
PASSO A PASSO PARA 
APLICAR A LGPD

Um guia para quem deseja entender 
como aplicar a LGPD em seu negócio



O Portal Privilege é uma plataforma web que possibilita aos
usuários/titulares verificarem os dados que a empresa possui nas
suas diversas áreas (financeiro, RH, marketing...). Assim as
empresas podem oferecer um canal de transparência de dados
de forma prática e de acordo com a LGPD.

Clique aqui e entenda melhor como o Portal Privilege pode
ajudar a sua empresa para estar em conformidade com a LGPD.

Links úteis
Conteúdos sobre LGPD Conheça o Portal
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Bilhões de pessoas estão conectadas à internet gerando dados de forma

independente o tempo todo. Nesse contexto, temos as empresas criando e coletando

informações de diferentes fontes para operar os seus negócios. Sim, vivemos uma Era

em que os processos são digitalizados, e os dados e históricos são cruzados, e

nenhuma empresa, seja ela pequena, média ou grande, pode deixar de lado essa

evolução.

A informação se tornou o bem mais valioso das organizações. Todas as empresas

passaram a ser gerenciadas por meio de seus dados e, portanto, a tecnologia, que é

essencial para qualquer negócio se manter competitivo, vira uma protagonista nessas

operações.

Mas, e quando essa informação começa a ser exposta a riscos? Somente no ano

passado, segundo dados divulgados pelo Ponemon Institute, 67% das empresas

pequenas e médias sofreram algum tipo de ataque virtual.

Ataques cibernéticos bloqueiam os sistemas das empresas, roubam seus dados e,

além dos inúmeros prejuízos ocasionados pelo vazamento de dados muitas vezes

pessoais, sigilosos e sensíveis, para a empresa responsável por proteger esses dados e

mantê-los em segurança, há outras consequências que vão muito além de

simplesmente perder receita, clientes e oportunidades de negócios.
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Isso porque com a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrará em vigor

em agosto de 2020, virão autuações e multas que podem fragilizar por completo uma

organização. E quando apontamos para essa questão, vemos que há um grande

problema no despreparo das empresas em relação à perda de dados e à falta de

pessoas com conhecimento para criar barreiras de proteção contra os ataques.

É indiscutível, portanto, a necessidade das empresas se prepararem para evitar o

contágio e proteger melhor os dados sob sua tutela, uma vez que a LGPD está em

iminência de entrar em vigor, mas esse não é o único motivo.

Como se não bastasse, em função da crise socioeconômica decorrente da pandemia

do novo Coronavírus, há uma tendência de que a situação se intensifique neste ano,

em especial devido à prevalência de home office no período de pandemia. É possível

que haja um aumento na ocorrência de vazamentos ou invasões devido a falhas por

parte dos agentes internos das empresas, seja no manuseio e controle das senhas,

seja na baixa segurança dos equipamentos pessoais ou ainda por vulnerabilidades em

aplicativos utilizados na comunicação entre empresa e funcionários.
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Porém, como se adequar à Lei? No que tange às pequenas e médias empresas,

muitas vezes essas operações não têm um departamento estruturado de TI, com

conhecimento técnico e especializado para a implantação de planos de contenção e

uma estratégia de proteção. Neste caso, e principalmente agora com a entrada da

LGPD, o caminho é buscar especialistas no mercado para a criação de um plano de

adequação de processos e aplicação da segurança de informação.

Esta preocupação também pode beneficiar as empresas na operação, não apenas na

redução de custos e perda financeira a partir de uma gestão de riscos. É possível

melhorar a reputação no mercado, ganhar produtividade e disponibilidade dos

sistemas, reduzir as vulnerabilidades e ainda alcançar uma redução considerável nos

incidentes relacionados à Tecnologia da Informação. Mais do que se prevenir, a

atenção e o cuidado com sua TI pode apoiar na evolução de seu negócio. Conheça

agora, nesse e-book que preparamos para você o caminho rápido para a sua empresa

aplicar a LGPD.
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A Lei 13.709/2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e entrará em vigor

em agosto de 2020, foi sancionada em agosto de 2018 e tem como objetivo proteger

os dados pessoais dos cidadãos. Em resumo, ela veio para regulamentar a forma

como as organizações utilizam os dados pessoais dos seus clientes e estabelece regras

para o tratamento, armazenamento, a coleta e o uso dessas informações.

A lei, que já estava há alguns anos em tramitação, teve a sua aprovação impulsionada

pela entrada em vigor da lei Europeia de Proteção de Dados a GDPR, a qual protege,

com bastante rigor, os dados de cidadãos europeus. A partir dela, se criou um

movimento global para proteção de Dados, que obrigou, inclusive os EUA, a fazerem

adaptações em seu sistema legal.

Criada então a partir da MP 869/18, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados será

o órgão responsável pela fiscalização da proteção de dados por parte das pessoas

jurídicas. A ANPD poderá solicitar a qualquer tempo relatórios de riscos de privacidade

às empresas para certificar-se de que as organizações estão tratando o tema

internamente e dentro do estabelecido pela LGPD.

A LGPD
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Nesse sentido, a LGPD chega para complementar outras leis específicas de proteção

de pessoas físicas, como:

• A Constituição Federal;

• O Código Civil;

• A Lei do Acesso à Informação;

• O Código de Defesa do Consumidor;

• A Lei do Cadastro Positivo;

• O Marco Civil da Internet.

O que muda é que a LGPD aborda o sistema de manipulação de dados pessoais e

privacidade de forma mais ampla, além de estabelecer punições e um órgão de

fiscalização.

Com a Lei Geral de Proteção de Dados, o Brasil entra para o grupo dos 120 países que

possuem lei específica para a proteção de dados pessoais.
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OBJETIVO CENTRAL

O objetivo central da LGPD é estabelecer os princípios, direitos e deveres que deverão

passar a ser observados no tratamento de dados pessoais de todos os indivíduos –

empregados, clientes, consumidores e usuários de serviços.

E um ponto importante, a que todos devem estar atentos, é que o texto se aplicará a

todas as empresas, independentemente de suas dimensões ou especificidades. Ou seja,

a lei traz obrigatoriedades que alcançarão organizações de todos os portes e que,

portanto, precisam se atentar desde já às adaptações necessárias.

QUAIS AS PRINCIPAIS MUDANÇAS TRAZIDAS PELA LEI?

A LGPD veio para disciplinar o tratamento dos dados pessoais que dizem respeito a

qualquer informação que identifique uma pessoa, como o nome, sobrenome, CPF e

RG, além de dados como raça, religião, sexualidade e opinião política que são tidos

como dados "sensíveis" e passíveis de proteção.
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E a maior mudança que ela traz, é sem dúvida relacionada ao controle dos cidadãos

em razão da garantia de acesso às informações sobre os seus próprios dados. Inclusive

imputado a eles a necessidade de autorização expressa de sua parte para que a coleta

de dados ocorra. Outros princípios estabelecidos pela LGPD ganham destaque:

∙ Transparência para o uso de dados pessoais e a respectiva responsabilização;

∙ Adequação, isto é, a compatibilização do uso dos dados pessoais com as

finalidades informadas;

∙ Proteção do usuário em toda arquitetura do negócio;

∙ Finalidade, determinada e previamente informada aos titulares dos dados

coletados;

∙ Necessidade, limitação do uso dos dados para atingir a finalidade pretendida e a

indispensável exclusão imediata de dados após atingir tal finalidade.
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As únicas exceções à aplicação da LGPD são as hipóteses de tratamento de dados

pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não

econômicos. Além daqueles realizados exclusivamente para fins:

∙ Jornalístico, artístico ou acadêmico (o que ainda pressupõe o consentimento);

∙ De segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de

investigação e repressão de infrações penais;

∙ Dados em trânsito, isto é, aqueles cujo destino não são os Agentes de

Tratamento no Brasil.
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De acordo com a LGPD, são 4 os personagens que atuam ativamente na proteção dos

dados em cada empresa:

1. O TITULAR – Seria o proprietário dos dados, no caso as pessoas físicas.

2. O CONTROLADOR – É representado pelo tomador dos dados, ou seja, as pessoas

jurídicas. Ao controlador compete as decisões referentes ao tratamento de dados

pessoais, enquanto ao operador, a

3. O OPERADOR – A empresa responsável pela coleta de dados e sua efetiva

segurança através de soluções automatizadas. Ou seja, a ele compete a

realização do tratamento dos dados em nome do controlador.

4. O ENCARREGADO – É o profissional que responde pela de proteção dos dados

da empresa. É o seu representante, que fará contato com a Autoridade Nacional

de Proteção de Dados (ANPD) quando necessário e pode até ser

responsabilizado junto com a pessoa jurídica no caso de mal uso dos dados ou

seu vazamento por qualquer motivo.
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Em síntese, a lei primeiramente refere-se a aspectos de governança e compreende as
revisões mais abrangentes e complexas das práticas empresariais relacionadas ao
tratamento, armazenamento e portabilidade de dados pessoais, que só podem ser
trabalhados com o consentimento do titular, e também trata os procedimentos, que
deverão ser documentados com datas e horários e provas de que o titular autorizou a
tarefa.

Além disso, a LGDP trata sobre a responsabilização da organização que por qualquer
razão vier a vazar informações pessoais de usuários, orientando-o, em caso de acesso
não autorizado, acidentais ou ilícitos, a reportar o ocorrido em até 72h da ciência do
fato para a autoridade competente, sob pena de responsabilidade civil subjetiva e
solidária, direcionando ao agente responsável pelo tratamento da informação,
penalidade por inobservância à medida de segurança.

Essa e outras medidas visam arrefecer o impacto negativo que incidentes
relacionados à proteção de dados causam aos titulares e também à reputação das
empresas. Para assegurar a integridade e a preservação de toda a base de dados, será
necessário que as empresas avaliem a adoção de uma gestão mais robusta para esse
processo, como a criação de políticas de segurança específicas compartilhadas com
seus profissionais.

Por fim, a adequação à LGPD traz ainda uma última parte, que trata da
obrigatoriedade de estruturar o Atendimento aos Titulares dos Dados e que assegura
à pessoa física o direito de acesso as suas respectivas informações constantes na base
de dados de qualquer empresa. Isso significa que as companhias deverão
disponibilizar canais gratuitos de atendimento, garantindo autonomia do usuário para
realizar, consultas, correções em cadastro ou até mesmo a revogação de
consentimentos.

13

A LGPD



A lei também traz sugestões de alguns mecanismos de proteção que devem ser
adotados pelas empresas como desenvolver tecnologias de cobertura dos dados,
treinar a equipe de TI, revisar acordos de seguros para garantir cobertura a incidentes,
criar políticas de procedimento interno e manter assessoria jurídica para responder
em tempo hábil.

QUAL A PUNIÇÃO PARA O DESCUMPRIMENTO DA LGPD?

A punição para casos de descumprimento da LGPD varia de acordo com a situação
analisada e da gravidade do cenário em questão. Primeiramente, as autoridades
analisam se houve mesmo, ou não, um caso de infração da LGPD.

Caso seja comprovada a infração, a LGPD estipula que sua empresa poderá receber
desde advertências até uma multa equivalente a 2% do seu faturamento (limitada ao
valor máximo de R$ 50 milhões).

Existem também a possibilidade de ter as suas atividades ligadas ao tratamento de
dados total, ou parcialmente, suspensas e, responder judicialmente a outras violações
previstas pela LGPD, quando for o caso.
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A LGPD VALE APENAS PARA EMPRESAS BRASILEIRAS?

O Brasil é um país que possui muitas empresas estrangeiras: elas têm operação em
nosso território, mas, originalmente, não são daqui. Você pode estar se perguntando,
caso você trabalhe em uma dessas empresas, se a LGPD é aplicável a esse tipo de
organização.

A resposta é bem simples: a origem da empresa, ou organização, não é fator de
exceção para aquilo que é proposto pela LGPD.

As determinações da LGPD valem para operações de tratamento de dados realizados
no Brasil, ou em outro país, desde que a coleta de dados seja feita em território
nacional brasileiro.

HOUVE MUDANÇAS NO PRAZO DE VIGÊNCIA DA LGPD EM FACE DO COVID-19?

Embora aprovada e sancionada desde 14/8/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados
vem sofrendo algumas tentativas de adiamentos por recorrentes alterações
legislativas.

Mais recentemente, em 29 de abril, o Presidente da República editou nova MP, a 959,
agora adiando para maio de 2021 a vigência da LGPD.

Observadores atentos do Congresso diriam que essa MP 959 corre o risco de caducar
ou ser aprovada sem o tal adiamento da LGPD, ou seja, esse adiamento para maio de
2021 perderia seus efeitos juntamente com o prazo de caducidade da MP, e o prazo
voltaria, assim, a ser agosto de 2020.
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Para complicar um pouco mais, projeto de lei recentemente aprovado pelo Congresso
(e ainda pendente de sanção até 11 de junho) mantém a vigência para agosto de 2020,
ressalvados os dispositivos penais, que vão para 1º de agosto de 2021.

Em meio a isso tudo, e antes mesmo da entrada em vigor da LGPD, órgãos como
Procon já estão atentos e começaram a fiscalizar a proteção dos dados, com base no
Código do Consumidor.

Em resumo, para aqueles que se preocupam com compliance e proteção de dados,
em 15 ou 20 de agosto de 2020, a depender da caducidade da MP 959, é importante
estar adaptado à lei. Apenas as sanções (que podem ser multas altas e outras
consequências graves para a empresa) é que devem começar a valer em 1º de agosto
de 2021.
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O primeiro passo para se adequar à LGPD é conhecer muito bem a sua
empresa e seus processos. A avaliação do ambiente é um ótimo ponto
inicial, pois avaliar o ambiente permitirá ter o conhecimento de quais
caminhos o dado fará, quem lidará com ele e onde ele permanecerá em
descanso, tornando a tarefa de protegê-lo bem menos complexa.

Essas são algumas das perguntas que a empresa deve responder:

∙ Por que coletar dados? Estamos coletando mais ou menos do que
precisamos para os nossos processos?

∙ Qual o uso desse dado para a minha empresa?

∙ Com que outras empresas eu compartilho esses dados?

∙ Onde estes dados ficam armazenados?

∙ Onde é feito backup?

∙ Por quanto tempo tenho que armazenar o dado?

∙ Qual o processo de descarte?

Ao responder as perguntas ao lado, será possível traçar um plano de
adequação com vistas a LGPD. O objetivo não é criar uma abordagem
exaustiva, mas sim algo que possa ser feito pela própria empresa com
foco nos dados mais importantes.

Antes de qualquer coisa, porém, é fundamental entender qual a
interpretação correta de dados pessoais prevista na LGPD, que os
trata de duas formas principais:

DADOS PESSOAIS: São considerados dados pessoais todos os
dados que permitam identificação direta ou indireta de uma
pessoa. Os mais comumente vistos são RG, CPF, passaporte,
carteira de habilitação, mas será necessário se preocupar com
outros tipos de dados que antes não eram considerados tão
importantes, como endereço, telefone, e-mail, IP e até mesmo
cookies.

PANORAMA DA EMPRESA
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DADOS SENSÍVEIS: Os dados sensíveis são tratados com ainda mais
cautela pois abrem margem para discriminação. O artigo quinto da LGPD
prevê que sejam considerados dados pessoais sensíveis os dados que
façam referência a “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião
política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico
ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”.

Agora que temos uma visão dos dados pessoais abordados é necessário
entender os papeis previstos na lei para cada um dos envolvidos ao longo
do processo de manipulação dos dados. No capítulo anterior, nós falamos
dos 4 personagens evolvidos nesse processo, mas não custa relembrar:

TITULAR – Proprietário dos dados pessoais que serão tratados ao longo de
todo o processo.

CONTROLADOR – Pessoa física ou jurídica responsável por estipular
como os dados pessoais serão tratados. Serão considerados controladores
todas as pessoas ou empresas a quem a coleta de dados será destinada,
por exemplo: bancos, fabricantes de softwares, lojas de roupas,
supermercados, entre outros. Todos eles manterão os dados dos titulares
sob sua custódia e têm o poder de decisão sobre o que será feito com
estes dados.

OPERADOR – Pessoa física ou jurídica que realiza o tratamento dos dados

pessoais em nome do controlador. Os operadores são os
responsáveis por receber ou coletar os dados dos titulares e
direcioná-los aos operadores. As empresas de call-center ou
contact-center são ótimos exemplos de operadores, pois tem a
finalidade de receber os dados dos titulares e direcioná-los aos
bancos, ou supermercados, por exemplo.

ENCARREGADO – Pessoa indicada pelo controlador para mediar
a comunicação entre controlador, titular e a Autoridade Nacional
de Proteção de Dados.

PANORAMA DA EMPRESA
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COMO FAZER O MAPEAMENTO?

O mapeamento deve servir de subsídio para as próximas etapas da
implementação. Ele não é estático. Pelo contrário, deve ser mantido em
constante sincronia com o caso concreto de forma que reflita a realidade
do tratamento dos dados na empresa.

Considerando os aspectos acima, é possível iniciar a atividade de
mapeamento de dados usando uma planilha simples de Excel e depois
migrar para uma ferramenta.

Pode-se contratar uma consultoria para orientação, obviamente, e isso é
até recomendável, mas não delegue para a consultoria a tarefa completa.
Pode ser tentador tratar a LGPD como algo que pode ser terceirizado
totalmente, mas é necessário apresentar em detalhes os fluxos e
processos para que seja realizado um bom trabalho, e esse conhecimento
tão específico quem detém é quem está à frente da empresa.

Por isso, antes de pensar nas etapas implementação e adequação à LGPD,
é essencial conhecer bem a finalidade dos dados na sua empresa e
aquelas outras questões que elencamos acima. Existem duas abordagens
para mapear os dados:

1. Iniciar pelo processo / flow / atividade. Esta abordagem mapeia os

PANORAMA DA EMPRESA

workflows de processamento dos dados e “segue” os dados
empresa adentro, passando por vários departamentos.

2. Delegar o mapeamento para as equipes e departamentos. Cada
equipe mapeia os dados que processa, consultando o jurídico à
medida que for necessário.
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A primeira abordagem, exige um “consultor” ou encarregado que
acompanhe o caminho da informação e faça o mapeamento. É mais
difícil de executar, porém garante uma consistência maior no resultado
final.

A segunda abordagem é mais fácil de executar, mas o resultado pode ser
inconsistente entre as equipes.

Independentemente de qual você escolha, o objetivo final desta etapa diz
respeito a entender, conhecer e documentar o trânsito das informações
na empresa.

CRIAÇÃO DE UM COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Parte da mobilização inicial consiste na designação dos principais atores
dentro do projeto de adequação à LGPD, sendo eles o Comitê Executivo
de Proteção de Dados, o DPO e a criação de um grupo de trabalho inicial
multidisciplinar que conjugue membros do compliance, jurídico e
segurança da informação. Este grupo de atores deve estar bem
preparado e acostumado com a estrutura e as particularidades da
empresa para poder sanar quaisquer dúvidas sobre a legislação ou sobre
a implementação do projeto.

O Comitê de Segurança da Informação é responsável por analisar a atual
situação dos procedimentos internos quanto aos dados recebidos. É

importante ressaltar que os colaboradores envolvidos no
mapeamento deverão ser estratégicos do ponto de vista de
conhecimento sobre as áreas de atuação, acesso aos dados e
processos internos, para que a ação seja efetiva.

Este comitê se torna simples de ser construído quando os
colaboradores compreendem a importância dessa lei. Este comitê
é constituído de pelo menos uma pessoa de cada área da
empresa e o objetivo é que estes possam trazer questionamentos
de suas áreas e que sejam os que vão difundir a cultura de
Segurança da Informação dentro da organização.

PANORAMA DA EMPRESA
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Dentro deste processo é importante fazer um mapeamento bem
detalhado a respeito de como os dados pessoais são tratados e todo o seu
ciclo de vida dentro da empresa. Saber para onde vão, onde ficam
armazenados, quem tem acesso e se são compartilhados com terceiros –
no Brasil ou exterior.

A partir do resultado dessa análise, será possível avaliar o nível de
maturidade dos processos dentro da organização os riscos envolvidos.
Detectadas as deficiências, chega a hora de iniciar os procedimentos para
tornar a transação de dados totalmente segura tanto para a empresa
quanto para os consumidores.

Para assegurar que os dados sejam tratados adequadamente será
necessário que cada empresa conte com o auxílio de um Data Protection
Officer (da sigla em inglês DPO). Este deverá estipular quais serão as
formas mais adequadas para o tratamento dos dados desde o momento
em que são recebidos até seu armazenamento ou eventual descarte.
Também deverá ter autonomia para exercer mudanças, caso necessárias,
e intermediará o contato da autoridade responsável por fiscalizar a
proteção dos dados pessoais e a empresa.

A proteção dos dados, por outro lado é de responsabilidade do
controlador. Sendo, na maioria dos casos, empresas que utilizam essas
informações para os mais diversos fins. É importante que a empresa
mantenha essa informação sob segurança em seus bancos de dados em

ambiente virtual. Desse modo, evitando que eles sejam
extraviados, roubados, sequestrados ou acessados por pessoas
não autorizadas. A empresa deverá adotar ferramentas que
agreguem camadas de segurança às operações que utilizam
dados pessoais e sensíveis de usuários.

AVALIAÇÃO JURÍDICA: A LGPD estabelece que o consentimento
como base legal para o tratamento dos dados deve ser livre,
informado e inequívoco, além de fornecido por escrito ou por
outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular,
caso contrário, não será considerado válido.

PANORAMA DA EMPRESA
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Exceto que seja “interesse legítimo” do controlador ou de terceiro pode
legitimar um tratamento de dados. No entanto, não são expressamente
definido qual seria esse interesse, deixando assim de forma subjetiva a sua
delimitação.

“Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas
seguintes hipóteses:

[….]

IX – quando necessário para atender aos interesses legítimos do
controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e
liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados
pessoais;”

Portanto, deve-se agir em consonância com a equipe jurídica ou
assessoria jurídica externa, para determinar se a coleta do dado em
questão configura interesse legítimo ou ilegítimo, e se precisa ou não do
consentimento.

MAPEAMENTO NA PRÁTICA

Sua empresa pode receber um currículo de várias maneiras: por e-mail,
site, agência recrutadora ou até mesmo fisicamente, caso ele seja
entregue impresso em sua recepção. Esse CV irá transitar na sua empresa

até chegar ao responsável que esteja com vaga aberta ou ao
recrutador, a partir disso o candidato poderá ser chamado para
uma entrevista e em caso de aprovação serão solicitados
documentos e exames clínicos e médicos.

A partir da contratação será solicitada a área de TI que crie um
usuário, será solicitado um crachá à empresa terceirizada, seu
veículo será cadastrado na guarita do estacionamento, etc. Feita
essa simples e rápida análise, podemos criar um mapa para o
processo de Admissão já identificando se existe
compartilhamento de dados e onde eles serão arquivados, seja
fisicamente ou online.

PANORAMA DA EMPRESA
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CRIPTOGRAFIA: O uso de criptografia é uma das principais tendências de
segurança de dados, pois trata-se de um processo em que as informações
são codificadas e se tornam sigilosas para pessoas não autorizadas.
Mesmo se roubadas, as informações serão indecifráveis para quem não
tiver a chave de decodificação. Esse é outro ponto que deve ser
considerado no mapeamento.

ARMAZENAMENTO: Armazenar os dados de sua empresa na nuvem é
atualmente uma das formas mais eficientes de garantir a segurança de
informações críticas. Descubra como funciona esta modalidade de
backup e todas as suas vantagens.

O backup, ou cópia de segurança , é uma duplicação de dados
importantes que, em caso de perda, causam prejuízo. Uma empresa
precisa manter estas cópias em dia e atualizadas para enfrentar
eventualidades e proteger seu próprio negócio

O backup é uma ferramenta que garante a disponibilidade das
informações em caso de desastres. Deixar as informações em apenas um
banco de dados é contar com a sorte e, em relação a uma lei, essa perda
pode custar caro para a empresa. Outra proteção que deve ser adotada
pela empresa é a utilização de um bom antivírus, que cria mais uma
camada de segurança contra o vazamento das informações.

Usuários domésticos e pequenas empresas costumam usar HD externos

como mídia de recuperação, porém eles não contam com grande
segurança. São facilmente furtados, danificados em acidentes, e
estão mais sujeitos a falhas. Além disso, não contam com soluções
de segurança mais avançadas.

Como é realizado o armazenamento na sua empresa? Por quanto
tempo? De que maneira os dados são descartados. Isso também
deve ser detalhado.

PANORAMA DA EMPRESA
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COMO O MAPEAMENTO AJUDA NA ADEQUAÇÃO A LGPD?

A partir desse mapeamento a sua empresa poderá acrescentar o nível de
detalhamento que julgar adequado. O mapeamento de processos será
fundamental para o caso de necessidade de fornecer ao proprietário dos
dados, quando solicitado, informações a respeito de como sua empresa
trata os dados pessoais e como os compartilha, se for o caso.

Além disso, em caso de necessidade de elaboração de um Relatório de
Impacto de Proteção de Dados essas informações serão indispensáveis,
ainda que talvez possa ser solicitado um nível de detalhamento maior,
mas mesmo nessa situação, você já terá o mínimo de informações
necessárias para iniciar esse detalhamento.

Lembre-se também que quanto maior for o nível de detalhamento do
processo maior será o grau de maturidade do seu negócio em relação a
continuidade, visto que isto não se resume a redundância de
equipamentos, backups, etc., diz respeito também a pessoas e processos.

Para a conclusão desta etapa é necessário executar as seguintes ações:

• Avaliar o mapa dos dados com base nos requisitos da LGPD 
• Elaborar um relatório de Avaliação de impacto de proteção de 

dados (DPIA)
• Realizar a avaliação de risco

Com base nisso será é possível realizar o planejamento considerando
o risco de cada área e de cada processo de tratamento de dados e
dessa forma priorizar as ações com maior assertividade, e daí já se
pode partir para o planejamento, onde será realizado o plano de ação,
de acordo com a avaliação de risco definida na fase de Avaliação. Para
a conclusão desta etapa é necessário executar as seguintes ações:

• Elaborar um plano de ação 
• Definir ações que devem ser realizadas com base no que foi 

levantado 
• Priorizar atividades Elaborar cronograma de implementação
• Execução

PANORAMA DA EMPRESA
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O primeiro passo prático importante a se tomar em relação à mobilização inicial para

a adequação à LGPD, após o mapeamento, é a definição do escopo de trabalho,

considerando o panorama da empresa, incluindo todas as áreas que participam do

ciclo de vida dos dados, sejam eles de clientes, funcionários ou parceiros.

Após a mobilização inicial, tratada no capítulo anterior, vem a etapa da criação de uma

avaliação inicial de privacidade, que busca compilar as principais informações sobre o

ciclo de vida dos dados na empresa, bem como um primeiro diagnóstico dos gaps

existentes que permitirá a identificação dos principais riscos, impactos e desafios que

podem ser encontrados.

O conteúdo coletado na etapa do mapeamento tem que ter conseguido reunir as

seguintes informações:

• Contexto Geral dos Dados existentes (que tipo de dados são tratados e em qual

quantidade)

• Particularidades por área da empresa

• Base legal para a coleta e tratamento destes dados

• Nível de Segurança da Informação

• Locais de armazenamento de dados pessoais
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A partir disso, deve ser criado um inventário também das leis e regulamentações

aplicáveis à sua empresa. Além da LGPD, devem ser levantadas as leis de proteção de

dados de outros países com quem sua empresa possa ter relações ou clientes, além

de regulações internas como o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o Marco Civil

da Internet, leis trabalhistas, leis setoriais, entre outras, bem como padrões

implementados, certificados, frameworks e standards.

Neste momento também devem ser avaliadas possíveis revisões de contratos com

parceiros, fornecedores e clientes, bem como tomadas medidas referentes à cobrança

de parceiros quanto ao tratamento de dados compartilhados.

Empresas que trabalham com marketing digital ou análise de dados devem tratar

com profunda cautela os pontos levantados acima, bem como questionar a validade

das bases legais de tratamento de dados, a compra de dados de fontes externas, para

fim de possibilitar maior transparência sobre o grande volume de dados utilizados.

Este diagnóstico exige um grande conhecimento sobre o funcionamento completo

das atividades da empresa, para que possa adequar estes pontos e adicionar novos

relevantes e específicos. Ao fim do processo de criação do diagnóstico, o processo e

seus resultados devem ser documentados em relatórios. Estes relatórios servem como

base para o Relatório de Impacto de Proteção de Dados (DPIA, na sigla em inglês),

que se encontra definido no art. 5º da LGPD.

26

EXECUÇÃO, dividir para conquistar



Tendo em mãos o Relatório de Impacto de Proteção de Dados e o diagnóstico

detalhado, é possível realizar um inventário completo de dados. O inventário deve

percorrer o ciclo de vida dos dados dentro da empresa, ou seja:

Coleta de Dados Pessoais → Armazenamento dos Dados → Tratamento dos Dados →

Processamento, Seleção e Análise dos Dados → Comunicação e Relacionamento com

o Titular dos Dados → Compartilhamento de Dados com Parceiros/Fornecedores →

Finalização do Tratamento/Exclusão dos Dados.

GOVERNANÇA (COMPLIANCE)

A Governança deve partir de uma estratégia clara de Privacidade de Dados dentro da

empresa, cujos objetivos devem estar bem implementados na cultura da empresa.

Partindo desta estratégia de Privacidade de dados, o Plano de Governança de

Privacidade deve abarcar as principais funções dentro da empresa e as respectivas

responsabilidades a elas impostas.

A implementação de guias de procedimentos, melhoria ou criação de processos,

incluindo, a definição da estratégia de governança de dados, implementação de

controles de segurança da informação, revisão de contratos, e gestão de políticas

internas, todas essas ações devem estar documentadas no programa de governança
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de privacidade e proteção de dados. Este é um documento vivo que deve ser

atualizado constantemente, e que deve abarcar os seguintes pontos:

Contratos com clientes, parceiros e fornecedores: Os contratos devem ser

formulados levando em consideração a privacidade e a proteção de dados, sendo

importante que estes deixem claro o papel e as responsabilidades das partes, bem

como dos controladores e processadores. Os contratos devem também considerar a

Segurança da Informação, sendo possível a inclusão de seguros para Cyber Risks.

Empresas coligadas e parceiros de negócio: É importante que o sistema de

Compliance com parceiros leve em consideração os “co-controladores”, deixando

claros os diferentes papéis e responsabilidades, sendo importante que as políticas de

privacidade e compartilhamento de dados sejam transparentes. Outro ponto

relevante para o Compliance é a implementação de uma gestão integrada de

incidentes de segurança.

Plataformas em nuvem: Os ambientes em nuvem exigem uma série de cuidados

específicos, como o controle sobre transferência internacional de dados, a aplicação

de Segurança da Informação e o constante monitoramento contra ataques e

vazamentos de dados.
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Compra de dados de bureaus: A compra e venda de dados exigem contratos que

respeitem e explicitem as bases legais que suportam esta comercialização, bem como

a definição clara dos papéis e responsabilidades, a transparência ao titular dos dados e

o tracking da origem dos dados nas bases de dados e sistemas.

Monitoramento: Esta etapa consiste em garantir que a organização está mantendo a

conformidade com a lei geral de proteção de dados. Para a conclusão desta etapa é

necessário executar as seguintes ações. Realizar auditorias periódicas para garantir

que a organização está mantendo a conformidade. Garantir o andamento de um

programa de conscientização e treinamentos recorrentes. Estes são alguns passos

para ajudar que você e a sua empresa consigam colocar em prática um projeto de

governança em privacidade e proteção de dados para adequação à LGPD.

29

EXECUÇÃO, dividir para conquistar



Um aspecto muito importante para que as medidas tomadas na implementação do
Projeto de adequação à LGPD é o treinamento do pessoal para que seja efetivada
uma cultura de respeito à privacidade e proteção de dados, incluindo a segurança da
informação.

CAPACITAÇÃO

A Lei Geral de Proteção de Dados apresenta uma série de direitos aos titulares de
dados, os quais a empresa e as suas equipes jurídicas, de segurança de informação, TI,
alta direção e o próprio DPO devem estar preparadas para cumprir e demonstrar seu
respeito.

É papel do DPO ser o contato dos clientes com a empresa no que tange a estes
assuntos, sendo recomendável a implementação de estruturas de automatização que
possam simplificar o contato do cliente com o DPO, evitando complicações para
ambos na dificuldade de acesso ou contato. Os direitos dos titulares de dados são:

• Consentimento

• Revogação do Consentimento

• Acesso à informação

• Correção de dados

• Anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados

• Portabilidade

• Eliminação dos Dados

• Informação de dados compartilhados

• Oposição ao tratamento de dados
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A aplicação pronta a estes direitos exige uma grande organização dentro da empresa
para que seja possível prestar as informações exigidas, como um processo completo
de treinamento, além de ter em mãos os registros do consentimento, de toda e
qualquer transferência de dados, bem como métodos para a exclusão dos dados,
entre outros.

ACULTURAMENTO

A efetividade deste treinamento está condicionada a algumas questões relevantes: o
treinamento deve ter em mente a realidade e os riscos presentes na sua empresa,
sendo os gaps e riscos reais o pano de fundo para a conscientização.

Novamente, é positivo que sejam estabelecidas métricas e parâmetros que
possibilitem a compreensão dos objetivos e resultados. O treinamento deve ser
preparado com antecedência para engajar a equipe, priorizando a atitude
comportamental e com exercícios de simulação e dinâmicas inteligentes.

É preciso manter todos os usuários da rede, sem exceção, bem instruídos sobre os
riscos que eles e a empresa correm, ensiná-los o mínimo de segurança da informação
para que eles possam saber o que fazer ao lidarem com e-mails, anexos ou links
suspeitos. Deixando-os à vontade para reportarem qualquer acontecimento atípico no
ambiente para as equipes responsáveis.

31

Capacitação e Aculturamento



O titular de dados, como explicamos anteriormente, é qualquer pessoa física que

possui seus dados tratados por empresas e organizações. Este titular tem amplo

direito de informação e acesso, correção e eliminação dos dados, bem como ao

cancelamento do consentimento anteriormente fornecido, de acordo com a LGPD.

É possível tornar a jornada de adequação da LGPD do seu cliente simples e confiável,

reunindo todas as informações em uma única plataforma, gerenciando o ciclo de vida

das solicitações do titular de maneira simples e eficaz, criando formulários de entrada

de solicitação personalizáveis e comunicando-se de forma segura através de uma

plataforma. Além disso, você pode manter todos os registros de solicitações e

interações com o titular registrados, facilitando assim futuras auditorias.
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Mesmo com todas as possíveis formas de proteção e sigilo de dados e a exigência de adequação à LGPD, ainda haverá uma grande resistência à

aplicação de suas regras por parte de algumas empresas, em parte por conta dos custos da implantação, que muitos imaginam ser altos, ou por que

alguns consideram a implementação complexa demais. O fato é que, o campo aberto, antes de consequências irrisórias do ponto de vista da

punibilidade, agora será amparado por uma legislação rígida. Para o usuário, essa pode ser uma conquista importante, mas para as empresas, talvez,

possa ser vista como um investimento alto demais. Mas será que é mesmo?

Como o portal LGPD Privilege pode te ajudar?

O portal LGPD Privilege foi desenvolvido a várias mãos, incluindo especialistas de negócios, jurídico e segurança da informação, com toda a bagagem

necessária para uma ferramenta dentro das conformidades legais.

A plataforma provê informações e permite ao titular gerenciamento sobre seus dados utilizados na organização, garantindo segurança e

transparência.

Não só disponibilizamos um portal de fácil acesso e segurança em nuvem, mas também auxiliamos em uma preparação inicial para que a empresa

possa usufruir dentro da conformidade legal e disponibilizar um ambiente seguro para os usuários, que incluem os seguintes pontos:

• Criptografia e confidencialidade

• Múltiplas bases de dados

• Garantias do titular

• ETLs não inclusivas

• Compliance com a LGPD

• Aderência à legislação

CONCLUSÃO / FECHAMENTO
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Tenha um portal de acordo com o perfil do seu negócio, sendo uma pequena, média a grande empresa. Disponibilizamos desde a configuração e

implementação até atualizações mensais para que o portal esteja nas conformidades legais da LGPD.

É possível personalizar a identidade do seu negócio, modificando o logo, estrutura de cores, integrando o ambiente acessado pelos seus clientes e

colaboradores com a identidade visual da sua empresa.

Além de auxiliarmos no mapeamento dos dados da empresa, para assim, serem identificados os dados sensíveis de consumo pelo portal LPGD,

identificamos também as integrações necessárias com os sistemas de gestão da empresa, onde comportamos o acesso por parte do DPO e do titular

dos dados, além da gestão de requisições, de incidentes e de consentimentos.

Ainda, possibilitamos ao DPO e seu time o acompanhamento das requisições, com um dashboard que apresenta estatísticas, SLAs e status dos

tickets, em um ambiente amigável e de ótima experiência, tanto para titulares quanto para usuários internos, que possibilita que seu DPO, clientes e

usuários façam a gestão do acesso aos dados em uma plataforma online e segura.

CONCLUSÃO / FECHAMENTO

Ficou interessado(a)? Entre em contato conosco e um dos nossos
representantes regionais mais próximo de você irá retornar e entender
como aplicar o portal Privilege em sua empresa.

ENTRAR EM CONTATO
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