
UMA VISÃO 360º SOBRE A LGPD
6 passos para a privacidade de dados



LGPD: pessoas, processos e 
tecnologia em 6 passos 
Três empresas construíram um único roteiro com 6 passos que, 
de maneira integrada, tratam as pessoas, os processos e as 
tecnologias envolvidos na jornada em direção à LGPD (Lei Geral 
de Proteção de Dados).

Melo Campos Advogados: Consultoria Jurídica  

DM11: Consultoria especializada em Governança, Riscos 
e Conformidade

SonicWall Brasil: Fornecedor de Soluções de 
Segurança da Informação

Empresa: Toda organização que trata Dados de Pessoas 
(clientes e associados como parceiros e funcionários)

Vi
sã

o 360º 

A visão 360º é o único caminho possível para a conquista da maturidade organizacional e da conformidade à LGPD.
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O que é a LGPD 

Um dos maiores ativos das organizações são os dados que possuem 
sobre pessoas (clientes e associados como parceiros e funcionários). 
O manejo desse ativo vem sendo alterado por leis que determinam 
condições para o uso desses dados. 

Essa nova era foi alavancada pela General Data Protection Regulation 
(GDPR), lei europeia em vigor desde maio de 2018.

Consciente da exigência internacional de se ter um mercado com 
regras claras para o uso e a proteção dos dados pessoais,  em 2018 o 
Governo Brasileiro aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 
atribuindo à ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) a 
função de zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da nova Lei. 
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• Advertência e indicação de medidas corretivas, dentre elas adoção de aspectos de 
segurança da informação;

• Multa de até 2% do faturamento ou até 50 milhões de reais, por infração;
• Obrigação de divulgar a infração ao mercado;
• Bloqueio dos dados pessoais;
• Eliminação dos dados pessoais;

Vale destacar o prejuízo à marca da empresa autuada pela não conformidade à LGPD. A 
obrigação de divulgar a infração faz com que os agentes sem a maturidade organizacional 
exigida pela LGPD tenham sua imagem prejudicada.

Isso pode levar à perda de clientes, além de impactar o valuation das empresas. 

 

Penalidades da LGPD 

EMPRESA É MULTADA POR 

INFRINGIR LGPD
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Siga os 6 passos para 
a conformidade  

à LGPD

Essa cartilha ensina, ao longo de 6 passos, como  
conquistar a maturidade organizacional e a conformidade à LGPD. 

A cada passo você encontrará um roteiro sobre o que deve ser feito, 
por quem e como. Trata-se de uma abordagem multidisciplinar e 
multidepartamental que convoca diferentes áreas da empresa a 
avançar, de forma integrada, em direção à conformidade.  
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ENTENDER 
A LEI 

Como começar a jornada em direção à LGPD? 
É fundamental iniciar essa caminhada por meio do 

estudo da lei. Nessa fase, sua empresa contará com 
o apoio de consultores externos que o ajudarão a 

compreender a LGPD e os impactos da nova Lei, vigente 
a partir de agosto de 2020. 

O papel dos consultores externos será oferecer workshops, 
palestras e treinamentos – além de compartilhar vídeos, 
cartilhas e outros documentos – que contribuam para a 

compreensão da LGPD pelos stakeholders. 

A empresa organizará um grupo interdisciplinar, com 
representantes do board, da área de TI e de segurança, do 

RH, das áreas de produto, vendas etc. 

Esse grupo escolherá uma pessoa para ser o 
ponto de contato com as consultorias externas 

e liderar as ações a serem executadas em 
todas as áreas da empresa. Entregáveis: 

• Definição do grupo interdisciplinar, agora capacitado na 
interpretação da Lei; 

• Indicação do líder interno do Projeto LGPD

PASSO.

Advisor:   
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DIAGNÓSTICO E  
COLETA DE 
EVIDÊNCIAS

Já está criado o grupo interno LGPD;  os papéis dos 
membros deste grupo estão definidos e a relação entre o time de 

profissionais da empresa e os consultores externos, também. 

É hora de medir a maturidade organizacional e levantar os riscos 
atrelados a pessoas, processos e tecnologia. 

Isso inclui mapear os processos, tecnologias e 
pessoas envolvidas no ciclo de vida dos dados 
sobre clientes, parceiros e funcionários. Essa 

fase passa, também, pela coleta de dados 
pessoais, como e onde é feito o processamento 
de dados e com quais entidades esses dados 

são compartilhados (transferências dos dados na 
cadeia de valor). A meta é realizar uma auditoria 
que levante evidências que comprovem ou não a 

conformidade da empresa à LGPD.

Entregáveis:
• Relatório de avaliação dos GAPs encontrados, 

atrelados ao risco referente a pessoas, 
processos e tecnologia;

• Mapeamento dos dados pessoais;
• Plano de ação diante das não conformidades. 

Advisor:   



03AVALIAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES

Com base nos relatórios produzidos no Passo 2, 
o grupo interdisciplinar LGPD irá avaliar cada fluxo dos 

dados pessoais sob a ótica das 10 bases legais. 
A meta é gerar o plano de ação do que será necessário 
à empresa para atingir a conformidade com base na 

avaliação do impacto legal e nas recomendações 
apontadas no Passo 2. 

. 
Isso inclui procedimento de solicitação 
de acesso aos dados, formulários de 

consentimento relativo aos dados pessoais, 
guia de atendimento às solicitações e revisão 

de contratos com operadores de dados 
pessoais (internos e de terceiros, nacionais 
e internacionais). É necessário, também, 

recomendar controles que permitam gerenciar 
os ciclos de vida dos dados pessoais. 

Outra meta é produzir o plano de resposta a 
incidentes de privacidade e o relatório de impacto 

dos dados. O resultado dessa análise será 
apresentado para o conselho da empresa. 

 Advisor:   
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1. Mediante o fornecimento de consentimento 
pelo titular, isto é, quando o titular concordar previamente ao 
tratamento de seus dados. Isso deve ser feito de forma clara, 
destacada, livre e passível de comprovação por parte de quem 
coletar o consentimento.

2.Para o cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória: Agentes podem utilizar, consultar e tratar dados 
pessoais para cumprir com obrigações legais ou regulatórias. É 
o que acontece na maioria dos casos de tratamento de dados 
de funcionários, quando é necessário coletar dados para fins 
de registro de folha de pagamento, cumprimento de obrigações 
fiscais e previdenciárias etc.

3.Pela administração pública: Os órgãos da 
administração pública poderão utilizar dados pessoais para 
fins de execução de políticas públicas previstas em leis 
e regulamentos ou, então, respaldadas em contratos ou 
similares. 

4. Estudos por órgão de pesquisa: Órgãos 
de pesquisa poderão coletar e analisar dados 
pessoais para fins de pesquisa, desde que garantido 
o sigilo frente ao titular dos dados. 

Como (quando) tratar os dados pessoais?

5.Para o cumprimento de contratos: Dados pessoais 
poderão ser tratados na execução de contratos. Por exemplo, na 
qualificação dos contratos ou quando o agente for um prestador 
de serviços terceirizados e necessitar de dados pessoais do titular 
para prestar serviços a ele, em virtude de um contrato firmado 
pelo titular e a pedido desse. 
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6.Para o exercício de direitos: O 
tratamento, armazenamento, pesquisa e uso de dados 
pessoais será possível em situações que envolvam 
processos judiciais, administrativos ou arbitrais.

7. Para a proteção da vida e tutela da 
saúde: Dados pessoais poderão ser utilizados e 
consultados por profissionais da área da saúde ou por 
algum terceiro para fins de tutela da saúde. Isso é 
possível quando o intuito for a proteção da vida, em 
situações de risco e quando surgir a necessidade de 
atendimento médico urgente.

8. Por legítimo interesse: para finalidades legítimas e 
específicas, certos agentes poderão utilizar os dados com base no 
legítimo interesse. Por exemplo: na promoção de atividades associadas à 
atividade desse agente. 

Para tanto, deve ser feito uma avaliação de legítimo interesse 
(Legitimate Interests Assessment – LIA) que pondere o propósito, a 
necessidade e o balanceamento entre esse uso e eventuais prejuízos 
a direitos e liberdades dos titulares. 

9.Para a proteção do crédito: Agentes poderão realizar 
consultas, armazenar e analisar dados pessoais, sem autorização do 
titular, em situações relacionadas à proteção do crédito. Por exemplo, na 
hipótese de contratação de um financiamento ou aprovação de linha de 
crédito ou compra a prazo por parte de algum titular.

Entregáveis:

• Plano de ação diante das não conformidades legais;

• Relatório de impacto sobre a proteção dos dados pessoais.
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04 Entregável:

• Planejamento de ações prioritárias para eliminar 
vulnerabilidades e atingir a conformidade à LGPD. 

Advisor:   
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PRIORIZAÇÃO 
DAS AÇÕES 
A SEREM  
REALIZADAS

Pessoas, processos e tecnologias foram mapeados e, agora, a 
empresa tem visibilidade sobre o que se passa em sua organização. 

Os pontos críticos a serem tratados nessa fase serão definidos pela 
empresa a partir de sua lógica de negócios. 

 

O relatório dos consultores externos 
apresentará os riscos identificados 

(vulnerabilidades diante da LGPD), sua 
gradação e diferença entre eles, indicando os 

pontos a serem tratados. 

Mas a decisão sobre o que será efetivamente 
realizado é da empresa. 
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A empresa analisou todo o quadro e definiu quais áreas 

devem ter prioridade no tratamento dos riscos detectados. 

Nesse momento, um plano de tratamento dos riscos será construído 
pelos consultores em resposta a essa decisão da empresa. 

Para resolver ou mitigar vulnerabilidades, serão executados serviços 
para promover o alinhamento à LGPD, abrangendo as questões 

jurídicas, de processos (Governança) e de segurança da informação. 
O trabalho precisa ser interdisciplinar e coordenado.  

A partir daí, diversos serviços para promoção da conformidade à 
LGPD serão executados. 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONFORMIDADE À LGPD

Advisor:   
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Entregáveis:

• Soluções e serviços que promovam a adequação de pessoas, processos e tecnologia à LGPD. 

Nessa fase, cada um dos consultores externos tem papéis diferentes:

Melo Campos Advogados
 

Revisão de contratos e bases legais para novos 
ajustamentos de consentimento do cliente final 

da empresa em relação à criação, processamento 
e uso de seus dados privados.

DM11

 Desenho de novos processos, criação de 
novas políticas preventivas contra incidentes 

e desenvolvimento de plano de resposta a 
incidentes e conscientização das equipes.

SonicWall Brasil

Entrega de soluções e serviços inteligentes 
– controles digitais automatizados 

para evitar vulnerabilidades, ataques e 
vazamentos de dados e garantir, 24x7x365, 

a conformidade da empresa à LGPD. 
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DEFINIÇÃO DE 
UM COMITÊ 

É hora de organizar o comitê permanente de 
conformidade à LGPD. 

Esse comitê será liderado por um DPO (Data Protection 
Officer, executivo de proteção de dados). O DPO pode ser 
interno (um profissional da própria empresa usuária) ou 

externo (expert em privacidade de dados contratado como 
prestador de serviços). A missão desse comitê e do DPO 
é promover, de forma contínua, ações que garantam a 

conformidade da empresa à LGPD. 

Trata-se de um ciclo sem fim. Enquanto 
existirem dados privados sobre pessoas, 

será necessário garantir a conformidade da 
empresa à LGPD. 

Entregáveis:

• Comitê permanente LGPD, escolha do DPO, planejamento de ações contínuas para 
promover a conformidade da empresa à LGPD. 

Advisor:   
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Em razão da LGPD, surge no mercado brasileiro uma figura estratégica: o 
encarregado do tratamento de dados pessoais (Data Protection Officer – DPO). 

É recomendável que essa pessoa, jurídica ou física, detenha conhecimentos 
técnicos, regulatórios e jurídicos. O DPO, seja ele um profissional interno ou 
externo, tem a responsabilidade de administrar o fluxo de dados pessoais 
das organizações e, também, representar a empresa usuária em todas as 
interações com a ANP, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão 

responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD. O DPO 
deve, também, ter habilidade para se relacionar com os titulares dos dados, 
sejam empresas, parceiros ou funcionários. Isso inclui o relacionamento com 
outras entidades (controladores ou processadores) envolvidos no tratamento 

do fluxo de dados da empresa. 

É seu dever, ainda, reportar à ANP situações de incidentes de violações de 
dados pessoais. O DPO responde ao conselho da empresa onde atua. 

Este grupo tem a missão de continuamente avaliar os níveis de riscos 
dos dados pessoais tratados pela empresa, da criação do dado ao 

seu processamento e armazenamento, compartilhamento com outras 
empresas e entidades etc. O comitê permanente de conformidade à LGPD 
envolve pessoas internas de uma organização, em geral profissionais de 
vários departamentos. O comitê conta, também, com representantes de 

consultorias externas que possam colaborar com o contínuo alinhamento 
da empresa à LGPD e, desse modo, evitar multas e penalidades. 

O que é o comitê permanente de 
conformidade à LGPD? 

Quem é e o que faz o DPO ? 
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Consultoria e tecnologia aceleram avanço em direção à LGPD  

Fornecedora de soluções e serviços de segurança da informação, 
a SonicWall Brasil tem participado de projetos de conformidade 
à GDPR na Europa. A empresa entrega tecnologia para suportar 
– por meio de controles automatizados de segurança – a 
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados.

Tranquilidade para inovar.

Com mais de 95 anos de história, a Melo Campos Advogados 
presta assessoria jurídica completa a empresas de todos os 
portes e ramos da economia. Nos últimos 20 anos, vem se 
destacando pela forte e especializada atuação nos setores da 
tecnologia da informação, biotecnologia e inovação. 

A Network1 é uma empresa da ScanSource Inc., um dos principais players globais de distribuição de valor agregado, que atua na distribuição de 
soluções de Hybrid Infrastructure, Digital Workplace, Digital Networks, Internet of Things, Physical Security e Cyber Security na América Latina. 
Com o objetivo de ampliar as oportunidades de negócios dos canais parceiros, a empresa busca manter sua oferta atualizada e ampla, seguindo o 
conceito de one-stop-shop de produtos e soluções. 
Para oferecer um atendimento qualificado, a Network1 conta com um time altamente capacitado para apoiar o canal em todo ciclo de vendas, bem 
como capacidades logística e financeira especializadas e alinhadas com as necessidades do setor.

A DM11 oferece Serviços e Consultoria de Governança, Riscos 
e Conformidades, Segurança da Informação e Continuidade de 
Negócios. Atuante na América Latina, somos uma empresa de 
capital próprio, instituída no Brasil, isenta e agnóstica ao indicar 
soluções. A DM11 posiciona-se como parceira de confiança para 
o seu negócio, cortando tendências e oferecendo operações 
sustentáveis para cada realidade.

www.dm11.com.br

lgpd@dm11.com.br
www.melocamposadvogados.com.br
lgpd@melocampos.com.br

www.sonicwall.com 
lgpd@sonicwall.com  

www.network1.com.br

PATROCINADOR:

mailto:lgpd@dm11.com
mailto:consultoria@melocampos.com.br
mailto:lgpd@sonicwall.com  
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Quem são os autores desta obra 

Arley Brogiato, Country Manager da 
SonicWall Brasil 

Há anos estudando as leis de privacidade de 
dados – tem escrito artigos e dado palestras 
primeiramente sobre a GDPR e, depois, sobre 
a LGPD –, Brogiato atua há mais de 20 anos 
no mercado de TI e Segurança. Arley Brogiato 
estudou Ciências da Computação na Uniesp.

Douglas Maia, CEO da DM11  
 
Especialista em IT GRC (Governança, Riscos 
e Conformidades), Maia conta com 20 anos 
de experiência no mercado de tecnologia e 
segurança da informação. É membro Fundador 
do Conselho Empresarial Brasileiro de 
Cibersegurança CompTIA. 

Filipe Ribeiro, Coordenador da equipe de Consultoria 
Empresarial e Direito Digital da Melo Campos Advogados 

Profissional com atuação voltada para o segmento de 
TI e inovação, Filipe Ribeiro trabalha na área jurídica há 
8 anos. Ribeiro formou-se em Direito pela UFMG, tendo 
concluído o mestrado em Direito Empresarial pela UERJ 
com o tema sobre arquitetura e neutralidade de rede.

Expediente:   • Textos- GADCOM Comunicação    • Projeto gráfico - CJ13 Ad&Mkt


