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GDPR
_______________________________________
O que você tem a ver com isso?
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Os problemas estão
mais perto e mais
frequentes do que 
você pode imaginar.



Fiscalização maior sobre as gigantes de tecnologia



Tema cada vez mais frequente: vazamento de dados.



Preço da	ação do	Facebook	nos últimos 12	meses

Cambridge	Analytica

Quando afeta o bolso, a coisa fica séria…



A coisa é séria mesmo: multas bilionárias já aplicadas.



O	mundo digital	está
sofrendo uma crise de	
Credibilidade.



21%

6%

13%
TI

Ecommerce

Social Media

Confiança em baixa

Fonte: eMarketer, 2018



Você confia no Facebook e no Google?

Fonte: eMarketer, 2018



Geração Digital: Millenials & Geração Z 

Fonte: eMarketer, 2018

22%



Caso de	Estudo:	
Experimento Social	na
ESPM.



1. Turma de MBA de Marketing Digital: 
Comportamento do Consumidor Digital ;

2. Perfil: Maioria de Millenials;
3. Fiz a coleta de dados nas redes sociais de 

um aluno ou aluna da sala;
4. Iria apresentar o estudo sob uma condição: 

decisão unânime da Turma.

O Experimento



O que apareceria?

§ Fotos na praia?
§ Fotos com fantasias ridículas?
§ Preferências políticas?
§ Preferências musicais?
§ Fotos bêbados no carnaval?
§ Desabafos contra o emprego?





Por decisão unânime:

”Melhor não professor…”

O Resultado



A Europa passou uma lei que entrou em vigor dia 25 de
Maio deste ano estabelecendo novas regras e guias
para o uso de informações pessoais. Mal comparando,
seria como um “Procon” dos dados;

O dia em que Marketeiros e Profissionais de TI
precisariam entender da parte jurídica do uso de
dados, chegou!

A General Data Protection Regulation (GDPR)



Vocês devem ter recebido emails assim…



Dados que precisam de consentimento explícito

§ Nome, endereço, telefone
§ Endereço de IP, cookies
§ Raça, religião
§ Informação de saúde e de genética
§ Dados biométricos
§ Orientação sexual e gênero



Os direitos dos donos dos dados

§ Acesso
§ Acurácia
§ Consentimento
§ Portabilidade
§ Direito de ser esquecido
§ Vazamento de dados
§ Sanções e punições



Acesso

Acurácia

O cliente tem o direito de saber quais dados foram
coletados e como estão sendo processados;

O cliente tem restringir o processamento quando os
dados estiverem incorretos;



Consentimento

Portabilidade

A autorização para a captura de dados tem que ser
explícita, clara e em liguagem direta;
O texto deve estar separado por informação coletada.

Assim como operadora de celular ou previdência
privada, o cliente tem o direito de solicitar a 
transferência integral dos dados coletados para outro 
provedor. 



Direito de ser esquecido

Vazamento de dados

O cliente tem o direito de mudar de ideia e não permitir
mais a  coleta de seus dados. Além disso, pode pedir
para que seus dados sejam apagados completamente.

A empresa tem a obrigação de informar os clientes até
72 horas após do fato ter ocorrido.



Sanções e punições

CDO – Chief Data Officer

As penas podem chegar a EUR $20 milhões ou 4% da 
receita annual global da empresa em questão;

A importância do tema é tão grande que o GDPR criou
a obrigação da empresa de ter um profissional que será
o responsável pela gestão da lei na organização.



E	no	Brasil?



Mercado financeiro saiu na frente



Projeto de Lei de Proteção de dados: 29 de Maio



Conclusão?



Clientes no centro das empresas

Dados no centro das empresas

Clientes = Dados 



DRM

De CRM a DRM

CRM

Data Relationship 
Management

Customer 
Relationship 
Management

Marketing

Tecnologia

Jurídico



International Association of Privacy Professionals 
www.iapp.org



Artigo
http://propmark.com.br/digital/gdpr-o-que-voce-precisa-saber-para-trabalhar-no-novo-milenio



Obrigado!
Eduardo Muniz
eduardo@simplie.com.br

epmuniz

br.linkedin.com/in/munizeduardo


