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1. APRESENTAÇÃO DA START COMPLY
1.a. Quem Somos
A Start Comply foi fundada em janeiro de 2019, com objetivo de oferecer
um serviço de excelência técnica no que tange à aplicação do compliance digital
com o advento da Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (a “LGPD”).
Mesmo, aparentemente, nova a Start Comply é constituída por
profissionais experientes e capacitados. Sendo que as advogadas sócias
fundadoras desta possuem mais de 8 (oito) anos de experiência na área
contratual, empresarial, cível e compliance, e já trabalharam para grandes
empresas e escritórios de advocacia, com formação nas melhores faculdades do
Brasil e a nível internacional.
A especialização almejada teve como foco o entendimento e interpretação
do Governo. Neste sentido foram realizados diversos cursos com o Ministério
Público, o Procon, a Escola Virtual do Governo, além de obtenção de Certificado
de Privacy and Data Protection Essentials da Exin (The global independente
certification institute for ICT Professionals).
Além disso, a interpretação e análise objetiva da LGPD tem por base as
orientações e decisões da GDPR, já que se for aplicado os conceitos deste, nos
quais são mais assertivos e exigentes, então é possível cumprir com as
obrigações mais brandas previstas na LGPD.
Os documentos e materiais que serviram como base para a elaboração
desse material foram aqueles indicados pelo Ministério Público, bem como os
utilizados pela Autoridade de Proteção de Dados da Inglaterra (ICO –
Information Commissioner’s Office).
Desde sua criação, a Start Comply vem frequentando diversas empresas
brasileiras e multinacionais para explicar sobre a LGPD e seus impactos nas suas
respectivas atividades.
A Start Comply atua na implementação de Programas de Proteção de
Dados Pessoais nas empresas desde meados de 2019. E até agora já conta com
mais de 100 departamentos entrevistados, mais de 300 contratos analisados, mais
de 200 processos mapeados, mais de 5.000 funcionários treinados, mais de 60
apresentações realizadas e mais de 30.000 dados pessoais protegidos.
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Para conseguir tais resultados foram utilizadas técnicas de entrevistas
obtidas através de cursos de compliance e aplicação da matriz de risco da AGU
(Advocacia Geral da União) para mapear e identificar vulnerabilidades.
Além disso, com grande experiência na área de contratos, foi possível
analisar, identificar e adequar cada contrato com seu respetivo embasamento
legal, além de alertar dos riscos existentes e mitigá-los da melhor maneira e mais
eficiente para os clientes. Isso porque, o legítimo interesse é o embasamento
legal mais indicado para tratar os dados pessoais, conforme orientação dada pelo
governo brasileiro.
Com formação em remodelagem de processos, no método BPM, foi
utilizada a técnica de mapeamento de processos para remodelá-los no sentido de
adequar à LGPD. Além disso, são documentados os processos mapeados de
forma a facilitar a implementação da ISO 9.001 que trata de Certificado de
Qualidade.
Por fim, o foco principal da Start Comply é assessorar as empresas na
adequação de suas atividades à LGPD. E para tanto, é utilizado todo
conhecimento jurídico e experiência para essa finalidade.

1.b. Valores, Missão e Propósito
Nossos valores são: Educação, cidadania, compromisso, segurança digital
e respeito a cada cidadão.
Nossa missão: Capacitar e educar empresas, através de seus funcionários,
colaboradores e fornecedores, sobre a importância de uma proteção efetiva dos
dados pessoais de cada cidadão.
Nosso propósito: Queremos que todas as pessoas físicas tenham a ciência
e a consciência do que seus dados pessoais representam e como eles devem ser
tratados e respeitados. Garantir a privacidade e a segurança dos dados pessoais
de cada cidadão para que o Brasil e o mundo entendam o limite de uso de cada
dado pessoal e respeite a escolha de cada um.
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1.c. Como Implementamos a LGPD

J u r í d i c o

T e c n o l ó g i c o

LGPD

C o m u n i c a ç ã o

1.d. O que já fizemos
+ De 200 processos mapeados;
+ De 30.000 dados pessoais protegidos;
+ De 300 contratos analisados;
+ De 5.000 funcionários treinados
+ De 60 apresentações realizadas
+ De 100 departamentos entrevistados

2. INTRODUÇÃO
Inicialmente, a adequação das empresas em relação à LGPD envolve uma
transformação cultural que deve alcançar os níveis estratégico, tático e operacional da
empresa.
Essa transformação envolve: considerar a privacidade dos dados pessoais do
cidadão desde a fase de concepção do serviço ou produto até sua execução (Privacy by
Design); e promover ações de conscientização de todo corpo funcional no sentido de
incorporar o respeito à privacidade dos dados pessoais nas atividades institucionais
cotidianas.
Para o completo entendimento deste material é importante conceituar e explicar
alguns termos constantes na LGPD.
Em primeiro lugar é necessário entender que a LGPD se aplica a toda e qualquer
pessoa, seja ela física ou jurídica, de direito público ou privado, que trate de dados
pessoais, inclusive nos meios digitais.
5

Mas, o que é um dado pessoal? O dado pessoal é considerado toda informação
relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. Quando essa pessoa natural
é identificada ela é considerada titular do dado pessoal.
Considera-se “tratamento de dados” qualquer atividade que utilize um dado
pessoal na execução de sua operação, que podem consistir em:
✓ Acesso: ato de ingressar, transitar, conhecer ou consultar a informação, bem
como possibilidade de usar os ativos de informação de um órgão ou entidade,
observada eventual restrição que se aplique;
✓ Armazenamento: ação ou resultado de manter ou conservar em repositório um
dado;
✓ Arquivamento: ato ou efeito de manter registrado um dado embora já tenha
perdido a validade ou esgotado a sua vigência;
✓ Avaliação: analisar o dado com o objetivo de produzir informação;
✓ Classificação: maneira de ordenar os dados conforme algum critério
estabelecido;
✓ Coleta: recolhimento ou ingresso de dados com finalidade específica;
✓ Comunicação: transmitir informações pertinentes a políticas de ações sobre os
dados;
✓ Controle: ação ou poder de regular, determinar ou monitorar as ações sobre o
dado;
✓ Difusão: ato ou efeito de divulgação, propagação, multiplicação dos dados;
✓ Distribuição: ato ou efeito de dispor de dados de acordo com alguém critério
estabelecido;
✓ Eliminação: ato ou efeito de excluir ou destruir o dado do repositório;
✓ Extração: ato de copiar ou retirar dados do repositório em que se encontrava;
✓ Modificação: ato ou efeito de alteração do dado;
✓ Processamento: ato ou efeito de processar dados visando organizá-los para
obtenção de um resultado determinado;
✓ Produção: criação de bens e de serviços a partir do tratamento de dados;
✓ Recepção: ato de receber os dados ao final da transmissão;
✓ Reprodução: cópia de dado preexistente obtido por meio de qualquer processo;
✓ Transferência: mudança de dados de uma área de armazenamento para outra, ou
para terceiro;
✓ Transmissão: movimentação de dados entre dois pontos por meio de dispositivos
elétricos, eletrônicos, telegráficos, telefônicos, radioelétricos, pneumáticos etc.;
e
✓ Utilização: ato ou efeito do aproveitamento dos dados.
Ademais, é importante esclarecer que, por estar previsto na lei, as disposições da
LGPD não são aplicadas ao tratamento de dados pessoais nas seguintes situações:
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I.

II.

Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não
econômicos, ou seja, sua agenda telefônica constante no seu celular com os
contatos dos amigos não estaria sujeita à LGPD;
Realizado para fins exclusivamente jornalísticos, artístico e acadêmico;

III.

Realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança
do Estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou

IV.

Provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de
comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros
ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de
proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de
dados pessoais adequado ao previsto na LGPD.

Agora será que a LGPD se aplica a sua empresa? Preencha o formulário e
descubra!
( A LGPD SE APLICA A MIM? )
No âmbito da LGPD, o tratamento de dados pessoais pode ser realizado por dois
“agentes de tratamento”, o Controlador e o Operador. A própria LGPD define como:
✓ Controlador, qualquer pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado,
a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; e
✓ Operador, qualquer pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que
realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.
Antes de continuar, é importante determinar se sua empresa processa dados
pessoais como Controlador ou Operador. Para ajudar a identificar qual tipo de agente
de tratamento sua empresa é, foi preparado um guia de verificação.
( GUIA DE VERIFICAÇÃO – AGENTES DE TRATAMENTO )
Para facilitar o entendimento dos termos aqui tratados basta acessar o link para
ter acesso aos conceitos previstos na LGPD.
( CONCEITOS )
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3. VISÃO GERAL DOS PASSOS
A implementação de um Programa de Proteção de Dados no modelo “do it
yourself”, ou seja, faça você mesmo, constante neste material foi estruturada em 6
passos:
Passo 1: Mobilização e Planejamento
Passo 2: Mapeamento e Análise de Riscos
Passo 3: Elaboração de Plano de Ação
Passo 4: Elaboração de Política de Proteção de Dados
Passo 5: Acompanhamento da Execução
Passo 6: Auditorias
Estes passos permitem que qualquer pessoa consiga adequar sua empresa à
LGPD sem precisar contratar, neste primeiro momento, uma empresa de consultoria
externa.

Passo 1: Mobilização e Planejamento
Antes de iniciar qualquer projeto, especialmente um relacionado com
Compliance, é fundamental que a diretoria da empresa demonstre suporte à legislação,
neste caso à LGPD, para tanto, deverá ainda, promover uma cultura positiva de
proteção de dados em toda a empresa.
A diretoria da empresa deve assumir a liderança e avaliar os impactos nos
negócios e incentivar uma abordagem de privacidade por design, além de ajudar a
conscientizar todos os funcionários sobre a importância do exercício de boas práticas
de proteção de dados.
Caso a diretoria da sua empresa ainda não tenha ciência sobre as obrigações
previstas na LGPD; ou, ainda, não tenha demonstrado qualquer suporte nesse sentido,
então é importante que a diretoria realize as seguintes atividades:
I. defina claramente a abordagem da sua empresa para a proteção de dados e
atribua responsabilidades de gerenciamento;
II. garanta que a empresa tenha uma estrutura de políticas e uma estratégia de
governança das informações para oferecer suporte a uma cultura positiva de
proteção e segurança de dados que tenha sido aprovada pela alta gestão;
III. avalie e identifique áreas que possam causar problemas de proteção de dados
ou conformidade de segurança e registre-as no documento registro de riscos da
empresa;
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IV. ofereça treinamento que incentive a responsabilidade pessoal e o bom
comportamento de segurança; e
V. execute campanhas regulares de conscientização geral em toda a empresa para
educar a equipe sobre suas responsabilidades de proteção e segurança de dados,
e promova a proteção e conscientização sobre conformidade de segurança.
No módulo 3 será explicada a importância de cada atividade acima descrita, além
de mostrar como elaborar cada documento pertinente ao Passo 1.

Passo 2: Mapeamento e Análise de Riscos
Após contar com o apoio da diretoria, é necessário realizar uma “investigação”
na atividade da empresa ou em áreas de seus negócios específicos. Uma pessoa com
profundo conhecimento de suas práticas de trabalho pode ser capaz de fazer isso.
Esta “investigação” identificará os dados que sua empresa processa e como eles
transitam para dentro e para fora dos seus negócios.
Lembrem-se, um fluxo de informações pode incluir uma transferência de
informações de um local para outro. Por exemplo, as informações podem permanecer
dentro da sua empresa, mas ocorre uma transferência porque o departamento ou outro
escritório está localizado em outro local (fora do local), como por exemplo, uma
empresa de contabilidade terceirizada.
Depois de feita a investigação, sua empresa deve documentar suas descobertas,
por exemplo em um registro de ativos de informações.
Tal ato ajudará a sua empresa a cumprir com o princípio de responsabilidade,
previsto na LGPD. O registro de ativos de informações ainda possibilitará à sua
empresa cumprir com outros princípios da LGPD, como por exemplo, procedimentos
e orientações eficazes para a equipe.
Caso ainda não tenha sido realizado esse mapeamento do fluxo de informações,
então sua empresa deve realizar as seguintes atividades:
I. organizar uma auditoria de informações dentro de áreas de negócios específicos
para identificar os dados que sua empresa processa e como eles transitam para
dentro e para fora da sua empresa;
II. garantir que isso seja conduzido por alguém com profundo conhecimento de
suas práticas de trabalho;
III. identificar e documentar os riscos encontrados;
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IV. manter registros das atividades de processamento detalhando quais dados
pessoais a empresa possui, de onde vieram, com quem compartilha e o que faz
com eles. Isso varia dependendo do tamanho do seu negócio;
V. considerar usar um registro de ativos de informações para fazer isso; e
VI. verificar se possui procedimentos para orientar a equipe sobre como gerenciar
as informações que a empresa possui.
Nos módulos 4 e 5 deste material, será explicado como realizar cada atividade
elencada acima, ilustrando métodos de entrevistas para que se consiga encontrar todas
as vulnerabilidades e riscos em cada departamento. Além disso, será explicado como
desenvolver cada documento, com a informações exigidas pela LGPD.

Passo 3: Elaboração de Plano de Ação
Após a avaliação dos riscos encontrados, deve-se elaborar um plano de ação no
sentido de definir quais riscos deverão ser tratados com prioridade e quais medidas
serão tomadas.
Sua empresa deve definir como gerenciar os riscos das informações. É preciso
de um membro sênior da equipe responsável pelo gerenciamento de riscos à
informação, pela coordenação de procedimentos para mitigá-los e pelo registro e
avaliação de riscos dos ativos de informações.
Onde foi identificado riscos às informações, deve-se criar planos de ação
apropriados para mitigá-los, caso não seja o caso de aceitar os riscos ou de extinguilos.
No módulo 6 será explicado como definir e determinar cada risco e quais ações
precisam ser tomadas para mitigá-lo da maneira mais eficaz possível.

Passo 4: Elaboração de Política de Proteção de Dados
Uma política ajudará a sua empresa a lidar com a proteção de dados de maneira
consistente e a demonstrar a responsabilidade exigida pela LGPD. Pode ser uma
declaração de política independente ou parte de uma política geral da equipe.
A política deve definir claramente sua abordagem à proteção de dados,
juntamente com as responsabilidades pela implementação da política e monitoramento
da conformidade.
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A diretoria deve aprovar a política e a empresa deve publicá-la e comunicá-la a
todos os funcionários. A empresa deve revisar e atualizar a política em intervalos
planejados ou quando necessário para garantir que ela permaneça relevante.
Documentar políticas por si só muitas vezes não é suficiente para fornecer
garantias de que a equipe está aderindo aos processos determinados. Sua empresa deve
garantir um processo para monitorar a conformidade com as políticas de proteção e
segurança de dados. Deve-se testar regularmente as medidas detalhadas nas políticas
para fornecer garantias sobre sua eficácia contínua.
A responsabilidade pelo monitoramento da conformidade com a política deve
ser independente das pessoas que a implementam, para permitir que o monitoramento
seja imparcial. A equipe deve reportar os resultados dos testes de conformidade
regularmente à alta gestão.
No módulo 7 serão tratados todos os temas e questões que deverão conter em
uma política, além de modelos de políticas e cláusulas exigidas. Neste módulo também
será abordado o tema dos direitos dos titulares, além da formalização da relação entre
controladores e operadores.
Além disso, serão disponibilizados diversos modelos de treinamento de
conscientização para funcionários de modo que todos da empresa comecem a entender
a responsabilidade que cada um tem, com a vigência da LGPD, sobre a proteção dos
dados pessoais.

Passo 5: Acompanhamento da Execução
Durante a implementação da Política de Proteção de Dados é fundamental que
haja um acompanhamento interno sobre a eficácia das medidas que estão sendo
tomadas. A adoção de indicadores e frameworks para ajudar no controle e
planejamento das medidas é necessário.
No módulo 8 serão explicados os indicadores de acompanhamento, definição de
metas e modelos de frameworks para controle e planejamento.

Passo 6: Auditorias
Após a adequação completa à LGPD será sempre necessário que haja revisão de
todos os processos alterados, documentos formulados, treinamentos realizados, de
modo que a empresa esteja periodicamente atualizando suas medidas de proteção de
dados pessoais.

11

Na auditoria é necessário adotar três medidas:
(I) verificar (II) revisar; e (III) ajustar
No módulo 9 serão disponibilizados documentos e modelos de revisão de
processos e procedimentos com a finalidade de verificar se a implementação está sendo
efetiva e se as pessoas estão cumprindo.

Módulo 10
Este último módulo tem por objeto as questões jurídicas-documentais. Diversos
modelos de documentos, cláusulas, contratos, termos, ferramentas, relatórios e
avaliações serão explicados e disponibilizados para que a adequação à LGPD seja
colocada em prática de maneira simples e fácil.
Documentos exigidos pela LGPD, tais como:
I.
II.
III.
IV.
V.

Avaliação Sistemática de Impactos e Riscos à Privacidade;
Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais;
Legítimo interesse;
Notificação de Incidentes de Segurança; e
Programa de Governança.

Documentos para cumprir com os direitos do titular, tais como:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Petição de acesso, correção e eliminação de dados;
Portabilidade dos dados;
Informações sobre o tratamento de dados;
Políticas de Privacidades;
Termos e Condições de Uso;
Transferência de Dados; e
Dados de menores de idade.

Documentos para formalizar a relação entre controladores e operadores:
I.
II.
III.
IV.

Cláusulas necessárias;
Governança Corporativa;
Definição de responsabilidades; e
Direito de regresso.

Dentre outros documentos necessários para que as obrigações previstas na
LGPD sejam cumpridas integralmente.
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PASSO 1
Mobilização
e
Planejamento
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4. PASSO 1 – MOBILIZAÇÃO E PLANEJAMENTO
A responsabilização e prestação de contas é um dos princípios previstos na
LGPD, e exige a demonstração, pela empresa, de adoção de medidas eficazes e capazes
de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados
pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.
Há várias medidas que sua empresa pode e, em alguns casos, deve adotar,
incluindo:
I. adoção e implementação de políticas de proteção de dados;
II. adoção de uma abordagem de “proteção de dados por design e padrão”;
III. formalização de contratos escritos com empresas que tratam os dados
pessoais em seu nome;
IV. manutenção da documentação de suas atividades de tratamento;
V. implementação de medidas de segurança apropriadas;
VI. registro e, quando necessário, o reporte de incidentes de segurança;
VII. realização de avaliações de impacto na proteção de dados quando o uso de
dados pessoais possa resultar em alto risco para os interesses dos indivíduos;
VIII. nomeação de um responsável pela proteção de dados; e
IX. aderência aos códigos de conduta.
Além disso, se sua empresa implementar uma estrutura de gerenciamento de
privacidade, poderá ajudá-la a incorporar suas medidas de responsabilidade e criar uma
cultura de privacidade em toda a empresa. Ser responsável pode ajudar sua empresa a
criar confiança com os funcionários e consumidores, além de mitigar as ações de
fiscalização.
4.a. Compromisso da Diretoria
Para que sua empresa consiga implementar normas de proteção de dados
pessoais de maneira efetiva é fundamental contar com o compromisso da
Diretoria neste sentido.
Sendo assim, seguem algumas questões que a Diretoria deverá assumir
como prioridade na implementação de um Programa de Proteção de Dados:
I. assumir a responsabilidade de cumprir com a LGPD, no mais alto nível de
gerenciamento e em toda a empresa; e
II. manter documentado e arquivado as medidas tomadas para cumprimento
da LGPD.
A melhor maneira de formalizar o compromisso assumido é publicar uma
Carta da Diretoria explicando sobre a importância da LGPD e assumindo a
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responsabilidade de implementar um Programa de Proteção de Dados,
começando com a Diretoria.
Quem trabalha com “compliance” sabe que um Programa de Compliance
só se torna efetivo quando feito “Top Down”, ou seja, de cima para baixo. Se a
Diretoria não “abraçar” a implementação do Programa de Proteção de Dados,
então este só será realizado no papel, será só mais um certificado na parede, sem
qualquer efetividade.
Neste cenário, não basta a apresentação do certificado de papel na parede
para comprovar que a empresa esta em conformidade com a LGPD. O mero
papel não é capaz de inibir uma sanção ou mitigar risco. Mais do isso, é
necessário comprovar que o Programa de Proteção de Dados é efetivo e está
sendo cumprido.
( MODELO DE CARTA DE COMPROMISSO DA DIRETORIA )
4.b. Nomeação do Encarregado
A LGPD diz que a empresa controladora deverá indicar um Encarregado
pelo tratamento de dados pessoais. Mas, quais as qualidades o Encarregado deve
ter?
É importante que o Encarregado possua experiência e conhecimento
especializado da LGPD. Não há especificação de credenciais necessárias para
um Encarregado, porém deve-se levar em consideração o nível de proteção
exigido pelos dados pessoais.
Assim, onde o tratamento de dados pessoais é particularmente complexo
ou arriscado, o conhecimento e as habilidades do Encarregado devem ser
correspondentemente avançadas o suficiente para fornecer uma supervisão
eficaz.
Seria uma vantagem para o Encarregado também ter um bom
conhecimento dos setores a serem verificados, bem como suas necessidade de
proteção de dados e atividades de tratamento. Recomenda-se que o Encarregado
seja um profissional interno da empresa e que já tenha conhecimento prévio de
gestão e que tenha facilidade em lidar com pessoas.
Uma vez nomeado o Encarregado, sua identidade e as suas informações
de contato deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva,
preferencialmente no site da empresa.
( MODELO DE CARTA DE NOMEAÇÃO DO ENCARREGADO )
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As atividades do Encarregado consistem em, de acordo com a LGPD:
I. aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos
e adotar providências;
II. receber comunicações da Autoridade Nacional e adotar providências;
III. orientar os funcionários e os contratados da empresa a respeito das práticas
a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e
IV. executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou
estabelecidas em normas complementares.
4.c. Iniciação do Programa
Assumir a responsabilidade pelo que sua empresa faz com os dados
pessoais e demonstrar as etapas que sua empresa tomou para proteger os direitos
das pessoas não apenas resulta em uma melhor conformidade legal, mas também
oferece uma vantagem competitiva no mercado.
A prestação de contas é uma oportunidade real para sua empresa mostrar
e provar como respeita a privacidade das pessoas. Isso pode ajudá-la a
desenvolver e manter a confiança das pessoas.
Além disso, se algo der errado, ser capaz de mostrar que sua empresa
considerou ativamente os riscos e implementou medidas e salvaguardas pode
ajudar a mitigar qualquer ação de responsabilização da empresa. Por outro lado,
se sua empresa não puder mostrar boas práticas de proteção de dados, isso poderá
deixá-la aberta a multas e danos à reputação.
Para iniciar a execução do Programa de Proteção de Dados deve-se já
definir o grupo de profissionais que será responsável pela implementação desse
Programa (o “Comitê”). Importante destacar que toda deliberação tomada por
este Comitê seja formalizada em uma Ata de Reunião, para que fique registrada
toda decisão tomada.
( MODELO DE ATA DE REUNIÃO )
4.d. Workshop Inicial de Conscientização
A empresa deve iniciar a implementação do Programa de Proteção de
Dados com uma apresentação inicial sobre a LGPD, seus conceitos, implicações
e consequências para a Diretoria e os funcionários de modo que todos comecem
a ter acesso a essa nova obrigação legal.
( MODELO DE APRESENTAÇÃO DO WORKSHOP )
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Como é fundamental documentar todas as atividades realizadas pela
empresa no que tange à execução de um Programa de Proteção de Dados, é
necessário que o invite para o Workshop seja feito via e-mail, ou mediante
comunicado oficial e pessoal a todos os colaboradores da empresa. Ainda,
quando da realização do Workshop, é necessário que seja registrado e
armazenada a lista de presença dos funcionários e Diretores que compareceram
no Workshop.
( MODELO DE INVITE PARA O WORKSHOP )
( MODELO DE LISTA DE PRESENÇA DO WORKSHOP )
Após a realização do Workshop inicial é fundamental entregar para os
participantes um Certificado de Participação do Workshop para que fique
documentado que a empresa promove ações de conscientização sobre a LGPD.
( MODELO DE CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO DO WORKSHOP )
Para finalizar este passo, recomenda-se que um Guia sobre a LGPD seja
entregue para todos os participantes do Workshop de modo que comecem a se
familiarizar sobre o tema e conscientizar sobre suas obrigações e direitos,
especialmente em relação ao tratamento dos dados pessoais.
( MODELO DE GUIA SOBRE A LGPD )
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Mapeamento
e
Análise de Riscos
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5. PASSO 2 – MAPEAMENTO E ANÁLISE DE RISCOS
Um risco não pode ser gerenciado se não for conhecido, logo a identificação dos
riscos é um passo fundamental a ser dado e um fator crítico de sucesso para o
gerenciamento de riscos.
Todo risco é composto de uma causa incerta e um efeito. A dúvida que surge é
então a seguinte: é possível identificar se os elementos descritos são a causa ou efeito
de um risco?
Descrever os riscos corretamente é, portanto, de extrema importância para os
processos de medição dos riscos, pois a causa dará origem a uma probabilidade, e o
efeito gerará um impacto nos objetivos.
Nesse sentido, existem diversas técnicas ou formas de se identificar riscos que
podem ser utilizadas de forma adequada e no contexto apropriado, pois, dependendo
da situação e dos objetivos que se pretende atingir, uma técnica pode ser mais eficiente
que a outra.
No caso de identificação de riscos no uso de dados pessoais, a técnica indicada
é a entrevista.
5.a. Entrevistas Individuais
A entrevista é uma técnica utilizada para extrair opiniões de pessoas com
profundo conhecimento em um assunto específico. Nesse caso, um ou mais membros
da equipe entrevistam uma ou mais pessoas, buscando informações desconhecidas.
Entrevistas são a forma mais eficaz de se obter um entendimento global das
questões operacionais e de negócios, além de identificar oportunidades de melhoria e
permitir desenvolver relacionamentos para coleta de dados adicionais ou para ganhar
outras perspectivas ao longo do estudo.
Entrevistas bem sucedidas requerem preparação cuidadosa. A abordagem deve
ser definida com objetivos claros, com parâmetros estabelecidos e informações sobre
o background do entrevistado. O guia de entrevista desenvolvido deve conter perguntas
elaboradas para obter produtos desejados, linguagem conversacional, linguagem
positiva, não ameaçadora e organizado em fluxo lógico.
( GUIA DE DOCUMENTOS )
( MODELO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS )
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No início da entrevista, deve-se informar ao entrevistado sobre o assunto que
será tratado e, em seguida, fazer as perguntas em blocos, separando-as por assuntos.
As melhores práticas para maximizar o valor das discussões são:
• Entenda o objetivo da entrevista no contexto do estudo = identificar o
fluxograma dos dados pessoais naquele departamento;
• Informe-se suficientemente antes da entrevista para poder entender a
perspectiva do entrevistado e escutar bem o conteúdo;
• Evite questões dirigidas que somente confirmam seu pensamento, opiniões e
ideias;
• Use linguagem apropriada, evite jargões e abreviaturas que possam prejudicar
a comunicação;
•
Tome notas durante as entrevistas e as complemente logo após cada
entrevista;
• Repasse a entrevista com o entrevistado ao seu final para evitar mal
entendidos e erros;
• Questione profundamente para evitar respostas superficiais;
• Encerre a entrevista cuidadosamente para permitir discussões futuras; e
• Resuma suas conclusões, fatos etc. de forma eficaz para que os seus
companheiros de equipe possam compartilhar de seu conhecimento.
( FORMULÁRIO DE CAPTAÇÃO DE DADOS PESSOAIS )
5.b. Verificação do Ciclo de Vida dos Dados Pessoais
O objeto das entrevistas a serem realizadas é verificar quais tipos de dados
pessoais são tratados, e qual o ciclo de vida destes dentro da empresa.
Por intermédio das entrevistas, foi criado o Formulário de Captação de Dados
Pessoais com a finalidade de verificar a circulação de diferentes tipos de dados
pessoais, levando em consideração o seguinte fluxograma:
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Para conseguir mapear o ciclo de vida de um dado pessoal é fundamental
identificar a forma de coleta (como esse dado ingressa na empresa), os tipos de
tratamento realizados (para verificar esses tratamentos, vide pág. 6) e como esse dado
é extinto da empresa.
( DESCUBRA AS INFORMAÇÕES QUE SUA EMPRESA POSSUI )
5.c. Identificação dos Fluxos de Dados Pessoais nos Processos
Um processo é qualquer sequência de atividades relacionadas para realizar um
trabalho. O mapeamento de um processo é o conhecimento e a análise dos processos e
seus relacionamentos com os dados estruturados em uma visão “top-down”, até um
nível que permita sua perfeita compreensão.
Durante as entrevistas, o entrevistador deve começar a identificar o fluxo dos
dados pessoais que transitam naquele departamento da empresa por meio da técnica de
mapeamento do processo/atividade realizada.
A seguir, passasse a explicar os 10 passos para mapear um processo:
1) Identificar os objetivos do processo
Os objetivos do processo estão relacionados com a razão de existir o
processo, com o papel que ele exerce no sistema global da empresa. Entender os
objetivos do processo é fundamental para avaliar o quanto o processo valor, bem
como para classificar e selecionar o correto tratamento a ele.
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No caso da LGPD, é importante identificar os objetivos do processo com
foco na utilização dos dados pessoais. Ou seja, qual o objetivo de solicitar dados
pessoais e como esses dados irão transitar durante o processo verificado?
2) Identificar as saídas do processo:
Saídas são produtos ou serviços produzidos por um processo. Saídas podem
ser físicas ou por meio de informações. Em relação à LGPD é fundamental
identificar qual a saída dos dados pessoais de um processo, ou seja, quem é o
cliente que irá receber os dados e por quê.
3) Identificar os clientes do processo:
O cliente é aquele que recebe ou usa uma saída de um processo. Existem
duas classificações de clientes na maioria dos processos:
•
•

Cliente interno é empregado ou departamento da empresa; e
Cliente externo é o indivíduo ou empresa fora da organização.

4) Identificar as entradas e componentes do processo:
Entradas são itens físicos ou informações que são mudados pelo processo. Já
os componentes do processo são os recursos que fazem ou auxiliam a
transformação das entradas em saídas, tais como: a) recursos humanos; b)
materiais; c) tecnologia; d) métodos etc.
No que tange à LGPD é fundamental identificar quais são os dados pessoais
coletados, que seriam as entradas, e quais componentes são utilizados, como um
sistema no qual as informações são inseridas para resultar em um relatório que
contenha dados pessoais.
5) Identificar os fornecedores do processo:
Fornecedores são os provedores se serviços. As entradas que eles entregam
permitem o início das atividades do trabalho. Existem duas categorias de
fornecedores:
•
•

Fornecedores externos, que vendem serviços para uma empresa; e
Fornecedores internos: pessoas na empresa que fornecem informação para
um processo interno.
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No caso específico, os fornecedores podem ser os próprios clientes ao
fornecer seus dados pessoais para dar início ao serviço, ou outra empresa e até
mesmo outro departamento.
6) Determinar os limites do processo:
Os pontos onde os processos iniciam e terminam definem os limites. O ponto
de início do processo se dá quando entradas são recebidas de um fornecedor, e
onde as pessoas que fazem o trabalho passam a ter controle do processo.
O ponto final do processo é quando a saída e o controle do processo passam
a um cliente interno ou externo.
7) Documentar o processo atual:
As informações obtidas sobre o processo devem ser colocadas no papel. O
processo documentado deve ser revisado por todos os envolvidos para garantir
que as informações estão corretas e que não faltam informações.
O modelo utilizado para documentação de processos é o fluxograma. Esta
metodologia tem várias variantes e ferramentas; deve-se escolher a metodologia
a ser utilizada e a ferramenta.
8) Identificar melhorias necessárias ao processo:
Deve-se identificar qual a missão do processo para avaliar se não está
fazendo demais ou de menos. O importante é obter resultados com eficiência e
eficácia. Durante a identificação das diversas atividades do processo deve já
identificar problemas e não conformidades a serem corrigidos.
Os problemas identificados devem ser priorizados e soluções para eles
devem ser pesquisadas.
9) Entrar em consenso sobre melhorias a serem aplicadas ao processo:
Em função dos objetivos do processo deve escolher as soluções que mais
foquem em atingir resultados. As soluções identificadas devem ser debatidas
com os envolvidos no processo até que se obtenha consenso.
Um plano de ação deve ser elaborado no modelo 5W2H para implantação
das soluções. As ações planejadas devem ser acompanhadas para se garantir que
realmente sejam implantadas e eficazes.
23

10) Documentar o processo revisado:
O processo revisado deve ser documentado e aprovado pelos envolvidos. As
ferramentas e metodologia utilizadas podem ser diferentes da documentação
inicial caso tenha percebido que outra metodologia ou ferramenta é mais
adequada. Os processos devem ter conexões entre eles claramente identificadas.
( IDENTIFIQUE OS ATIVOS DAS INFORMAÇÕES )
( MODELO DE REGISTRO DE ATIVOS )
Ferramenta fluxograma para mapeamento de processos
• Macrofluxos: cria uma simples fotografia de um processo usando dois níveis de
detalhe. O primeiro nível captura os maiores passos no processo, e o segundo
nível lista os subpassos que estão dentro de cada passo maior; e
• Fluxos detalhados: mostram todos os passos do processo numa ordem
sequencial. São usados para ilustrar o fluxo dos processos, pontos de decisão,
atrasos e retrabalho.
O Fluxograma é uma ilustração sequencial de todas as etapas de um processo,
mostrando como cada etapa é relacionada. Como ferramenta de análise de processos,
o fluxograma apresenta vantagens que o qualificam como eficaz no trabalho a que se
propõe: a) é uma ferramenta gráfica; b) permite uma visão global de todo o processo
analisado; c) mostra oportunidades de aperfeiçoamento no processo com clareza; d)
define exatamente o pessoal envolvido nas atividades do processo; e) as informações
sobre o processo são mais claras; e f) permite fixar limites com maior facilidade.
Diagnosticar Processos
O diagnóstico é um processo de 4 passos:
1) Mapear o processo: fluxograma, sistema de apoio e descrição das tarefas.
2) Analisar a estrutura funcional: âmbito de controle; níveis gerenciais e
alocação de tempo.
3) Determinar as características do desempenho atual: tempo de ciclo, níveis de
serviço, qualidade e custo.
4) Identificar carga de trabalho: determinantes, causas atuais e lacunas de
desempenho.
Em geral um processo deve ser mapeado no nível mais alto, consistente com a
atual hipótese de onde ocorrem falhas de desempenho.

24

Metodologia do Projeto BPM
O BPM (Business Process Management) é uma categoria de sistema focada em
acompanhamento de performance. O BPM define, possibilita e gerencia a troca de
informações da empresa através da visão semântica dos processos de negócio que
envolvem empregados, clientes, parceiros, aplicações e banco de dados.
ESTRUTURA DE UM PROJETO

5.d. Identificação dos Riscos nos Processos
Após mapear cada processo e atividade realizada nos departamentos, passa-se a
identificar os riscos existentes. No caso da LGPD, os riscos a serem identificados são
aqueles relacionados à segurança do dado pessoal, quais atividades ou processos são
vulneráveis: I) em manter o dado pessoal protegido, seja no meio eletrônico ou físico;
II) em não manter registro de usuários no sistema, para conseguir verificar se o dado
foi vazado pela minha empresa ou não; III) controle de acessos no sistema; IV) em
contar com as melhores práticas sobre a segurança da informação; etc.
Não há uma forma padronizada de categorizar os riscos. Isso dependerá do
projeto, da empresa e da escolha feita pela equipe envolvida.
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Ao final do processo de identificação dos riscos, é importante que se crie um
documento, uma planilha ou qualquer outro instrumento para registrar o que foi
identificado durante o processo.
Para fins deste documento, consideram-se os seguintes conceitos:
•
Processo: conjunto de ações e atividades inter-relacionadas, que são
executadas para alcançar produto, resultado ou serviço predefinido;
•
Risco: possibilidade de ocorrência de um evento que tenha impacto no
atingimento dos objetivos da organização;
•
Risco inerente: risco a que uma organização está exposta sem considerar
quaisquer medidas de controle que possam reduzir a probabilidade de sua
ocorrência ou seu impacto;
•
Risco residual: risco a que uma organização está exposta após a
implementação de medidas de controle para o tratamento do risco;
•
Gestão de riscos: arquitetura (princípios, objetivos, estrutura,
competências e processo) necessária para se gerenciar riscos eficazmente; e
•
Gerenciamento de risco: processo para identificar, avaliar, administrar e
controlar potenciais eventos ou situações e fornecer segurança razoável no
alcance dos objetivos organizacionais.
Para a avaliação do risco, considerou-se os riscos operacionais da atividade. Os
riscos operacionais consistem em eventos que podem comprometer as atividades da
empresa, normalmente associados às falhas, deficiência ou inadequação de processos
internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.
Para eventos identificados e analisados como riscos do processo, deve-se indicar:
•

Causas: motivos que podem promover a ocorrência do risco; e

•

Consequências: resultados do risco que afetam os objetivos.
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5.e. Identificação das Bases Legais
Durante as entrevistas, é fundamental verificar se o motivo da coleta do dado
pessoal encontra-se base legal (Art. 7° da LGPD) para tanto. Existem dez bases legais
para o tratamento de dados. Nenhuma base legal é melhor ou mais importante do que
a outra, mas sim é a mais adequada.
A base legal mais apropriada a ser usada dependerá do seu objetivo. Além das
bases legais, deve-se observar a boa-fé e os seguintes princípios (Art. 6° da LGPD):
finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência,
segurança, prevenção, não discriminação; e responsabilização e prestação de contas.
É necessário determinar a sua base legal antes de iniciar o tratamento de dados
pessoais e documentá-la. Sua política de privacidade deve incluir sua base legal para o
tratamento de dados pessoais, bem como as finalidades deste tratamento.
Se sua empresa trata dados pessoais sensíveis, também será necessário
identificar as bases legais específicas e uma condição adicional sobre o tratamento
desse tipo de dado pessoal.
A documentação da base legal aplicada ajuda a demonstrar que a empresa está
em conformidade. Além disso, é importante incluir informações sobre os propósitos do
tratamento de dados nas Políticas de Privacidade.
Como é definido qual a base legal se aplica a minha empresa? Isso depende dos
objetivos específicos e do contexto do tratamento. Deve-se pensar por que deseja tratar
os dados pessoais e considerar qual base legal se aplica melhor nas circunstâncias.
Se considerar que mais de uma base se aplica, nesse caso, deve-se identificar e
documentar todas desde o início. Não se deve adotar uma abordagem única, já que
nenhuma base deve ser vista como melhor, mais segura ou mais importante que as
outras, e não há hierarquia na ordem da lista da LGPD.
Várias bases legais estão relacionadas a um objetivo específico, uma obrigação
legal, execução de um contrato, proteção da vida, ou tutela da vida. Se estiver tratando
dados pessoas para esses fins, a base legal apropriada poderá ser óbvia, portanto, é
deve-se primeiro.
Em outros casos, é provável que escolha entre utilizar o legítimo interesse ou o
consentimento. Neste cenário, é necessário pensar no contexto mais amplo, incluindo:
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I
quem se beneficia do tratamento?
II
as pessoas esperam que esse tratamento ocorra?
III
qual o seu relacionamento com a pessoa?
IV está em uma posição de poder sobre o titular dos dados?
V
qual o impacto do tratamento de dados no titular?
VI eles são vulneráveis?
VII o titular em questão pode se opor?
VIII o titular pode interromper o tratamento de dados a qualquer momento
mediante solicitação?
Pode-se preferir considerar os legítimos interesses como sua base legal se desejar
manter o controle sobre o tratamento de dados e assumir a responsabilidade de
demonstrar que está alinhado com as expectativas razoáveis das pessoas e não teria um
impacto injustificado sobre elas.
Por outro lado, se preferir dar as pessoas total controle e responsabilidade por
seus dados (incluindo a capacidade de mudar de ideia sobre se eles podem continuar
sendo tratados), considere escolher o consentimento das pessoas.
( GUIA DE BASE LEGAL PARA TRATAMENTO )
( GUIA DE DADOS DE CATEGORIA ESPECIAL )
5.f. Documentação do Ciclo
É fundamental documentar todo o mapeamento e análise realizada no ambiente
da Empresa para fins de prova de adequação à LGPD. Por essa razão, a Start Comply
resolveu disponibilizar grande parte dos documentos necessários para essa finalidade.
Conforme dito nos itens anteriores, o ponto inicial de qualquer Programa de
Proteção de Dados é identificar o ciclo de vida dos dados pessoais, seguindo o caminho
a seguir:
✓ Coleta dos dados pessoais: esse é a primeira ação a ser identificada, como o dado
pessoal ingressa na posse da Empresa, por qual meio e quais dados;
✓ Tratamento dos dados pessoais: em segundo lugar é importante identificar qual
o embasamento legal que justifica a Empresa ter solicitado aquele dado pessoal.
Após a verificação do embasamento legal, é necessário verificar se os princípios
da LGPD estão sendo observados;
✓ Local de armazenagem dos dados pessoais: em terceiro lugar, é importante
identificar todos os meios digitais e físicos ficam registrados e armazenados os
dados pessoais;
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✓ Salvaguardas dos dados pessoais: em quarto lugar, é necessário identificar e
documentar quais são os meios tecnológicos e físicos que garante a segurança e
privacidade desses dados pessoais, há controle de acesso? O sistema consegue
registrar quem acessou, alterou, extraiu e deletou os dados pessoais? Os meios
de segurança conseguem impedir que terceiros invadam o sistema;
✓ Período de tratamento dos dados pessoais: em quinto lugar, a Empresa precisa
definir um período para o tratamento de dados e deixar claro para seu titular. A
Empresa não pode armazenar eternamente esses dados, geralmente o período é
definido por lei, ou o costume local ou da atividade em si já tem definido esse
período;
✓ Modo de descarte: por fim, deve-se prever o modo adequado de descarte,
extinção, exclusão ou eliminação dos dados pessoais, seja por meio digital ou
meio físico.
Para iniciar um projeto desse porte é imprescindível que a pessoa responsável
conheça o funcionamento da Empresa de modo que saiba exatamente por quais meios
digitais e físicos os dados pessoais transitam, se estes são compartilhados com
terceiros, se os dados ficam armazenado em servidor de outra empresa, se esta empresa
está adequada à LGPD, se o sistema que a Empresa utiliza já está adequada à LGPD.
É fundamental começar a analisar a situação como um todo e quais reflexos e
responsabilidades a Empresa assumirá se esses pontos não forem observados.
( REGISTRO DE ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO )
(MAPEAMENTO DE FLUXO DE DADOS)
5.g. Avaliação dos Gatilhos
Conforme já explicado anteriormente, todo risco é composto de uma causa
incerta e um efeito. Neste sentido, o gatilho a ser identificado na análise de risco seria
a causa incerta.

RISCO
CAUSA
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EFEITO

Por isso, ao identificar riscos, é importante: identificar, de forma completa, os
potenciais eventos de risco, utilizando uma abordagem estruturada; reduzir a
ambiguidade do risco; e descrever a causa do risco.
É fundamental que na identificação dos gatilhos existentes a sua empresa realize
o gerenciamento de riscos da seguinte forma:

PLANEJAR

ANALISAR

IDENTIFICAR

CONTROLAR

RESPONDER

Após ocorrer o planejamento do Projeto de Implantação de um Programa de
Proteção de Dados, conforme já explicado no Módulo 3. Passa-se a mapear e identificar
os riscos existentes na empresa.
No Módulo 4 foram explicados os pressupostos essenciais para se ter em mente
no momento da entrevista individual, com a finalidade de coletar informações sobre a
empresa, tais como:
(I)
(II)
(III)
(IV)

Quais dados pessoais são coletados;
Qual o embasamento legal para cada dado coletado;
Os princípios da LGPD estão sendo observados na coleta dos dados; e
Como realizar o mapeamento dos processos existentes.

Sendo assim, e com os dados já coletados, passa-se a analisar os riscos de cada
atividade, procedimento e processo identificado.
Para identificar um risco é importante saber os eventos potenciais que causam o
risco, utilizando uma abordagem estruturada como a EAR (Estrutura Analítica de
Riscos):
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RISCOS
IDENTIFICADOS

ANALISAR LISTA

AGRUPAR POR
AFINIDADE

NOMEAR
CATEGORIAS

CRIAR EAR

ENTREVISTAS
INDIVIDUAIS

DESCRIÇÃO DOS
RISCOS

CATEGORIZAÇÃO

AGRUPAR
CONSIDERANDO
O EFEITO

LISTA DE RISCOS
CATEGORIZADOS

AGRUPAR RISCOS
POR AFINIDADE

AGRUPAR
CONSIDERANDO A
CAUSA

Após essa breve explicação sobre identificação de riscos e gatilhos, é importante
ter em mente que os riscos a serem mapeados, bem como os gatilhos a serem
identificados são aquelas ações/atividades/procedimentos/processos que de certo modo
pode colocar sua empresa em risco no que tange à violação da LGPD.
Em relação à responsabilidade da empresa, os artigos 42 e seguintes da LGPD
determinam diversas obrigações e condições que as empresas devem tomar cuidado.
Por essa razão, ao identificar a causa de um risco é fundamental que sempre tenha em
mente se o efeito dessa causa violará as obrigações previstas na LGPD.
O art. 42 da LGPD determina que se a empresa, em razão do exercício de
atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral,
individual ou coletivo, em violação à LGPD, é obrigação dessa empresa repará-lo.
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Neste sentido, se um funcionário enviar um e-mail que contém dados pessoais
de um cliente para um e-mail errado, então é uma causa de risco. Se o objeto desse
e-mail trata de dados pessoais de uma pessoa famosa e foi enviado para o e-mail de
algum jornalista, então a consequência é seríssima. O nível de risco, nessa situação
é grave.
Por outro lado, se o e-mail enviado por engano foi para o filho do funcionário,
então o risco é controlado, já que bastaria o funcionário pedir ao seu filho que
deletasse o e-mail. Nesse caso, o nível de risco é baixo.
Outro ponto a ser considerado é se em virtude de falta de segurança tecnológica
terceiros consigam acessar o sistema, pastas sigilosas, ter acesso a dados pessoais de
posse da empresa, e, em razão dessa captura de dados ocasionar um grave dano aos
clientes por exemplo. Nesse caso, o nível de risco, por não possuir segurança
tecnológica, é alto.
Por outro lado, se o modo de invasão ao sistema da empresa é algo inédito e que
a segurança da informação adotada pela empresa não foi suficiente, então deve-se
observar o artigo 44 da LGPD, qual seja:
Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de
observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele
pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo pelo qual é realizado;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi
realizado.
Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança
dos dados o controlador ou o operador que, ao deixar de adotar as medidas de
segurança previstas no art. 46 desta Lei, der causa ao dano.
Isto posto, é fundamental analisar, identificar e classificar os riscos e sempre
documentar tudo o que foi feito para comprovar que todas as medidas essenciais foram
tomadas e os riscos verificados estão sendo monitorados e, quando possível, tratados.
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5.h. Matriz de Riscos
Uma vez analisadas as causas, consequências e impactos de um risco, é
necessário realizar o preenchimento da Matriz de Risco, que gerará um mapa de calor,
que nada mais é do que a multiplicação entre a probabilidade de ocorrer o evento
danoso e o impacto que o evento pode vir a causar dentro da organização.
As técnicas aqui tratadas são baseadas na matriz de riscos utilizada pela
Advocacia Geral da União.
Diante disso, utiliza-se a seguinte métrica:

ESCALA DE IMPACTO

IMAGEM E REPUTAÇÃO

Catastrófico para o negócio afetando imagem e reputação em todos os
10

EXTREMO

níveis, exigindo Gerenciamento de Crises e/ou Desastres. Forte clamor da
opinião pública

8

ALTO

5

MÉDIO

2

BAIXO

1

MUITO
BAIXO

Gravíssimo, comprometendo a imagem da organização e/ou de executivos,
exigindo Gerenciamento de Crises imediato

Grave, comprometendo a imagem e reputação, porém sem graves
consequências, podendo ser contornado de forma mais simples

Significativo, envolvendo a imagem da empresa, parceiros e/ou executivos

Importante, podendo ser gerenciado de forma mais operacional
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TABELA DE
PROBABILIDADES

PROBABILIDADE DE OCORRER

VULNERABILIDADE (EXPOSIÇÃO)

Totalmente factível devido ao

Nenhum controle ou mitigação

cenário atual

existente

10

EXTREMA

8

ALTA

Factível devido ao cenário atual

5

MÉDIA

Pode ocorrer a qualquer momento

2

BAIXA

Ocorrência seria um acaso

MUITO

Ocorrência pouco provável, pois as

Controles efetivos e com medição

BAIXA

ameaças sequer existem

em dia

1

Existem controles, porém não estão
efetivos
Controles existentes, porém muitos
são inefetivos.
Controles oferecem efetividade e
poderiam falhar

Assim, considerando as métricas acima adotadas, o Mapa de Calor a ser
considerado para o tipo de risco a ser constatado será o abaixo:

PROBABILIDADE

MAPA DE CALOR – RISCOS
EXTREMO

10

20

50

80

100

ALTA

8

16

40

64

80

MÉDIA

5

10

25

40

50

BAIXA

2

4

10

16

20

1

2

5

8

10

BAIXO

MÉDIO

ALTO

EXTREMO

MUITO
BAIXA

MUITO
BAIXO

IMPACTO

Sendo assim, para cada evento de risco identificado deverá ser descrito sua causa
e consequência, considerando a probabilidade dessa causa ocorrer e seu impacto nesse
cenário e, assim, é feita a Matriz de Risco.
( PLANILHA DA MATRIZ DE RISCO )
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5.i. Avaliação de Conformidade
Com a realização das entrevistas individuais, é possível verificar o nível de
conformidade que a empresa está hoje, sem aplicação de qualquer medida de
adequação. Por meio da Ferramenta de Avaliação de Lacunas LGPD é possível
constatar o quão adequada sua empresa está.
( FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DE LACUNAS LGPD )
( EVIDÊNCIA DE CONFORMIDADE )
Com os documentos acima é possível verificar se sua empresa cumpre com os
123 requisitos, aproximadamente, que a LGPD exige e apresenta seu Grau de
Conformidade atual.
A avaliação de conformidade é dividida pelos Capítulos da LGPD, ou seja, em
10 partes, desconsiderando os Capítulos que tratam do Tratamento de Dados Pessoais
pelo Poder Público (Capítulo IV), da Fiscalização (Capítulo VIII), da ANPD e do
Conselho (Capítulo IX).
Dentre os Capítulos da LGPD a serem considerados, são divididos os requisitos
que a empresa tem que cumprir. A empresa deve optar por: se está adequada; não está
adequada; ou se aquele requisito não se aplica.

Número de Requisitos

Após preenchidos os requisitos, é possível verificar o Resultado de Adequação
mediante a quantidade de requisitos que estão sendo cumpridos. Com este resultado é
gerado o Gráfico de Conformidade, o Percentual de Conformidade e o Percentual de
Radar de Conformidade, conforme exemplo a seguir:
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Nível de Conformidade com a LGPD

Capítulos da LGPD

Número de requisitos aplicáveis

Número de requisitos aplicáveis atendidos
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Porcentagem de Conformidade com a LGPD
Porcentagem de Requisitos Atendidos

100%

90%
80%
70%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Capítulos da LGPD

Percentual de Conformidade com a LGPD
Radar Gráfico

CAPÍTULO X - Disposiçãoe
Finais e Transitórias

CAPÍTULO I - Disposições
Preliminares
40%
30%

CAPÍTULO II - Do Tratamento
de Dados Pessoais

20%

CAPÍTULO IX - Da ANDP e do
Conselho Nacional de Proteção
de Dados Pessoais

CAPÍTULO III - Dos Direitos do
Titular

10%
0%

CAPÍTULO IV - Do Tratamento
de Dados Pessoais pelo Poder
Público

CAPÍTULO VIII - Da Fiscalização

CAPÍTULO VII - Da Segurança e
das Boas Práticas

CAPÍTULO V - Da Transferência
Internacional de Dados

CAPÍTULO VI - Dos Agentes de
Tratamento de Dados Pessoais
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5.j. Relatório de Avaliação Sistemática
Este relatório refere-se ao exame de conformidade para com a Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais, assim como o resumo das principais práticas adotadas
pela empresa no tratamento dos dados pessoais e demais notas explicativas, além da
análise da matriz de risco das principais práticas adotadas pelos departamentos.
Deve-se constar que as entrevistas, tanto presenciais como as remotas, foram
realizadas durante um certo período. No relatório, deve constar a forma, mais descritiva
possível, do modo que houve a coleta das informações.
Por exemplo, em caso de entrevistas presenciais, deve conter, que as entrevistas
foram presenciais, in loco e, mediante a entrevista de um ou mais funcionários do
departamento.
Ainda, em caso em que houve entrevistas remotas e presenciais, deve-se
explicar, quais departamentos foram remotos e quais presenciais. No mais, como foi
feita essa escolha e quem assim o decidiu.
É necessário constar que para a consecução do objetivo proposto e obtenção de
evidências suficientes, adequadas, relevantes e úteis, foram utilizadas técnicas básicas
de auditoria, quais sejam: entrevistas e indagações verbais.
A fim de quantificar o trabalho realizado, foi utilizada a Ferramenta de Avaliação
de Lacunas LGPD. Esta resume os pontos-chave das seções relevantes do relatório em
questão, destinando-se a trazer visibilidade para os departamentos conformes e não
conformes da empresa, segundo à legislação.
No relatório, a fim de refletir a realidade, ainda deve constar a forma que os
funcionários entrevistos reagiram, como o fato de terem sido solícitos, bem como se
colaboraram com o estudo e análise de risco a ser apresentado no relatório.
Outro ponto de destaque é que a análise de risco deve ser baseada nas
informações transmitidas pelos funcionários, por essa razão a veracidade do estudo e
análise pressupõe a boa-fé absoluta destes.
Estas considerações iniciais do Relatório de Avaliação Sistemática introduzem
o que deve ser levado em consideração no Mapeamento e Análise de Riscos executado.
Neste Relatório é importante iniciar explicando sobre a importância da LGPD, e tratar
sobre como ocorreram as entrevistas, dividindo este tópico nos seguintes subitens:
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Avaliação Sistemática
1.
2.
3.
4.
5.

Avaliação após as Entrevistas realizadas nos Departamentos;
Avaliação dos Departamentos;
Matriz de Risco
Avaliação da Matriz da Risco
Mapeamento e Fluxograma

Após este assunto, pode ser abordada a questão da Evidência de Conformidade
Atual da Empresa, que deve refletir todos os gráficos mencionados no item anterior.
Por fim é importante tratar sobre os principais pontos para Adequação à LGPD,
discorrendo sobre os seguintes pontos:
Adequação à LGPD:
1.
2.
3.
4.
5.

Comprometimento da Alta Administração;
Definição de Funções e Responsabilidades;
Comunicação, Conscientização e Treinamento;
Plano de Ação (será explicado no próximo Módulo); e
Finalização.
(FORMULÁRIO DE AUDITORIA DE DADOS)

( MODELO DE RELATÓRIO DE MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO )
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PASSO 3
Elaboração
de Plano
de Ação
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6.a. Definição do Nível de Risco
Após realizar o Mapeamento dos Processos e a Análise de Risco é importante
definir a política adotada na definição do nível de risco. A Start Comply adota uma
política proporcional, considerando o nível de risco de cada atividade analisada.
Os níveis de risco considerados pela Start Comply são:
✓
✓
✓
✓
✓

Risco Extremo;
Risco Alto;
Risco Médio;
Risco Baixo; e
Muito Baixo.

A definição de cada tipo de risco está explicada no Módulo 5. Para cada atividade
analisada é importante definir o nível de risco correspondente, uma vez que tal nível
baseará a priorização das atividades a serem executadas. Quanto maior o nível do risco,
mais rápida a ação deverá ser adotada.
A partir desse trabalho de análise de risco, será desenvolvido um programa de
resposta. Saber aonde sua empresa quer chegar é fundamental antes de começar
qualquer projeto. E para tornar este caminho mais seguro e factível, fazer um plano de
ação pode ajudar.

6.b Priorização das Atividades
Uma vez identificado cada risco de cada atividade elencada, é necessário analisálo de acordo com sua recomendação correspondente conforme o quadro abaixo:
Recomendações de Prioridade Urgente
Essas recomendações visam tratar riscos que representam riscos claros e imediatos para a capacidade da
empresa de cumprir com os requisitos da LGPD.
Recomendações de Alta Prioridade
Essas recomendações abordam riscos que devem ser enfrentados na primeira oportunidade de mitigar a
possibilidade de violação da LGPD.
Recomendações de Média Prioridade
Essas recomendações abordam riscos de nível médio que podem ser enfrentados em um período mais
longo ou onde alguns controles atenuantes já estão em vigor, mas podem ser aprimorados.
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Recomendações de Baixa Prioridade
Essas recomendações representam aprimoramentos nos controles existentes para garantir que os riscos
de baixo nível sejam totalmente atenuados.

Além de avaliar as recomendações acima, cada atividade/ processo mapeado
deverá ser classificado de acordo com a tabela abaixo:

Cor

Classificação

Definição

Garantia
Alta

Há um alto nível de garantia de que processos e
procedimentos estão implementados e estão fornecendo
conformidade com a proteção de dados pessoais. Foi
identificado apenas um escopo limitado para melhorias
e, como tal, não é esperado que sejam necessárias ações
adicionais significativas para reduzir o risco de não
conformidade com a LGPD.

Garantia
Razoável

Há um nível razoável de garantia de que processos e
procedimentos estão em vigor e estão fornecendo
conformidade com a proteção de dados. Foram
identificadas algumas possibilidades de melhoria para
reduzir o risco de não conformidade com a LGPD.

Garantia
Limitada

Há um nível limitado de garantia de que processos e
procedimentos estão em vigor e estão fornecendo
conformidade com a proteção de dados. Foi identificada
uma margem considerável para melhorias para reduzir
o risco de não conformidade com a LGPD.

Garantia muito Há um nível muito limitado de garantia de que
Limitada
processos e procedimentos estão em vigor e estão
fornecendo conformidade com a proteção de dados. Foi
identificado um risco substancial de que o objetivo da
conformidade com a proteção de dados não seja
alcançado. É necessária ação imediata para melhorar o
ambiente de controle.

Uma vez classificado cada atividade/processo de acordo com seu nível de risco,
passa-se elaborar um Plano de Ação.
( GUIA SOBRE PLANO DE AÇÃO )
( MODELO DE PRIORIZAÇÃO DE ATIVIDADES )
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6.c. Plano de Ação Detalhado
O Plano de Ação funciona como um mapa, e é considerado a melhor maneira de
transformar um objetivo abstrato em uma realidade atingível. Bastante utilizado nas
empresas para atingir metas, o Plano de Ação é útil para que algumas tarefas possam
ser desempenhadas de maneira organizada.
Em suma, um Plano de Ação consiste na quebra de uma meta em objetivos
acionáveis e passos para alcançá-los. Pensar nas etapas é o primeiro passo para
formular seus planos.
( FORMULÁRIO DE PLANO DE AÇÃO )
Um dos mais conhecidos modelos de Plano de Ação é o 5W2H, que foi criado
no Japão por profissionais da indústria automobilística em estudos sobre a qualidade.
Ele se baseia no preenchimento de alguns critérios:
5W:
✓ What (O que será feito?);
✓ Why (Por que será feito?);
✓ Where (Onde será feito?);
✓ When (Quando?); e
✓ Who (Por quem será feito?)
É necessário questionar exaustivamente o porquê dos seus objetivos e ações.
Assim, um bom plano deve deixar claro tudo o que deverá ser feito. Na hora de definir
essas ações, pense em verbos no infinitivo. Da mesma forma, na hora de estabelecer
prazos, busque quebrar as ações de longo prazo em outras menores, para facilitar o
acompanhamento e a medição do seu progresso.
O ideal é realizar pelo menos uma avaliação mensal de como o seu plano está
indo.
2H:
✓ How (Como será feito?); e
✓ How Much (Quanto vai custar?)
É necessário ter alguma clareza sobre como as ações serão realizadas e qual o
custo envolvido.
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A Start Comply utiliza o método 5W2H como base de seu Plano de Ação, bem
como a definição de responsabilidades pela Matriz RACI, que será explicada mais
adiante.
A metodologia PDCA (Plan, Do, Check e Act) também é utilizada pela Start
Comply no que tange à avaliação de esforços em detrimento do resultado esperado. Na
prática o método segue a sequência de quatro letras. Primeiro é necessário identificar
um problema e traçar uma meta para sua resolução, com prazo definido para se chegar
ao resultado esperado.

ACT

PLAN

CHECK

DO

✓ Plan: É a etapa de planejamento das ações que ajudarão a chegar mais perto da
meta. Para começar, localize o problema de maneira objetiva. Em seguida
estabeleça metas, analise causas prováveis do problema e elabore um plano de
ação para resolvê-las;
✓ Do: Execute o plano de ação definido na etapa anterior. Ao longo do caminho
documente as dúvidas, dados e problemas que aparecerem;
✓ Check: Verifique e analise resultados. Compare resultados e dados, liste os
efeitos secundários e verifique a eficácia das ações tomadas. Faça um resumo do
que aconteceu; e
✓ Act: Por fim, incorpore os aprendizados e ajuste possíveis falhas a partir do que
está dando errado. Há mudanças que ainda devem ser feitas? Se sim, já pode
recomeçar o ciclo com um novo ponto de partida.
Em relação à definição de responsabilidades, a Start Comply adota a Matriz
RACI. A Matriz RACI é uma ferramenta visual de fácil utilização que define com
clareza as atribuições, papéis e responsabilidades de cada colaborador nas atividades
de um processo. RACI significa, em inglês, Responsible, Accountable, Consulted e
Informed.
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Cada uma dessas palavras se refere às atribuições e responsabilidades que o
colaborador terá nas tarefas de um processo, no caso, nas tarefas da implementação de
um Programa de Proteção de Dados Pessoais. Entenda melhor:
✓ Responsible (Responsável): é a pessoa efetivamente a cargo de executar essa
tarefa do processo. As entregas terão que ser realizadas por esse colaborador que
é quem põe a mão na massa.
✓ Accountable (Aprovador): a tarefa do processo pode ser iniciada? Ela foi
realizada de forma adequada? Está dentro dos padrões desejados pela empresa?
O aprovador acompanha a realização do processo, dá permissão para que seja
iniciado (em alguns casos) ou aprova o resultado e as entregas. Normalmente é
o dono do processo, um supervisor ou gerente que cumpre esse papel.
✓ Consulted (Consultado): trata-se de uma pessoa que pode contribuir para a
realização do processo. Esse indivíduo pode estar dentro ou fora da empresa e é
consultado para que o processo se realize da melhor forma. Ele dá apoio ao
processo com sua experiência e conhecimento.
✓ Informed (Informado): conforme o processo está em andamento algumas
pessoas precisam ser informadas de sua performance e de suas entregas. Sempre
que alguma atividade gerar consequências importantes para algum dos
envolvidos, ele deve ser incluído na lista de informados.
Segue uma lista que elenca as principais vantagens de utilizar a Matriz RACI
para definir atribuições, papéis e responsabilidades:
(I)
(II)

Facilidade de rastrear responsabilidades;
Ajuda os demais membros do processo a saber a quem se reportar, pedir
ajuda ou cobrar uma entrega;
(III) Evita que um processo fique parado porque alguém deixou de cumprir
uma responsabilidade a ele atribuída;
(IV) Controle formal e documentado de “quem deve fazer o que”;
(V) Estimula a comunicação entre os membros do time, a colaboração e o
trabalho em equipe;
(VI) Divisão clara e objetiva das tarefas dos integrantes do grupo de trabalho;
(VII) Os recursos são alocados na medida certa para cada colaborador; e
(VIII) Evita duplicidade de tarefas.
A forma tradicional para se montar a Matriz RACI é a seguinte:
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1.

2.
3.
4.
5.

Faça uma lista de todas as atividades necessárias para implementação de um
Programa de Proteção de Dados, considerando as informações coletadas para o
Mapeamento e Análise de Risco da empresa;
Faça outra lista, desta vez de todos aqueles que estão envolvidos na
implementação do Programa;
Monte uma tabela com uma linha reservada para cada atividade verificada;
Nessa mesma tabela, crie colunas correspondentes a cada um dos envolvidos no
processo; e
Analise cada atividade e marque com cuidado com uma das letras RACI,
conforme definição acima.
Veja um exemplo de Matriz RACI:

As 6 regras fundamentais de como fazer uma Matriz de responsabilidade RACI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sempre deve haver ao menos um responsável para cada atividade do processo;
Da mesma forma, sempre deve existir ao menos um aprovador para cada tarefa
do processo;
Por outro lado, não pode haver mais de um aprovador para uma mesma atividade
dos processos;
O responsável por uma determinada atividade poderá ser também o seu
aprovador;
Em uma mesma atividade pode haver várias pessoas consultadas e informadas;e
O ideal é haver apenas um responsável para cada atividade. Com isso, evitam-se
processos paralelos ou em duplicidade. Mas caso seja realmente necessário
definir mais de um responsável, a divisão de tarefas de cada um deverá ser clara
e muito bem definida.
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Enfim, um Plano de Ação eficiente é fundamental para alcançar os principais
objetivos da sua empresa, especialmente, na implementação de um Programa de
Proteção de Dados, fracionando ações a longo prazo em pequenos passos e fazendo
avaliações periódicas.
( TABELA DE PLANO DE AÇÃO DETALHADO )
( CONTROLE DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO )
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PASSO 4
Elaboração de Política
de Proteção de Dados
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7.a. Definição do Modelo de Governança
A Controladoria Geral da União, no manual de Responsabilidade Social das
Empresas no Combate à Corrupção, afirma que além de contribuir para a
sustentabilidade e a governança do país, as empresas que adotam medidas de promoção
da integridade e da ética se tornam menos expostas à ocorrência de atos de corrupção.
Sandra Guerra, presidente do conselho do IBGC (Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa) explicou:
“A governança corporativa, em uma forma muito simples, é um sistema
de governar e dirigir a organização em que se leva em consideração princípios
de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.
A boa governança distingue um pouco da gestão, é uma dimensão superior à
gestão, ela considera os interesses de todas as partes interessadas na empresa. O
propósito da governança corporativa é criar valor de longo prazo e isso estar em
equilíbrio para a todas as partes interessadas na empresa. Acionistas,
empregados da empresa, a comunidade onde a empresa está inserida, os
fornecedores, os clientes, há um conjunto de partes interessadas, e você deve
considerar estes interesses ao produzir a geração de valor da empresa.”
São funções da Governança:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Definir o direcionamento estratégico;
Supervisionar a gestão;
Envolver as partes interessadas;
Gerenciar riscos estratégicos;
Gerenciar conflitos internos;
Auditar e avaliar o sistema de gestão e controle; e
Promover a accountability (prestação de contas e responsabilidade) e a
transparência.

Quando falamos de Modelo de Governança no aspecto da Lei Geral de Proteção
de Dados, estamos falando de um tipo de Governança, a Governança de Dados. Em
suma, a Governança de Dados é responsável por gerir os princípios de organizações e
controle de dados e informações. Esta gestão envolve uma interface com diversas
outras funções e estabelece políticas e diretrizes corporativas para, além de atribuir
papéis e responsabilidades, governar dados.
Para melhor visualização dos tipos de Governança, e onde o Encarregado estaria
alocado em uma empresa que adota Governança em sua gestão, segue uma ilustração
representativa do tema:
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A Governança de Dados, segundo consta no Inciso VI do Art. 2º da Portaria
STI/MP nº 58, de 23 de dezembro de 2016, é o conjunto de políticas, processos, pessoas
e tecnologias que visam a estruturar e administrar os ativos de informação, com o
objetivo de aprimorar a eficiência dos processos de gestão e da qualidade dos dados, a
fim de promover eficiência operacional, bem como garantir a confiabilidade das
informações que suportam a tomada de decisão.
São objetivos da Governança de Dados:
✓ Definir e implementar estratégias de dados, políticas, normas, padrões,
arquitetura, processos e métricas;
✓ Patrocinar e monitorar os projetos relacionados à Gestão de Dados;
✓ Implementar e gerenciar a Gestão de Riscos relacionada ao
compartilhamento de dados; e
✓ Promover o valor dos dados como ativos estratégicos.
De modo complementar, a Gestão diz respeito ao funcionamento do dia a dia de
programas e de organizações no contexto de estratégias, políticas, processos e
procedimentos que tenham sido estabelecidos pelo órgão; preocupa-se com a eficácia
(cumprir as ações priorizadas) e a eficiência das ações (realizar as ações da melhor
forma possível, em termos de custo-benefício).
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São funções da Gestão:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Implementar programas;
Garantir a conformidade com as regulamentações;
Revisar e reportar o progresso de ações;
Garantir a eficiência administrativa;
Manter a comunicação com as partes interessadas; e
Avaliar o desempenho e aprender.

Para verificar se sua empresa possui uma Governança de Dados correta, nos
termos exigidos pela LGPD, basta verificar se sua empresa cumpre com os requisitos
abaixo:
✓ A sua empresa assumiu a responsabilidade de cumprir com a LGPD, no mais
alto nível de gerenciamento e em toda organização?
✓ Sua empresa mantém evidências das medidas tomadas para cumprir com a
LGPD?
✓ Sua empresa adotou medidas técnicas organizacionais apropriadas, como:
• adoção e implementação de Políticas de Proteção de Dados?
• adoção de uma abordagem de proteção de dados por projeto e padrão
(privacy by design e privacy by default)?

50

• implementação de medidas apropriadas de proteção de dados durante todo
o ciclo de vida de suas operações de tratamento?
• estabelecimento de contratos escritos com organizações que tratam dados
pessoais em seu nome?
• manutenção de documentação de atividades de tratamento?
• implementação de medidas de segurança apropriadas?
• registro e, quando necessário, reporte de violações de dados pessoais?
• realizações de avaliações de impacto na proteção de dados para usos de
dados pessoais que possam resultar em alto risco para os interesses dos
titulares?
• nomeação de responsável pela proteção de dados?
• aderência aos códigos de conduta relevantes?
✓ Sua empresa revisa e atualiza suas medidas de responsabilidade em intervalos
apropriados?
A necessidade de uma Governança adequada está intrinsicamente ligada ao
princípio da responsabilização e prestação de contas. Mas, o que significa o princípio
da responsabilização e prestação de contas, afinal? Existem dois elementos principais
sobre esta questão. Primeiro, o princípio da prestação de contas deixa claro que a
empresa é responsável pelo cumprimento da LGPD. Segundo sua empresa deve poder
demonstrar sua conformidade, conforme previsto no Art. 6°, inciso X da LGPD:
“X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da
adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento
das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.”
( MODELO DE GOVERNANÇA )
7.b. Implantação de Estrutura de Controles
A implementação de uma Governança de Dados não é um exercício de seleção
de caixa. Ser responsável pela conformidade de acordo com a LGPD significa que sua
empresa precisa ser proativa e organizada sobre a abordagem à proteção de dados,
enquanto demonstrar sua conformidade significa ser capaz de evidenciar as etapas a
serem seguidas.
Por esta razão, este E-book, que contém toda a explicação do passo a passo de
como implementar um Programa de Proteção de Dados, juntamente com os
documentos disponibilizados são fundamentais para evidenciar todas as etapas que a
LGPD exige.
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Além disso, se sua empresa é uma organização maior, ela poderá optar por
implementar uma estrutura de gerenciamento de privacidade. Isso pode ajudar a criar
uma cultura de comprometimento com a proteção de dado, incorporando conformidade
sistemática e demonstrável em toda a empresa.
Dentre outros aspectos, a empresa deve incluir na sua estrutura:
(I)
Controles robustos de programas exigidos pela LGPD;
(II) Estruturas de relatórios apropriadas; e
(III) Gestão e procedimentos de avaliação.
Se sua empresa é uma organização menor, provavelmente se beneficiará de uma
abordagem em menor escala de responsabilidade. Dentre outros, sua empresa deve:
(I)
Garantir um bom nível de entendimento e conscientização da proteção de
dados pessoais entre sua equipe;
(II) Implementar políticas e procedimentos abrangentes, mas proporcionais,
para o tratamento de dados pessoais; e
(III) Manter registros do que se faz e por quê.
Embora a LGPD não especifique uma lista exaustiva de coisas que sua empresa
precise fazer para ser responsabilizada, referida lei estabelece várias medidas que sua
empresa poderá adotar para ajudá-la a chegar lá.
Para que sua empresa consiga implementar uma estrutura de controles para
verificar a conformidade da Governança de Dados instituída é primordial entender que:
✓ os dados são um ativo valioso, mas também representam risco. Uma
organização pode começar a entender o valor de seus dados reconhecendo os
custos de dados de baixa qualidade e os benefícios de dados de alta qualidade;
✓ os dados têm características únicas que dificultam o gerenciamento;
✓ a melhor abordagem para enfrentar esses desafios é gerenciar dados em todo
o seu ciclo de vida e adotar uma perspectiva corporativa;
✓ a falha no gerenciamento do ciclo de vida dos dados é cara, embora muitos
custos estejam ocultos; e
✓ o gerenciamento de dados em todo o ciclo de vida requer planejamento,
habilidade e trabalho em equipe.
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Uma vez verificada a necessidade de possuir uma Governança de Dados na sua
empresa, passa-se a verificar a sua maturidade de capacidade. A avaliação da
maturidade da capacidade é um instrumento bastante eficiente para isso. Trata-se de
uma abordagem para a melhoria do processo com base em uma estrutura - um Modelo
de Maturidade da Capacidade - que descreve como as características de um processo
evoluem de ad hoc para ideal.
A cada novo nível, a execução do processo se torna mais consistente, previsível
e confiável. Os processos melhoram à medida que assumem as características desses
níveis. A progressão acontece em uma ordem definida que deve ser cumprida a cada
fase conforme segue:
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As ferramentas de avaliação de maturidade são:
✓ Estrutura de maturidade do gerenciamento de dados: A principal
ferramenta usada em uma avaliação de maturidade é a própria estrutura do
DMM (Data Management Maturity).
✓ Plano de comunicação: Um plano de comunicação inclui um modelo de
envolvimento das partes interessadas, o tipo de informação a ser
compartilhada e o cronograma para o compartilhamento de informações.
✓ Ferramentas de colaboração: As ferramentas de colaboração permitem que
os resultados da avaliação sejam compartilhados. Além disso, evidências de
práticas de gerenciamento de dados podem ser encontradas nos e-mails, nos
modelos concluídos e nos documentos de revisão criados por meio de
processos padrão para design colaborativo, operações, rastreamento de
incidentes, revisões e aprovações.
✓ Repositórios de gerenciamento e de conhecimento em metadados:
padrões de dados, políticas, métodos, agendas, atas de reuniões ou decisões e
artefatos de negócio e técnicos que servem como prova de prática podem ser
gerenciados nesses repositórios. Em alguns MMC (Modelo de Maturidade da
Capacidade), a falta desses repositórios é um indicador de menor maturidade
na organização. Os repositórios de metadados podem existir em várias
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construções, o que pode não ser óbvio para os participantes. Por exemplo,
alguns aplicativos de Business Intelligence dependem completamente dos
metadados para compilar suas visualizações e relatórios, sem se referir a ele
como um repositório distinto separado.
( FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO )
7.c. Definição e Formalização de Responsabilidades
O planejamento da segurança inclui o planejamento do processo, bem como a
classificação dos dados e o planejamento da arquitetura. Inclui segurança não apenas
de sistemas, mas também de instalações, dispositivos e credenciais.
A implementação de boas práticas começa com a identificação de requisitos.
Eles se baseiam amplamente em regulamentos para indústrias e regiões geográficas
específicas. É importante garantir que uma empresa possa atender a requisitos que
possam ser direcionados por aqueles com quem interage; por exemplo, a União
Europeia possui requisitos de privacidade mais rigorosos do que os Estados Unidos.
Os requisitos também serão baseados nos riscos relacionados ao cenário do sistema da
própria organização.
Os requisitos devem ser formalizados em políticas e apoiados por padrões coesos
como níveis de classificação. Políticas e padrões precisam ser mantidos e aperfeiçoados
à medida em que os regulamentos evoluem. Treinamento contínuo, acesso a dados e o
uso do sistema precisarão ser monitorados para garantir a conformidade.
A cultura corporativa influencia profundamente a maneira como mantemos os
dados seguros. As organizações geralmente acabam reagindo a crises, em vez de
gerenciar proativamente a responsabilidade e garantir a auditoria. Embora a segurança
perfeita dos dados seja quase impossível, a melhor maneira de evitar violações da
segurança dos dados é conscientizar e entender os requisitos, políticas e procedimentos
de segurança.
As organizações podem aumentar a conformidade, por meio de:
✓ Treinamento: Promoção de padrões por meio de treinamento em iniciativas
de segurança em todos os níveis da organização. Siga o treinamento com
mecanismos de avaliação, como testes on-line focados em melhorar a
conscientização dos funcionários. Esse treinamento e teste devem ser
obrigatórios e um pré-requisito para a avaliação de desempenho dos
funcionários.
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✓ Políticas consistentes: Definição de políticas de segurança de dados e
políticas de conformidade regulamentar para grupos de trabalho e
departamentos que complementam e se alinham às políticas da organização.
A adoção de uma mentalidade "agir localmente" ajuda a envolver as pessoas
de maneira mais ativa.
✓ Avalie os benefícios da segurança: Vincule os benefícios da segurança de
dados a iniciativas organizacionais. As empresas devem incluir métricas
objetivas para as atividades de segurança de dados em suas métricas de
balanced scorecard e avaliações de projetos.
✓ Definir requisitos de segurança para fornecedores: Inclua requisitos de
segurança de dados em contratos de nível de serviço e obrigações contratuais
de terceirização. Os contratos de Service Level Agreement (SLA) devem
incluir todas as ações de proteção de dados.
✓ Crie um senso de urgência: Enfatize os requisitos legais, contratuais e
regulamentares para criar um senso de urgência e uma estrutura interna para
o gerenciamento de segurança de dados.
✓ Comunicações contínuas: Suporte a um programa contínuo de treinamento
de segurança dos funcionários, informando-os sobre práticas seguras de
computação e ameaças atuais. Um programa em andamento comunica que a
computação segura é importante o suficiente para ser suportada pela gerência.
( QUESTIONÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA )
( PROCEDIMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA )
7.d. Definição, Formalização e Aprovação de Indicadores
Para definir, formalizar e aprovar indicadores de controle é fundamental
entender a arquitetura do negócio da sua empresa. Arquitetura refere-se a um arranjo
organizado de elementos destinados a otimizar a função, o desempenho, a viabilidade,
o custo e a estética de uma estrutura ou sistema geral. O termo arquitetura foi adotado
para descrever várias facetas do design de sistemas de informação. Mesmo em
pequenas organizações, a tecnologia da informação é complicada.
Artefatos arquitetônicos e documentação que descrevem sistemas e fluxos de
dados mostram às pessoas como sistemas, processos e dados funcionam juntos. Uma
abordagem estratégica da arquitetura permite que uma organização tome melhores
decisões sobre seus sistemas e dados.
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Uma prática de arquitetura corporativa bem gerenciada pode ajudar uma
organização a entender o estado atual de seus sistemas, promover mudanças desejáveis
em relação ao estado futuro, habilitar a conformidade regulatória e melhorar a eficácia.
O gerenciamento eficaz de dados e os sistemas em que os dados são armazenados
e usados é um objetivo comum da amplitude das disciplinas de arquitetura. A prática
de arquitetura é realizada em diferentes níveis dentro de uma organização (incluindo
organização, domínio ou projeto) e com diferentes áreas de foco (por exemplo,
infraestrutura, aplicações ou dados).
Uma estrutura de arquitetura é uma estrutura fundamental usada para
desenvolver uma ampla variedade de arquiteturas relacionadas. Ela fornece uma
maneira de pensar e entender a arquitetura e representa uma 'arquitetura para
arquitetura' geral. As estruturas descritas na forma do diagrama permitem que
profissionais sem a formação específica compreendam os relacionamentos (se não as
diferenças detalhadas) entre esses conceitos.
O Zachman Framework é representado por uma matriz 6x6 que resume o
conjunto completo de modelos necessários para descrever uma organização e os
relacionamentos entre eles. O Framework não define como criar os modelos, mas
demonstra quais modelos devem existir.
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Atenção à estrutura de Zachman! Ela resume as respostas a um conjunto simples
de perguntas (ou seja, o que, como, onde, quem, quando, por que) que podem ser feitas
pelas partes interessadas com diferentes perspectivas. São as seguintes perspectivas:

✓ executiva (contexto de negócios): Lista os elementos de negócios que
definem o escopo nos modelos de identificação.
✓ de gerenciamento de negócios (conceitos de negócios): Esclarecimento das
relações entre os conceitos de negócios definidos pelos líderes executivos
como proprietários nos modelos de definição.
✓ do arquiteto (lógica de negócios): Modelos lógicos do sistema detalhando
os requisitos do sistema e o design sem restrições representados pelos
arquitetos como designers nos modelos de representação.
✓ do engenheiro (física dos negócios): Modelos físicos otimizando o design
para implementação para uso específico sob as restrições de tecnologia,
pessoas, custos e prazos específicos especificados pelos engenheiros como
construtores nos modelos de especificação.
✓ do técnico (montagens de componentes): Uma visão fora de contexto,
específica da tecnologia, de como os componentes são montados e operados,
configurados pelos técnicos como implementadores nos modelos de
configuração.
✓ do usuário (classes de operações): Instâncias de funcionamento reais usadas
por Trabalhadores como Participantes. Não há modelos nessa perspectiva.
A estrutura então identifica quais tipos de artefatos de arquitetura são necessários
para responder a essas perguntas fundamentais.
7.e. Como formatar uma Política de Proteção de Dados
Uma Política de Proteção de Dados Pessoais pode se referir à ética relacionada
ao tema “manipulação de dados”, que apresenta alguns conceitos básicos. São eles:
✓ Impacto nas pessoas: Os dados geralmente representam características de
pessoas (Exemplos servidores, pacientes, fornecedores etc.) e são usados para
tomar decisões que afetam a vida das pessoas. A ética exige que os dados
sejam usados apenas de maneira a preservar a dignidade humana.
✓ Potencial de uso indevido: O uso indevido de dados pode afetar
negativamente pessoas e empresas. Isso leva a um imperativo ético para
impedir o uso indevido de dados, principalmente por meio de ações que
prejudicam o bem maior.
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✓ Valor econômico dos dados: os dados têm valor econômico. A ética da
propriedade dos dados deve determinar como esse valor pode ser acessado e
por quem.
Mesmo dados que não representam diretamente indivíduos, como dados sobre
acessibilidade ou distribuição de recursos, ainda podem ser usados para tomar decisões
que afetam a vida das pessoas.
Há um imperativo ético não apenas para proteger os dados, mas também para
gerenciar sua qualidade. As pessoas que tomam decisões, bem como as que são
impactadas por elas, esperam que os dados sejam completos e precisos para que eles
tenham uma base sólida para as decisões.
Do ponto de vista comercial e técnico, os profissionais de gerenciamento de
dados têm uma responsabilidade ética de gerenciar os dados de uma maneira que reduz
o risco de que eles possam deturpar, ser mal utilizados ou ser mal interpretados. Essa
responsabilidade se estende ao longo do ciclo de vida dos dados, da criação à destruição
dos dados.
Infelizmente, muitas empresas falham em reconhecer e responder às obrigações
éticas inerentes ao gerenciamento de dados. Elas podem adotar uma perspectiva técnica
tradicional e declarar não entender os dados. Ou elas assumem que, se seguirem a letra
da lei, não terão riscos relacionados ao tratamento de dados. Esta é uma suposição
perigosa.
As políticas e normas legais tentam codificar o certo e o errado com base em
princípios éticos, mas não é possível codificar todas as circunstâncias. Por exemplo, as
leis de privacidade na União Europeia, Canadá e Estados Unidos mostram diferentes
abordagens para codificar a ética dos dados. Esses princípios também podem fornecer
uma estrutura para a política organizacional:
✓ Aviso/conscientização: Os coletores de dados devem divulgar suas práticas
de informações antes de coletar informações pessoais dos consumidores.
✓ Escolha/Consentimento: Os consumidores devem ter opções em relação a
como as informações pessoais coletadas por eles podem ser usadas para fins
além daqueles para os quais as informações foram fornecidas.
✓ Acesso/Participação: Os consumidores devem poder visualizar e contestar a
precisão e a integridade dos dados coletados sobre eles.
✓ Integridade/Segurança: Os coletores de dados devem tomar medidas
razoáveis para garantir que as informações coletadas dos consumidores sejam
precisas e seguras contra uso não autorizado.
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✓ Execução/reparação: O uso de um mecanismo confiável para impor sanções
por não conformidade com essas práticas de informações justas.
Existe uma tendência global no sentido de aumentar a proteção legislativa da
privacidade das informações dos indivíduos, seguindo os padrões estabelecidos pela
legislação da União Europeia.
As leis em todo o mundo impõem diferentes tipos de restrições ao movimento
de dados através das fronteiras internacionais. Mesmo dentro de uma empresa
multinacional, haverá limites legais para o compartilhamento de informações
globalmente. Portanto, é importante que as organizações tenham políticas e diretrizes
que permitam que a equipe cumpra os requisitos legais, além de usar dados dentro do
apetite de risco da organização.
Políticas e procedimentos eficazes de segurança de dados permitem que as
pessoas certas usem e atualizem os dados da maneira correta e restrinjam todo acesso
e atualizações inadequados.
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Os objetivos das atividades de segurança de dados incluem:
✓ Habilitar o acesso apropriado e impedir o acesso inadequado aos ativos de
dados corporativos.
✓ Permitir conformidade com regulamentos e políticas de privacidade, proteção
e confidencialidade.
✓ Garantir que os requisitos das partes interessadas em privacidade e
confidencialidade sejam atendidos.
Como os requisitos específicos mudam ao longo do tempo e diferem entre locais,
as práticas de segurança de dados devem seguir os princípios orientadores.
A redução de riscos e o crescimento dos negócios são os principais
impulsionadores das atividades de segurança de dados. Garantir a segurança dos dados
de uma organização reduz os riscos e agrega vantagens competitivas. A segurança em
si é um ativo de alto valor e há também um imperativo ético para proteger os dados.
Os objetivos de mitigar riscos e aumentar os negócios podem ser
complementares e apoiarem-se mutuamente, se integrados a uma estratégia coerente
de gerenciamento e proteção de informações.
( GUIA DE COMO ELABORAR UMA POLÍTICA )
( MODELO DE POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS )
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PASSO 5
Acompanhamento
da Execução
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8. PASSO 5 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
O responsável pela execução da implementação do Programa de Proteção de
Dados Pessoais deve coordenar os recursos para realizar o que foi planejado,
considerando como base de comparação o prazo, custo e escopo definidos.
Ele também deve certificar de que as entregas estejam em alinhamento com o
escopo do projeto.
8.a. Evolução das Mitigações
São pré requisitos para verificar as evoluções das mitigações dos riscos
identificados:
(I)
Clara definição do risco;
(II) Plano de projeto detalhado e aprovado; e
(III) Comprometimento da equipe do projeto em relação as entregas e seus
marcos.
Para que tais pré requisitos sejam concretizados, é essencial que o
responsável pelo projeto seja extremamente eficiente em:
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)

Manter a equipe motivada;
Lidar com os conflitos;
Agilizar tomadas de decisão;
Identificar causas de desvios e problemas; e
Principalmente, saber a dose certa de pressão.

O acompanhamento de um projeto consiste no conjunto de atividades que
usam determinadas ferramentas e técnicas para transformar (processar) um
conjunto de insumos (entradas) em resultados desejados (saídas).
No caso da implementação de um Programa de Proteção de Dados
Pessoais, pode-se considerar, a nível básico, as seguintes entradas, ferramentas
e saídas:

63

Entradas

Ferramentas

Análise das informações com a
Informações coletadas através
finalidade de identificar os
das entrevistas
riscos existentes
Contratos e documentos a
Elaboração da Matriz de Risco
serem analisados
Remodelagem dos processos
Entendimento do Processo
no que tange à segurança dos
operacional da empresa
dados pessoais

Saídas
Relatório
de
Sistemática

Avaliação

Políticas de Condutas de
Proteção de Dados Pessoais
Política de
Informação

Segurança

da

Treinamentos e funcionários
Entendimento de quem são os Verificação de existências de
conscientes
de
suas
titulares das informações
políticas de conduta
responsabilidades
Entendimento
das Verificação de existências de
Contratos
e
documentos
vulnerabilidades
técnicas políticas de segurança da
adaptados
(ferramentas de TI)
informação
Entendimento
das Verificação se há documentos
Nova cultura sobre segurança
vulnerabilidades físicas do adequados à proteção de dados
de dados pessoais
local da empresa
pessoais

Ao realizar o Plano de Ação detalhado com todas as tarefas a serem feitas
é importante ir acompanhando a execução dessas tarefas, observada a
metodologia PDCA, conforme explicado no Passo 3 (Módulo 6).
Sendo assim, ao planejar uma tarefa do Plano de Ação, esta tarefa deverá
ser planejada para ser colocada em prática, após este planejamento deve-se agir
e executar essa tarefa. Após a realização dessa tarefa deve-se checar se o
resultado esperado foi alcançado ou se é necessário alterar tal tarefa. Se o
resultado foi o esperado então deve-se continuar com a próxima tarefa; se o
resultado não foi o esperado, deve-se realizar um novo modo de executar essa
tarefa.
Durante a execução do Plano de Ação é fundamental considerar os
seguintes fatores críticos de sucesso:
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)
(VI)
(VII)

Executar, monitorar e controlar conforme definido no plano de ação;
Fazer o “Status Report” periodicamente conforme definido no plano de
ação;
Quando mudanças forem solicitadas, seguir o processo de aprovação e
caso aprovado, atualizar o planejamento e documentos afetados;
Processo proativo de governança do projeto;
Comprometimento dos membros da equipe com suas entregas e marcos;
Execução dos checkpoints especificados para validação das entregas do
projeto; e
Gestão dos riscos e implementação das atividades de respostas a riscos.
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( PLANILHA DE CONTROLE )
8.b. Gerir e Reportar Ações de Contorno
A finalidade do acompanhamento da execução de um projeto é fornecer
um mecanismo para organizar, manter e acompanhar a resolução de problemas
e gerenciar o engajamento das partes interessadas.
O processo padrão de resolução de problemas é formado pelos seguintes
passos:
(I)
(II)
(III)

(IV)
(V)
(VI)
(VII)

Membros da equipe do projeto informar o responsável dos problemas do
projeto;
Deve-se entender e descrever o problema, identificar alternativas para
resolvê-lo com a equipe do projeto;
Definir a melhor alternativa a ser adotada com os responsáveis pela
decisão detalhando ações requeridas, responsável e data prevista para cada
ação;
Comunicar os responsáveis e acompanhar a resolução do problema;
Todos os problemas precisam ser revistos periodicamente;
O responsável deve armazenar todos os problemas e seu histórico em um
documento; e
Quando o problema for resolvido e verificado o responsável deve registrar
quando o problema foi resolvido e fechar o problema.

Neste sentido o responsável do projeto para ter o controle do
gerenciamento e reporte de ações de contorno deve:
(I)
Criar um documento para registrar os problemas e manter atualizado;
(II) Membros da equipe devem saber como submeter um problema;
(III) Problemas identificados e encaminhados;
(IV) Problemas revisados periodicamente até que sejam resolvidos;
(V) Problemas atualizados com a resolução e status; e
(VI) Processo e os documentos impactados com a resolução do problema
atualizados.
Caso o projeto sofra alterações é necessário registrar a solicitação de
mudanças no decorrer do projeto e controlar seu status. Para cada mudança
solicitada o responsável pelo projeto deve:
(I)
(II)

Detalhar a mudança solicitada;
Avaliar seu impacto no prazo e no custo do projeto;
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(III) Aprovar ou rejeitar a mudança conforme definido no plano de
gerenciamento do projeto;
(IV) Replanejar e comunicar às partes envolvidas; e
(V) Acompanhar o andamento da mudança solicitada.
( NOTIFICAÇÕES DE AÇÕES )
( PROCEDIMENTOS DE AÇÕES )
8.c. Apresentação de Checklist de Revisão
Um dos principais pontos para controlar a execução de um projeto é
acompanhar seu progresso. Monitorar as variações entre o real com o planejado
(linha de base) e gerenciar as mudanças ocorridas. Quando o responsável
verificar desvios entre o real e o planejado, ele deve procurar identificar a causa
do desvio e tomar as ações corretivas e preventivas necessárias.
Algumas das causas mais comuns dos desvios:
(I)
(II)

Atraso na obtenção das aprovações necessárias;
Estimativas malfeitas, muitas vezes, devido à pressão das partes
interessadas; e
(III) Recurso da equipe do projeto desmotivado ou sem a capacitação
adequada.
Para reduzir os desvios é necessário fazer um bom levantamento dos riscos
do projeto no planejamento e revisitá-los sempre que houver mudanças ou
aumento na ocorrência dos desvios.
Outro ponto principal a ser considerado é o controle do custo. Controlar o
custo tem como objetivo monitorar o status do projeto para atualizar o orçamento
e gerenciar alterações na linha base dos custos.
Enfim, considerando que o processo de um projeto tem como objetivo:
determinar se existem desvios em relação a linha de base de prazo e custo;
influenciar os fatores que causam esses desvios; e gerenciar as mudanças quando
ocorrerem, então é fundamental que haja: (a) coleta das informações de
desempenho das atividades; (b) atualização do cronograma; e (c) identificação
das variações de prazo e custo e de suas causas.
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Para gerar um “Status Report” é necessário verificar as seguintes atividades:
(I)

Assegurar que o trabalho relatado descreve exatamente o trabalho
realizado;
(II) Monitorar o andamento das atividades de todos integrantes da equipe do
projeto e sempre que houver desvios do planejado, identificar alternativas
e executar a alternativa selecionada;
(III) Acompanhar o número de vezes de desvios no projeto por recurso para
apresentar mensalmente no comitê;
(IV) Armazenar todas as mudanças na linha de base
O relatório de status detalha as seguintes informações:
(I)
(II)
(III)
(IV)

Atividades Concluídas no período;
Atividades em andamento;
Atividades iniciando no próximo período; e
Pontos de Atenção.

Os seguintes documentos podem ser anexados ao Status Report:
(I)
Planos de recuperação para atividades com atraso;
(II) Planos de ação corretiva para problemas esperados; e
(III) Resolução para itens de ação associados.
( VERIFICAÇÃO DE GATILHOS )
( CHECKLIST DE REVISÃO )
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PASSO 6
Auditoria
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6.a. Ciclo de Auditoria Formal Completo
Uma auditoria fornece uma avaliação para verificar se sua empresa está seguindo
as boas práticas de proteção de dados. As auditorias desempenham um papel
fundamental para ajudar as empresas a entender e cumprir suas obrigações em relação
à proteção de dados pessoais. Ela examina se sua empresa possui controles efetivos,
além de políticas e procedimentos adequados para fins de suporte as suas obrigações
de proteção de dados pessoais.
Além de verificar se sua empresa está seguindo a legislação de proteção de dados
pessoais a auditoria deve, ao fim, elaborar um relatório com recomendações sobre
como melhorar, se for o caso.
A auditoria é uma oportunidade para obter uma visão independente das práticas
de proteção de dados da sua empresa. É mais adequado para empresas com um
entendimento dos princípios básicos de conformidade com a legislação de proteção de
dados, onde já existem algumas políticas e procedimentos, mas que podem beneficiar
de uma assistência mais focada no cumprimento de suas obrigações.
O benefício de uma auditoria consiste em obter um maior conhecimento e
experiência em proteção de dados. É uma oportunidade para a empresa discutir
questões relevantes de proteção de dados pessoais com os membros da equipe de
auditoria.
Uma auditoria pode incluir todos ou alguns princípios da legislação de proteção
de dados pessoais (LGPD), bem como demais arcabouços legislativos ou orientações
de melhores práticas. Geralmente as seguintes áreas são incluídas na realização de uma
auditoria:
(I)
Governança da Proteção de Dados e suas estruturas;
(II) Políticas e procedimentos para garantir a conformidade com a LGPD;
(III) Processos para gerenciar registros eletrônicos e manuais contendo dados
pessoais;
(IV) Processos para responder a qualquer solicitação de dados pessoais,
incluindo solicitações de cópias dos dados pessoais do titular, bem como
aquelas feitas por terceiros, e acordos de compartilhamento;
(V) Medidas técnicas e organizacionais em vigor para garantir a segurança
adequada dos dados pessoais mantidos em forma manual ou eletrônica;
(VI) Fornecimento e o monitoramento do treinamento de proteção de dados
pessoais e a conscientização dos requisitos da proteção dos dados
pessoais.
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Na realização de uma auditoria são realizadas as seguintes atividades:
(I)
Verificação externa das políticas e procedimentos;
(II) Testes e entrevistas fora do local com funcionários-chave;
(III) Revisão dos dados relacionados aos KPIs e gerenciamento de atividades
de proteção de dados;
(IV) Revisão no local dos procedimentos na prática;
(V) Fornecimento de um Relatório que descreva as boas práticas e quaisquer
áreas de melhoria com recomendações práticas para ajudar a empresa a
abordá-las quando apropriado; e
(VI) Revisão de acompanhamento de aproximadamente seis meses após a
auditoria.
Após a conclusão da auditoria, deve-se fornecer um Relatório abrangente,
juntamente com um Resumo Executivo. O Relatório de Auditoria concentra-se no risco
e faz observações e recomendações por prioridade.
( FORMULÁRIO DE AUDITORIA )
( PROCEDIMENTO DE COMO REALIZAR UMA AUDITORIA )
6.b. Testes de Conformidade
Cada área analisada será classificada de acordo com a tabela abaixo:

Cor Classificação

Garantia
Alta

Definição
Há um alto nível de garantia de que processos e procedimentos estão
implementados e estão fornecendo conformidade com a proteção de dados
pessoais. Foi identificado apenas um escopo limitado para melhorias e, como tal,
não é esperado que sejam necessárias ações adicionais significativas para reduzir
o risco de não conformidade com a LGPD.

Garantia
Razoável

Há um nível razoável de garantia de que processos e procedimentos estão em
vigor e estão fornecendo conformidade com a proteção de dados. Foram
identificadas algumas possibilidades de melhoria para reduzir o risco de não
conformidade com a LGPD.

Garantia
Limitada

Há um nível limitado de garantia de que processos e procedimentos estão em
vigor e estão fornecendo conformidade com a proteção de dados. Foi identificada
uma margem considerável para melhorias para reduzir o risco de não
conformidade com a LGPD.

Garantia
muito
Limitada

Há um nível muito limitado de garantia de que processos e procedimentos estão
em vigor e estão fornecendo conformidade com a proteção de dados. Foi
identificado um risco substancial de que o objetivo da conformidade com a
proteção de dados não seja alcançado. É necessária ação imediata para melhorar o
ambiente de controle.
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Cada auditoria é única e o prazo para sua realização depende do tamanho, escopo
e requisitos de cada empresa. Geralmente é necessário realizar trabalhos preparatórios
algumas semanas antes da realização da auditoria e, em seguida, o objetivo é concluir,
com a emissão do Relatório Final, dentro de 30 dias úteis.
( TESTE COM PERGUNTAS SOBRE A LGPD )
6.c. Realização de Ajustes
No Relatório Final serão fornecidas as seguintes informações:
(I)
uma classificação de garantia para cada área de escopo;
(II) detalhamento de não conformidades e riscos associados; e
(III) inclusão de recomendações priorizadas que possam mitigar riscos.
A empresa deverá elaborar um plano de ação indicando como, quando e por
quem as recomendações serão implementadas. As conclusões e recomendações do
Relatório Final devem ser sempre visualizados neste contexto de proteção de dados
pessoais e são exclusivos da empresa.
O Relatório Final é indicativo de um nível de garantia em relação às políticas e
procedimentos relacionados à proteção de dados pessoais da empresa, em um
determinado momento. Não pode ser considerado definitivo em relação às atividades
de tratamento de dados pessoais de uma empresa ou um endosso da adesão dessa
empresa às políticas de proteção de dados pessoais ou em conformidade com a LGPD.
( TABELA DE AJUSTES A SEREM FEITOS )
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ASPECTO
JURÍDICO
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ASPECTO JURÍDICO
A LGPD prevê, pelo menos, que as Empresas elaborem os seguintes
documentos:
✓ Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (art. 5º, XVII e art. 38);
( QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO
DE IMPACTO DE PROTEÇÃO DE DADOS )
( CRITÉRIOS PARA RELATÓRIO DE IMPACTO
À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS )
✓ Política de Privacidade (art. 9º);
( FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DE AVISO DE PRIVACIDADE )
✓ Direito do Titular (art. 17 ao art. 22);
( FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO DE DADOS PESSOAIS )
( CARTA EM RESPOSTA À SOLICITAÇÃO )
( POLÍTICA SOBRE DIREITO DOS TITULARES DE DADOS PESSOAIS )
✓ Transferência Internacional de Dados (art. 33);
( PROCEDIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS )
( POLÍTICA DE SEGURANÇA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS )
✓ Segurança e Sigilo dos Dados (art. 46); e
( PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES )
( AVALIAÇÃO PARA FORNECEDORES )
( REGISTRO DE TRATAMENTO DE DADOS )
✓ Notificação de Ocorrência de Incidente de Segurança (art. 48).
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( FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DADOS )
( POLÍTICA DE RESPOSTA ÀS VIOLAÇÕES )
( POLÍTICA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DADOS )
Dentre os documentos acima elencados, é fundamental que a Empresa tenha uma
atenção especial ao Direito do Titular.
Toda empresa deve informá-lo se está usando seu dado pessoal. Ela deve
apresentá-lo detalhes das seguintes informações:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Por que está usando meu dado pessoal?
Qual tipo de dado pessoal está sendo usado?
Por quanto tempo o dado pessoal será armazenado?
Se for transferir o dado pessoal para terceiros, os nomes ou categorias do
receptor e as razões da transferência?
Informação se o dado for transferido para outro continente, incluindo países
envolvidos e o que será feito com esse dado?
Seus direitos informados.
De onde seu dado vem?
Se estão usando o perfil do dado?
Como contato a empresa?
Seu direito de reclamar para ANPD.

Tais respostas deverão constar no documento denominado Informação de
Privacidade ou Política de Privacidade.
A Empresa deve apresentar sua Informação (Política) de Privacidade no
momento da coleta dos seus dados. Se obter seus dados de outra maneira, deve
apresentar a Informação (Política) de Privacidade em até um mês, mediante uma
notificação de privacidade.
Isso é chamado do Direito de ser Informado.
Quando uma empresa pode não informar suas atividades?
Geralmente, a empresa deve apresentar sua Informação (Política) de
Privacidade, mas em alguns casos ela não consegue fazer, tais como:
✓ Você já tem acesso à Informação (Política) de Privacidade e não houve
alteração;
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✓ Apresentar a Informação de Privacidade é impossível ou requererá um
esforço desproporcional; ou
✓ Apresentar a Informação de Privacidade seria impossível utilizar seu dado
ou causará danos graves por usá-lo.
Como eu devo demonstrar minha preocupação sobre como a empresa está
utilizando minhas informações?
Você pode usar o modelo de carta abaixo para ajudar demonstrar sua
preocupação.
( MODELO DE CARTA )
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Encerramos aqui o E-Book Compliance Digital – “Do It Yourself”,
esperamos que este material tenha ajudado a implementar um
Programa de Proteção de Dados Pessoais na sua empresa, conforme
exigido pela LGPD.
Caso precise de algum suporte para tirar dúvidas sobre este EBook ou caso tenha interesse que a Start Comply realize uma Auditoria
no Programa implementado, entre em contato por meio do e-mail
comercial@startcomply.com.br

Todos os direitos de cópia reservados.
Não é permitida a distribuição física ou eletrônica deste material sem
a permissão expressa do autor.
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