centro das atenções entre empresas 

e autoridades, levando as organizações a rever a estrutura e a operação dos seus 
programas de privacidade. Seja criando ou ampliando um programa de privacidade 
ou cumprindo uma nova norma de privacidade, as organizações estão buscando 
mudanças operacionais estratégicas para acompanhar as novas perspectivas sobre a 
proteção da privacidade.

À medida que o volume de trabalho das equipes de privacidade aumenta 
exponencialmente e a demanda por novas habilidades de engenharia de privacidade 
e dados evolui, as equipes de privacidade estão em uma encruzilhada: Como elas 
podem ser eficientes, eficazes, consistentes e oportunas em escala no que tange à 
segurança e proteção de dados necessárias? 

Mais de 100 países3 já promulgaram leis de privacidade, enquanto as 
regulamentações globais, combinadas com protestos de consumidores sobre 
rastreamento e publicidade online, compartilhamento não autorizado de dados, 
violações de dados incapacitantes, e muito mais, aumentaram a necessidade de uma 
abordagem integrada para o cumprimento da privacidade em todas as atividades de 
negócios. 

Embora a tecnologia por si só não seja a resposta para os desafios de privacidade 
e compliance, ela certamente desempenha um papel fundamental, uma vez que 
as empresas interagem 24 horas por dia, sete dias por semana, com funcionários, 
clientes, partes interessadas e o mercado consumidor. O infográfico a seguir mostra 
a evolução das medidas de proteção da privacidade para o público.

A tecnologia de privacidade explodiu nos 
últimos anos — e por um bom motivo. A 
introdução do Regulamento Geral sobre 
a Proteção de Dados (GDPR), juntamente 
com uma maior conscientização dos 
consumidores sobre os riscos e seus 
direitos, exigiu que as organizações 
mudassem de processos manuais 
ineficientes para automatizados para 
acompanharem essa evolução.

Matthew Quick 
Líder de Privacidade  

da KPMG Austrália

9Tecnologia de privacidade: Quais são as próximas etapas?

© 2021 Copyright de uma ou mais entidades da KPMG International. As entidades da KPMG Internacional não prestam serviços a clientes. Todos os direitos reservados.

Sobre a 
KPMG

O cenário da 
tecnologia...

E a tecnologia 
empresarial?

Impulsionadores  
da mudança

Um plano 
para o futuro

Conectando 
a tecnologia

A ascensão 
das soluções

Sumário 
executivo

Change 
drivers



Evolução da proteção
da privacidade

1361 
A Justices of the Peace Act criminaliza 
“voyeurs” e “espiões”.4 

1792 
O Congresso dos EUA aprova uma lei que 
garante a privacidade das cartas.5 

1800s 
Os envelopes lacrados são inventados. 

1858
As tentativas dos jornais de publicarem 
desenhos de Elisabeth Félix no seu leito de 
morte levam à criação de leis de privacidade 
na França.6 

1888
Eastman Kodak inventa a câmera de filme 
instantâneo, despertando preocupações 
sobre invasões de privacidade.7  

1890
Os advogados americanos Samuel D. Warren 
e Louis Brandeis publicam o artigo “The Right 
to Privacy” (O direito à privacidade) na 
Harvard Law Review, solicitando o 
reconhecimento da privacidade como um 
direito legal, após fotos de jantares de Warren 
apareceram em uma revista de fofocas.8 

1907
O primeiro ‘dispositivo de escuta’ do mundo 
— o dictógrafo — é inventado.9  

1928
A Suprema Corte dos EUA declara ilegal as 
escutas telefônicas em ligações privadas.10 

1948
A Declaração de Direitos Humanos da ONU 
estabelece o direito à privacidade.11 

1994
A Netscape lança um navegador que possibilita 
o rastreamento online pela primeira vez.12 

1995
A União Europeia adota a Diretiva de Proteção 
de Dados.13  

1997
As mídias sociais surgem com o lançamento 
do SixDegrees.com. O LinkedIn surge em 
2002, o Facebook em 2004 e o Twitter em 
2006. O SixDegrees — baseado na ideia de 
que todos estão conectados a todos em seis 
etapas — acaba 2001.14 

1999
Scott McNealy, CEO da Sun Microsystems, 
declara: “Você tem privacidade zero de 
qualquer maneira — acostume-se com isso.”15 

2000
Os EUA e a UE assinam o acordo de Safe 
Harbor que permite a transferência de dados 
de cidadãos europeus para os EUA.16

2000
A Ericsson lança o primeiro dispositivo 
comercializado como ‘smartphone’ — 
combinando um telefone celular, um PDA, 
navegação limitada na web e tela sensível ao 
toque.17 

2008
A App Store é lançada. O uso de aplicativos 
móveis baseados em dados transforma o 
dispositivo móvel em um dispositivo de 
processamento e compartilhamento de 
informações pessoais extremamente 
poderoso.18 

2010
O Facebook altera a configuração padrão dos 
perfis de usuário de ‘privado’ para ‘público.’19 

2010
O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, declara: 
“A privacidade não é mais uma norma social.”20 

2011
Os últimos lançamentos de smartphones incluem 
recursos para rastrear usuários.21

2012
Os usuários do Facebook aumentam os 
conteúdos compartilhados para sete bilhões por 
semana. Uma pesquisa nos Estados Unidos 
mostra que 70% dos clientes não confiam nas 
mídias sociais no que tange aos seus dados.22 

2012
Pela primeira vez, mais pessoas usam aplicativos 
móveis do que internet móvel. Enquanto isso, os 
criadores do 'Girls Around Me’ são forçados a 
retirar seu aplicativo. Ele permitiu aos usuários 
identificar moças perto da sua localização, com 
base em dados disponíveis publicamente.23  

2012 
O New York Times declara a “Era do Big Data” em 
meio à proliferação de sensores, novas formas de 
dados e aumento da capacidade de 
armazenamento.24 

2013
O WikiLeaks ajuda Edward Snowden a divulgar 
informações confidenciais que mostram uma 
ampla vigilância das agências de inteligência 
ocidentais. As revelações geram um debate global 
sobre segurança nacional versus privacidade 
individual.25 

2014
Publicações de tecnologia declaram 2014 “O ano 
dos dispositivos vestíveis”. As vendas de 
smartwatches e pulseiras inteligentes atingiram 
cinco milhões e 15 milhões, respectivamente.26 

2015
Os humanos criam 2,5 quintilhões de bytes de 
dados por dia, o equivalente a 625 milhões de 
DVDs.27 

2015
O Tribunal Europeu de Justiça diz que o Safe 
Harbor não é mais uma forma válida de 
transferência de dados entre a Europa e os EUA.28 

2015 
A Internet das Coisas decola, 16 anos após o 
termo ser cunhado. Entre os marcos deste ano: A 
Amazon lança um serviço que oferece controle de 
voz em sistemas domésticos. A Cisco estima 15 
bilhões de dispositivos de loT.29 

2016
Padrões sombrios’ surgem, onde algoritmos usam 
dados para prever o comportamento futuro.30 

2016 
A UE promulga o Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados (GDPR) — a maior mudança nas 
leis de proteção de dados em mais de 20 anos, 
impondo um conjunto único de regras e penalidades 
mais severas em toda a UE.31 

2018
Após a promulgação do GDPR, a CE aplica várias 
multas de bilhões de euros.32 

2019
Diversas organizações famosas são multadas por 
violações do GDPR.33  

2020
A pandemia da Covid-19 tem um impacto mundial 
na vida cotidiana e no estilo de vida.

2020
A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia 
(TJUE) sobre o Schrems II determina que o EU-US 
Privacy Shield é inválido.34 

2020
As autoridades de proteção de dados aplicam 
multas adicionais às organizações por violações do 
GDPR.

2021
O Conselho da União Europeia concorda em 
negociar o mandato da regulamentação da 
privacidade eletrônica, permitindo o início do trílogo 
entre o Conselho, o Parlamento Europeu e a CE.35 

2021
O Projeto de Lei de Proteção de Dados do 
Consumidor da Virgínia é promulgado, unindo-se à 
Lei de Direitos de Privacidade da Califórnia (CPRA) 
como o segundo projeto de lei de privacidade 
estadual nos Estados Unidos.36

2021
As multas continuam, com as organizações sendo 
multadas em dezenas de milhões de dólares pelo 
Comissário Estadual para Proteção de Dados na 
Baixa Saxônia37 e pela AEPD na Espanha.38 

The Future
A tecnologia está corroendo a privacidade do 
consumidor em um ritmo sem precedentes. Ela 
desaparecerá completamente até 2050 — ou os 
consumidores vão recuperá-la? 
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Consumidor da Virgínia é promulgado, unindo-se à 
Lei de Direitos de Privacidade da Califórnia (CPRA) 
como o segundo projeto de lei de privacidade 
estadual nos Estados Unidos.36

2021
As multas continuam, com as organizações sendo 
multadas em dezenas de milhões de dólares pelo 
Comissário Estadual para Proteção de Dados na 
Baixa Saxônia37 e pela AEPD na Espanha.38 

The Future
A tecnologia está corroendo a privacidade do 
consumidor em um ritmo sem precedentes. Ela 
desaparecerá completamente até 2050 — ou os 
consumidores vão recuperá-la? 
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Enquanto as empresas dependem cada vez mais de novas tecnologias e 
ferramentas poderosas para unir sistemas distintos e automatizar operações, 
a nova era da conscientização sobre a privacidade também está forçando as 

organizações a desenvolver sistemas e programas de privacidade. Na corrida para 
melhorar a segurança dos dados e a proteção da privacidade, a tecnologia continua 
substituindo os processos manuais e, em última instância, ajudando as empresas a 
cumprir as leis globais de privacidade. 

Conforme avançamos para a próxima geração da tecnologia de privacidade, estamos 
vendo a tecnologia de privacidade geralmente alinhada a três áreas principais: 
orquestração de processos, gerenciamento e governança de dados pessoais, 
gerenciamento de riscos e compliance (GRC).

A tecnologia de privacidade evoluiu 
rapidamente para um setor maduro e está no 
centro da agenda do Diretor de Privacidade 
para muitos de nossos clientes. É importante 
abordar este espaço através das lentes 
do ecossistema, e não dos silos: a arte da 
automação da privacidade é em grande 
parte uma função de entrelaçar tecnologias 
complementares para as várias facetas do 
gerenciamento, proteção e privacidade de 
dados visando ajudar a otimizar e impulsionar 
a eficiência e a eficácia de custos no 
gerenciamento do programa de privacidade.

Orson Lucas
Líder da Privacidade

KPMG nos EUA
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Orquestração de processos

A orquestração de processos é a 
padronização de um processo para melhorar 
as operações e a eficiência. Ao utilizar 
a orquestração de processos, incluindo 
o uso da automação, as organizações 
podem reduzir o tempo, custo e recursos 
necessários para garantir que as tarefas e 
os processos sejam concluídos de maneira 
consistente e melhorados continuamente.

Isso pode ser fundamental para as 
equipes de privacidade no cumprimento 
das obrigações com consumidores e 
reguladores. Mas como poderia ser a 
orquestração de processos em uma 
solução de tecnologia de privacidade — 
por exemplo, responder a uma solicitação 
individual de acesso aos seus dados 
pessoais? Em uma abordagem manual, 
as respostas tendem a ser inconsistentes 
ou inadequadas, demoram mais do que o 
necessário e exigem equipes de projeto 
dedicadas para gerenciar respostas 
complexas.

A orquestração de processos gerencia 
essas solicitações em um formato 
estruturado que aumenta a eficiência 
e reduz os custos. Os benefícios da 
orquestração de processos também podem 
ser alinhados aos Seis Pilares da Excelência 
da Experiência do Cliente da KPMG39. As 
organizações que entendem e cumprem 
os Seis Pilares melhoram seus resultados, 
crescem mais rapidamente e aumentam o 
valor para os acionistas. 

Gerenciamento de dados 
pessoais

O gerenciamento de dados pessoais, na 
sua essência, é a prática de coletar, reter 
e usar dados de maneira eficaz e segura. 
As organizações fazem isso de várias 
maneiras, seja um varejista que gerencia 
informações de pagamento e expedição ou 
uma organização que mantém informações 
contratuais confidenciais para um cliente.

As organizações precisam saber para onde 
todos os dados pessoais coletados estão 
indo e exatamente o que está sendo feito 
com eles. Além de atender às demandas 
e expectativas de privacidade dos 
consumidores, mapear e gerenciar dados 
é algo particularmente crítico em meio a 

1. Personalização
Usar um formulário 
automatizado para 
iniciar solicitações e 
mostrar ao titular dos 
dados um painel de 
dados pessoais 
mantidos sobre ele.

2. Integridade
Demonstrar 
integridade ao 
atender a 
solicitação de 
acesso do titular 
dos dados em 
prazos apropriados 
e de maneira 
competente.

3. Expectativas
Gerenciar, atender e 
superar as expectativas 
do cliente, 
respondendo ao titular 
dos dados ao receber a 
solicitação, 
mantendo-o atualizado 
e fornecendo clareza 
nas respostas.4. Resolução

Concentrar-se na 
resolução da 
solicitação do 
titular dos dados e 
fornecer opções 
no futuro. 5. Tempo e esforço

Minimizar o tempo e o 
esforço necessários do 
titular dos dados ao 
implementar um 
processo automatizado 
para responder à 
solicitação.

6. Empatia 
Demonstrar empatia 
e obter um 
entendimento da 
solicitação do titular 
dos dados e tratá-la 
como uma prioridade.

Os Seis Pilares da excelência da experiência
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regulamentações de privacidade que regem 
o armazenamento, a retenção e o uso. 

Isso também atende ao cumprimento no 
que tange ao compartilhamento, localização 
ou exclusão dos dados.

As soluções de tecnologia de privacidade 
podem colocar o gerenciamento de dados 
pessoais e a manutenção de registros 
em novos níveis de velocidade, precisão 
e eficiência. As soluções que oferecem 
descoberta automatizada de dados podem 
acelerar a identificação de fontes de 
dados pessoais e o atendimento eficaz 
das solicitações dos consumidores. 
Essas soluções também podem oferecer 
requisitos adicionais de proteção de dados 
por meio da automação de criptografia, 
mascaramento e controle de acesso. 

GRC

Governança, gerenciamento de risco e 
compliance (GRC) abrange uma ampla gama 
de responsabilidades e pode assumir muitas 
formas diferentes. No centro de um GRC 
eficaz está um modelo de dados conectado 
que vincula riscos relacionados à privacidade 
e controles de compliance a categorias de 
risco corporativo, como risco de reputação e 
conformidade regulatória.

As empresas inteligentes estão cada vez 
mais olhando para o GRC de maneira mais 
ampla para incluir uma lente do cliente, 
e isso está gerando resultados mais 
confiáveis. Estamos vendo agora uma 
mudança em direção ao GRC Integrado ou 
Gerenciamento de Risco Integrado para 
obter uma visão conectada do risco em 
todas as linhas de defesa e todos os tipos 
de risco, incluindo tecnologia, conduta e 
privacidade. Do ponto de vista da tecnologia 
de GRC, um ‘ecossistema de risco’ é uma 
tendência importante.

Para uma maior privacidade, você verá a 
orquestração de processos e os processos 
de gerenciamento de GRC se integrando 
aos melhores recursos de tecnologia de 
privacidade para oferecer gerenciamento 
completo e holístico dos riscos de 
privacidade. Olhando para o futuro, o GRC 
baseado em dados para gerar insights em 
tempo real em breve vai se tornar a norma e 
transformará a maneira na qual entendemos 
e gerenciamos o risco de privacidade. 

A tecnologia de privacidade 
oferece automação, 
escalabilidade e inovação 
de última geração ao 
implementar estruturas e 
controles de privacidade. 
Ela é fundamental para o 
sucesso de programas de 
transformação de privacidade 
em grande escala, reduzindo 
custos e acelerando o tempo 
de ciclo para implementar 
processos de privacidade, de 
maneira que os profissionais 
de privacidade possam se 
concentrar em promover 
mudanças, em vez de tarefas 
operacionais rotineiras.

Maliha Rashid 
Líder de Privacidade

KPMG na Região do Baixo Golfo
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O cenário da 
tecnologia do 
consumidor 
em mudança
O impacto contínuo da tecnologia de 
consumo nas nossas vidas
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A partir de casas inteligentes habilitadas digitalmente que automatizam as tarefas 
domésticas para dispositivos vestíveis ‘mais inteligentes’ que monitoram nossa 
saúde, a tecnologia de consumo continua permeando e remodelando nosso estilo de 

vida. No centro dos desenvolvimentos de hoje está um fluxo infinito de dados pessoais que 
traz consigo uma gama formidável de ameaças potenciais à privacidade do consumidor.  
É assim que o ambiente de tecnologia do consumidor está mudando.

Com a mudança global sem precedentes do consumidor 
online pós-COVID, a automação é o novo ar que as empresas 
de consumo respiram. Felizmente, a automação, IA e análises 
são mais fáceis de usar e integrar com suas plataformas 
existentes do que nunca, com o aumento de desenvolvedores 
cidadãos capazes de adaptar um ecossistema de dispositivos 
e aplicativos de consumo rapidamente para incorporar 
privacidade por design no ritmo que sua empresa exige.

Natalie Semmes
Diretora der Automação Inteligente da

KPMG no Reino Unido
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Inteligência artificial (IA)
A IA continua evoluindo e está ampliando a capacidade de usar dados pessoais de 
maneiras que ameaçam a privacidade. A dependência do uso de dados pessoais para 
gerar insights pode ir de encontro às expectativas individuais de privacidade quando 
seus dados são usados de maneiras inesperadas ou potencialmente não autorizadas 
ou quando resultados que prejudicam os interesses dos indivíduos são gerados. As 
preocupações com o uso da IA incluem casos de uso emergentes de reconhecimento 
de dados faciais que podem ser considerados invasivos ou o uso da IA e algoritmos de 
aprendizado de máquina para inferir ou prever informações sensíveis a partir de formas 
não confidenciais de dados.

Existem fortes argumentos sobre o viés do algoritmo e como a tecnologia amplifica 
inadvertidamente a discriminação sistêmica e os desafios inerentes à privacidade com 
consentimento, escolha e tomada de decisão automatizada.

Conforme as iniciativas de IA passam do aprendizado de máquina (machine learning) 
para o aprendizado profundo (deep learning), com redes neurais artificiais que podem aprender e tomar decisões inteligentes por 
conta própria, a IA também está começando a desempenhar um papel maior na maneira na qual as organizações interagem com os 
consumidores; por exemplo, por meio de assistentes digitais orientados por IA.41

O que está claro é que, conforme os recursos de IA e aprendizado de máquina avançam, as organizações provavelmente precisarão 
manter os consumidores informados sobre como seus dados estão sendo usados para gerar insights de negócios e tomadas de 
decisão automatizadas.

IoT, 5G e computação de borda
Conforme a Internet das Coisas (IoT) cresce — com estimativas de dispositivos 
conectados à IoT (11,7 bilhões) superando os dispositivos não conectados à IoT 
(10 bilhões)40 até o final de 2020 — também aumentam os desafios de privacidade 
relacionados.

Embora tenham o potencial de fornecer novas experiências e serviços importantes 
aos clientes, personalizados para todas as nossas necessidades e desejos, os dados 
que eles vão processar estão aumentando exponencialmente. Olhando para o futuro, 
um fator fundamental para o crescimento contínuo da IoT será a implementação 
bem-sucedida da tecnologia 5G e o desenvolvimento contínuo da computação de 
borda. O 5G oferece maior velocidade, menor latência e maior largura de banda para 
suportar bilhões de dispositivos conectados, transmitindo volumes de dados sem 
precedentes. A computação de borda permitirá o processamento de dados próximo à fonte de dados, reduzindo a quantidade 
de dados que deve ser transportada centralmente.

Como esses desenvolvimentos prometem melhorar a velocidade, escalabilidade e eficiência da interconectividade das 
empresas drasticamente, eles representam novas preocupações de privacidade à medida que os provedores de tecnologia 
coletam pontos de dados cada vez mais granulares para criar uma presença digital rica.

Se as considerações de privacidade e segurança não forem mantidas, é praticamente inevitável que dados pessoais sejam 
divulgados, revelando cada vez mais sobre nossos hábitos pessoais.

O 5G e a computação de borda representam a plataforma na 
qual a próxima revolução industrial ocorrerá. As organizações que 
vão prosperar serão aquelas com visões ambiciosas e modelos 
disruptivos que parecem avançar sem esforço pela economia digital, 
obtendo ganhos surpreendentes, taxas de crescimento de clientes e 
metas de participação de mercado repetidas vezes.

Alex Holt 
Diretor Global de Telecomunicações e Mídia da 

KPMG nos EUA
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Realidade aumentada e virtual

A realidade virtual, a realidade aumentada e a realidade mista confundem as fronteiras 
entre o mundo real e digital. A realidade mista fica entre uma experiência de realidade 
virtual totalmente imersiva e uma experiência de realidade aumentada digitalmente 
aprimorada, combinando experiências reais e digitais.

O potencial dessas tecnologias foi identificado por muitas pessoas. A organização sem 
fins lucrativos Charity:Water levou 400 convidados dos seus assentos no Metropolitan 
Museum of Art para a Etiópia para acompanhar a garota Selam42 de 13 anos na sua jornada 
diária para levar água para sua família.43 No mundo dos jogos, Pokémon Go continua 
sendo um exemplo duradouro do poder da realidade aumentada.

Conforme a COVID-19 remodela os ambientes de trabalho, a atenção 

está se voltando para esses sistemas para fornecer interações virtuais, além de 
experiências aprimoradas do cliente. No entanto, no centro dessas tecnologias está a coleta constante de dados biométricos e 
informações de aplicativos de consumidor. Os desenvolvimentos na tecnologia podem aumentar ainda mais as preocupações 
com a privacidade — os dados coletados por meio dos sensores de rastreamento podem ser usados para criar deepfakes mais 
convincentes e, embora as melhorias no rastreamento ocular possam ser usadas para melhorar a experiência do usuário, elas 
também oferecem aos anunciantes a chance de medir a interação com a publicidade direcionada com uma precisão infalível.

Conforme novos sistemas de realidade virtual e aumentada estão sendo lançados no mercado, as considerações de privacidade 
adequadas não podem ser negligenciadas. 

Redes sociais, colaboração e tecnologias 

As preocupações dos usuários de mídias sociais com a privacidade aumentaram nos 
últimos anos. Vazamentos de dados repetidos, o uso indevido potencial de dados de 
perfil e problemas de segurança levaram os usuários a repensar suas relações com as 
mídias sociais e a segurança dos seus dados. 

As preocupações com a privacidade continuam inalteradas e vimos como 
resultado uma explosão na adoção de tecnologias de proteção de privacidade pelos 
consumidores.44 No entanto, simultaneamente, apenas um terço dos consumidores 
atualizou suas configurações de privacidade de mídias sociais nos últimos 12 meses, 
enquanto somente 24% criaram senhas mais fortes.45 Além disso, o impacto da 
pandemia global sobre o trabalho remoto e a proliferação de reuniões virtuais online 
tem sido repleto de questões de segurança e privacidade. 

Os consumidores estão se tornando mais conscientes das implicações de privacidade 
relacionadas a sites de mídia social e tecnologias de colaboração e esperamos ver sistemas mais seguros surgindo.

Tecnologia de saúde 

Os desenvolvimentos tecnológicos de última geração vêm sendo adotados há muito 
tempo pelo setor de saúde e aplicados às configurações do paciente — da aplicação de 
TI a registros de pacientes para criar registros eletrônicos de saúde na década de 1970, 
passando pelo uso de assistentes pessoais digitais para a prática clínica diária na década 
de 2000, ao uso da realidade virtual para criar modelos 3D para os cirurgiões praticarem 
antes de uma cirurgia real nos dias atuais.  

Mais recentemente, o crescimento da loT refletiu-se no desenvolvimento de dispositivos 
médicos de consumo. Um exemplo disso inclui a parceria da Medtronic com a Fitbit 
para integrar dados coletados de monitores de glicose contínuos com rastreadores de 
atividade Fitbit.46 Olhando para o futuro, o desenvolvimento da maior conectividade 
do 5G aumentará os recursos de monitoramento de saúde e permitirá respostas mais 
rápidas dos provedores de saúde.

No entanto, esses avanços também levantam questões sobre dados pessoais 
confidenciais. De acordo com um estudo recente da Kantar, apenas 38% dos consumidores pesquisados acreditam que a tecnologia 
de saúde de hoje está fornecendo segurança de dados adequada.47
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A ascensão 
das soluções 
centradas na 
privacidade
Como a tecnologia de privacidade está evoluindo

20 Tecnologia de privacidade: Quais são as próximas etapas?

© 2021 Copyright de uma ou mais entidades da KPMG International. As entidades da KPMG Internacional não prestam serviços a clientes. Todos os direitos reservados.

Sobre a 
KPMG

O cenário da 
tecnologia...

E a tecnologia 
empresarial?

Impulsionadores  
da mudança

Um plano 
para o futuro

Conectando 
a tecnologia

Sumário 
executivo

A ascensão 
das soluções



C onforme as tecnologias de consumo evoluem, o mesmo ocorre 
com as soluções centradas na privacidade, projetadas para ajudar os 
consumidores a gerenciar seus dados e direitos de privacidade. 

Armazenamento de dados pessoais e cofres  
de privacidade de dados

Os armazéns de dados (data stores) pessoais oferecem aos consumidores 
um local centralizado para proteger seus dados pessoais. Normalmente, as 
soluções permitem que os indivíduos criem e gerenciem um inventário de 
dados pessoais e escolham como eles podem ser compartilhados.

No entanto, muitas dessas soluções ainda não se tornaram populares. Além 
disso, embora um armazenamento centralizado de dados pessoais ofereça 
uma maneira simples de gerenciar dados e agir como a única fonte da verdade, 
caso essa cópia seja roubada, o impacto na privacidade de um indivíduo pode 
ser ampliado. Ao mesmo tempo, a demanda do consumidor por um maior 
controle de dados pode servir para incentivar o desenvolvimento e a adoção 
de armazéns de dados pessoais, enquanto o potencial de insights de painéis 
personalizados pode ser atraente para algumas pessoas.

Os dados também podem continuar sendo o atrativo para as organizações 
com potencial para acessar ‘zero-party data’ precisos — dados que foram 
intencionalmente criados e mantidos atualizados pelo indivíduo. No entanto, na 
ausência da adoção em massa pelas pessoas, as organizações provavelmente 
não verão os benefícios da introdução de atritos nos processos existentes de 
coleta de dados
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Data trusts

O princípio de gerenciamento centralizado de dados pessoais oferecido por armazéns de 
dados pessoais também pode ser visto com data trusts. Definido pelo The Open Data Institute 
como ‘uma estrutura legal que fornece administração independente e fiduciária de dados’,48 os 
indivíduos conferem o controle de seus dados a um administrador que decide, em nome deles, 
quem pode acessar e usar esses dados pessoais, e para quais fins.

Caso uma organização que usa dados pessoais fornecidos pelo trust não cumpra os requisitos 
de privacidade, o acesso aos dados pode ser revogado. Os data trusts também priorizam a 
manutenção da interoperabilidade dos dados, ao mesmo tempo em que procuram garantir que os 
usuários entendam totalmente o uso dos seus dados e tenham consentido com seu uso.

O desenvolvimento de data trusts permanece incipiente. No entanto, com vários desafios a 
serem superados, incluindo a necessidade de padrões universais para o desenvolvimento de data 
trusts e a aplicabilidade da lei de trusts. Exemplos como o desenvolvimento de um data trust para 
pesquisas médicas pela John Hopkins49 mostram o potencial, enquanto a identificação de trusts 
como um método de capacitar os indivíduos a exercerem seus direitos com base na publicação 
‘A European Strategy for Data’50 da Comissão Europeia sugere que os data trusts garantem 
pesquisas adicionais.

O desenvolvimento e a adoção generalizada de tecnologias de melhoria da privacidade podem 
estimular ainda mais o crescimento de data trusts por meio de uma abordagem federada, 
idealmente reduzindo o déficit de confiança e incentivando mais organizações a participarem.

Direitos de dados como serviço (data rights as-a-service) 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da UE e o desenvolvimento de outros 
regulamentos de privacidade em todo o mundo ajudaram a formalizar os direitos dos titulares 
dos dados, consagrando vários direitos dos indivíduos em forma de lei. Paralelamente, o número 
crescente de violações de dados e multas divulgadas aumentou o foco dos consumidores na 
privacidade dos dados.

Dessa forma, os consumidores estão cada vez mais conscientes de como exercer os seus direitos 
de titular dos dados. Em resposta, o setor de direitos de dados como serviço está permitindo que 
os indivíduos automatizem seus direitos de acesso, reduzam sua presença digital e removam 
dados pessoais de mecanismos de pesquisa e outros agregadores de dados ou mascarem suas 
identidades de e-mail online.

Conforme as tecnologias emergentes invadem nossas vidas, os direitos de dados como serviço 
oferecem aos consumidores a chance de exercer seus direitos de maneira eficiente e automatizada.

Navegadores centrados na privacidade

Os navegadores há muito tempo são um campo de batalha pelos direitos de privacidade, com 
os serviços de navegador enfrentando os defensores da privacidade. No entanto, a adoção de 
navegadores centrados na privacidade pelo consumidor mostrou que os consumidores estão 
entrando na batalha pelos direitos de privacidade.

Na ausência de uma configuração apropriada, geralmente exigindo ações positivas dos 
consumidores para realizá-la, a maioria dos navegadores normalmente coleta grandes 
quantidades de dados pessoais enquanto você navega na internet — histórico de navegação, 
credenciais de login, dados coletados por cookies ou mecanismos de rastreamento, 
informações de preenchimento automático, muito mais.

Os cookies de terceiros, que facilitam o compartilhamento desses dados pessoais com 
uma ampla cadeia de terceiros, foram recentemente analisados por vários fabricantes de 
navegadores maiores que anunciaram planos para remover ou substituir a coleta de cookies 
de terceiros. Embora várias soluções tenham sido propostas pelos principais fabricantes 
de navegadores, os navegadores mais centrados na privacidade entraram na batalha tarde, 
oferecendo manter os dados sobre a atividade do consumidor online nos seus dispositivos e 
rastrear bloqueios incorporados nos sites.
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Controle de privacidade global 

O mecanismo Do Not Track (Não rastrear), originalmente proposto em 2009, 
tinha como objetivo atuar como um sinal para os usuários optarem pelo não 
rastreamento pelos sites. No entanto, a falta de uma adoção generalizada pelo 
setor significava que mesmo se os indivíduos ativassem o recurso Do Not Track 
nos seus navegadores, não havia garantia de que esse sinal seria respeitado. 
Dessa forma, o W3C dissolveu seu grupo de trabalho em janeiro de 2019.51

Continuando de onde o Do Not Track parou, o Global Privacy Control (GPC) 
é um novo mecanismo de navegador projetado para enviar um sinal de Do 
Not Sell (Não vender) ou Do Not Share (Não compartilhar) para o site de uma 
empresa participante. O GPC também visa sinalizar quando os consumidores 
não desejam compartilhar dados com data brokers externos. Vários 
navegadores anunciaram planos para enviar o sinal de GPC por padrão, com um 
número crescente de editores e outras organizações online se inscrevendo.52

As capacidades técnicas são essenciais no 
gerenciamento da privacidade. A tecnologia 
facilita o gerenciamento de obrigações e 
requisitos de privacidade em todo o ciclo de 
vida da informação, de funcionalidades simples, 
como categorização de dados, PIAs e direitos, a 
medidas mais avançadas, como anonimização, 
criptografia e exclusão de dados.  

No mundo digital, a privacidade está mais viva do 
que nunca. Recentemente, vimos na Estratégia 
Europeia de Dados que medidas para proteger o 
processamento de dados pessoais e aumentar 
a confiança do cliente se tornaram a norma 
para a IA e o uso de dados em larga escala em 
análises. Soluções de tecnologia podem ajudar 
neste processo, permitindo a implementação de 
processos de privacidade maduros.

Javier Aznar Garcia 
Líder da Privacidade 

KPMG na Espanha
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E a tecnologia 
empresarial?

A necessidade da tecnologia empresarial 
para acompanhar o ritmo
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Conforme as tecnologias de consumo evoluem rapidamente, juntamente 
com a tecnologia de privacidade do consumidor, as próprias organizações 
precisam responder aos principais fatores de mudança que afetam seu 

cenário de tecnologia de privacidade.

Fatores regulatórios da mudança tecnológica

Assim como a Diretiva de Proteção de Dados 95/46/CE, o GDPR acabou 
estabelecendo uma base para regulamentações globais de privacidade que 
forçaram as organizações a reavaliar suas práticas de cumprimento da privacidade e 
avançar para um ponto de partida de normas mais avançado. 

No entanto, isso representa apenas o início da evolução regulatória, à medida que 
países como China, Brasil, Tailândia, Índia, entre outros, procuram cada vez mais 
promulgar seus próprios regulamentos de privacidade transformadores. 

Embora as regulamentações de privacidade aprimoradas apresentem benefícios, o 
grande volume de mudanças regulamentares possíveis aumenta a pressão sobre as 
organizações para acompanhar, entender e cumprir esses requisitos.
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Os obstáculos apresentados pela colcha de retalhos de regulamentações só podem ser enfrentados e 
dimensionados com a tecnologia de privacidade. As empresas inteligentes se apoiarão em tecnologias 
avançadas para enfrentar a estratégia e implementação do cumprimento da privacidade entre os canais. 
Esta tecnologia permite a convergência de diferentes tipos de tecnologias em uma plataforma holística 
em um sistema simplificado de gerenciamento de privacidade.

Dos dados como uma responsabilidade para criadores de valor

Muitas organizações enxergam os dados como uma responsabilidade na ausência de controles 
suficientes. Não se trata de dados pessoais de uma situação paradoxal, decorrente de duas regras 
conflitantes, mas se os requisitos de privacidade forem abordados de maneira adequada, as 
organizações podem cumprir as obrigações de privacidade enquanto criam valor a partir dos dados.

Os consumidores desejam o direito de controlar seus dados. Os novos regulamentos de privacidade 
apresentam desafios com o gerenciamento do consentimento, enquanto criam a oportunidade de 
experiências exclusivas e personalizadas do usuário em vários canais. As soluções tecnológicas 
permitem que as equipes de marketing criem uma única fonte da verdade em vários sistemas e 
gerenciem o consentimento em vários pontos de coleta. 

Uma abordagem transparente para o uso de dados do cliente gera confiança. As organizações podem 
coletar e sincronizar preferências em vários canais e gerar opt-ins e resultados de marketing melhores. A 
conformidade de marketing pode ser automatizada ao integrar a privacidade à tecnologia de marketing 
existente para sincronizar preferências em todo o marketing e vendas.

Em última análise, os especialistas em privacidade não podem ser os únicos a defender a agenda de 
privacidade. As organizações também devem proteger os consumidores, priorizar o envolvimento e as 
preferências do cliente em relação ao gerenciamento de dados e integrar as jornadas de privacidade do 
cliente para criar uma experiência positiva.

Equilibrando a identificação e usabilidade

Equilibrar a identificação e usabilidade sempre foi um enigma para as organizações. Embora 
regulamentações como o GDPR deixem claro que os princípios de proteção de dados não se aplicam 
a informações anônimas, as organizações devem garantir que o anonimato realmente elimine qualquer 
chance de o indivíduo ser identificado novamente.  Simplesmente tentar remover identificadores de 

Há uma grande tendência que estamos vendo 
no mercado: a importância da confiança.  
A confiança tornou-se um fator importante na 
maneira na qual as empresas competem e se 
diferenciam atualmente. Estudos mostram que 
as organizações modernas, os consumidores 
e os funcionários atuais desejam comprar, 
trabalhar e se associar a marcas alinhadas aos 
seus próprios valores. A confiabilidade da sua 
marca atualmente está se tornando sinônimo 
dos seus produtos e serviços, ou ainda  
mais importante. 

Kabir Barday
CEO

da OneTrust
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Embora os dois métodos permitam que as organizações gerenciem os riscos de privacidade ao 
compartilhar dados, nenhuma solução isoladamente pode eliminar totalmente o risco. Consequentemente, 
as organizações que utilizam essas técnicas devem continuar a avaliar a probabilidade de vazamento de 
dados pessoais.

Automação de última geração usando IA e muito mais

A IA tem um papel importante a desempenhar no futuro da tecnologia de privacidade. Na verdade, 
ela é a base sobre a qual tudo funcionará, ao mesmo tempo que fornece uma barreira para práticas de 
dados antiéticas. 

A IA pode ser usada para melhorar a automação da proteção da privacidade. Do gerenciamento de 
fornecedores, passando pelo monitoramento de cookies e consentimento, ao gerenciamento de dados, 
a IA atuará em uma ferramenta de cumprimento da privacidade para concluir as tarefas humanas com 
mais rapidez e precisão dentro dos limites éticos. A IA pode ser usada para apoiar a descoberta de dados 
mais eficaz, classificar dados, identificar riscos e sugerir as próximas etapas apropriadas com base no 
contexto identificado.

No entanto, ao implementar a IA, as organizações precisam garantir práticas éticas e seguras. Os 
sistemas de IA e aprendizado de máquina atuam analisando os conjuntos de dados existentes, mas a 
tendenciosidade ou a discriminação podem ser reforçadas ou mesmo amplificadas por meio da sua 
aplicação: por exemplo, se os dados não representam com precisão a população mais ampla da qual 
extraem inferências. A tendenciosidade inerente entre os desenvolvedores também pode ser refletido 
nos algoritmos. 

Privacidade diferencial: Embora não seja 
estritamente uma tecnologia, ela busca gerenciar os 
riscos de privacidade em meio ao compartilhamento 
de dados. A ideia central é que, ao observar o 
resultado da análise de dados, não há como saber 
se os dados pessoais de um indivíduo foram 
incluídos no conjunto de dados original. A privacidade 
diferencial adiciona uma camada de ‘ruído estatístico’ 
ao conjunto de dados, revelando padrões de grupos 
dentro do conjunto de dados enquanto mantém a 
privacidade. Ela também articula a privacidade como 
uma medida que pode ser quantificada e entendida 
em termos do risco acumulado e define um 
‘orçamento de privacidade’, além do qual qualquer 
outra consulta a esse conjunto de dados resultará na 
identificação do indivíduo.

Dados sintéticos: A criação de dados sintéticos 
envolve aprendizado de máquina para criar novos 
conjuntos de dados sem dados pessoais, mantendo 
alguma similaridade (na forma matemática e 
estatística) com o conjunto de dados original que 
contém os dados pessoais. O objetivo é criar 
um conjunto de dados sintético que possa ser 
compartilhado de maneira mais ampla.

conjuntos de dados pode não ser suficiente. De fato, as orientações de reguladores (como o ICO53) e 
exemplos bem divulgados de reidentificação que ocorrem após a liberação dos chamados conjuntos de 
dados anonimizados apontam para a necessidade de cautela.

Portanto, o que as organizações podem fazer quando há necessidade de compartilhar grandes conjuntos 
de dados contendo dados pessoais, preservando a privacidade? Algumas abordagens úteis incluem:
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Portais de privacidade de última geração

Como as tecnologias emergentes continuam influenciando os estilos de vida, os consumidores 
provavelmente esperarão que as ferramentas de transparência de privacidade fornecidas pelas 
organizações acompanhem suas necessidades. Painéis de privacidade, ou ferramentas de 
gerenciamento de preferências centralizadas, permitem que os indivíduos gerenciem as preferências de 
privacidade de um local central. Os reguladores também destacam os benefícios de usar um painel (por 
exemplo, o ICO54), sugerindo que ele pode ser vinculado a cada ponto de contato de coleta de dados.

O que os consumidores podem esperar ao procurar entender como seus dados pessoais são usados 
e ao exercer seus direitos de titular dos dados? As ferramentas e painéis atuais podem permitir que os 
indivíduos entendam os dados pessoais coletados sobre eles e exerçam alguma forma de controle, 
atualizando ou excluindo informações. Entretanto, muitos são estáticos e fornecem fragmentos 
somente leitura dos dados pessoais mantidos, em vez de uma base em tempo real em que eles podem 
alterar e excluir dados pessoais de maneira granular. 

Olhando para o futuro, se os armazéns de dados pessoais e os cofres de privacidade de dados 
crescerem em uso, o controle do consumidor sobre os dados pessoais pode mudar de uma abordagem 
organização a organização para serem centralizados em um cofre gerenciado pelo consumidor. Um 
portal de privacidade de próxima geração pode permitir que os consumidores entendam os campos de 
dados pessoais exatos sendo usados por cada organização, fornecer um painel visual conforme seus 
dados são compartilhados e oferecer controles aprimorados sobre o uso de dados.

Tecnologias que aumentam a privacidade (Privacy Enhancing Technologies - PETs)

As PETs podem fazer a diferença no futuro da tecnologia de privacidade, minimizando o uso de dados 
pessoais, maximizando a segurança dos dados e capacitando os indivíduos a proteger seus direitos de 
privacidade. A promessa das PETs é que os dados pessoais subjacentes podem continuar protegidos, 
ao mesmo tempo que permitem a análise dos dados. Exemplos comuns de PETS incluem:

Criptografia homomórfica: A criptografia é uma solução essencial para proteger os dados pessoais 
há muito tempo. No entanto, riscos surgem na hora de acessar os dados necessários, pois os dados 
descriptografados devem ser armazenados e processados com segurança. Insira a criptografia 
homomórfica — ela contorna a necessidade de descriptografar os dados, em vez de permitir 
operações computacionais em dados criptografados como se fossem realizadas em dados de texto 
simples. Os tipos de criptografia homomórfica incluem Criptografia Parcialmente Homomórfica (PHE), 
Criptografia um Tanto Homomórfica (SHE) e Criptografia Totalmente Homomórfica (FHE), todas elas 
oferecendo um escopo diferente sobre o cálculo que pode ser executado. No entanto, a maturidade 
das soluções varia com as soluções de PHE mais prontamente disponíveis, enquanto a FHE ainda está 
na fase de prova de conceito55.

Computação multipartidária segura (SMPC): Um subcampo da criptografia, a SMPC busca 
permitir a análise conjunta de dados mantidos em várias fontes de dados criptografados pertencentes a 
diferentes partes, sem que cada parte revele sua própria entrada.

No entanto, as PETS ainda são incipientes, com barreiras como custos e complexidade na adoção, o que 
significa que o cenário das PETs está em constante mudança. 

Controle de acesso aos dados

As organizações enfrentam desafios crescentes em meio à proliferação de dados confidenciais 
que estão sendo processados e, por sua vez, as obrigações de privacidade legais e éticas em rápida 
evolução que devem ser cumpridas. O simples acesso a um site pode gerar dados pessoais, como 
endereços de e-mail ou localização física, muitas vezes coletados e armazenados sem o conhecimento 
ou consentimento do consumidor. 

Nos últimos 15 anos ou mais, o Controle de Acesso baseado em Funções (RBAC) tem sido o método 
preferido para gerenciar o acesso a dados pessoais, substituindo os direitos de acesso do usuário 
individualizados por uma abordagem que gerencia o acesso com base na função do usuário dentro da 
organização. Ele é muitas vezes chamado de controle de acesso baseado em fatores estáticos, pois 
requer que os administradores predeterminem implicitamente os parâmetros de qual acesso uma 
função deve ter para cumprir sua função de trabalho, juntamente com quais usuários são atribuídos 
a cada função. No entanto, os requisitos modernos de controle de acesso a dados são cada vez mais 
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complexos e difíceis de atender usando um único atributo, como a função do usuário, especialmente 
em setores altamente regulamentados ou organizações globais. 

Com base nisso, os modelos de controle de acesso multidimensionais e dinâmicos propostos incluem 
a proteção da privacidade como um componente fundamental. Nesses modelos de controle de 
acesso a dados, a noção de propósito é fundamental para como as decisões de acesso são tomadas. 
O Controle de Acesso aos Dados especifica o uso pretendido de dados pessoais juntamente com os 
propósitos para os quais um determinado elemento de dados é acessado. 

Além disso, ele pode apoiar o cumprimento de propósitos e proibições explícitos, permitindo que 
os administradores verifiquem se a finalidade de acesso aos dados pessoais está de acordo com as 
finalidades pretendidas de uso de dados e especifiquem que os dados não devem ser usados para 
um determinado conjunto de finalidades incompatíveis. Por exemplo, uma recepcionista que trabalha 
em um hospital deve ser capaz de ver apenas o nome do paciente e detalhes de contato, enquanto 
médicos e enfermeiras podem acessar os registros completos do paciente. Neste exemplo, pode 
ser apropriado que um radiologista deva obter acesso apenas ao registro para adicionar varreduras 
concluídas e anotações, sem poder acessar anotações médicas específicas sobre o paciente que 
estão fora do escopo dos requisitos da sua função. 

Tudo isso pode acontecer em tempo real, com base nos metadados e conjuntos de regras de 
políticas e compliance que a organização definiu, sem que os administradores precisem criar 
funções separadas dentro de cada sistema e armazenamento de dados. Essa abordagem dinâmica 
e multidimensional permite que as organizações acompanhem as mudanças em tempo real de 
forma mais eficaz e reduzam os desafios, em comparação com os controles de acesso baseados 
em funções.

Então, e quanto à ética de dados?

A adoção rápida e contínua de tecnologias cada vez mais sofisticadas para melhorar as experiências 
e insights do cliente requer uma coleta de dados infinita. Consequentemente, há uma probabilidade 
maior de violações em relação à coleta, processamento e gerenciamento éticos de dados pessoais.

Como os regulamentos nem sempre acompanham os avanços tecnológicos, as organizações devem 
incorporar uma estrutura de ética de dados que mantenha resultados justos e confiáveis para todos os 
titulares dos dados. Uma estrutura de ética de dados pode ajudar as organizações a manter a confiança 
do consumidor e dos funcionários incorporando direitos à tomada de decisão automatizada, apoiando 
a tomada de decisão justa que pode ser explicada ao titular dos dados e garantindo que a inovação 
ocorra de maneira segura e confiável.

A ética provavelmente terá um papel importante no futuro da tecnologia de privacidade, com os 
princípios éticos considerando as implicações sociais amplas, combinados com o planejamento 
apropriado para os princípios de Privacy by Design. Se isso não for feito da maneira correta, será um 
desafio implementar práticas eficazes de gerenciamento de dados e, ao mesmo tempo, aproveitar as 
oportunidades apresentadas por tecnologias inovadoras.

As organizações se esforçam consistentemente para 
conquistar a confiança dos seus clientes e cumprir as regras 
e regulamentos de privacidade. Contar com uma tecnologia 
de privacidade rápida, ágil, amigável e eficaz para atender 
às demandas crescentes de privacidade é importante para 
apoiar a capacidade de as organizações demonstrarem 
consistentemente a conformidade ao oferecer produtos e 
serviços confiáveis, seguros e compatíveis. 

Tom Hyland
Líder de Privacidade
 da KPMG na Irlanda
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Um plano 
para o futuro
Principais considerações para selecionar 
soluções de tecnologia de privacidade
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Avaliando o ‘agora’ e 
identificando os requisitos
Antes de considerar seriamente qualquer 
solução de tecnologia de privacidade, 
conheça as necessidades específicas que 
uma solução deve atender. Discuta suas 
obrigações com as equipes de privacidade, 
compliance e jurídica para avaliar como sua 
organização está atendendo às suas diversas 
necessidades. Explore os processos manuais 
que podem ser automatizados e seja muito 
claro sobre o que uma solução potencial 
precisa entregar hoje e no futuro.

Além disso, considere as especificações 
técnicas. Envolver sua equipe técnica no 
início do processo pode fornecer uma noção 
melhor de quais soluções específicas são 
opções viáveis. Essa entrada também pode 
indicar o que outros departamentos e equipes 
prefeririam em uma solução de tecnologia de 
privacidade e aumentará sua integração e uso 
em toda a organização.

O que procurar em uma solução 
de tecnologia de privacidade
O futuro dos dados nas organizações 
dependerá da tecnologia de privacidade 
e as organizações devem ser cuidadosas 
e diligentes ao escolher uma solução. O 
marketing de fornecedores de tecnologia 
de privacidade — e, em alguns casos, suas 
promessas exageradas — só aumentará 
conforme as organizações perceberem a 
vantagem competitiva das melhores práticas 
de privacidade. 

Assim como ocorre com qualquer nova 
solução, entenda os recursos essenciais 
e as especificações técnicas necessárias 
para oferecer total apoio aos requisitos de 
privacidade, segurança e melhores práticas. 
Acima de tudo, a solução deve ser capaz 
de crescer com sua organização em meio 
a mudanças tecnológicas e regulatórias. 
Algumas características a serem procuradas 
em uma solução incluem facilidade de uso, 
conjunto de produtos e serviços disponíveis e 
sustentabilidade de longo prazo.

Fácil de usar
À medida que mais organizações criam 
equipes de privacidade internas, uma solução 
de tecnologia de privacidade deve ser fácil de 
construir com base nos processos existentes 
de privacidade e compliance. Quanto mais 
difícil for uma solução para implementar 

A tecnologia de privacidade é tudo 
aquilo que capacita os indivíduos 
a fortalecer sua privacidade 
pessoal. Fornecer essas soluções 
é fundamental para modelos de 
organização baseados em dados. As 
empresas precisam reconquistar a 
confiança e a confiabilidade. Mostrar o 
valor agregado dos serviços baseados 
em dados é minha interpretação 
do requisito de transparência nas 
regulamentações.

O processamento de dados pessoais 
deve ser revisado: com um foco claro 
em uma jornada centrada no cliente, 
incluindo todas as interfaces e outros 
“sensores” que coletam dados e o 
valor agregado que oferecemos com 
base nisso. Se os dados pessoais 
fizerem parte do modelo da sua 
organização — trate o indivíduo  
como um parceiro de longa data  
da organização.

É hora de digitalizar o gerenciamento 
da privacidade e torná-lo mais flexível e 
focado no usuário. Isso inclui clientes 
e partes interessadas. 

Michael Falk
Líder de Privacidade

da KPMG na Alemanha

No Japão, o comércio e a 
monetização de dados de IoT de 
dispositivos privados se tornaram 
uma preocupação crítica em várias 
comunidades organizacionais. 
Acreditamos que a tecnologia 
de privacidade seria o elemento 
fundamental para gerenciar esse risco.

Kenjiro Obora 
Líder de Privacidade
da KPMG no Japão
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e utilizar diariamente, menos útil ela será. 
Concentre-se na conformidade, não na 
implementação de software.

A solução deve ser suficientemente simples 
para integrar fluxos de trabalho de negócios 
existentes com os fluxos de trabalho da 
solução, como fluxos de trabalho de APIs 
automatizados e tarefas manuais atribuídas 
pelo usuário. Seja qual for a solução, uma 
quantidade significativa de arquitetura, 
redesenho de processos, configuração e 
ajuste frequentemente serão necessários 
para fornecer os benefícios exigidos. Muitas 
vezes, isso pode representar múltiplos dos 
custos associados à compra das soluções de 
tecnologia.

Conjunto de produtos e  
serviços disponíveis

Outro aspecto a ser considerado é o conjunto 
de serviços e produtos da solução. Determine 
se uma única plataforma pode atender às 
suas necessidades, pois ela pode permitir 
a colaboração entre equipes em uma única 
plataforma para simplificar o gerenciamento 
da privacidade. Um pacote de serviços e 
produtos atualizado de forma consistente 
pode crescer com sua organização. 

A tecnologia de privacidade deve ser 
altamente modular, especialmente para 
organizações menores, visando fornecer 
os recursos que mais importam. Alguns 
regulamentos de privacidade têm limites com 
base no tamanho. Ao utilizar uma solução 
modular de tecnologia de privacidade, você 
pode adicionar novos módulos conforme 
necessário. A modularidade, juntamente 
com um conjunto de serviços que se 
mantêm atualizados com as mudanças nas 
regulamentações, será inestimável. 

Sustentabilidade de longo prazo 

Finalmente, certifique-se de que a solução 
de tecnologia de privacidade tenha sinais de 
sustentabilidade de longo prazo e considere 
cenários comuns, como rotatividade, fusões 
e aquisições, crescimento da empresa, 
mudanças no ambiente tecnológico 
ou mudanças nas regulamentações de 
privacidade. Isso permite que sua organização 
permaneça à frente da curva em relação às 
obrigações de privacidade e ao atendimento 
das necessidades dos clientes.

É difícil escolher a solução de 
software adequada para sua empresa. 
Muita coisa depende da decisão, 
principalmente porque, em muitos 
casos, sua seleção não será apenas 
atribuída a você; o uso do software 
será uma extensão do trabalho com 
você. Certifique-se de que o software 
o representa bem.

Andrew Clearwater
CPO

OneTrust

A tecnologia de privacidade não é 
mais uma reflexão tardia sobre o que 
você constrói e como se integra ao 
que você está fazendo.  
A privacidade está se tornando 
parte da infraestrutura crítica das 
empresas. Investir na empresa ou 
tecnologia errada ou optar por não 
criar privacidade no seu negócio e 
tentar consertá-la mais tarde é como 
tentar colocar a pasta de dente de 
volta no tubo.

Blake Brannon
CTO / Diretor Técnico

OneTrust
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Sobre a KPMG
Na KPMG, nossa organização global de profissionais de segurança cibernética oferece 
uma visão multidisciplinar do risco para ajudá-lo a enfrentar seus desafios de privacidade. 
Nosso compromisso inabalável com a precisão, qualidade e objetividade pode ajudá-lo a 
incorporar proteção e confiança em todas as suas atividades, não apenas na tecnologia, 
para criar uma cultura de segurança.

Não importa onde você esteja na sua jornada de privacidade e segurança cibernética, 
as firmas-membro da KPMG têm experiência em todo o espectro — da sala do 
conselho ao data center. Além de avaliar sua postura de privacidade e alinhá-la às 
suas prioridades de negócios, vamos ajudá-lo a desenvolver soluções avançadas, 
implementá-las, monitorar riscos contínuos e ajudá-lo a responder a incidentes com 
eficácia. Ajudando-o a manter a conformidade com a privacidade em toda a sua 
organização, para que você possa antecipar o futuro, agir com mais rapidez e obter 
uma vantagem com uma tecnologia segura e confiável.

A KPMG oferece uma combinação única de profundo conhecimento técnico, 
fortes insights de negócios e profissionais criativos que podem ajudá-lo a gerenciar 
obrigações regulamentares e permite que você aproveite as informações pessoais 
para criar valor e aumentar a receita, atendendo às expectativas dos seus clientes, 
funcionários e fornecedores.

Juntos, vamos criar um mundo digital confiável, para que possamos ultrapassar os 
limites do que é possível.
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OneTrust
A OneTrust é a empresa de crescimento mais rápido número da Inc. 500 e a 
plataforma empresarial que define a categoria para operacionalizar a confiança. Mais 
de 9.000 clientes, incluindo metade das empresas Fortune 500, usam o OneTrust 
para fazer da confiança um diferencial competitivo, implementando fluxos de trabalho 
centrais ágeis em privacidade, segurança, governança de dados, GRC, risco de 
terceiros, ética e compliance e programas de ESG.

A plataforma OneTrust é apoiada por 150 patentes e alimentada pelo OneTrust 
Athena™ AI e o mecanismo de automação robótica. Nossas ofertas incluem o 
software OneTrust Privacy Management, o software de descoberta e classificação 
alimentados por IA OneTrust DataDiscovery™, o software de inteligência de 
dados OneTrust Data Governance™, o software de intercâmbio de riscos de 
terceiros OneTrust Vendorpedia™, o software de gerenciamento de risco integrado 
OneTrust GRC, o software de ética e compliance OneTrust Ethics, o software de 
consentimento e preferência OneTrust PreferenceChoice™, o software de questões 
ambientais, sociais e de governança OneTrust ESG e o software de pesquisas 
regulatórias OneTrust DataGuidance™.

De acordo com o Relatório Mundial de Ações do Mercado de Software de 
Gerenciamento de Privacidade de Dados da IDC, 2020, “A OneTrust está liderando o 
mercado de forma definitiva e não mostra sinais de desaceleração ou parada”. 

A OneTrust levantou um total de US$ 920 milhões em financiamento em uma 
avaliação de US$ 5,3 bilhões da Insight Partners, Coatue, TCV, SoftBank Vision Fund 
2 e Franklin Templeton. 

A equipe em rápido crescimento da OneTrust de 2.000 funcionários está sediada 
em Atlanta e Londres, com escritórios adicionais em Bangalore, Melbourne, Denver, 
Seattle, São Francisco, Nova York, São Paulo, Munique, Paris, Hong Kong e Bangkok.

Para obter mais informações, visite o site OneTrust.com ou conecte-se no LinkedIn, 
Twitter, e YouTube.
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