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CENÁRIO DA COLETA DE DADOS   

  

DOMO. Data Never Sleeps 2019. https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-7



DADO PESSOAL E TRATAMENTO 

  

DADO PESSOAL 

Informação relacionada a pessoa 
natural identificada ou 

identificável

DADO PESSOAL SENSÍVEL

Dado pessoal sobre 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

DADO ANONIMIZADO

Dado relativo a titular que não possa ser 
i dentificado, considerando a utilização de 

meios técnicos razoáveis e disponíveis na 
ocasião de seu tratamento.

TRATAMENTO DE DADOS 
 

Toda operação realizada com dados 
pessoais, como as que se referem a 

coleta, produção, recepção, classificação, 
utilização, acesso, reprodução, 

transmissão, distribuição, 
processamento, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, avaliação 
ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou 

extração.



CENÁRIO DA COLETA DE DADOS   

  

COLETA 
DE 

DADOS 
PESSOAIS  

RISCO DOS 
TITULARES 
DE DADOS  

RESPONSABILIDADE 
DE QUEM COLETA 

DADOS  



VAZAMENTO DE DADOS 

Informationisbeautiful.net



PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES DE PROTEÇÃO DE DADOS
 NO MUNDO  

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD)
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COMO NÓS ESTAMOS? 

• 85% das empresas declararam que não estão prontas para a LGPD (Serasa Experian, 2019). 

• 69% dos indivíduos consultados na América Latina dizem estar preocupados com a segurança de seus 
dados pessoais (Unisys Security Report, 2019). 

• O Brasil foi o segundo colocado no aumento do nível de preocupação mundial com segurança de dados de 
2018 para 2019 (Unisys Security Report, 2019).

• 43% é a probabilidade, no Brasil, de se enfrentar violações de dados, sendo o mais provável dos países 
pesquisados (IBM, 2019).

• O impacto financeiro sobre uma empresa que sofre vazamento de dados pode chegar a um custo médio 
total de US$ 1,24 milhão no Brasil (IBM, 2019).

 



•  Brasil adequar-se ao cenário mundial;

•  Proteção dos titulares de dados, que 
passam ao protagonismo em relação ao 
dados coletados;

•  Gerar maior confiança dos clientes na 
relação com as empresas em compliance 
com a legislação de proteção de dados;  

•  Manter a competitividade das empresas 
brasileiras com mercado externo;

QUAL A IMPORTÂNCIA DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
DE PROTEÇÃO DE DADOS?



QUESTIONAMENTOS
 

•  QUEM?
A LGPD se aplica à minha 

empresa?

•  COMO E QUANDO?
Adequação legal à LGPD e prazos.

 

•  POR QUÊ?
Quais os riscos se não houver 

adequação?



A LGPD SE APLICA À MINHA EMPRESA? 

... Mas minha empresa 
é muito pequena para 
precisar cuidar isso... 

... Mas nós não 
guardamos dados 
pessoais, só e-mail e 
telefone...

... Mas nós estamos 
blindados em 
segurança da 
informação, não 
precisamos... 

...Mas eu vou esperar 
para ver se essa Lei 
pega...

...Mas nunca houve um 
vazamento de dados 
na minha empresa. 
Não vai ser agora... 

... Mas nós não 
coletamos dados 
online...



A LGPD SE APLICA À MINHA EMPRESA? 

QUEM?

A LGPD impacta diretamente todos os negócios - independentemente do segmento em que atuam - que acessam, coletam ou 
tratam dados de pessoas físicas, tanto no meio digital quanto no meio físico. 

Independe:

• do setor econômico
• do tamanho da base de dados
• se a base de dados é digital ou física

Envolve relações com:

• clientes
• prestadores de serviços
• fornecedores de produtos
• funcionários, colaboradores, 

terceirizados
• parceiros de negócios

Potenciais segmentos afetados:

• Indústria 
• Prestadores de serviços 
• Comércio
• Ensino
• Saúde 
• Bancário
• Tecnologia

Implica a rotina e práticas de governança de 
diversos setores do negócio:

• Jurídico
• TI
• Contabilidade
• RH
• Marketing
• Comercial
• Compliance
• Gestão de Projetos



ADEQUAÇÃO LEGAL À LGPD E PRAZOS  

BASE LEGÍTIMA

Obrigação Legal 

Administração 
Pública para 
execução de 

políticas públicas 

Estudo por órgãos 
de pesquisa  Execução de 

contrato com titular Proteção da vida 

T utela da saúde por 
profissionais da 

saúde 

I nteresses legítimos 
controlador ou 

terceiro  

Proteção do crédito

Exercício regular de 
direitos em 

processos judiciais, 
administrativos ou 

arbitral 

Consentimento 



ADEQUAÇÃO LEGAL À LGPD E PRAZOS  
ETAPA I

Assessment
[Aplica-se a LGPD?]

ETAPA II
Plano de Ação

[Qual o caminho a percorrer?]

ETAPA III
Implementação

[Ação!]

Mapeamento e Diagnóstico
Assessoria na definição e organização 

estratégica das medidas de adequação 
legal

Execução do Plano de Ação

 levantamento de políticas, 
práticas e procedimentos que 
envolvem dados pessoais  

 identificação de fluxos de dados 
pessoais

 análise de conformidade legal à 
LGPD

 detalhamento de providências a 
serem tomadas, com foco em 
exigências legais e regulatórias

 matriz de responsabilidades
 cronograma

 definição dos agentes de 
tratamento de dados

 assessoria na elaboração de 
políticas para processamento 
de dados 

 treinamento in company
 elaboração e/ou revisão de 

instrumentos contratuais, 
políticas de privacidade, 
termos de uso e códigos de 
conduta/boas práticas

PRAZO DE 1 ANO



QUAIS OS RISCOS EM NÃO SE ADEQUAR?  

ADMINISTRATIVAS 

JUDICIAIS – AÇÕES 
COLETIVAS (FUNDOS)

JUDICIAIS  - AÇÕES 
INDIVIDUAIS (LESADOS)

COMPETITIVIDADE

Risco de penalidades administrativas
 A LGPD determina a aplicação de sanções que podem ser aplicadas mediante a 
mera constatação de irregularidades no seu processamento. As sanções 
previstas são: 
 
• multa simples (até 2% do faturamento, limitada a R$ 50 milhões por 

infração);
• multa diária;
• publicização da infração (o que pode resultar em danos reputacionais);
• bloqueio ou eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração.

Risco de litigância
As sanções administrativas podem ser cumuladas com demandas judiciais 

individuais e/ou coletivas no âmbito cível.  

Competitividade
• maior segurança para a empresa
• viabilização de negócios (inclusive em relação a parceiros internacionais, 

em caso de países que possuem legislação sobre proteção de dados)
• integridade, transparência e confiança na relação com clientes e parceiros



 INSTRUMENTOS PARA ADEQUAÇÃO 
 

•  Assessment para empresas já em operação: submeter a uma avaliação técnica e jurídica que 
localize os pontos que estão gerando desconformidade à proteção de dados;

•  Testes, providências, revisões, auditorias e conformidades técnicas.

•  Cláusulas de NDA que prevejam proteção de dados; 

•  Contratos com fornecedores;

•  Contratos com clientes;

•  Contratos de RH

•  Capacitação interna de equipe com Código de Conduta; 

•  Medidas a serem adotadas em caso de vazamento de dados. 

•  Políticas de privacidade para usuários;

•  Políticas tratamento de dados para serem seguidas por terceirizados (integrantes do contrato);

•  Termos de uso; 

•  Manual de Boas práticas e governança em proteção de dados. 



25.05.2018



 

15 DE AGOSTO DE 2020

ENTRADA EM VIGOR DA LGPD 

A PROTEÇÃO DE DADOS PASSA A SER UM DOS PILARES DAS EMPRESAS QUE 
PRETENDEM SE MANTER COMPETITIVAS NO MERCADO



BRUNA SERRO 
bruna.serro@ilarraz.com.br

www.ilarraz.com.br
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