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OS MEGADADOS
CONSTITUEM UMA GRANDE
OPORTUNIDADE PARA AS
EMPRESAS DA UE
Segundo algumas estimativas, o valor
dos dados pessoais dos cidadãos
europeus poderia crescer até um valor
de cerca de 1 bilião de euros por ano
até 2020. Por conseguinte, o reforço das
elevadas normas europeias em matéria
de proteção de dados significa melhores
negócios — e não um fardo para a
inovação.
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Dado que os consumidores estão cada
vez mais preocupados com a proteção
da sua privacidade, a perda de confiança
traduz-se em perda de oportunidades
e de receitas para as empresas.
Violações de dados recentes muito
divulgadas levaram os consumidores
a fugir de prestadores de serviços que
não protegiam adequadamente os
dados pessoais. As empresas da UE
que oferecem serviços respeitadores
da privacidade podem ser mais
atraentes para os consumidores e, por
conseguinte, mais competitivas. A UE
dispõe dos padrões mais elevados de
proteção de dados em todo o mundo. Tal
facto gera confiança.a

Atitudes em relação à proteção
de dados
»» 81 % dos europeus sentem que não têm
um controlo total sobre os seus dados
pessoais em linha — Eurobarómetro,
2015.
»» Uma grande maioria dos europeus (69 %)
gostaria que fosse necessário o seu
consentimento explícito antes da recolha
e tratamento dos seus dados pessoais —
Eurobarómetro, 2015.
»» Apenas 24 % dos europeus têm confiança
nas empresas em linha, como os motores
de pesquisa, sítios de redes sociais e
serviços de correio eletrónico.

O que são os Megadados?
O termo «Megadados» (ou grandes volumes de dados) designa grandes quantidades
de dados de diferentes tipos produzidos a partir de vários tipos de fontes,
nomeadamente pessoas, máquinas e sensores. Pode tratar-se de informação sobre
o clima, imagens de satélite, vídeos e fotografias digitais, registos de transações
ou sinais GPS. Os Megadados podem incluir dados pessoais: ou seja, quaisquer
informações respeitantes a um indivíduo, e podem ser tudo e mais alguma coisa,
nomeadamente um nome, uma fotografia, um endereço de correio eletrónico,
informações bancárias, mensagens publicadas em redes sociais, informações
médicas ou um endereço IP de computador.
Eurobarómetro especial
431 — Proteção de
Dados, junho de 2015
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«É melhor na Europa»
»» Os mercados de Megadados são semelhantes aos mercados de serviços de computação em nuvem — são novos, estão em
grande expansão e ainda largamente indefinidos e apresentam um enorme potencial de crescimento. A confiança é um fator
determinante para a implantação desses mercados na Europa. Os consumidores precisam de ter confiança nas empresas para
aceitarem os serviços que estas oferecem. As empresas respeitadoras da privacidade têm assim uma vantagem concorrencial
e o ambiente respeitador da privacidade na Europa constitui o incentivo que pode levar empresas com tecnologias inovadoras
a estabelecerem-se na UE.
»» A Apple está a investir 1,7 mil milhões de euros em novos Centros de Dados Europeus.
»» A empresa de computação em nuvem Salesforce.com intensificou os seus investimentos na Europa com a abertura de novos
centros de dados no Reino Unido (2014) e na Alemanha (2015). Está prevista a abertura de um outro centro de dados em
França. Segundo a gestão da Salesforce.com, o novo centro de dados representa um «duplicação na Europa», o que reflete por
sua vez o estatuto da Europa como a região em crescimento mais rápido para a Salesforce no ano fiscal de 2013.
»» A IBM abriu novos centros de dados em nuvem no Reino Unido, Alemanha, França e Itália a fim de oferecer serviços
respeitadores da privacidade.
»» Zettabox.com é um exemplo de uma solução de armazenamento em nuvem verdadeiramente europeia. O seu lema: «É melhor
na Europa». Zettabox decidiu basear as suas operações inteiramente na Europa a fim de oferecer uma elevada qualidade de
serviços de computação em nuvem, com o maior nível possível de proteção dos dados pessoais.

REFORMA DA UE SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS: UM DINAMIZADOR DOS SERVIÇOS DE
MEGADADOS
Attitudes towards data

protection

O pacote de reforma da proteção de dados cria, para a UE, um conjunto de regras único, sólido
e abrangente em matéria de normas de proteção de dados. Permitirá promover a inovação
em serviços de dados sustentáveis, melhorando a segurança jurídica e reforçando a confiança
no mercado digital. Desta forma, promove um círculo virtuoso entre a proteção de um direito
fundamental, a confiança dos consumidores e o crescimento económico:

Mais confiança – uma multiplicidade de inquéritos e estudos de mercado revelam que o sucesso
dos fornecedores no desenvolvimento de novos serviços e produtos que utilizam megadados está
ligado à sua capacidade para gerar e manter a confiança dos consumidores.
> COMO: Direitos mais sólidos para os cidadãos (acesso e correção dos dados pessoais, um
«direito a ser esquecido» explícito, um direito de oposição ao tratamento de dados e o direito de
ser informado sempre que a segurança dos dados seja violada.
Acesso mais fácil ao mercado para as empresas em fase de arranque – Um novo direito à
portabilidade dos dados permitirá aos cidadãos receberem os seus dados pessoais de um prestador
de serviços e transferi-los para outro.
> COMO: As empresas em fase de arranque e as empresas de menor dimensão terão a
possibilidade de aceder aos mercados dominados por gigantes do mundo digital e de atrair maior
número de consumidores com soluções respeitadoras da privacidade. Tal tornará a economia
europeia mais competitiva.
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Maior transparência – As pessoas precisam de dispor de melhor informação sobre as
políticas de proteção de dados e sobre o que acontece aos seus dados quando estes
são tratados por serviços em linha.
> COMO: As organizações serão obrigadas a publicar políticas transparentes e
facilmente acessíveis em matéria de proteção de dados. Simples ícones num
sítio Internet podem explicar como, por quem e sob a responsabilidade de quem
serão tratados os dados pessoais.
Respeito das mesmas regras – 28 legislações nacionais serão substituídas por um
único quadro jurídico claro e simples e por um balcão único para a governação e a
aplicação da legislação.
> COMO: Uma lei para todo o continente reduz a burocracia e os custos, criando
as condições necessárias para as empresas da UE, em especial pequenos
operadores como as empresas em fase de arranque, explorarem o potencial dos
Megadados no Mercado Único Digital. As empresas terão de lidar com uma única
autoridade de supervisão e não com 28, tornando o tratamento de dados mais
simples e mais barato.
«Proteção de dados desde a conceção» – A reforma ajuda os operadores de
megadados, exigindo-lhes que invistam em boas práticas de proteção de dados,
tornando-as uma componente do seu plano de negócios.
> COMO: O novo princípio «proteção de dados desde a conceção» leva os
arquitetos de análise de megadados a utilizar técnicas como a anonimização,
pseudonimização e cifragem e protocolos de comunicações anónimas. A
Comissão trabalhará com os Estados-Membros e, em particular, com as
autoridades de supervisão e as partes interessadas com vista a assegurar que
as empresas recebam orientações adequadas sobre estas técnicas.

Simplificar a vida das
empresas em fase de
arranque e de outros pequenos
operadores: exceções às regras
»» Ausência de responsáveis pela proteção
de dados: As empresas não terão de
nomear um responsável, a menos
que o tratamento de dados seja a sua
atividade principal.
»» Fim das notificações: As notificações
às autoridades de supervisão são uma
sobrecarga burocrática que custa às
empresas 130 milhões de euros por
ano. A reforma suprime totalmente
estas obrigações.
»» Ausência de pedidos excessivos de
acesso a dados:
»» As empresas podem cobrar uma taxa
pela prestação do serviço de acesso aos
dados pessoais quando esses pedidos
se tornam excessivos.
»» Ausência de avaliações de impacto:
Os pequenos operadores não terão de
proceder a avaliações de impacto da
proteção de dados, salvo se existirem
riscos elevados para os cidadãos

APLICAÇÃO DAS MESMAS REGRAS
PARA AS EMPRESAS DA UE E DE
PAÍSES TERCEIROS
As regras de proteção de dados da
UE serão aplicáveis não apenas às
empresas europeias, mas também às
empresas estrangeiras que ofereçam
produtos e serviços a cidadãos da UE,
e também ao acompanhamento do seu
comportamento. Por outras palavras,
são aplicáveis as mesmas regras a
todas as empresas que operam na UE,
independentemente do seu local de
origem.
Tal permitirá garantir condições de
concorrência equitativas entre as
empresas europeias e não europeias.
As empresas em fase de arranque
de outras regiões do mundo terão de
respeitar as mesmas regras que as suas
homólogas da Europa. Trata-se portanto
de concorrência leal no contexto de um
mundo globalizado.

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DOS
MEGADADOS?

MEGADADOS E QUESTÕES DE
PRIVACIDADE

A principal vantagem dos Megadados
é que pode revelar padrões entre
diferentes fontes e conjuntos de dados,
permitindo perspetivas interessantes.
Pensemos, por exemplo, em domínios
como a saúde, a segurança alimentar,
os sistemas de transporte inteligentes,
a eficiência energética e o planeamento
urbano.

A garantia da proteção dos dados
pessoais torna-se mais difícil à medida
que as informações são multiplicadas e
cada vez mais amplamente partilhadas
em todo o mundo. Informações sobre
a saúde dos indivíduos, a localização, a
utilização de eletricidade, as atividades
em linha, etc., podem ser publicitadas,
suscitando preocupações sobre a
definição de perfis, a discriminação, a
exclusão e a perda de controlo.

Estes permitem, em última análise,
uma maior produtividade e melhores
serviços, que são a fonte do crescimento
económico. A utilização de Megadados
pelos 100 principais fabricantes da UE
poderia permitir poupanças no valor
de 425 mil milhões de euros e, até
2020, a análise de Megadados poderia
representar um aumento adicional de
1,9 % no crescimento económico da UE,
o que significa um aumento do PIB de
206 mil milhões de euros.

A análise de Megadados nem sempre
dizem respeito a dados pessoais. Mas,
quando os incluem, devem respeitar as
regras e os princípios em matéria de
proteção de dados: Segundo a Carta
dos Direitos Fundamentais da União
Europeia, todas as pessoas têm direito
à proteção dos dados pessoais que lhes
dizem respeito em todos os aspetos
da sua vida: em casa, no trabalho,
quando fazem compras, quando recebe
tratamento médico, numa esquadra de
polícia ou na Internet. Os Megadados
não são exceção à regra.

Incentivar a inovação: veículos com condução automática
A União Europeia precisa de facilitar a conversão de grandes ideias em produtos e
serviços que irão gerar o crescimento da nossa economia e do emprego. Os veículos
com condução automática são um bom exemplo. A tecnologia de veículos com
condução automática permite um maior intercâmbio de dados do veículo, incluindo
dados pessoais. As regras em matéria de proteção de dados vão de par com
soluções inovadoras e progressivas desenvolvidas pelos fabricantes europeus de
automóveis. Por exemplo, em caso de acidente, os veículos equipados com o sistema
de chamadas de emergência «eCall» podem ligar automaticamente para o centro de
emergência mais próximo. Trata-se de um excelente exemplo de uma solução viável
e eficiente em consonância com as normas da UE em matéria de proteção de dados.
Com as novas regras, o funcionamento do sistema «eCall» será mais fácil, mais
simples e mais eficaz em termos de proteção de dados.

Perguntas?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Contacte Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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