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Quando o assunto é coletar informações dos clientes, menos é mais. 
 
Parece que não se passa um dia sem que surjam novas notícias sobre dados pessoais perdidos 
ou roubados. Alguns dos mais famosos casos de vazamento de informações envolvem dados 
capturados e guardados em redes corporativas.  
Apesar da crescente preocupação sobre privacidade e a segurança de dados pessoais, a maior 
parte das empresas ainda coletam muita informação de seus clientes sem lhes dar a 
oportunidade de escolher como esses dados serão usados, compartilhados, vendidos ou 
armazenados.  
 
Opt-out ou Opt-in 
 
Na verdade, mais da metade das grandes empresas norte-americanas oferecem o chamado 
“opt-out” aos seus clientes, ou seja, a oportunidade de não ter seus dados coletados. Cerca de 
23% das companhias trabalha de outra forma – com o “opt-in” – e só coletam informações 
quando os clientes permite.  
 
Mesmo entre as corporações que oferecem o opt-out, fazer essa escolha pode ser uma 
experiencia muito frustrante. E não existe garantia alguma de que os dados serão realmente 
apagados dos bancos de dados da companhia. Os consumidores não estão apenas muito 
preocupados com seus dados pessoais caindo em mãos erradas, mas estão cada vez mais 
ansiosos com a vigilância continua sobre suas vidas privadas.  
 
Algumas pesquisas recentes indicam que preocuopações em relação à privacidade influenciam 
o número de pessoas que usa internet banking. E especialistas mostram previsões de um 
número cada vez maior de processos contra corporações movidos por consumidores irritados 
com o vazamento de seus dados pessoais.  
 
O papel do CIO 
 
Eu acredito que o “bom negócio” neste momento é ser mais responsável com as questões de 
privacidade de empregados e clientes. Afinal, quando uma companhia tem sucesso em 
construir um relacionamento de confiança, muitos clientes apreciam a personalização das 
mensagens de marketing e, por isso, tendem a continuar compartilhando seus dados.  
 
Como guardião das informações de sua corporação, os CIOs estão em posição de liderar o 
movimento. No fim das contas, você sera o executivo que criou uma estratégia de de proteção 
de dados dentro e for a da empresa. Está nas suas mãos – e nas de outros executivos – 
garantir que todos os seus parceiros de negócios mantenham o mesmo nível de vigilância que 
você tem.  
 
Como armazenar os dados 
 
Uma das lições aprendidas com os ultimos vazamentos de informações é que esse tipo de falha 
pode sair muito cara em termos de processos, multas, imagem e churn. Sempre foi boa idéia 
ser honesto e transparente com os consumidores, mas é preciso lembrar que nem todo mundo 
é formado em Direito e que transparência também envolve explicar de forma clara como as 
informações serão usadas e porque podem ser compartilhadas.  
 
Os CIOs devem também considerar a possibilidade de instalar tecnologias que tornem mais 
fácil gerenciar as preferências de privacidade dos clientes e rastrear movimentações ilegais. O 
uso efetivo dessas tecnologias promoverá uma sensação de confiança no trabalho da empresa 
em proteger a privacidade – protegendo, ao mesmo tempo, sua marca e sua reputação. Ao 
adotar essas tecnologias, lembre-se de que as informações pessoais não têm o mesmo valor. 
O CIO deve saber aonde estão os dados mais sensiveis e se certificar de que estão mais bem-
cuidados que os demais.  



Os executivos de TI devem ter certeza também que suas empresas não estão capturando 
informaçõs em excesso. Isto é arriscado, já que os departamentos de marketing têm metas 
ambiciosas de, ao conhecer melhor os clientes, aumentar a rentabilidade da companhia. No 
jogo da privacidade, entretanto, menos pode ser mais. A chave é coletar apenas as 
informações realmente necessárias. E, quem sabe, dar aos consumidores a possibilidade de 
acessar e, se necessário, corrigir seus dados. E, quando aquelas informações não forem mais 
necessárias, as empresas devem descartá-las.  
 
O CIO deve ser proativo em garantir que sua organização está totalmente em conformidade 
quando o assunto é privacidade. Se por enquanto isso ainda é uma tarefa difícil e arriscada, no 
final a empresa irá agredece-lo por ter tomado esta posição.  
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