
Recomendação de políticas

Privacidade Pessoal



A oportunidade

Devido à crescente digitalização de nossas vidas, um número muito 
maior de dados pessoais está sendo gerado e coletado. Esses dados 
podem ser usados para tornar os serviços de nuvem mais úteis, para 
construir melhores produtos, e para permitir que governos, empresas 
e pesquisadores tenham novos insights sobre o comportamento 
humano.

Os dados também permitem que objetos do cotidiano que estão 
conectados através da nuvem interajam uns com os outros e 
executem ações que melhoram a vida, aumentam a eficiência dos 
negócios e possibilitam novos serviços públicos.

A análise de dados, o aprendizado através das máquinas e a 
inteligência artificial possibilitadas pela computação em nuvem 
estão ajudando as organizações das áreas de fabricação, educação, 
saúde, e muitas outras a compreender sistemas complexos, melhorar 
a eficiência, reduzir custos, resolver problemas difíceis, e entregar 
novas capacidades.

O desafio

Quando as empresas e os governos armazenam dados que as pessoas 
geram durante o curso normal da vida cotidiana, usando celulares, 
smartphones e outros dispositivos, isso, compreensivelmente, gera 
preocupações sobre a perda de privacidade pessoal, traz receios 
sobre a perda de controle sobre as decisões tomadas com base em 
algoritmos e aumenta o risco de que as observações e previsões feitas 
com base na análise de dados crie resultados econômicos negativos 
para os indivíduos. As pessoas relutarão em usar serviços de nuvem 
se não tiverem confiança de que seus dados estarão seguros e não 
serão divulgados.

Os governos podem estabelecer normas jurídicas amplamente 
aplicáveis para proporcionar às pessoas as garantias legais, 
assegurando que seus dados estarão seguros na nuvem e que as 
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empresas e os governos são responsáveis pelo uso apropriado 
da analítica avançada e pela tomada de decisão com base em 
algoritmos.

Recomendação de políticas

Os governos devem estabelecer marcos jurídicos sobre privacidade 
que sejam claros e exequíveis, que incluam fortes proteções à 
privacidade, ao mesmo tempo em que permitem que os cidadãos 
tirem partido dos benefícios da computação em nuvem que 
dependem dos dados. As leis sobre privacidade devem dar 
autonomia significativa aos indivíduos e exigir a responsabilização 
organizacional para a forte proteção da privacidade e a correta 
utilização dos dados.

As regras sobre privacidade na nuvem devem se basear em princípios 
de privacidade há muito existentes. O principal deles é que as 
pessoas devem ter poder razoável de escolha dos dados pessoais 
coletados e da forma como são usados. Para permitir a tomada de 
decisão informada, as organizações devem dar explicações claras 
sobre como coletam, armazenam, usam e compartilham dados 
pessoais.

Estes e outros princípios fundamentais devem estar refletidos nas 
leis para que fique claro para as empresas de tecnologia como elas 
podem cumprir com as regras, mas sem que os governos estabeleçam 
a abordagem que as empresas devem adotar para garantir esse 
cumprimento, uma vez que esta pode se tornar desatualizada, inibir 
a inovação, ou ser contraproducente.

Os governos podem querer considerar os seguintes objetivos na 
elaboração de normas de privacidade para a era da nuvem:

Promoção da transparência e do controle. As pessoas devem 
ter controle significativo sobre o uso e a divulgação de seus dados 
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pessoais. Para lograr isso, as informações de privacidade devem ser 
fornecidas em postos-chaves da experiência do usuário e as pessoas 
devem ter acesso a ferramentas que facilitem o controle de como 
seus dados são coletados e usados. Considerando que a análise 
de dados complexos e pessoais impossibilita a transparência e o 
controle do usuário, os consumidores devem esperar níveis mais 
elevados de responsabilidade da indústria para ajudar a garantir 
o uso apropriado de dados, incluindo explicações claras sobre os
processos analíticos e as etapas para a correção dos resultados
impróprios.

Ajuste dos requisitos às expectativas do usuário. Posto que 
os dados agora são coletados e usados das mais diversas formas, 
as pessoas podem se sentir sufocadas se tiverem que fazer opções 
constantes de privacidade e se receberem muitas solicitações 
de consentimento para a coleta de dados. A necessidade de 
consentimento expresso em cada situação também poderia 
dificultar a distinção entre as situações que têm sérias implicações 
de privacidade e as que são triviais. Os requisitos de consentimento 
devem ser adaptados para exigir o consentimento expresso nos 
casos em que as pessoas podem não esperar que os dados estejam 
sendo coletados ou quando os dados que estão sendo coletados 
são confidenciais e pessoais. Requisitos de consentimento menos 
rigorosos podem ser suficientes quando dados menos sensíveis 
estiverem envolvidos ou quando for óbvio para as pessoas que o uso 
de um determinado serviço implica na coleta de dados (por exemplo, 
quando um serviço de compras on-line requer o endereço da casa de 
um cliente, a fim de entregar os bens adquiridos).

As organizações devem estabelecer práticas de privacidade 
adequadas. As leis de privacidade devem exigir que as organizações 
demonstrem que elas estabeleceram políticas de privacidade 
adequadas que, no mínimo, garantem o cumprimento com os 
requisitos legais. Este princípio deve se aplicar a organizações que 
determinam as finalidades e os meios de processamento de dados 
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e àquelas que processam os dados apenas em nome de outras 
organizações. Ele também deve se aplicar independentemente do 
local onde uma organização transfere dados ou se envolve outras 
organizações no processamento dos dados.

Permissão de análise de dados. As regras sobre privacidade 
não devem ser tão restritivas a ponto de impedir que os governos, 
empresas e outras organizações usem a análise de dados para obter 
informações de forma ética. As regras sobre privacidade podem 
conseguir isso, enquanto reduzem riscos de privacidade, através 
do incentivo da desidentificação de conjuntos de dados para que 
os pesquisadores não possam ligar os dados pessoais a indivíduos 
específicos. Sempre que dados confidenciais e análises avançadas 
estiverem envolvidos, o marco legal da privacidade deve permitir 
às empresas e governos flexibilidade suficiente para descrever 
a finalidade da coleta de dados e os funcionamentos internos 
de técnicas de análise a fim de permitir uma ampla gama de 
conhecimentos e aumentar os benefícios para os consumidores.
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