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LEI 13.709 e MP 869 /2018

• Vigência – ago 2020
• Dado Pessoal: identificado

e identificável
• Tratamento & Finalidade
• Tratamento: Bases Legais
• Consentimento: livre, 

inequívoco e informado
• Dados anônimos & 

Razoabilidade
• Direito dos titulares
• Notificacão de incidentes
• Revisão tratamento

automatizado

• Transferência
Internacional

• Encarregado de 
privacidade

• Responsabilização
solidária

• Sanções



ATIVIDADES DE TRATAMENTO 
DEVERÃO OBSERVAR OS 

PRINCÍPOS DO ART. 6º (BOA-FÉ) 

NECESSIDADE

FINALIDADE TRANSPARÊNCIA
ADEQUAÇÃO

LIVRE ACESSO

SEGURANÇA

QUALIDADE
DOS DADOS

PREVENÇÃONÃO
DISCRIMINAÇÃO

RESPONSABILIZAÇÃO



BASE LEGAIS QUE AUTORIZAM 
O TRATAMENTO DE DADOS 

(ART. 7º)

REALIZAÇÃO DE 
ESTUDOS  POR ÓRGÃO 

DE PESQUISA
CONSENTIMENTO

EXECUÇÃO 
DE CONTRATO

CUMPRIMENTO DE 
OBRIGAÇÃOLEGAL

PROTEÇÃO DA VIDA

TUTELA
DA SAÚDE

EXERCÍCIO REGULAR DE 
DIREITOS EM PROCESSO 

JUDICIAL

LEGÍTIMO
INTERESSE

TRATAMENTO PELA 
ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA

PARA A PROTEÇÃO
DO CRÉDITO



DIREITO DOS TITULARES
(ART. 9º, 18, 19, 20, 21 E 22)

CORREÇÃO

ACESSO

FORMA E DURAÇÃO 
DO TRATAMENTO

ANONIMIZAÇÃO ELIMINAÇÃO

PORTABILIDADEBLOQUEIOINFORMAÇÃOIDENTIFICAÇÃO
DO CONTROLADOR

REVISÃO DE 
TRATAMENTO 

AUTOMATIZADO 



DPO – DATA PROTECTION OFFICER 
OU ENCARREGADO (ART. 41) 

Indicado pelo Controlador e Operador

Pessoa física ou jurídica (não precisa ser exclusivo – DPO as a
service)

Conhecimento jurídico-regulatório e ser apto a prestar
serviços especializados em proteção de dados

Independência na atuação

Canal entre o controlador e titular e Autoridade

Implementar e cuidar da manutenção do programa de
privacidade

Responsabilidade em caso de má execução de suas
atribuições

https://link.estadao.com.br/noticias/geral,diretor-de-protecao-de-dados-vira-profissao-do-momento,70002315705

https://link.estadao.com.br/noticias/geral,diretor-de-protecao-de-dados-vira-profissao-do-momento,70002315705


ADVERTÊNCIA

MULTA SIMPLES (por infração)

(2% ATÉ R$ 50.000.000,00)

MULTA DIÁRIA
(2% ATÉ R$ 50.000.000,00)

PUBLICIZAÇÃO DA 
INFRAÇÃOSANÇÕES

(Arts. 52 até 54)
BLOQUEIO DOS 

DADOS PESSOAIS

ELIMINAÇÃO
DOS DADOS PESSOAIS

Suspensão Parcial do Funcionamento do Banco 
de Dados (6 meses)

Suspensão do exercício da atividade (6 meses)
Proibição Parcial ou Total do tratamento de 

dados 



Sérias e profundas implicações



Gestão de RH (ativos e inativos)
Clientes - serviços, produtos, 
processos, marketing
Prospecção de clientes -
marketing
Ferramentas online (sites, 
aplicativos)
Gestão da cadeia – fornecedores 
& parceiros
Novos modelos de negócios
Visitantes nos sites
Eventos

REPUTAÇÃO 





Novo Normal
da gestão dos dados

• Priv. + Gov. + Seg. = Estratégia das organizações
• Ética + Transparência: relevância crescente
• Priorize IA auditável
• + Rigor na escolha e gestão de parceiros

estratégicos
• Não basta estar em conformidade, é preciso

provar



ACCOUNTABILITY



Muito obrigado!

Andriei Gutierrez



LGPD
Lei Geral de Proteção de Dados

Pessoas, processos e tecnologia
Visão IBM & Business Partners



De acordo com pesquisa do Gartner, 
divulgada em outubro de 2019:

- Quando LGPD entrar em vigor, 
apenas 30% das empresas estarão 
prontas para cumprir todos os 
requisitos

- Antes de 2023, 80% das empresas 
de todo o mundo estarão sujeitas a 
pelo menos um regulamento de 
proteção de dados

As maiores preocupações das 
empresas em relação à LGPD são:
46% Multas
45% Perder clientes
44% Danos à reputação

De acordo com pesquisa da 
Serasa Experian divulgada em 

meados 2019, cerca de 85% 
das empresas brasileiras ainda 

não estão preparadas para 
atender às exigências da Lei de 

Proteção de Dados Pessoais.



Privacidade é um imperativo
estratégico para as 
organizações

“a partir de 2020, as organizações que 
aderirem às melhores práticas de 

privacidade dos clientes ganharão
10% mais receita que os

concorrentes”.
Gartner
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Violações regulatórias associadas à privacidade de 
dados não só trazem perdas financeiras...

19



Não é só Lei… Há benefício financeiro, operacional, e 
de negócios atrelado ao Investimento em privacidade
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Há cada vez mais
regulamentações

• LFPDPPP 
• LGPDPPSO
• GDPR 
• LGPD 
• CCPA 
• ... 

àe a cada dia há mais dados! 



Group Name / DOC ID / Month XX, 2018 / © 2018 IBM Corporation22

O problema não para. Pelo contrário
está em plena ascensão…

2,000 milhões
de registros
expostos por 
configurações
ruins no 
último ano

3.5 Milhões
Déficit de 
emprego de 
segurança
cibernética 
esperado 
para 2021

50% do
riscos de 
segurança
vêm de ter
múltiplos e 
díspares
fornecedores
e produtos

27% 
organizações
em todo o 
mundo
experimentarã
o uma lacuna 
de privacidade
nos próximos
dois anos

2,500 
milhões de 
gigabytes de 
dados são
criados
diariamente



GDPR já impulsiona o engajamento do consumidor, a inovação e a vantagem competitiva

66%
dos clientes se sentem
mais confortáveis em 

compartilhar seus dados 
caso exista uma forte 

política de governança
em vigor*

*Lock, Michael. “Data Governance 2.0: Uniting People and Information to Drive Real Business Results, Aberdeen Group,31 August 2017, 
https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=IML14586USEN&

Tenho
mensagens

mais
personalizadas

Sou mais leal à
marca

Respeitam
meus dados 
e cuidam de 

maneira
adequada

A lei auxilia a 
prontidão da 
conformidade

Benchmark global

https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias%3Fhtmlfid=IML14586USEN&


Seis informações importantes sobre LGPD

Impacto Nacional
Qualquer empresa que possua dados 
coletados ou tratados em qualquer parte 
do território nacional deverá entrar em 
conformidade

Direito de dados
Dados no controle dos titulares dos dados, 
obtendo o poder para questionar como e 
por que a empresa coletou, onde será
armazenado, por quanto tempo e com 
quem compartilham

Multas por não 
conformidade
Valor chega até 2% do volume do negócio, 
ou R$ 50M .

Difuso e coletivo
Além dos próprios titulares dos dados, 
organizações (com ou sem fins lucrativos) 
podem reivindicar a conformidade com a 
lei como um direito difuso e coletivo

Medidas técnicas e de 
organização
Padrões necessários para respostas aos 
riscos identificados, e a nomeação de 
responsável pela proteção  de dados 
(Encarregado de Dados) será obrigatória

Privacidade e Segurança by
design
Privacidade e segurança devem ser 
incorporados por padrão em novos 
produtos, sistemas e serviços das 
empresas



Algumas preocupações com a 
LGPD em toda a empresa

María
Linha de negócios

José
CDO

Antonio
Compliance Leader

Ana
CISO

Quero garantir que nossos
clientes tenham a garantia de 
que seus dados estão seguros. 
Quero que nossa marca seja
autêntica, acessível e 
confiável.

Preciso suportar que a nossa
organização está compliance 
com as novas regulamentações
LGPD e GDPR.

Devo responder rapidamente aos
cliente sobre o uso, 
processamento e  
compartilhamento de seus dados 
e como estão sendo utilizados.

Devo usar minhas habilidades e 
conhecimentos de interface da 
Web front-end para criar, integrar
e personalizar aplicativos novos e 
existentes. 

Preciso ter uma relação próxima
ao departamento de compliance.

Devo atender novas demandas
de compliance, e administrar a 
segurança dos dados da empresa
e nossos clientes, frente a uma
crescente diversidade de novas
ameaças. 



Como as empresas podem se preparar? 
Entenda as 
obrigações

Estabeleça uma 
equipe 

multidisciplinar

Nomeie um 
Encarregado dos 

dados

Saiba onde estão os 
dados pessoais na 
sua organização

Reveja as 
declarações e as 

políticas de 
privacidade

Reveja os 
mecanismos de 

consentimento e 
opção

Revise os processos 
para atendimento dos 

pedidos de acesso, 
correção e eliminação 

dos dados

Revise os prazos de 
retenção de dados

Documente as 
atividades de 

cumprimento da Lei

Reveja processos de 
transferência 

internacional de 
dados

Implemente e 
documente medidas 

apropriadas de 
segurança

Treine os 
colaboradores

Desenvolva 
processos 

especializados de 
auditoria

Implemente uma 
abordagem de 
Privacidade (e 

Segurança) by Design

Estabeleça protocolos 
de resposta e 
notificação de 

violações de segurança 

Assegure orçamento e 
patrocínio executivo 

para suportar as 
mudanças! 

Esses itens são bons pontos de início. 



Estágios de prontidão

“Nós entendemos 

o que precisa ser 

feito e vamos 

fazer as 

mudanças 

necessárias”

“Por onde 

começamos?

A regulamentação 

é tão confusa 

Quais soluções a 

IBM oferece?”

“Escutamos sobre 

a LGPD, mas 

vamos esperar e 

definir uma 

abordagem até 

que seja 

necessário tomar 

uma ação.”

Qual o seu estágio?

Observadores Iniciantes Avançados



Framework IBM
Entenda onde você está



MantenhaOpere

IBM GDPR & LGPD Framework: cinco passos para ficar pronto

Avalie Desenhe Transforme

– Conduza
assessments de 
GDPR e LGPD entre 
governança, 
pessoas, processos, 
dados e segurança.

– Desenvolva um 
roadmap de 
prontidão.

– Identifique e mapeie
dados pessoais.

– Projete a 
governança, o 
enablement, as 
comunicações e 
os processos.

– Desenhe o padrão
de gerenciamento
e da segurança de 
dados pessoais. 

– Desenvolva e incorpore
procedimentos, 
processos e 
ferramentas.

– Faça treinamentos de  
GDPR e LGPD.

– Desenvolva e incorpore
padrões e políticas
usando Privacy by 
Design e Security 
by Design.

– Execute todos os
processos de negócio
relevantes.

– Monitore a segurança
e a privacidade usando
as medidas
estabelecidas.

– Gerencie o 
consentimento e o 
acesso aos dados.

– Monitore, avalie,
audite, reporte e avalie
a aderencia à GDPR e 
à LGPD.

Assessments 
e roadmap

Defina um plano
de 

implementação
Aprimoramento Framework 

pronto
Monitoramento e 

reporte

Identifique o impacto da 
GDPR e da LGPD e planeje

medidas técnicas e 
organizacionais.

Inclua controles de 
proteção de dados, 

processos e soluções a 
serem implementadas.

Com as medidas técnicas e 
operacionais prontas, 

trabalhe na descoberta, 
classificação e governança

de dados pessoais.

Comece a nova forma de 
trabalhar com GDPR e 

LGPD

Monitore a execução das 
medidas: apresente

evidências de compliance 
para stakeholders internos

e externos

Fa
se

At
iv

id
ad

e
O

ut
co

m
e



Como a IBM pode ajudar
Somos o parceiro para ajudar você nesta jornada



Soluções IBM em cada fase do Framework
Avalie Desenhe Transforme Opere Conformidade

Assessments e 
roadmap

Defina o plano de 
implementação

Aprimore processos 
concluídos

Estrutura 
operacional em vigor

Monitoramento e 
relatórios contínuos

Relatórios Compliance GDPR/LGPD

Solução integrada para relatórios gerenciados

Resposta a incidentes

Trilha de auditoria de quem acessa ou quem tem visibilidade dos dados B2B sendo processados

Registros das atividades de processamento de dados

Gestão de consentimento dos dados pessoais dos clientes

Monitoramento On Line do Banco

Gerenciar ciclos de vida de identidade e acesso

Garantir a integridade e a confidencialidade dos dados B2B em repouso

Garantir a integridade e a confidencialidade dos dados B2B em trânsito

Bloqueio a acesso indevido 

Mascaramento de objetos de negócios em bancos de dados e aplicativos heterogêneos         
Criação de bancos de dados de teste com o tamanho correto         
Regras de acesso ao Banco         
Gestão de direitos de acessos a dados         
Criptografia do Banco         
Scan ilimitado por Banco de Dados 

Obtenha visibilidade dos processadores de dados e controladores de dados

Vulnerability Assessment

Descoberta e Mapeamento de dados estruturados

Análise e Governança de  Dados Estruturados em banco de dados, Hadoop, arquivos csv, etc

Governança sobre Dados estruturados e não-estruturados 

Análise de Dados Não-estruturados, documentos, email, pdf, imagens

Definição, Descoberta e Mapeamento de dados estruturados

Benefícios das ofertas



Optim Test Data Management
Otimizar processos de 

mascaramento de banco de dados 
principlamente para criar 

ambientes de desenvolvimento e 
teste

MDM Standard Edition
De-duplicar entidades criando visão única de cliente e gerenciar

o consentimento para uso de dados pessoais

MDM & Gerenciar
Consentimento

Mascarar
Dados

(anonimizar)

DADOS PESSOAIS
IBM Information Governance Catalog

IBM Information Analyzer 
Analisar e Governar Dados Estruturados
banco de dados, Hadoop, arquivos csv

Identificar
Dado Pessoal

IBM StoredIQ
Analisar Dados Não-estruturados
documentos, email, pdf, imagens

IBM Security Guardim

Resilient
orquestra e automatiza os 
processos de resposta a 

incidentes

Resposta a incidentes
vulnerabilidades

Guardium Vulnerability
Assessment

detecta vulnerabilidadess

Guardium Data Encryption &
Data Protection

Protege os dados contra uso 
indevidode com recursos de 

criptografia.

Identificar
Dado Pessoal



Como Identificar dados pessoais?

Conheça seus dados relevantes

Descubra onde os dados 
pessoais são armazenados

Processe dados estruturados e 
não estruturados 

Armazene resultados em 
catálogo único

Information Analyzer
for structured data

StoredIQ
for unstructured data

Information Governance Catalog



Registro de dado de negócio 
como cliente, pagamento, 
faturamento

Visão
Negócio

Visão DBA

Subconjuntos de dados 
referencialmente intactos em 
tabelas e aplicativos 
relacionados, incluindo 
metadados.

Crie bancos de dados de teste  com o 
tamanho correto e que reflitam com precisão 
os processos de negócios da empresa

Mascare objetos de negócios em bancos de 
dados e aplicativos heterogêneos

Aplique uma variedade de técnicas de 
transformação de dados comprovadas para 
substituir dados reais sensíveis por dados 
fictícios contextualmente precisos e realistas

Como mascarar
dados pessoais?

Optim Test Data Management



De-duplicação entidades cliente

Gerenciamento
consentimento
clientes

Como gerenciar?
Estabeleça uma visão unificada e confiável 
(dado mestre) dos dados do cliente 
oriundos de vários sistemas redundantes e 
inconsistentes.

Visualização simples e confiável dos dados

Instalação simples finalizada em poucas 
horas

Acessível através de APIs para integração

Interface gráfica para usuário de negócio 
gerenciar o consentimento do uso de dados 
pessoais dos clientes

MDM



Como monitorar?
Descubra e classifique automaticamente os 
dados sensíveis, revele padrões de uso e 
avalie os riscos de conformidade..

Amplos recursos de auditoria, uso de 
criptografia, máscara, edição de dados, além 
de bloqueios e alertas dinâmicos
Instalação simples finalizada em poucas horas

Monitore o acesso a origens de dados, 
automatize os controles de conformidade e 
proteja os dados sensíveis.

Verifique e detecte vulnerabilidades no 
repositório de dados seguindo um 
planejamento e reforce o ambiente.

IBM Security Guardium



Nossos parceiros de negócio



Obrigado
Luiz Antonio Godoy
Strategy & Ecosystem for Data & AI

lgodoy@br.ibm.com
(11) 97092-0371

"AVISO LEGAL: Os clientes são responsáveis por assegurar sua própria conformidade com diversas leis e regulamentos, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os clientes são os únicos responsáveis pela obtenção de aconselhamento jurídico de advogados habilitados, quanto à identificação 
e interpretação de quaisquer leis e regulamentos relevantes que possam afetar os negócios do cliente e quaisquer ações que os clientes possam precisar tomar para estar em conformidade com tais leis e regulamentos. Os produtos, serviços e outras capacidades aqui descritos não são adequados para 
todas as situações do cliente e podem ter disponibilidade limitada. A IBM não fornece orientação jurídica, contábil ou de auditoria, nem declara ou garante que seus serviços ou produtos garantirão que os clientes estejam em conformidade com qualquer lei ou regulamento."

Alexandre Patarra
Data Protection Leader – IBM Security LA

apatarra@br.ibm.com
(11) 99901-2075



Aproveite para responder a
Pesquisa de Maturidade em relação à LGPD:



Os desafios para implementação 
da LGPD nas empresas

LGPD COUNTDOWN TALK

Thomaz Côrte Real
Consultor Jurídico ABES

Especialista em Privacidade e Proteção de Dados

Carlos Eduardo Passerani Reolon
LGPD Project Manager na IBM



www. a b e s . o r g . b r

OS DESAFIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 
LGPD (Lei 13.709/18) NAS EMPRESAS



ADEQUAÇÃO -
LGPD

• Jurídico

• Processos e 
Governança

• Técnica / Segurança
Informação



DA SEGURANÇA E DO SIGILO DE 
DADOS E BOAS PRÁTICAS (ARTS. 
46 A 50)

ANPD
ANALISARÁ

MECANISMOS
INTERNOS DE

SUPERVISÃO E
MITIGAÇÃO
DE RISCOS 

DANO
RELEVANTE BOAS

PRÁTICAS 

PROGRAMA
DE GOVERNANÇA 

PROCEDIMENTOS 

NORMAS
DE

SEGURANÇA PADRÕES
TÉCNICOS 

AÇÕES
EDUCATIVAS



PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO - LGPD

FASE 1: REUNIÃO INICIAL DE ALINHAMENTO

FASE 2: MAPEAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE GAPS

FASE 3: ELABORAÇÃO DE CLÁUSULAS PADRÕES QUE TRATAM DE 
PROTEÇÃO DE DADOS

FASE 4: REVISÃO E/OU ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS

FASE 5: TREINAMENTO



DESAFIOS 

Envolvimento dos Stakeholders

Volume de Trabalho x Prazo Adequação: Governança;
privacy by design; Mapeamento; correção de gaps;
implementação (revisão e criação de políticas, criação de
cláusulas contratuais), parte técnica;

Alto Custo (Micro e Pequenas Empresas)

Criação da Autoridade Nacional – Equilibrada/
Parceira; Nomeação do Conselho Diretor/Sabatina;
Nomeação do Conselho Consultivo

Regulamentação da LGPD



https://diagnosticolgpd.abes.org.br/

https://diagnosticolgpd.abes.org.br/
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Março, 2020

OS DESAFIOS PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DA 
LGPD (Lei 13.709/18) 
NAS EMPRESAS
Carlos Reolon
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Contexto
“Hacker está leiloando 
dados de 92 milhões de 
brasileiros”
São 16GB de dados que contém 
informações pessoais como nomes, 
datas de nascimento e CPF
Fonte: Olhar Digital data: 07/10/2019

“Empresa de varejo on-line paga 
R$ 500 mil em danos morais 
após vazamento de dados de 2 
milhões de clientes”

Fonte: Globo.com      - data: 05/02/19

“Falha de segurança em 
órgão público (RN) expõe na 
web dados pessoais”“Empresa expõe dados 

pessoais de funcionários de 
empresa do ramo de 
alimentação”

Fonte: Agora-RN      data: 09/10/2019

Fonte: The Hack      data: 07/10/2019
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Direcionadores

Cultura de proteção de dados desde 1970

Rígidas polítcas de segurança da informação

Atuação profunda no processo de adequação à 
GDPR

Aderência à LGPD

Elaboração de case para futuras legislações 
sobre o tema ao redor do mundo.

- CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT
- MAINE ACT
- NEVADA PRIVACY LAW
- INDIA PERSONAL DATA PROTECTION
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Abordagem 
empregada

Definição escopo

Frente Interna 
(Controlador)

Criação de estratégia de mapeamento

Área jurídica

Definição de plano de ação

Frente Externa 
(Operador)

Frente 
Comercial

Suporte do 
Time Global

Área de Operações

Dados com base legal legítima com
guarda segura e retenção correta
guarda segura sem retenção correta
guarda insegura sem retenção correta

Cenários possíveis para tratamento 

Dados sem base legal legítima



5151

Desafios

Complexidade ambiente

Concorrência com as atividades habituais  

Indefinições legais

Volume de processos
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Seguindo em frente

• Treinamento recorrente da população

• Gestão de crise (simulações de 
vazamento)

• Reassessment

• Criação de mecanismo de integração  
com a sociedade/ ANPD

• Adoção de soluções para 
monitoramento 
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Você está se 
preparando ? 



Obrigado!

Thomaz Côrte Real
Consultor Jurídico ABES

Especialista em Privacidade e Proteção de Dados

Carlos Eduardo Passerani Reolon
LGPD Project Manager na IBM

creolon@br.ibm.com
https://www.linkedin.com/in/carlos-eduardo-passerani-reolon-b05763b/https://www.linkedin.com/in/thomazc%C3%B4rtereal/



AGRADECEMOS A SUA PRESENÇA!
Faça parte da melhoria dos nossos eventos. 

Responda a pesquisa abaixo:


