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Tema relevante para as empresas? 

1. Algumas evidências empíricas

2. O valor económico da segurança e 
proteção de dados

3. A segurança e proteção de dados enquanto 
dimensão estratégica





Apple: ”...We are investigating a
violation of Apple’s business
conduct policy at our store in
Carindale, where several
employees have already been
terminated as a result of our
findings."



Data "associated with at least
500 million user accounts" had
been stolen.

Verizon could look to
renegotiate the aquisition price
of $4.8 billion.

Some analysts told CNNMoney
that it could shave off as much
as $200 million from the deal
price.
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http://www.informationisbeautiful.net
/visualizations/worlds-biggest-data-
breaches-hacks/

Source: DataBreaches.net, 
IdTheftCentre, press reports

Nº de registos de 
dados violados

desde 2004:

3.600.000.000

http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/
http://www.databreaches.net/
http://www.idtheftcenter.org/


Só 40 % resultaram de intrusões externas

29 % foram provocados por empregados 
da empresa, de forma acidental ou 
maliciosa



O custo da violação de dados

$4 milhões– custo médio de uma 
violação de dados

$158 – custo por cada registo de 
dados violado contendo informação 
sensível e confidencial

3.600.000.000(1) x $158(2) =

(1) Total records lost from 2004 to Oct 2016 Source: 
http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-
breaches-hacks/

(2) 2016 Cost of Data Breach Study: Global Analysis – Ponemon Institute / IBM
(3) Customer Data: Designing for Transparency and Trust – Harvard Business 

Review 2015

(3)

http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/


Tema relevante para as empresas? 

1. Algumas evidências empíricas

2. O valor económico da segurança e 
proteção de dados

3. A segurança e proteção de dados enquanto 
dimensão estratégica



Riscos a considerar

• É preciso assegurar o compliance com as regras

• Não existem sistemas invioláveis e muitas vezes o 
perigo vem de dentro

• Saber de antemão o que fazer quando acontecer, 
é chave para sobreviver

• Vai implicar responsabilidades legais e financeiras

• Traduz um prejuízo na credibilidade da 
marca/empresa



Uma oportunidade para entregar mais valor para o cliente

• 50% dos consumidores Alemães só partilha dados com 
empresas em que confiam (1). 

• 2/3 dos consumidores globais estão disponíveis para 
partilhar dados pessoais com as empresas se tiverem 
como contrapartida um serviço personalizado (2)

(1) Ponemon Institute

(2) Forrester Consulting



Uma dimensão estratégica

• Uma estratégia de diferenciação leva as empresas a 
personalizarem e adaptarem os seus produtos e serviços 
de acordo com as necessidades dos seus clientes 

• O conhecimento das necessidades dos clientes é mais 
eficaz se estes partilharem informação com a empresa

• A partilha de informação terá como contrapartida a 
entrega de valor adicional no produto ou serviço prestado

• Mas para ter acesso a essa informação, a confiança dos 
utilizadores é uma precondição para o sucesso

• Os dados são por isso um ativo deve ser protegido e 
tratado de forma transparente, devendo este ser tratado 
de forma a cumprir os requisitos de segurança e 
privacidade

A proteção de dados não é apenas uma questão de compliance
É uma forma de obter vantagens competitivas no mercado



“…
Companies that
• are transparent about the information

they gather, 
• give customers control of their personal

data, 
• and offer fair value in return for it, 
will be trusted and will earn ongoing and
even expanded access. 

Those that
• conceal how they use personal data 
• and fail to provide value for it, 
stand to lose customers’ goodwill— and
their business.
…”

May 2015, Harvard Business Review


