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Relatório da pesquisa mundial sobre
marketing orientado por dados
realizada com mais de 3000
profissionais de 18 países
http://abemd.org.br/noticias/pesquisa-global-confirma-dados-tornaram-se-ativos-indispensaveis-para-o-marketing-atual

Práticas de DDMA
Até que ponto sua organização pratica atualmente cada um dos seguintes?
Não pratica (1)

43,8%

Pratica de alguma forma (3)

45,6%

Pratica de forma sofisticada (5)

48,3%

47,7%

45,6%
39,6%

38,7% 38,5%

36,9%
31,5%
22,8%
20,1%
14,8%

15,4%

10,5%

Compra dados de terceiros (ex.:
mailing lists, dados
comportamentais digitais, etc)
para apoiar as campanhas
dirigidas de marketing

Mantém bancos de dados para
hospedar informação sobre
clientes e/ou prospects

Segmenta os dados de forma a
dirigir melhor e envolver
audiências endereçáveis B2C
e/ou B2B

Mensura os resultados de
campanhas em canais
individuais de marketing (ex.:
apenas em um tipo de
campanha, como mala direta)

Mensura os resultados de
campanhas em canais múltiplos
de marketing (ex.: apoiando a
alocação do mix de mídias e a
segmentação dos consumidores
através de canais múltiplos,
como mala direta, e-mail e
publicidade digital)

Investimentos em DDMA
Como os seus (ou de seus clientes) investimentos em marketing orientado por dados mudaram em relação ao
ano passado? Que mudanças espera para o ano que vem?
Ano passado

36,9%

Ano que vem

28,3%

27,7%

26,3%
21,1%

18,2%

16,8%
11,0%
6,9%

Diminui / diminuirá
significanetmente

6,9%

Nenhuma mudança

Aumentou / aumentará
significantemente

Confiança no DDMA
Pensando em termos gerais sobre suas atividades e condições de negócios atuais dentro de seu respectivo
mercado, quão confiante você está no valor do marketing orientado por dados e suas perspectivas de
crescimento futuro?

73,0%
2015

73,0%
45,9%

2016

41,5%

31,8%
27,1%
20,5%

2,4%

3,4%

Nem um pouco confiante

1,8%

19,7%

2,2%
Razoavelmente confiante

Extremamente confiante

Regras de proteção
de dados pessoais
(em vigor)

Briefing
Dados pessoais e o que é regulado
Obrigações Legais
• Reestruturação Interna
• Relacionamento e Diálogo com
Usuários de Internet
• Relacionamento com Autoridades
Públicas

Riscos

Oportunidades

• Perda relativa ou total sobre os ativos
de Dados
• Sanções Administrativas; Ações
Individuais ou Coletivas e Processos
Criminais
• Restrição a Modelos de Negócios
• Responsabilização Individual de
Colaboradores

• Segurança Jurídica: mais investimento
• Novas metodologias para modelagem
de negócio
• Demanda dos Consumidores e
Cidadãos
• Novos Modelos de Negócio
• Vantagem Competitiva - inclusive frente
a negócios e players internacionais

“Dado relacionado à pessoa natural identificada ou identificável,
inclusive números identificativos, dados locacionais ou
identificadores eletrônicos, quando estes estiverem
relacionados a uma pessoa"

Qual atividade com ele?
Coleta, armazenamento, tratamento, compartilhamento e
qualquer uso ou acesso que envolva dados pessoais.
*Em vigor pelo Regulamento do Marco Civil da Internet

DADOS PÚBLICOS

DADOS PESSOAIS

O que é Regulado? (em vigor)
A legislação não faz clara distinção entre dados públicos e
pessoais. O que faz é regular o acesso aos dados em posse da
Adm. Direta e Indireta, e indicar alguns controles sobre o uso
sobre esses dados.

Qual atividade com ele?
Acesso e coleta.

*Em vigor pela Lei de Acesso à Informação Pública

Legislação

/

portaldaprivacidade.com.br/legislacaonacional

Exemplos de Regras (em vigor)

Guarda de Logs
de Acesso Externo

Logs de Acesso
Interno

Segurança nos
Fornecedores

Requisição de Dados
Cadastrais por
Autoridade Competente

Requisição de Dados
não-Cadastrais por
Autoridade Pública

Uso e
Consentimento

Acesso à
Fornecedores

Especificidades
nas Políticas

Padrões CGI

Atendimento
de Usuários

Exclusão
de Dados

Dado não é SÓ propriedade

Antes, a mera posse do dado poderia gerar a
impressão de propriedade, e a liberdade na
atuação com esse dado.

Ou seja, o dado só é um ativo na exata
medida em que consigo evidenciar e
comprovar meus direitos sobre as atividades
que exerço sobre eles;

A principal inovação da regulação é que os ativos
de dados não seriam mais baseados tão somente
na propriedade de um dado, seja ele público ou
pessoal, mas nos direitos, evidentes e
comprováveis, de coleta, uso, tratamento,
compartilhamento, e também sobre a
inteligência agregada sobre o dado;

Continua existindo Propriedade Intelectual
sobre os conhecimento e às tecnologias
aplicadas aos dados e seus usos.

Acesso a
dados públicos
(e seu uso)

Acesso a Dados Públicos

O que
posso
obter?

"Informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção
e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato"
"O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos
de obter: (...) informação primária, íntegra, autêntica e atualizada"

"(...) os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes
Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério
Público;

De quem
posso
obter?

(...) as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
(...) às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de
ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou
mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios,
acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres."

Projetos de Lei

São três projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional para proteção de dados pessoais:

PL 5276/2016

PLS 30/2013

PL 4060/2012

Cada um oferece diferentes garantias ou riscos ao direito à privacidade e a outras liberdades
fundamentais. Em todos os projetos, em diferentes graus, ainda existem pontos que precisam harmonizar
a proteção de dados pessoais com os direitos fundamentais da liberdade de expressão e o direito à
informação.

Comparativo
Propostas sobre dados pessoais
PL 5276/16
Poder Executivo

Menção a Livre Iniciativa
Conceito Dado Pessoal
Quando a lei não se aplica
Dado Pessoal Sensível
Consentimento
Legítimo Interesse
Órgão competente e
Conselho Nacional de
Proteção de Dados e da
Privacidade
Dados de Domínio Público
Interconexão Internacional
Tratamento não
discriminatório
Decisões automatizadas
Boas Práticas
Responsabilidade Civil

Benéfico ao mercado

Razoável ao mercado

PL 4060/12
Dep. Milton Monti (PR/SP)

Ruim ao mercado

Substitutivo ao PLS 330/13
Sen. Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)

indiferente

Subemendas CAE
Sen. Ricardo Ferraço (PSDB/ES)

Quais os encaminhamentos?
Diagnóstico e gestão de riscos
Solução de problemas
Aproveitamento de oportunidades

Encaminhamentos

Gestão integrada
de dados

Privacy assessment
(avaliação de
privacidade)

Aproveitamento
de Oportunidades

Requisição de acesso
a dados públicos

Crawler subs

Solução de
Problemas

Matching Anonimizado
(e outros)

Política corporativa
de proteção de
dados

Diagnóstico e
Gestão de Riscos

Grupo de trabalho
de proteção de
dados pessoais

OBRIGADO!!
Vitor Morais de Andrade
Vandrade@LTSA.com.br

