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Em agosto de 2020, entrará em vigor a Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD), de n.º 13.709/2018. 
Trata-se de um importante marco para o or-
denamento jurídico brasileiro, que, até então, 
tinha leis esparsas a respeito do tema. A LGPD 
trouxe princípios, direitos e obrigações relacio-
nadas ao uso de dados pessoais em uma clara 
preocupação com a proteção dos titulares dos 
dados em todos os setores da economia e da so-
ciedade. Com a vigência dessa legislação, todas 
as pessoas físicas ou jurídicas de direito público 
ou privado deverão se adaptar aos preceitos da 
norma de proteção de dados. Ficam excluídos da 
tutela da lei os tratamentos realizados por parti-
culares com finalidades domésticas.

Ao longo do processo de discussão no Con-
gresso Nacional, o texto da lei sofreu altera-
ções importantes até alcançar a atual reda-
ção. A última versão traz novidades bastante 
significativas ao setor. A Lei n.º 13.853/2019, 
que alterou a LGPD, instituiu a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que 
traz entre suas atribuições a prerrogativa de 
editar normas, orientações e procedimentos 
simplificados e diferenciados, inclusive quan-
to aos prazos, para que microempresas e em-
presas de pequeno porte, bem como startups 

Ainda na conformidade, é imprescindível fazer 
um mapeamento do tratamento de dados feitos na 
empresa, considerando os dados em todo o seu ciclo 
de vida: desde a coleta, os usos e as transferências 
até o descarte. Esse processo é chamado de data ma-
pping. Nele, é possível identificar se há excessos nos 
tratamentos ou se somente os dados necessários fo-
ram coletados para a finalidade proposta. Pode-se, 
com ele, ter a percepção se as bases legais usadas 
são adequadas para determinadas finalidades ou 
se não há base que justifique o tratamento do dado 
coletado. Por fim, o mapeamento permite identifi-
car os principais focos de riscos no tratamento de 
dados de cada organização e que demandam mais 
cuidados e ações.

A LGPD prevê a obrigatoriedade de a empresa 
indicar o encarregado pela proteção de dados pes-
soais (Data Protection Officer – DPO), que poderá 
ser uma pessoa natural ou jurídica e será o ponto 
de conexão entre a empresa, os titulares dos dados 
pessoais e a ANPD. A lei não exige, mas é essencial 
que o encarregado tenha bons conhecimentos jurí-
dicos e de tecnologia da informação para que haja 
a correta convergência entre a política de privaci-
dade estabelecida na organização e a LGPD. O DPO 
deve poder transitar bem em todos os setores da 
organização e ter bom relacionamento com profis-
sionais desses setores, conseguindo, assim, suporte 
das mais diversas áreas da empresa. 

Ponto importante a ser enfrentado pelas empre-
sas é o tratamento de dados coletados antes do iní-
cio de vigência da lei. A primeira constatação é que 
o tratamento desses dados também deva estar em 
conformidade com a LGPD. Assim, mesmo que os 
dados já estivessem em poder da instituição quan-
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ou empresas de inovação, possam se adaptar 
a ela. Essa alteração veio ao encontro das rein-
vindicações da FecomercioSP e poderá facili-
tar o processo de adequação das empresas à 
LGPD. Isso porque a ANPD vai poder facilitar 
as condições às microempresas e às empresas 
de pequeno porte, que não têm o mesmo orça-
mento de empresas maiores.

Ainda não é possível saber ao certo como será 
a atuação da ANPD. No entanto, a lei prevê uma 
atuação preventiva e disseminadora de boas 
práticas envolvendo o tratamento de dados. 
Assim,seria prudente que, em um primeiro mo-
mento, a função sancionatória não se sobrepu-
sesse à função preventiva até que as diretrizes 
elaboradas pela autoridade sejam estabeleci-
das e divulgadas. Contudo, não obstante a isso, 
é importante que todas as instituições estejam 
preparadas em relação ao cuidado com o trata-
mento de dados pessoais.

Para que esse processo seja efetivo, é preciso 
que se estabeleça uma estrutura de governança 
em proteção de dados em que todos os colabora-
dores de uma organização estejam engajados. 
Sem essa participação, um excelente programa 
de adaptação pode se tornar ineficiente. Portan-
to, é essencial criar uma política de proteção de 
dados contendo todos os preceitos da governan-
ça a ser instituída na organização. Na elabora-
ção dessa política, deverão constar diretrizes; 
procedimentos internos; padrões de resposta a 
incidentes; avaliações de riscos de novos proje-
tos; atualizações de mapeamento; classificação 
dos dados pessoais; procedimentos de exclu-
são de dados; e outros pontos que a instituição 
considerar relevantes. Esses elementos devem 
estar na política de privacidade para nortear os 
colaboradores envolvidos com o tratamento de 
dados pessoais.

Ainda em relação à governança, é importan-
te atribuir responsabilidades e incumbências 
internas para que haja controle sobre a efetivi-
dade do programa. Treinamentos de todos os 
colaboradores sobre a política de privacidade da 
organização também são necessários para ga-
rantir o sucesso do programa de adaptação.

A LGPD dispõe, em seu artigo 37, que o con-
trolador e o operador devem manter registro 
das operações de tratamento de dados pessoais 
que executarem. Essa é uma atividade bastan-
te trabalhosa, mas que pode trazer um positivo 
processo de autoconhecimento, sendo um ótimo 
ponto de partida para a adequação. 

do da vigência da lei, é preciso que exista uma base 
legal que justifique sua manutenção. Caso contrá-
rio, o dado deve ser eliminado.

Um erro comum que muitas empresas cometem 
nesse processo é focar todos os seus esforços em de-
terminada área que imaginam ser a principal fon-
te de tratamento de dados, como a de TI. Como já 
foi dito, a Lei Geral de Proteção de Dados abrange 
toda e qualquer atividade que envolver tratamento 
de dados, analógicos ou digitais. Assim, a empresa 
deve cuidar para que a adequação seja direciona-
da também a todas as outras áreas que coletarem 
ou tratarem dados pessoais, como marketing, RH, 
jurídico, compliance, vendas, relacionamento com 
clientes, SAC, etc. Mesmo uma empresa que tenha 
se dedicado a uma boa adaptação não estará imune 
a incidentes de segurança. No entanto, tomando as 
devidas precauções, essa vulnerabilidade pode ser 
sensivelmente minimizada. Na verdade, uma em-
presa preparada saberá inclusive como minimizar 
os efeitos desses incidentes.

O processo de adequação à LGPD pode parecer 
complexo, mas é mandatório, já que a vigência da 
lei é uma realidade que se aproxima de forma irre-
futável. No entanto, com disciplina, cuidado cons-
tante, organização e método é possível fazer com 
que a instituição esteja em conformidade com os 
preceitos da lei da melhor forma possível.
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