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Abordagem com enfoque prático
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RICARDO KERKHOFF
- CIENTISTA DA INFORMAÇÃO – UNISINOS. 

- Técnico em Contabilidade – ACM - PORTO ALEGRE.
- Especialista em Gestão da Informação 

- Empresário nas áreas da Contabilidade e
 Tecnologia da Informação.

- Consultor em Governança e Gestão da TI.
- MBA em Gestão de Pessoas, Estratégias e Negócios.

Atual VICE-PRESIDENTE de GESTÃO do CRCRS.



CONCEITO DE CONTABILIDADE

 Contabilidade é�   a  cié�ncia qué  tém por objétivo 
o  éstudo  das  variaço� és  quantitativas  é 
qualitativas  ocorridas  no  patrimo�nio  (conjunto 
dé  béns,  diréitos  é  obrigaço� és)  das  éntidadés 
(qualquér  péssoa  fí�sica  ou  jurí�dica  qué  possui 
um patrimo�nio).

CONTABILIDADE = VALOR



As Empresas mais valiosas do Mundo



As Empresas e seus Patrimônios

QUAL A MAIOR EMPRESA DE MÍDIA DO MUNDO?

QUAL A MAIOR EMPRESA DE TAXI DO MUNDO ?

QUAL A MAIOR EMPRESA HOTELEIRA DO MUNDO?



Onde está o Valor????
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Nos últimos 5 anos geramos a mesma quantidade de 
informação que nos 5 mil anos anteriores.

Isso dobrará a cada 10 meses!

Nos últimos 5 anos geramos a mesma quantidade de 
informação que nos 5 mil anos anteriores.

Isso dobrará a cada 10 meses!



LGPD = BRASIL   E   GPDR = EUROPA

Estudos apontam que nos próximos quatro anos,
146 BILHÕES

de registros de dados deverão ser roubados
em todo o mundo.



O BRASIL ESTÁ SE ADEQUANDO

DESTA FORMA EVITA QUE A LEGISLAÇÃO
SE TORNE SEGMENTADA POR ADEQUAÇÕES REGIONAIS,
NOS ÂMBITOS DAS ESFERAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS



Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

FOCO:

  - preocupações com a transparência na utilização, 
compartilhamento e armazenamento de dados pessoais de 
indivíduos Brasileiros.

Lei. nº 13.709   de  13/08/2018
 - Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 
2014 (Marco Civil da Internet). 

A nova lei entrará em vigor a partir de Agosto de 2020.(24 meses);



Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
PRINCÍPIO DA LEI:

Qualquer operação de tratamento de dados pessoais realizada no território nacional, 
por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, cujos titulares 
estejam localizados no Brasil, ou que tenha por finalidade a oferta de produtos ou 
serviços no Brasil, estão sujeitos á LGPD, que passa a exigir o consentimento expresso 
do usuário para esta operação

A regulamentação define como dado pessoal  - qualquer informação que identifique 
diretamente ou torne identificável uma pessoa natural

E tratamento, como toda operação realizada com dados pessoais, tais como a coleta, 
utilização, acesso, transmissão, processamento, arquivamento, armazenamento, 
transferência etc.



Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Exceções:

As únicas exceções à aplicação da lei 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:

(i) Jornalístico, artístico ou acadêmico (neste caso, não se dispensa o 
consentimento), 

(ii) De segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades 
de investigação e repressão de infrações penais ou 

(iii) Dados em trânsito, ou seja, aqueles que não tem como destino Agentes de 
Tratamento no Brasil.



PRINCIPAIS OBJETIVOS DA LGPD
FOCO DESCRIÇÃO

DIREITOS
Garantir um sistema mais robusto de proteção da privacidade e das 
liberdades.

PADRONIZAÇÃO Regras gerais uniformes, independentemente do setor da economia.

RESPONSABILIDADE
Responsabilização e prestação de contas exigem atendimento aos 
princípios da LGPD e a capacidade de demonstrar o cumprimento 
deles.

INOVAÇÃO Fomentar a inovação.

SEGURANÇA JURÍDICA
Segurança das relações jurídicas e confiança do titular no tratamento 
de dados pessoais

DESENVOLVIMENTO
Fomentar o desenvolvimento econômico, garantindo a livre iniciativa, 
a livre concorrência e a defesa do consumidor.

https://www.machadoméyér.com.br/imagés/publicacoés/PDFs/Léi_Protécao_dé_Dados_ébook_PT_19.pdf



Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

FONTE IMAGEM:  LGPD_2019 © BSA Thé Softwaré Alliancé - INFOGRAFICO.

A LGPD afetará todos os setores da 
economia e todas as empresas, 
independentemente
do porte.

A responsabilidade de cumprir
a Lei se estende a todos
que lidam com a informação,
inclusive subcontratantes 
como fornecedores e
seus parceiros.

AMPLITUDE DA LEI



Quanto aos Envolvidos e seus Papéis...

FONTE IMAGEM:  LGPD_2019 © BSA Thé Softwaré Alliancé - INFOGRAFICO.



DO CONCEITO À PRÁTICA

ADERÊNCIA A LGPD NO AMBIENTE DA
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL



PRINCIPAIS CONCEITOS

FONTE: https://www.machadoméyér.com.br/imagés/publicacoés/PDFs/Léi_Protécao_dé_Dados_ébook_18.pdf

CONCEITO DESCRIÇÃO  NA ÁREA 
CONTÁBIL

TITULAR
Pessoa natural (física) a quem se referem os dados pessoais 
que são objeto de tratamento (art. 5°, V).

•Proprietários de 
Empresas Clientes;
•Seus Funcionários / 
Estagiários e 
terceirizados por RPA;
•Clientes Finais, se 
Pessoas Físicas, etc...

DADO PESSOAL:

Qualquer informação relacionada a uma pessoa natural 
(física) que possa ser identificada a partir dos dados 
coletados. É um conceito central da LGPD, que busca 
proteger a privacidade dos titulares de dados pessoais que 
sejam objeto de tratamento (art. 5o, I).

Contratos,  
Legalizações,  Folha de 
Pagamento, Trânsito 
de Documentos, Notas 
Fiscais, Relatórios, 
etc...

TRATAMENTO
Toda operação realizada com dados pessoais, como coleta, 
utilização, processamento, armazenamento e eliminação (art. 
5o, X).

ROTINAS DE RH 
/CONTRATOS / 
MOVIMENTAÇÃO 
FISCAL/ DIRF/ SPED 
/DCTF /DIMOB /etc..



PRINCIPAIS CONCEITOS
CONCEITO DESCRIÇÃO  NA ÁREA 

CONTÁBIL

ÂMBITO DE 
APLICAÇÃO:

Pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que 
tratem dados pessoais no Brasil ou que coletem dados no 
Brasil ou, ainda, quando o tratamento tenha por objetivo a 
oferta ou o fornecimento de bens ou serviços a titulares 
localizados no Brasil, independentemente do meio, do país 
de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados 
(art. 3o).

•Organizações 
Contábeis;

•Profissionais da 
Contabilidade

CONTROLADOR
Pessoa natural ou jurídica a quem competem as decisões 
referentes ao tratamento de dados pessoais (art. 5o, VI).

PROPRIETÁRIO(S)/
SÓCIOS / EMPRESAS

ENCARREGADO 
DE DADOS  / 
OPERADOR

Pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento de dados 
pessoais em nome do controlador (art. 5o, VII).

Funcionários/ 
PARCEIROS

https://www.machadoméyér.com.br/imagés/publicacoés/PDFs/Léi_Protécao_dé_Dados_ébook_PT_19.pdf



REQUISITOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS

FONTE: https://www.machadoméyér.com.br/imagés/publicacoés/PDFs/Léi_Protécao_dé_Dados_ébook_18.pdf

Os dados pessoais somente poderão ser tratados em uma das seguintes 
hipóteses: - (art. 7°): 

 NA ÁREA CONTÁBIL

Mediante consentimento do titular:
• Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador; 
• Quando necessário para execução de contrato ou procedimentos 
preliminares a um contrato do qual seja parte o titular, a pedido do 
titular; 

•Termos de uso e aceites;

•Contratos de Prestação de 
Serviços Profissionais;

• Para execução de políticas públicas pela administração pública; 
• Para realização de estudos por órgãos de pesquisa;
• Para o exercício regular de direitos em processos judiciais, 
administrativos ou arbitrais; 
• Para proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de 
terceiro; 
• Para tutela da saúde, com procedimento realizado por profissionais da 
área da saúde ou por entidades sanitárias; 
• Quando necessário para atender aos interesses legítimos do 
controlador ou de terceiro, salvo quando prevalecerem direitos e 
liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção de seus dados 
pessoais; e 
• Para proteção do crédito.

Raramente se aplica



ATENÇÃO AOS DADOS SENSÍVEIS

São eles: 
Relativos à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a 
sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, saúde, vida 
sexual, dado genético ou biométrico. 
• Só poderão ser submetidos a tratamento mediante consentimento específico e 
destacado do titular, para finalidades específicas (art. 11, I); ou

• Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador (art. 11, II, 
“a”), exercício regular de direitos, 

INCLUIR TERMO DE MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÃO LEGAL SOBRE OS 
DADOS NAS FICHAS CADASTRAIS DO RH E SUAS MOVIMENTAÇÕES.

• O titular poderá, a qualquer tempo, revogar o consentimento (art. 8°, §5º), ficando 
o tratamento dos dados pelo controlador limitado às hipóteses em que o 
consentimento é dispensado, respeitados os demais requisitos legais. (art. 16.  item 
I )
FONTE: https://www.machadoméyér.com.br/imagés/publicacoés/PDFs/Léi_Protécao_dé_Dados_ébook_18.pdf



INDISPONIBILIDADE  X  EXCLUSÃO DO DADO

IMPORTANTE:

Cumpridas as finalidades para as quais foram coletados, 
constatado que deixaram de ser necessários, havendo 
revogação do consentimento ou por determinação das 
autoridades competentes, os dados devem ser eliminados 
(art. 15), isto é, excluídos dos bancos de dados do 
controlador e do operador (art. 5º, XVI). 

• Fica autorizada a conservação de dados para cumprimento de obrigação 
legal ou regulatória (art. 16, I) ou para uso exclusivo do controlador, vedado o 
acesso por terceiros e desde que anonimizados (art. 16, IV).



INDISPONIBILIDADE  X  EXCLUSÃO DO DADO

EXERCITANDO A QUESTÃO DE OBRIGATORIEDADE LEGAL DA INFORMAÇÃO: 
(risco)

Dados para o cumprimento da obrigação legal - MAPEAMENTO:

1. Ficha Cadastral de Funcionário; (Dados Sensíveis)
2. Contrato de Trabalho do Funcionário do Cliente;
3. Atestado Médico fornecido ao RH (finalidade/ arquivo x descarte);
4. Currículos para prospecção e contratação;
5. Coleta de dados no site para fins de envio de News/Lista de Whattsapp;
6. Disponibilidade de documentação para Contrato – Legalizações;
7. Informações do CNPJ da empresa;
8. Notas de Compras de Produtos e Serviços adquiridos de outras PJs;
9. Solicitação do Cliente para apagar dados na Base do Sistema do Profissional;
10. Solicitação da disponibilidade da BASE DE DADOS do Profissional;

- ENTRA EM VIGOR EM AGOSTO DE 2020.

O EMPREGADOR É RESPONSÁVEL PELO 
TRATAMENTO DE DADOS. 

• A LGPD é aplicável em todas as fases do contrato de trabalho: 

• Atos praticados antes da contratação. 
• Durante a vigência do contrato. 
• Nas terceirizações. 
• Após a rescisão dos contratos.

O EMPREGADOR É RESPONSÁVEL PELO 
TRATAMENTO DE DADOS. 

• A LGPD é aplicável em todas as fases do contrato de trabalho: 

• Atos praticados antes da contratação. 
• Durante a vigência do contrato. 
• Nas terceirizações. 
• Após a rescisão dos contratos.



Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
As mudanças na normativa após a publicação nesta versão - 13.853 – 08/07/2019 :

Com as mudanças, a lei exclui a obrigatoriedade de informar o titular de dados nos 
casos de tratamento de dados pessoais para cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória ou quando efetuado pela administração pública, para execução de políticas 
públicas previstas em normas ou contratos;

Traz a hipótese de conciliação direta entre o controlador de dados e o titular — nos 
casos de vazamentos individuais ou acessos não autorizados —, previamente à 
aplicação das sanções legais;

A normativa cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vinculada à Presidência 
da República e estabelece sua autonomia técnica e decisória, atribuindo o caráter 
transitório de sua natureza jurídica, podendo se tornar autarquia dentro de dois anos;

 Estipula o prazo de 24 meses para entrada em vigor da lei — exceto no que dispõe 
sobre a ANPD, já a partir de 28 de dezembro de 2019.



CONCENTRADORES DE DADOS



DATA MININGDATA MINING

O RISCO DE ACESSO POR OUTROS  SISTEMAS
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ADERÊNCIA X RISCO

Sé sua émprésa sofrér uma violaça�o dé 
dados  é  délibéradaménté  déixar  dé 
notifica� -la, corré o risco dé énfréntar as 
pénalidadés ma�ximas prévistas.

   COM MULTAS DE ATEE  R$ 50 MI

Sé sua émprésa sofrér uma violaça�o dé 
dados  é  délibéradaménté  déixar  dé 
notifica� -la, corré o risco dé énfréntar as 
pénalidadés ma�ximas prévistas.

   COM MULTAS DE ATEE  R$ 50 MI

ADERÊNCIA X RISCO



3
PILARES PARA O SUCESSO

Foco na Abrangência dos Dados e na 
Segurança da Informação.



OS 3 PILARES

JURIDICO-LEGAL

GERENCIALTECNOLÓGICO



PILAR JURÍDICO-LEGAL

Mapeamento e Manutenção 
do Inventário de Dados Pessoais;

• Mapa dos Dados Requeridos conforme legislação pertinente:
 - Quais dados, e para que finalidade legal?

• Mapeamento da movimentação e Uso dos Dados:
- Elaboração e Revisão dos Termos de Autorização de Uso
- SEGMENTADO POR AMBIENTE E RISCO QUANTO AO TIPO DE 

DADO:  Sensíveis ou não;

• Acompanhamento dos Critérios Legais quanto a pertinência da 
manutenção dos dados;



PILAR JURÍDICO-LEGAL

Mapeamento e Manutenção 
do Inventário de Dados Pessoais;

• Finalidade deste Mapeamento:

- Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, 
no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as 
seguintes finalidades:

I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
...
IMPACTO DIRETO QUANTO A NECESSIDADE DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS BEM ELABORADO - 
Resolução CFC 1.457/2013 + CFC nº 987, de 11-12-2003



MAPEAMENTO DE DADOS

JURIDICO-LEGAL

FONTE: WHITEPAPER – SERASA EXPERIAN – LGPD.



MAPA DAS INFORMAÇÕES

Sssss

FONTE: WHITEPAPER – SERASA EXPERIAN – LGPD.



PILAR TECNOLÓGICO

Desenvolvimento de um Comitê de 
Segurança da Informação;
• Com a definição de um DPO

-Data Protection Officer

• Desenvolver uma Estrutura de Governança em TI;

• Gestão da Política Interna para a Ideal Privacidade de Dados;

• Implementar Programa de Gestão de Risco, visando conscientizar para o correto 
uso dos dados e documentos; 

• Manutenção do Inventário de Dados e Mecanismos de troca de informações;

• Definição de políticas de Comportamento quanto a Invasão, Roubo ou Sequestro 
de dados e ou requisição de terceiros:

O controlador deve comunicar à autoridade competente e ao titular, em prazo razoável a ser 
definido pela autoridade competente, a ocorrência de incidente de segurança que possa 
acarretar risco ou dano relevante aos titulares (art. 48).



PILAR GERENCIAL
OU DE APLICAÇÃO

Incluir Rotina de Treinamento e
Revisão de Dados e Processos no âmbito da Governança

• Buscar a integração dos Pilares Jurídico e Tecnológico;

• Desenvolver treinamentos e campanhas  de conscientização quanto ao uso dos 
dados e Documentos – Profissionalizando a relação da organização  quanto ao 
uso de dados de terceiros; 

• Aplicar e Monitorar a Utilização dos Termos de Ciência de Acesso, e de Uso 
quanto às informações e  os documento disponibilizados :

-  PREFERENCIALMENTE POR PERFIL DE ACESSO/ ÁREA/ FUNÇÃO /HIERARQUIA



ESTRUTURA DOS DADOS
AD + Estrutura dos Arquivos

Base Distribuída

Base Ùnica Local



Necessidade de Segmentação de Redes

Sempre com Propósitos específicosSempre com Propósitos específicos



Servidores Segmentados

Por tipo de recursoPor tipo de recurso

SERVIDORES

DE
BANCO DE

DADOS

DE
APLICAÇÃO

DE
ARQUIVOS

BACKUP



Conhecimento, Empoderamento e União



      Obrigado !

Ricardo Kerkhoff
ricardokerk@gmail.com

 @ricardokerkhoff

 

                          
LGPD

na
Prática



DISPONIBILIDADE DA BASE DE DADOS

Quando um Cliente ou um “Colega” solicita cópia da sua Base de Dados daquela 
Empresa???

No que tange à base de dado, a Proteção Autoral age na validação da estruturação 
empregada aos dados para os informatizar e ao arranjo efetuado de forma a criar um 
diferencial do ponto de vista documental. Em uma base de dados, como em uma 
compilação, é dada uma forma particular às informações, como um propósito funcional, 
visando permitir seu tratamento.
Dessa forma, uma base de dados é considerada uma obra original quando ela constitui 
uma criação intelectual própria do seu autor, quer seja pela seleção, quer pela disposição 
de seu conteúdo, não se protegendo a informação em si, nem mesmo a forma como está 
expressa, mas a seleção dos dados (disposição + forma +conteúdo)
.
Dados e base de dados não são a mesma coisa. O que diferencia efetivamente os primeiros 
da segunda é que esta ultima resulta de elementos de criação intelectual que dão aos 
primeiros uma forma organizada e distintiva – elementos esses entendidos como 
originalidade. “de João Ademar de Andrade Lima”.
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