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Há dois anos, a GDPR continua a moldar a 
regulamentação geral de privacidade dos dados

Quando a regulamentação geral de 
privacidade de dados (GDPR – General Data 
Protection Regulation) da União Europeia 
entrou em vigor em 25 de maio de 2018, 
evidenciou um momento decisivo nos 
regulamentos de proteção de privacidade dos 
dados. Dois anos após a sua entrada de 
vigência, a GDPR foi submetida à sua primeira 
revisão importante pelo Comitê Europeu e há 
dúvidas de seu  aproveitamento. Ao mesmo 
tempo, a GDPR tem sido um catalisador dos 
regulamentos sobre privacidade em outras 
jurisdições globais.

A avaliação menciona sucessos e a 
necessidade de aprimorar a harmonização
O relatório de avaliação bienal programado pela Comissão 

Europeia (CE), publicado em 24 de junho de 2020, proclama o 

sucesso da GDPR no fortalecimento dos direitos individuais à 

proteção de dados pessoais. Ele também conclui que a lei se 

mostra flexível no suporte às novas soluções digitais em 

circunstâncias não previstas, como o desenvolvimento de 

aplicativos de rastreamento durante a pandemia da covid-19.

O relatório não pretende reavaliar as definições do regulamento 

e afirma ser muito cedo para que se tirem conclusões definitivas 

sobre a aplicabilidade da GDPR, além disso constata uma série 

de áreas que requerem aprimoramento.

Uma dessas áreas é a harmonização de atuação pelos estados-

membros. Embora a coordenação esteja aumentando, o relatório 

constata uma fragmentação continuada entre as autoridades de 

proteção de dados e observa que está em curso o desenvolvimento 

de uma cultura comum de proteção de dados europeia.
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“É necessário haver progresso para tornar mais eficiente e 

harmonizado o gerenciamento de casos entre as fronteiras dos 

países do bloco”, afirma o relatório. Ele acrescenta ter havido 

ocasiões em que “encontrar uma abordagem comum” às operações 

e investigações conjuntas “significava passar ao denominador 

comum mais baixo” o que resultava em perdas de oportunidades na 

promoção da harmonização de processos.

Além disso, a avaliação observa a existência de “inconsistências” 

entre as diretrizes fornecidas pelo Conselho Europeu de Proteção de 

Dados (EDPB) e nos níveis nacionais, dando ênfase à necessidade 

dos estados-membros de “alocar recursos humanos, financeiros e 

técnicos suficientes para as autoridades nacionais de proteção de 

dados”, para que possam realizar o seu trabalho de modo efetivo e 

assegurar que as diretrizes nacionais sejam totalmente compatíveis 

com aquelas emitidas pelo EDPB.

Ele também reconhece os desafios que a GDPR pode apresentar para 

as pequenas e médias empresas (PMEs), apelando para o 

fornecimento “amplo e intensificado” de ferramentas e iniciativas 

por parte das autoridades de proteção de dados para ajudar no apoio 

aos esforços de conformidade das PMEs.

Aplicação pragmática
Quando foi introduzida em 2018, a GDPR era uma lei de privacidade 

de dados inovadora, sinalizando uma mudança global rumo a leis e 

aplicações mais ousadas de privacidade de dados. Além de 

harmonizar as leis de proteção de dados na UE, a GDPR elevou 

significativamente o nível de direitos de privacidade, protegendo os 

indivíduos e estabelecendo reguladores de proteção e privacidade 

de dados com poderes de execução e multas – que podem chegar a 

€ 20m ou até 4% do faturamento anual de uma organização, o que 

for maior.

Contudo, as temerárias multas da GDPR ainda estão por acontecer. 

Houve algumas grandes multas aplicadas – como uma multa de € 50 

milhões na França e duas multas que ainda estão em análise no Reino 

Unido, de £ 183 e £ 99 milhões – mas essas foram a exceção, não a regra.

Nos primeiros 18 meses de vigência da GDPR, em geral, os 

reguladores demonstraram uma abordagem pragmática. Entre maio 

de 2018 e novembro de 2019, 22 autoridades de proteção de dados 

da União Europeia/Área Econômica Europeia (EEE) emitiram 785 

multas, de acordo com o relatório da CE.

Embora os reguladores tenham o poder de impor multas 

significativas, a maioria das violações de dados vem sendo resolvida 

sem grandes multas. Contudo, embora os reguladores fossem 

inicialmente lenientes enquanto as novas regras eram assimiladas e 

todos se adaptavam a elas, uma aplicação mais rigorosa deve ocorrer 

daqui em diante.
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O impacto da GDPR pode ser visto nas reclamações de seguro 

cibernético. Houve um ligeiro aumento nos sinistros de privacidade 

de dados na Europa, com base na experiência dos clientes da 

Marsh, mas os incidentes de interrupção do negócio como ataques 

ransomware continuam a responder pela maior parte das perdas 

em sinistros resultados de eventos cibernéticos na Europa. Até 

agora, as violações de dados, embora normalmente resultem em 

sinistros menores do que comparados a outros eventos 

cibernéticos como a interrupção do negócio, eles exigem mais 

trabalho das organizações para atender requisitos sob a GDPR.

Interpretando o regulamento 

baseado em princípios
Apesar de ser gigantesca, a GDPR se baseia no princípio e não em 

prescritivos. Em consequência, os últimos dois anos têm sido uma 

curva de aprendizagem tanto para as empresas quanto para os 

reguladores, na medida que as regras se adaptam. Ainda resta uma 

certa incerteza quanto à forma pela qual as regras são 

interpretadas e como as multas são calculadas e impostas pela lei. 

A aplicação da GDPR ainda não é uniforme pelos estados-membros 

da UE e os reguladores nacionais apresentam abordagens 

divergentes a violações equivalentes.

Também existe incerteza quanto ao risco de exposição do negócio 

apresentado por um litígio de privacidade de dados sob a GDPR. No 

Reino Unido, várias violações de dados de alto perfil resultaram em 

ações judiciais coletivas, embora a Europa Continental não replique 

atualmente esta tendência. Ainda é preciso ver se os litígios sobre 

violação de dados serão bem sucedidos e como os tribunais 

interpretarão a lei e, consequentemente, calcularão a indenização, 

especificamente com respeito ao dano não material.

Em geral, o relatório da CE conclui que os cidadãos estão 

capacitados e cientes de seus direitos sob a GDPR, porém, mais 

pode ser feito para ajudar as pessoas no exercício deles, como o 

direito à portabilidade dos dados. Ainda deve ser decidido se a lei, 

em última instância, será tão eficaz quanto pretendido na proteção 

dos direitos fundamentais das pessoas, dando a elas maior controle 

e escolha sobre como são usados os seus dados pessoais.

Mesmo com a continuação do processo de adaptação da GDPR, é 

provável haver novas interpretações ou mudanças nas leis 

internacionais de privacidade de dados, especialmente com o 

aumento da dependência das empresas na tecnologia e as 

mudanças continuadas no comportamento do consumidor. Por 

exemplo, acredita-se amplamente que a covid-19 acelere o uso da 

tecnologia e dos dados pessoais pelas instituições dos setores 

público e privado, enquanto os desafios apresentados pela 

Inteligência Artificial e pelo machine learning ainda estão à nossa 

frente. Mesmo as empresas tendo tido anos para se adaptar a 

GDPR, com as mudanças apresentadas pela covid-19 às operações 

comerciais e aos locais de trabalho virtuais, elas podem considerar 

que o cronograma esteja cada vez mais conciso.

Impulsionando os 

regulamentos globais
Apesar da evolução da interpretação e da aplicação da GDPR continuar 

ocorrendo,  a nova lei colocou a privacidade de dados diretamente no 

mapa global. Em quase todas as regiões do mundo, os reguladores estão 

redigindo ou implantando regras novas ou melhoradas, aumentando seu 

poder de execução junto com os direitos das pessoas com relação aos 

seus dados pessoais. No seu relatório de avaliação, a CE chamou a GDPR 

de “ponto de referência” e de “catalisador” para muitos países e estados 

pelo mundo que estão considerando como introduzir ou modernizar suas 

regras de privacidade.

Alguns países estão elaborando novas leis de privacidade de dados e 

órgãos de execução pela primeira vez, enquanto outros estão 

revisando as leis existentes. Embora existam variações, essas leis de 

proteção de dados seguem temas comuns – mais direitos de 

privacidade para os consumidores, obrigações novas e/ou mais 

rígidas para as empresas e mais poderes para os reguladores. A 

seguir, um resumo dos principais desenvolvimentos em vários países 

(esta não é uma lista excludente).

EUA/Califórnia

Embora não exista uma lei federal abrangente de privacidade de 

dados nos EUA, cada estado reforça as suas leis. Uma das leis de 

privacidade de dados mais significativa aprovada depois da 

implantação da GDPR é a Lei de Privacidade do Consumidor da 

Califórnia (CCPA). A CCPA entrou em vigor em 1° de janeiro, foi 

homologada em 1° de julho de 2020, e regulamenta algumas das 

mais amplas proteções de privacidade nos EUA. Como a GDPR, a 

CCPA introduz novos direitos de privacidade para os 

consumidores, com implicações financeiras significativas para a 

não conformidade e o risco de direito de ação legal privado no caso 

de uma violação de dados. Outros estados americanos devem 

adotar futuramente leis similares.

Após a sua recente promulgação, a Califórnia já está considerando 

medidas para alterar a CCPA. A iniciativa de votação da Califórnia 

para novembro de 2020 – a Lei de Direitos de Privacidade da 

Califórnia (CPRA) – fortaleceria a CCPA. A medida ampliaria e 

acrescentaria direitos para as pessoas, inclusive estabelecendo 

uma nova categoria de “informações pessoais sensíveis” 

protegidas, concedendo direito de correção de dados e triplicando 

as multas por violações de dados de menores, bem como 

acrescentando requisitos para as empresas. Se aprovada, a CPRA 

criaria uma agência de regulação separada, considerando que a 

CCPA é regulada pelo California Attorney General.
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Canadá 
O Canadá está no processo de atualização de suas leis federais de 

privacidade de dados, o que deverá ser a maior mudança nas leis de 

proteção e privacidade de dados do país em quase 20 anos. No ano 

passado, o governo publicou um documento histórico, o Digital Charter, 

que deu início ao processo de modernização da principal lei de 

privacidade de dados do país, a Lei de Proteção de Informações Pessoais 

e Documentos Eletrônicos (PIPEDA). A elaboração da legislação e a sua 

implantação provavelmente levarão alguns anos. Contudo, propostas 

ampliariam de modo significativo o escopo da lei federal de privacidade 

no Canadá e dariam maiores poderes de execução e recursos ao 

regulador, o Privacy Commissioner of Canada..

Também há mudanças significativas propostas para determinadas 

leis de privacidade nas províncias, como na British Columbia e em 

Quebec.

Reformas significativas da legislação de privacidade foram 

colocadas em pauta na National Assembly of Quebec. Se aprovado, 

o Projeto de Lei 64 (uma lei que deve modernizar as disposições 

legislativas em relação à proteção de informações pessoais) imporia 

potencialmente duras penalizações, 

 indenizações, um regime de comunicação de incidente de segurança, 

novos direitos jurídicos e uma série de outras alterações, afetando as 

organizações do setor privado. O Poder Legislativo da British Columbia 

também nomeou um comitê especial para analisar a Lei de Proteção de 

Informações Pessoais da província e as leis de privacidade do setor 

privado aplicáveis às organizações da British Columbia.

Brasil
O Brasil foi um dos primeiros países a seguir o exemplo da GDPR da 

UE ao aprovar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assim 

criando seu primeiro regulamento de proteção de dados 

abrangente em agosto de 2018. A legislação deveria entrar em 

vigor este ano, mas isso só ocorrerá em 2021, em razão das 

mudanças regulatórias relacionadas à covid-19. A Lei implantará 

uma nova Autoridade Nacional de Proteção de Dados, criará 

direitos fundamentais para as pessoas e exigirá que as empresas 

comuniquem violações de dados. Como a GDPR, a LGPD tem 

alcance extraterritorial e se aplica a qualquer empresa que processe 

os dados pessoais de brasileiros, independentemente da 

localização da organização.
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Austrália 
Em dezembro de 2019, o governo australiano engajou-se em uma 

revisão da lei de privacidade de dados do país, a Lei de Privacidade 

de 1988. A Austrália introduziu rigorosos requisitos de notificação 

de violação de dados em 2018. As últimas propostas estabeleceriam 

leis mais rígidas com respeito ao uso de dados pelas organizações. A 

revisão, que deve estar concluída em 2021, levará em conta a 

ampliação da definição de informações pessoais sob a Lei de 

Privacidade e considerará conceitos como consentimento e direito 

de ser esquecido. Em fevereiro de 2020, o Office of the Australian 

Information Commissioner – que havia convocado uma reforma das 

leis de privacidade e maiores poderes de execução – emitiu 

diretrizes para o sistema de Direito aos Dados do Consumidor, que 

fortalecia os direitos dos consumidores de controlar e usar os seus 

dados, começando com o setor bancário.

Nova Zelândia
O tão aguardado Projeto de Lei sobre Privacidade da Nova Zelândia 

foi aprovado no Parlamento no final de junho e deve ser implantado 

em 1° de dezembro de 2020. O projeto de lei inaugura uma nova era 

para a privacidade na Nova Zelândia, com a promoção da 

transparência dos dados e da prestação de contas por toda a 

economia. Entre as principais reformas está a introdução da 

notificação obrigatória de violações de privacidade que apresentem 

um risco de dano grave, em que as organizações devem, por lei, 

notificar o Privacy Commissioner e as partes afetadas. Uma violação 

de dados exigiria muito mais atenção, tempo e recursos de 

investigação e resposta. Esta medida segue as normas de proteção 

de dados nas jurisdições no exterior, como a GDPR.

Índia
A Índia introduziu sua lei inédita e abrangente de privacidade de 

dados, o Projeto de Lei de Proteção de Dados Pessoais, em 2018, 

embora a legislação proposta tenha sofrido alterações relevantes 

desde então. O projeto de lei, ainda a ser aprovado, se baseia em 

grande parte na GDPR e contém muitos conceitos similares, 

inclusive requisitos de notificação de violação, direitos para os 

titulares dos dados e um escopo extraterritorial. Ele também 

prevê a criação de um novo órgão regulador, o Data Protection 

Authority of India, com poderes de execução significativos.
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Singapura
O Singapore’s Ministry of Communications and Information (MCI) e 
a Personal Data Protection Commission (PDPC) de Singapura 
lançaram uma consulta pública em maio de 2020, com respeito às 
alterações propostas à Lei de Proteção de Dados Pessoais (PDPA), 
esta é a primeira revisão abrangente da PDPA desde sua 
promulgação em 2012.

As principais alterações propostas incluem o aumento das multas 
financeiras e poderes de execução aprimorados para a PDPC. 
Atualmente, as organizações em descumprimento da PDPA são 
responsáveis por multas financeiras de até S$ 1 milhão. A minuta de 
projeto de lei delineia uma multa financeira máxima do que ultrapassar 
10% do faturamento anual de uma organização, ou S$ 1 milhão.

Atualmente não existe requisito explícito na PDPA para que as 
organizações notifiquem a PDPC ou alguma outra parte sobre uma 
violação de dados. As mudanças propostas incluem um regime de 
notificação obrigatória que também requer que as organizações 
notifiquem a PDPC e as pessoas afetadas sobre violações de dados 
comunicáveis dentro de um cronograma especificado.

Tailândia
A Lei de Proteção de Dados Pessoais da Tailândia (PDPA) foi 

publicada em 27 de maio de 2019, com a maioria das disposições 

entrando em vigor um ano depois, embora o governo tenha 

adiado temporariamente a sua aplicação devido à covid-19. A 

PDPA, que tem jurisdição extraterritorial, inclui disposições sobre 

coleta, consentimento, uso e divulgação de dados pessoais; 

direitos dos titulares dos dados; responsabilidades e multas. A 

PDPA permite multas variando desde THB 500 mil até THB 5 

milhões, bem como sanções penais – incluindo até um ano de 

detenção – e responsabilidades civis, como indenização punitiva 

de até duas vezes o valor do dano efetivo.

China 
Não existe uma única lei abrangente sobre privacidade de dados na 
China. A privacidade de dados e a regulamentação são cobertas por 
uma série de leis e regulamentações específicas do setor, de 
consumidor e de cibersegurança relativas às práticas de 
manipulação de dados, complementadas por uma série de normas 
nacionais não vinculantes. Contudo, em dezembro de 2019, as 
autoridades chinesas anunciaram a promulgação de uma nova lei 
de proteção de dados pessoais e também a Lei de Segurança dos 
Dados que seriam prioridades em 2020. Espera-se que a legislação 
consolide os princípios existentes de proteção de dados na China.

Vietnã
Em dezembro de 2019, o Vietnam’s Ministry of Public Security 

(MPS) do Vietnã publicou uma minuta de Decreto sobre Proteção 

de Dados Pessoais que estabelece alguns princípios da proteção 

de dados pessoais e as obrigações dos processadores de dados. 

Futuras versões devem incluir os direitos e as obrigações dos 

titulares dos dados, o escopo das atividades, medidas para a 

proteção dos dados pessoais e a determinação das autoridades 

competentes responsáveis pela proteção das informações 

pessoais.
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Coreia do Sul
A Lei de Proteção das Informações Pessoais 

(PIPA) da Coreia do Sul impõe requisitos 

rigorosos de segurança às organizações 

que mantêm ou processam dados 

pessoais, e coloca limites rígidos ao 

compartilhamento e ao uso desses dados. 

Em janeiro de 2020, o governo alterou a 

PIPA no intuito de esclarecer o conceito de 

dados pessoais e fortalecer os poderes do 

regulador. O país está no processo de 

lançar o Regulamento de Seguro de 

Responsabilidade Cibernética, o qual 

requer que empresas que operam em 

determinados setores – dentre elas 

instituições financeiras e provedoras de 

serviço de comunicação de informações – 

mantenham seguro de responsabilidade 

cibernética ou meios alternativos para 

remunerar as indenizações diante de 

incidentes.

Monitoramento e 
preparação para mais 

regulamentos
É provável que a fase do momentum 

regulatório continue na medida que as 

nações respondam às expectativas dos 

consumidores e às demandas por proteção 

e controle de dados pessoais. As normas e 

os requisitos em muitos desses 

regulamentos de privacidade nacionais e 

regionais não são uniformes.

Nesse panorama regulatório de rápida 

evolução, as organizações devem se 

manter informadas, avaliar continuamente 

as regulamentações a que estão sujeitas 

em sua operação e implantar planos de 

ação de conformidade que incluam uma 

avaliação do risco da empresa relacionado. 

Fazer isso para as novas regulamentações 

pode significar um estímulo mais leve para 

aquelas organizações que já realizaram 

este exercício para a GDPR, a LGPD ou 

outros regulamentos. Mesmo as empresas 

não sujeitas a novas regulamentações em 

países de atuação deverão avaliar suas 

práticas de coleta de dados, pois é bem 

provável que mais nações e estados 

possam, em breve, aprovar a sua própria 

legislação.

Os profissionais de risco deverão consultar 

seus assessores e corretores de seguros 

quanto à adoção de termos e condições da 

apólice de seguro para abordar as 

exposições ampliadas das suas 

organizações. As empresas deverão revisar 

os clausulados de seguro aplicáveis, com 

foco específico na segurabilidade potencial 

de multas contratuais, multas pecuniárias e 

obrigações financeiras. Embora a 

determinação final da segurabilidade seja 

provavelmente determinada pelos 

tribunais, as organizações deverão 

procurar obter clausulados de apólice que 

ofereçam a melhor chance de recuperação 

de perdas.
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