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Fernão também é autor de um livro-referência na indústria (2020)

Adquira aqui:

FÍSICO

VIRTUAL

Vídeo explicativo sobre o livro

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1457104044-livro-gesto-estrategica-de-viagens-corporativas-_JM?quantity=1
https://www.amazon.com.br/Gestão-Estratégica-Viagens-Corporativas-Denis-ebook/dp/B085HCRGVK/ref=mp_s_a_1_1?keywords=gestao+estrategica+de+viagens&qid=15841501
https://youtu.be/83O9idsk5x4




A Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD) - visa 

equilibrar a inovação e eficiência 

econômica com a preservação dos 

direitos do indivíduo





A Origem das Leis de 
Proteção de Dados 
no mundo 



1970 – Alemanha – Ato de Proteção de Dados de Hesse

1973 – 1ª lei nacional da história – SW Datalagen

1995 – França, Alemanha Dinamarca

União Europeia, 25 anos depois da Lei de Hesse, promulgou a Diretiva 

95/46/CE8.



Curiosidade sobre América do Sul: 

Argentina (desde 2000), Chile (1999), Colômbia, Peru desde (2011), 

Uruguai (2011), Paraguai (não tem lei geral, mas um dispositivo genérico) 

e Guiana Francesa já tinham Lei de proteção de Dados. 

Equador, Guiana Francesa, Bolívia, Venezuela possuem leis setoriais. 

Suriname até o momento permanece sem....



https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/a-lgpd/mapa-da-protecao-de-dados-pessoais



Leis Setoriais do Brasil que protegem os dados

Código Penal – art 151 – Violação de Correspondência

CF 88 – Artigo 5º. Inc X – “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação

1a. Lei que / Proteção de dados – Código Defesa Consumidor

artigo 43: “O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às 

informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de 

consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.”



Leis Setoriais do Brasil

Lei n° 12.737, de 30 de novembro de 2012, conhecida como Lei 

Carolina Dieckmann

Lei n° 9.296, de 24 de julho de 1996, que tornou crime a 

interceptação telefônica sem autorização judicial. 

Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 (“Lei de Acesso à

Informação”)

Lei n° 12.965, de 23 de abril de 2014, (“Marco Civil da Internet”), 



Maio de 2018 – GDPR – Nova lei de Proteção de Dados 

Agosto de 2018 – LGPD



Fundamentos 

da LGPD



• o respeito à privacidade, ao assegurar os direitos fundamentais de 

inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem e da vida privada

• a autodeterminação informativa, ao expressar o direito do cidadão ao 

controle, e assim, à proteção de seus dados pessoais e íntimos

• a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, 

que são direitos previstos na Constituição brasileira

• o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a partir da 

criação de um cenário de segurança jurídica em todo o país

• a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, por meio 

de regras claras e válidas para todo o setor privado

• os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a 

dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas

https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/tratamento-dos-dados/objetivo-e-abrangencia-da-lgpd

Fundamentos da LGPD – art 2º.



Princípios para 

Tratamento de 

Dados



Princípios para Tratamento de Dados – art 6º 

https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/tratamento-dos-dados/principios-da-lgpd

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:



https://adrenaline.com.br/noticias/v/36177/site-de-relacionamento-extraconjugal-ashley-madison-tem-conteudo-de-37-milhoes-de-usuarios-hackeado

Uso de Dados sem transparência 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/08/ashley-madison-ceo-se-demite-apos-escandalo-de-vazamento-de-dados.html

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/08/ashley-madison-ceo-se-demite-apos-escandalo-de-vazamento-de-dados.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/08/ashley-madison-ceo-se-demite-apos-escandalo-de-vazamento-de-dados.html


Papéis: Quem 

são os agentes 

de tratamento 

de dados



Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto 

de tratamento

Agentes de Tratamento

Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza 

o tratamento de dados pessoais em nome do controlador

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais

Encarregado (DPO) – Data Protection Officer

Orienta a implementação de medidas apropriadas para compliance 

(conformidade/adequação legal) do controlador ou processador.



Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a 

outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado 

a repará-lo.

§ 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados:

I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da 

legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o 

operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei;

§ 2º O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for 

verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular 

resultar-lhe excessivamente onerosa.

Inversão do ônus da Prova / ou Semelhança com a 
legislação do Consumidor



Direitos do Titular – artigo 18



Os Bastidores de 

uma multa para uso 

indevido / não 

autorizado de dados 

pessoais



Vamos para 

Agosto de 2021



Call Center



e-commerce ERP BI CRM Automação de

Marketing

Call Center

+300 
Funcionários

+2500
Clientes

B2B

B2C

Principais ofertas:

• Links de Internet

• VOIP entre matriz <> filial

Website DMP

Operações do call center...



O que houve com o call center...

Principais Jornais:

Call Center acaba de ser 

multado em 10 milhões de reais 

por compartilhamento  e uso 

indevido de dados pessoais

Lei 13709/2018 - Artigo 52, inc II

Março / 2021



O que houve com o call center...

Principais Jornais:

MP impõe paralisação do banco 

de dados da empresa de call

center em todo território 

nacional.

Lei 13709/2018 - Artigo 52, inc II

Março / 2021



O que houve com o call center...

Principais Jornais:

Call Center é listado no 

cadastro nacional de empresas 

punidas por desrespeito à 

privacidade. 

Março / 2021

Lei 13709/2018 - Artigo 52, inc II



Em dezembro de 2020, milhares 

de clientes deste call center, 

tiveram seus dados pessoais 

expostos após um 

compartilhamento indevido SEM 

consentimento dos titulares.



Após análise da equipe forense, 

foi identificada uma 

vulnerabilidade no sistema de 

correio que permitiu o vazamento 

de mensagens críticas, incluindo 

planilhas com dados  de clientes.



- Credibilidade

- Clientes

- Receita



Onde falhamos?



Apesar de todos os 

investimentos, tivemos dados 

vazados.

Não conhecemos nossas atividades 

de tratamento de dados

Não temos controle sobre nossos 

dados

Não compreendemos o risco de 

nossos operadores

Não temos controle sobre 

nossos riscos

Não coletamos e não gerenciamos o 

consentimento para o uso dos dados pessoais



Vamos voltar 

para Outubro de 

2020



Dê os primeiros passos para sua 

adequação



Fernão Loureiro – CEO

www.loureiroconsultores.com

fernao@loureiroconsultores.com

Skype - fernaoloureiro

LinkendIn/Facebook - Fernao Loureiro

Youtube/Instagram/Twitter - @fernaoloureiro




