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A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, Lei 13.709/2018.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei n 13.709/2018, que entrou 
em vigor em 18/09/2020, após sanção presidencial sobre a MP 959, é a 
legislação que regula todas as atividades de tratamento de dados pessoais. 
Com o advento desta Lei, o Brasil passou a fazer parte dos países que contam 
com legislação específica para proteção de dados pessoais, como a “GDPR” 
na União Europeia e a “California Consumer Privacy Act of 2018 (CCP) ”, no 
Estado da Califórnia (EUA). 

A legislação brasileira se norteia em 10 princípios, que são: Finalidade, 
adequação, necessidade, acesso livre, qualidade dos dados, transparência, 
segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. Sendo 
fundamentada em diversos valores, como respeito à privacidade, à 
autodeterminação informativa, à liberdade de expressão, de informação, 
comunicação e opinião, à inviolabilidade da intimidade, à defesa do 
consumidor e aos direitos humanos de liberdade e dignidade da pessoa 
humana. 

Das sanções previstas em Lei, além das multas que podem chegar a 50MM 
(Cinquenta Milhões de Reais) ou 2% do faturamento do ano anterior a 
autuação, as empresas também poderão ter cerceado o direito de utilização 
dos dados de forma parcial ou total, bem como, poderão ter a utilização 
destes dados suspensa por até seis meses.  

Conceitualmente, a LGPD define:

Dado pessoal: a informação relacionada a pessoa natural identificada ou 
identificável;
Dado anonimizado: dado relativo ao titular que não pode ser identificado;
Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais.
Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.

https://www.instagram.com/dc_dinsmorecompass/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/DinsmoreCompass/
https://www.linkedin.com/company/dc-dinsmorecompass/
https://www.dc.srv.br/


ENCONTRO VIRTUAL DC | Orgulho DC

FELIPE  
DONIZETE

 CLIQUE NOS ITENS PARA INTERAGIRdc.srv.br

Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que 
realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;
Encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar 
como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);
Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que 
se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, 
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;
Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual 
o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma 
finalidade determinada.

Projeto de adequação à LGPD 

Projeto em cliente do Varejo de grande porte, iniciado em 2018, sendo 
o jurídico SPONSOR do projeto e segurança da informação o EXECUTOR. 
Todos os HEADS de área estão diretamente envolvidos no projeto devido 
ao impacto gerado em suas áreas de atuação, como lojas, recursos humanos, 
correspondente bancário, e demais áreas.

Foram definidos três grandes pilares:  Assessment, Tecnologia e Cultura, onde 
foram abertos subprojetos para otimizar o tempo de entrega e paralelizar os 
pilares, otimizando o tempo de execução. Com a segmentação, elaboramos 
cronogramas específicos e individualizados, respeitando o relacionamento 
das tarefas e o vacatio legis da Lei.

Por ser um projeto corporativo e de alto custo, o time de projeto é composto 
por gerente de projetos, líder técnico para cada área de atuação (SI, TI e 
Integrações), especialista em segurança da informação, especialista em 
comunicação (RH), especialista em treinamento (T&D), advogado especialista 
em direito digital (Jurídico), especialista em marketing, especialista em CRM, 
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especialista em análise de riscos, compliance do corresponde bancário, bem 
como os desenvolvedores para cada frente.

Para que fosse possível a sensibilização de todos os colaboradores, foi 
contratado uma agência de publicidade que apoia o projeto na elaboração 
de peças publicitárias e comunicados para a TV Corporativa e também com o 
jornal digital.

Foram entrevistadas todas as áreas de negócio, afim de identificar o consumo 
dos dados e analisar os processos de captação e manutenção dos dados 
pessoais. Também foram revisados todos os contratos com fornecedores e 
parceiros, para inclusão de cláusulas específicas de atendimento à LGPD e a 
política de segurança da informação. Fomos a campo, conhecer a operação de 
loja e quais os maiores riscos identificáveis.

Novas ferramentas de segurança da informação foram adquiridas e seguem 
em implantação, para assegurar as melhores práticas de SI e mitigar possíveis 
falhas processuais, garantindo assim, ampliar o nível de segurança e proteção 
dos dados pessoais, tanto para a rede interna como sites e trânsito de dados, 
além da checagem das vulnerabilidades.

Os novos projetos, obrigatoriamente, devem ser validados pelo time de 
segurança da informação, onde há um Check list que deverá ser preenchido 
antes que o projeto se inicie. Foi criado um petit comitê para validar os riscos 
envolvidos em novos projetos, garantindo assim a segurança necessária para 
o negócio. Está em fase de elaboração, novos procedimentos focados em 
projetos, que devem determinar as melhores práticas para execução, proteção 
dos dados e demais legislações que venham impactar tais demandas.

Principais desafios 

O maior desafio está nas mudanças de mindset, pois as cobranças para 
venda são altas e as metas agressivas. Controlar e regrar os canais de 

FELIPE  
DONIZETE



ENCONTRO VIRTUAL DC | Orgulho DC

 CLIQUE NOS ITENS PARA INTERAGIRdc.srv.br

comunicação com os clientes não é tarefa fácil quando se trata de varejo, 
pois o relacionamento direto com o cliente, ofertando novos produtos e 
demonstrando as novidades de coleções é o que faz a roda girar.
É possível dizer que, de modo geral, o varejo está se reinventando e 
escrevendo uma história na era digital, onde as empresas que não se 
adequarem correm o risco de ter abalada a sua imagem perante ao mercado 
e o impacto com a LGPD é grande, como uma onda no mar, onde não 
conseguimos prever a sua força e impacto. 

Neste cenário, o melhor a fazer é trabalhar preventivamente!  

Fonte: Serpro / Wikipédia
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