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RESUMO 

 

O surgimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – nº 13.709/2018 (LGPD) – cuja 

finalidade é garantir a segurança dos dados e a tutela da privacidade constitui tema importante 

para a gestão de dados pessoais em organizações públicas ou privadas. A LGPD vincula 

atividade de tratamento de dados pessoais com finalidade econômica às suas exigências no 

território nacional. Entendendo que os dados pessoais são a representação da pessoa natural, a 

lei traz exigências técnicas e punições para as organizações que incorrem em incidentes que 

violem direitos fundamentais, estabelecendo princípios e diretrizes que visam à proteção da 

pessoa natural. As micro e pequenas empresas (MPEs) que têm o processamento de dados 

pessoais como bem tangível são exemplos de organizações que precisam adequar-se às 

exigências normativas. Isso porque, na prática, elas pouco ou nada investem em recursos para 

o tratamento e a proteção das informações pessoais, mostrando notório o despreparo ou o 

desconhecimento legal dos gestores quanto à importância do tratamento desses dados no 

ambiente empresarial. Em razão disso, este trabalho objetivou apresentar um modelo para 

inserir MPEs na conformidade da LGPD. A partir dessa proposta, realizou-se breve análise 

bibliométrica com as leis de Lotka, Zipf e Bradford, além de buscas na base Web of Science 

visando percepção geral sobre o tema nas primeiras duas décadas do Século XXI. A partir 

dessa análise, elaborou-se um material didático, objetivando orientar os interessados na 

adequação inicial da organização às exigências legais, o qual obteve avaliação positiva por 

parte dos agentes de tratamento de dados pessoais de micro e pequeno porte, amostra da 

pesquisa.  

 

Palavras-chave: Adequação empresarial. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Micro e 

pequenas empresas.  
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ABSTRACT 

 

The emergence of the General Law on Personal Data Protection – nº. 13.709/2018 (LGPD) - 

whose purpose is to ensure data security and privacy protection is an important issue for the 

management of personal data in public or private organizations. The LGPD binds personal 

data processing activities for economic purposes to its requirements in the national territory. 

Understanding that personal data is the representation of the natural person, the law brings 

technical requirements and punishments for organizations that incur in incidents that violate 

fundamental rights, establishing principles and guidelines aimed at protecting the natural 

person. Micro and small enterprises (MSEs) that process personal data as a tangible asset are 

examples of organizations that need to adapt to the regulatory requirements. This is because, 

in practice, they invest little or nothing in resources for the treatment and protection of 

personal information, clearly showing the unpreparedness or lack of legal knowledge of 

managers regarding the importance of processing this data in the business environment. 

Because of this, this work aimed to present a model to insert MSEs in the compliance of the 

LGPD. Based on this proposal, a bibliometric analysis was performed using Lotka's, Zipf's 

and Bradford's laws, in addition to searches on the Web of Science base aiming at the general 

perception of the theme in the first two decades of the 21st century. Based on this analysis, a 

didactic material was elaborated, with the objective of orienting those interested in the initial 

adaptation of the organization to the legal requirements, which was positively evaluated by 

the micro and small-sized personal data treatment agents, the research sample 

 

Keywords: Business adequacy. General Law of Personal Data Protection. Micro and small 

enterprises. 

 

 



8 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

CCB Código Civil Brasileiro 

CF Constituição Federal 

DPO Data Protection Officer 

ESAFI Escola de Administração e Treinamento 

LGPD/LGPDP Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

ME Microempresa 

MPEs Micro e Pequenas Empresas 

POP Procedimento Operacional Padrão 

RIPD Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais   

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Indústria 

SGSI Sistema de Gestão de Segurança da Informação 

TCC Trabalho de Conclusão de Curso 

UnIBP Universidade do Setor de Petróleo e Gás 

 



9 

 

 

 

SUMÁRIO 

 
 

1 – INTRODUÇÃO...................................................................................................................... 10 

1.1 JUSTIFICATIVA ................................................................................................................... 12 

1.2 OBJETIVOS ........................................................................................................................... 13 

1.2.1 Objetivo geral................................................................................................................. 13 

1.2.2 Objetivos específicos ..................................................................................................... 13 

1.3 DA ESTRUTURA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO................................. 13 

2 – RESUMO DO PRIMEIRO PRODUTO: BREVE ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DAS 

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE PRIVACIDADE E LEIS DE PROTEÇÃO DE 

DADOS PESSOAIS ..................................................................................................................... 

 

15 

 

3 – O PROCEDIMENTO DE DESENVOLVIMETNO DO SEGUNDO PRODUTO: 

MANUAL INTRODUTÓRIO SOBRE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

PESSOAIS .................................................................................................................................... 

 

16 

3.1 METODOLOGIA USADA NA ELABORAÇÃO DO MANUAL......................................... 17 

      3.1.1 Etapa de desenvolvimento do modelo experimental do manual.....................................  21 

      3.1.2 Etapa de execução e análise utilizando o método Delphi ao manual experimental .......  21 

      3.1.3 Etapas para a conformidade sugeridas no manual e instrumentos auxiliares ................. 24 

      3.1.4 Etapa de interação e avaliação do material desenvolvido realizada com empresários .. 33 

3.2 RESULTADOS ....................................................................................................................... 35 

      3.2.1 Desenvolvimento do manual .......................................................................................... 36 

      3.2.2 Manual Introdutório sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais............................ 38 

      3.2.3 Interação e avaliação do manual com os empresários gestores ...................................... 38 

         3.2.3.1 Avaliação do manual e instrumentos auxiliares desenvolvidos para o plano inicial 

de conformidade das empresas à luz da LGPD ....................................................... 

 

39 

      3.2.4 Trabalhos futuros ............................................................................................................ 
46 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................ 46 

MATERIAIS UTILIZADOS NA PESQUISA .......................................................................... 48 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................................... 49 

APÊNDICE A – Primeiro produto do TCC - Breve análise bibliométrica das produções 

científicas sobre privacidade e leis de proteção de dados pessoais- Artigo publicado .......... 54 

APÊNDICE B – Segundo Produto do TCC - Manual Introdutório sobre Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais ........................................................................................................ 77 



10 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A segurança dos dados pessoais e a tutela da privacidade devem ser uma preocupação 

da sociedade atual. Diante disso, várias soluções são empregadas para a mitigação de 

episódios de vazamentos e/ou exposição indevida de dados pessoais, pois tais ocorrências 

podem gerar uma série de consequências danosas tanto ao titular do dado pessoal, quanto às 

instituições que tratam os dados, sendo estas passíveis de sérias punições (FLORENÇO, 

2016). 

No Brasil, desde que surgiram questões envolvendo a privacidade de dados, a primeira 

lei que serve de base para qualquer outra legislação que surja é a Constituição Federal (CF) de 

1988 e posteriormente o Código Civil Brasileiro (CCB). Ambas tanto no Artigo 5º, X, CF, 

quanto no Artigo 21, do CCB, protegem a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, considerando que esses direitos são invioláveis (ROSA e FERRARI, 2014).  

Em 14 de agosto de 2018, foi sancionada a Lei 13.709, Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD), para orientar as atividades de tratamento de dados pessoais, 

realizadas por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado e proteger os 

direitos fundamentais de privacidade, livre desenvolvimento da personalidade e liberdade da 

pessoa natural (MANEGAZZI, MATTE e SARAIVA, 2019). 

Segundo Rocha et al. (2019), a norma estabelece regras técnicas para coleta, uso, 

armazenamentos e exclusão de dados pessoais, afetando todos os setores da economia 

nacional no âmbito das relações comerciais nacionais e internacionais entre empregadores e 

colaboradores, clientes, fornecedores de produtos e serviços, bem como nas relações em que 

dados pessoais sejam tratados em ambiente digital ou físico. 

Diante disso, imposições legais são aplicáveis aos mais variados modelos de negócios 

no país e a necessidade de moldar-se às determinações normativas é imediata, especialmente 

porque a legislação está em vigor e as organizações devem garantir aos titulares dos dados o 

controle quanto ao tratamento direcionado aos dados pessoais sob seu comando (SANTOS e 

SILVA, 2020). Para alcançar essa meta, precisa existir conhecimento por parte do controlador 

e do operador dos dados sobre a LGPD, para assim garantir a interpretação e aplicação da 

norma. 

Assim sendo, faz-se necessário às organizações privadas conhecerem, por meio dessa 

norma, a forma legal e segura de administração de dados pessoais a fim de implementá-la em 

suas realidades, uma vez que, com o desenvolvimento da economia dirigida a dados, com a 



11 

 

 

vivência da sociedade da informação, a exposição ou uso indevido desses passou a ser maior 

nos mais diversos modelos de negócios (SILVEIRA, AVELINO e SOUZA, 2016).  

No âmbito de sua competência, com o tratamento de dados pessoais, a organização 

poderá formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam condições de 

gestão, regime de funcionamento, procedimentos, incluindo normas de segurança, padrões 

técnicos, obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento dos dados, ações 

educativas, mecanismos internos de supervisão e de diminuição de riscos e outros aspectos 

relacionados ao tratamento de dados pessoais (ROCHA et al., 2019). 

Atualmente, para a realização do trabalho de conformidade na governança e gestão de 

riscos no âmbito da segurança da informação dos dados pessoais, empresas e escritórios de 

consultoria e assessoria vêm oferecendo soluções para as organizações de qualquer porte 

atender essa demanda.  Com isso, naturalmente se elevam os custos para as empresas que 

precisam do serviço de implementação (MONTEIRO, 2019).  

Sites como Serviço Nacional de Aprendizagem Indústria (SENAI) São Paulo, 

Universidade do Setor de Petróleo e Gás (UnIBP), Escola de Administração e Treinamento 

(ESAFI), Seu Futuro.com Ensino, bem como plataformas de implementação Safeway 

Consultoria, Triscal, dentre outras, oferecem treinamentos, cursos de capacitação e soluções 

para implementar o processo de adequação, contudo cobram entre R$ 600,00 (seiscentos) 

reais a 1.500,00 (mil e quinhentos) reais por capacitação, com duração entre 10 e 20 horas ou 

prestação de serviços com a implementação. 

 Apesar de existirem no mercado cursos e profissionais ofertando serviço de 

adequação, acredita-se que, para algumas organizações, o valor seja oneroso. Por outro lado, o 

tema segurança dos dados pessoais é amplamente discutido na atual norma sob a ótica de que 

os agentes de tratamento devem aplicar medidas de segurança, técnicas e administrativas 

aptas a proteger os dados de acessos desautorizados e exposições indevidas (BRASIL, 2018).  

Assim, ao se considerar que micro e pequenas empresas não possuem advogados e 

profissionais especialistas na área da tecnologia da informação à disposição e precisam se 

aprimorar em relação ao tratamento aplicado aos dados pessoais sustenta-se a hipótese de que 

a implementação inicial da LGPD, pode ocorrer com a aplicação do manual e das ferramentas 

desenvolvidas para a segurança da informação, gestão e governança dos dados pessoais 

tratados na empresa, como meio de mitigação de riscos envolvendo dados pessoais. 

O presente estudo estabelece como problema da pesquisa: o Manual Introdutório sobre 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e instrumentos elaborados e adaptados para o plano 
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inicial de adequação da organização em conformidade às exigências legais podem ser usados 

em micro e pequenas empresas? 

A pesquisa foi operacionalizada a partir da observação da exigência e vigência da 

norma e da ausência de conformidade por parte de micro e pequenos empreendedores das 

áreas de marketing, educação e comerciantes varejistas agentes de tratamento de dados 

pessoais da cidade de Juazeiro, Bahia, à época da pesquisa, levantados por meio da 

colaboração do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 

Unidade Regional de Juazeiro Bahia, conduzida inicialmente pelo método Delphi com 

especialistas da área do Direito e, em segundo momento, pelo levantamento tradicional com 

os agentes de tratamento de dados pessoais de micro e pequeno porte. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A principal motivação para sustentar a necessidade do presente trabalho reside na 

previsão de atendimento à atual norma de dados nacional, que estabelece obrigações a 

qualquer organização privada ou pública que trata dados pessoais com finalidade econômica a 

tomar medidas de segurança cabíveis à proteção dos dados por ela tratados. 

Os motivos para estar em conformidade são por demais imperativos, pois representam 

uma exigência de mercado e um diferencial competitivo perante a concorrência em função da 

preocupação com os dados pessoais de colaboradores e clientes consumidores. Ademais reduz 

tanto o risco de vazamentos e exposição indevida dos dados, quanto o surgimento de litígio 

uma vez que as sanções administrativas que a norma traz vão de advertência, multa de 2% do 

faturamento da pessoa jurídica de direito privado no último exercício, podendo chegar a 50 

milhões de reais por infração.  

Soma-se ainda aos motivos a publicização da infração, o bloqueio dos dados pessoais 

tratados na organização, a eliminação dos dados pessoais a que se refere à infração, além da 

imagem moral da marca da organização. 

Diante disso, o presente trabalho é proposto aos agentes de tratamento de micro e 

pequeno porte que, em razão de seu tamanho, baixa maturidade e cultura de proteção de dados 

pessoais, eventuais limitações, muitas vezes não possuem em sua equipe de colaboradores, 

pessoas especializadas em segurança da informação e/ou advogado especialista à disposição e 

necessitam se aprimorar em relação ao tratamento de dados pessoais, nos termos dos Artigos 

46 aos 50, da LGPD. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver um modelo inicial de intervenção para inserir micro e pequenas empresas 

na conformidade da Lei 13.709/2018. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

a) Elaborar breve análise bibliométrica de produção científica referente a dados 

pessoais, privacidade e leis de dados pessoais em vigor; 

b) Elaborar e avaliar manual didático sobre a Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais, incluído modelo de adequação em seis passos;  

c) Criar Procedimento Operacional Padrão (POP), planilha para inventariar dados 

pessoais tratados na organização, Relatório de Tratamento de Dados, Relatório de 

Impacto à Proteção dos Dados Pessoais (RIPD) para auxiliar nas seis etapas do 

processo inicial de conformidade da organização à LGPD; 

d) Avaliar se o manual e os instrumentos agregam informações ao conhecimento dos 

micro e pequenos empreendedores e qualquer pessoa física que trata dados 

pessoais. 

 

1.3 DA ESTRUTURA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Do ponto de vista estrutural, o trabalho está dividido em 04 (quatro) capítulos. No 

primeiro, introdutório, foi efetuada uma breve contextualização sobre a proposta geral do 

trabalho, abordando aspectos acerca do produto desenvolvido. No segundo capítulo, 

apresentou-se a elaboração de um artigo bibliométrico, publicado em revista científica, no 

qual foi realizada uma breve análise das produções científicas indexadas na base Web of 

Science, envolvendo privacidade, dados pessoais e legislações de dados pessoais em vigor nas 

últimas duas décadas. 

No terceiro capítulo, discorreu-se sobre o desenvolvimento do Manual Introdutório 

sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O manual e os instrumentos apensados visam 

contribuir com micro e pequenas empresas, especialmente com o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Unidade Regional da cidade de Juazeiro Bahia, no 
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sentido de oferecer uma opção viável a ser aplicada nas etapas iniciais de adequação das 

empresas amparadas pela entidade. 

No quarto e último capítulo, realizaram-se as considerações finais do trabalho, 

enfatizando os principais elementos que conduziram a elaboração dos produtos 

desenvolvidos, corroborando, ainda, a importância do Programa de Pós-Graduação em 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT), no 

âmbito da parceria realizada, especialmente com o SEBRAE de Juazeiro, Bahia, 

oportunizando no ambiente organizacional, a promoção da inovação envolvendo a proteção e 

a privacidade dos dados pessoais. 
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CAPÍTULO 2: RESUMO DO PRIMEIRO PRODUTO. 

 

O presente capítulo apresenta a elaboração de um artigo bibliométrico (APÊNDICE 

A), publicado em revista científica, no qual foi realizada uma breve análise das produções 

científicas indexadas na base Web of Science, envolvendo privacidade, dados pessoais e 

legislações de dados pessoais em vigor nas últimas duas décadas. 

Os motivos do estudo bibliométrico estão na busca de anterioridade relacionada a 

comunicação escrita de trabalhos já existentes sobre o tema, como na necessidade de elaboração de 

um modelo  de implementação da LGPD para os micro e pequenos empreendedores agentes de 

tratamento de dados pessoais, além de contribuir na constituição de políticas corporativas de 

privacidade, ética e segurança de dados, bem como na capacitação e no treinamento de pessoal. 

Vale ressaltar que a análise bibliométrica permitiu mensurar uma estimativa do 

quantitativo mundial de trabalhos relacionados ao tema e conformidade das empresas nas leis 

de proteção de dados pessoais. No contexto das exigências impostas pela LGPD direcionadas 

aos agentes de tratamento de micro e pequeno porte, identificou-se pequeno quantitativo de 

publicação na base internacional utilizada, fato que fomenta a relevância do presente trabalho.   

 

BREVE ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE 

PRIVACIDADE E LEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 1 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo mensurar a produção científica referente a dados pessoais, 

privacidade e conformidade das organizações no tratamento dado a eles e os impactos das 

legislações de dados pessoais sobre as instituições nas primeiras duas décadas do Século XXI. 

Para esse fim, fez-se um breve estudo bibliométrico, por meio de uma pesquisa exploratória e 

descritiva, utilizando a base Web of Science entre janeiro de 2000 e dezembro de 2020. Nesse 

sentido, a coleta das informações atualizadas auxiliou na elaboração de um manual, que foi 

desenvolvido a partir dos artigos encontrados correlatos ao tema, contendo informações 

referentes ao Brasil. Nessa pesquisa, foram identificadas 258 publicações de alcance mundial, 

o que leva à conclusão de que este estudo favorece o desenvolvimento de novas pesquisas na 

área, visto que os resultados obtidos na pesquisa sinalizam que há um número reduzido na 

produção de artigos científicos acerca do tema, principalmente no Brasil. 

 

Palavras-chave: Informação pessoal. Compliance digital. Legislação de dados. Adequação 

empresarial. 

                                                   
1 Produto 01: Artigo submetido a Id on Line Revista Multidisciplinar e de Psicologia em 13/05/2021, aceito em 

03/06/2021, publicado na edição de número 56, volume 15, DOI 10.14295/idonline.v15i56.3080. Qualis B3. 

ISSN: 1981- 1179. Autores: Júlia Maciela Oliveira de Tassis Frasson Cardozo; Mario Godoy Neto. 

Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. 

http://dx.doi.org/10.14295/idonline.v15i56.3080
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CAPÍTULO 3: PROCEDIMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO MANUAL 

INTRODUTÓRIO SOBRE LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS2 

 

O presente capítulo discorre sobre o desenvolvimento do Manual Introdutório sobre 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (APÊNDICE B). O manual visa contribuir como 

material instrucional para agentes de tratamento de dados pessoais de micro e pequeno porte, 

especialmente com o SEBRAE, Unidade Regional da cidade de Juazeiro, Bahia, no sentido de 

oferecer uma opção viável a ser aplicada nas etapas iniciais de adequação das empresas 

amparadas pela entidade.  

A princípio, a questão da segurança da informação era voltada à proteção da 

informação estratégica para os negócios, não sendo indispensável para a proteção dos dados 

pessoais. Ou seja, empregava-se, no cotidiano empresarial, para a proteção dos segredos de 

negócio, como fórmula de produtos exclusivos ou receitas, nova estratégia de marketing ou 

código fonte de um sistema inovador (JIMENE, 2020). 

Em se tratando da necessidade de proteção dos dados pessoais, segundo Jimene 

(2020), a aplicação da segurança da informação, para a garantia da privacidade dos titulares 

dos dados, é fundamental para as organizações que custodiam essas informações com o 

propósito de viabilização dos seus negócios  

Igualmente, Pinheiro e Latufo (2021) ressaltam a importância da adoção de uma 

política de segurança da informação efetiva. Para esse fim, é necessário implementar um 

Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) porque, segundo levantamento 

realizado por Allianz Risk Barometer (2020), incidentes cibernéticos constituem fator de risco 

preocupante aos negócios para as empresas de qualquer porte.  

Por esse motivo, os incidentes envolvendo dados pessoais sob a responsabilidade de 

agentes de tratamento de dados requerem dos gestores o uso de mecanismos que visem à 

governança eficaz, por meio da otimização das práticas de segurança e gestão de dados 

pessoais eficientes, garantindo o melhor desempenho possível de suas responsabilidades sobre 

os dados tratados (JIMENE, 2020). Portanto, implantar um efetivo modelo de gestão de dados 

pessoais é essencial para que o gerenciamento dos processos e procedimentos internos 

estejam em concordância com as boas práticas de segurança da informação a fim de proteger 

os dados pessoais em tratamento pela organização. 

                                                   
2 Produto 02: Desenvolvimento do Manual Introdutório sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 
ISBN: 978-65-88648-67-4. Autores: Júlia Maciela Oliveira de Tassis Frasson Cardozo; Mario Godoy Neto. 

Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. 
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Nesse contexto, destaca-se a Lei 13.709/2018, sancionada em agosto de 2018, com 

entrada em vigor em 2020, contendo ações que visam à transformação na gestão de dados 

pessoais manipulados por determinadas organizações, salvo hipóteses trazidas no Artigo 4º, 

da norma (BRASIL, 2018).  

Logo, qualquer organização que trata dados pessoais com finalidade econômica em 

território nacional é obrigada a adequar-se às exigências legais, sendo os agentes de 

tratamento suscetíveis a punições nos casos de incidentes envolvendo dados pessoais sob sua 

responsabilidade (FLORENÇO, 2016).   

Assim, ao considerar a análise da realidade das micro e pequenas empresas situadas na 

cidade de Juazeiro, Bahia, observaram-se diversas lacunas existentes na gestão do tratamento 

dos dados pessoais, além da ausência de conteúdo didático e instrucional relativo à própria 

conformidade com as exigências legais. Diante disso, este trabalho objetivou desenvolver um 

modelo de adequação dividido em seis etapas para a conformidade inicial das micro e 

pequenas empresas (MPEs), em Juazeiro/BA, com a Lei 13.709/2018.  

 

3.1 METODOLOGIA USADA NA ELABORAÇÃO DO MANUAL 

 

Para elaboração do material didático proposto neste trabalho, inicialmente considerou-

se o método Delphi que, segundo Marque e Freitas (2018), permite agrupar um conjunto de 

opiniões de especialistas separados geograficamente, conduzindo a resultados consistentes 

sobre temáticas complexas e abrangentes. Para isso, procedeu-se de acordo com as seguintes 

etapas: definição dos objetivos; seleção dos especialistas; lançamento do manual 

experimental; preparação e lançamento dos questionários e identificação dos resultados.  

A pesquisa Delphi, cujo nome foi uma homenagem ao Oráculo de Delfos (ANTUNES 

et al, 2018), é um tipo de pesquisa de levantamento, aplicada, pela primeira vez, em empresas 

no ano de 1948, pela instituição Rand Corporation, para avaliar os prováveis efeitos de um 

maciço ataque atômico aos EUA. 

Antunes et al (2018) observam que o método é composto de uma série de 

questionários aplicados para um mínimo de 5 participantes, em duas ou mais rodadas de 

respostas, com estatística para definir a resposta do grupo. Trata-se de um método seguro que 

garante o anonimato dos participantes, interação e feedback.  

Para gestão do método Delphi, deu-se a escolha dos especialistas da área do Direito 

com notável conhecimento em privacidade de dados pessoais, direito digital e direito do 

consumidor. Ademais participaram advogados servidores público municipal e estadual, 
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liberais autônomos, mestre e mestrandos, com as principais características e fatores levados 

em consideração nas etapas acima referidas.  

De acordo com Aparicio et al (2017), a escolha criteriosa e objetiva do grupo de 

especialistas é uma fase crítica do método, visto que a qualidade dos participantes pode 

determinar a riqueza das informações recolhidas para explorar o problema particular e, 

portanto, afetar a confiabilidade dos resultados. Além disso, é necessário um número 

suficiente de integrantes no processo de pesquisa Delphi, que é 05 (cinco) participantes no 

mínimo de (SANTOS; PEDRON, 2019). 

Nesse sentido, Santos e Pedron (2019) afirmam que o método Delphi é um 

procedimento cuja estruturação e análises das opiniões dos especialistas têm o propósito de 

alcançar a interpretação e compreensão dos desenvolvimentos futuros e incertos, para 

identificar problemas, soluções e desafios que são economicamente relevantes, além de 

integrar, coletar e agregar opiniões e julgamentos em um contexto de decisão coletiva. Com 

efeito, a Tabela 1 apresenta as semelhanças e diferenças entre levantamento tradicional e o 

método Delphi, utilizados durante a pesquisa. 
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Tabela 1 - Semelhanças e diferenças entre levantamento tradicional e o método Delphi. 

Modo de 

avaliação 

Levantamento tradicional Método Delphi 

Resumo da 

metodologia 

● Questionário/ avaliação com perguntas relevantes para o 

assunto do estudo é elaborado pelo pesquisador.  

 

● Contém numerosas questões relacionadas à validade das 

questões que o pesquisador deve considerar para desenvolver uma 

pesquisa relevante.  

 

● O questionário pode incluir perguntas que solicitem dados 

quantitativos, qualitativos ou ambos. O pesquisador decide sobre a 

população à qual as perguntas se aplicam e seleciona uma amostra 

aleatória dessa população para administrar a pesquisa.  

 

● Os respondentes (que são uma fração da amostra aleatória 

selecionada devido a não resposta de alguns) preenchem a pesquisa 

e a devolvem.  

 

● O pesquisador analisa as respostas utilizáveis para 

investigar as questões de pesquisa. 

● Todas as questões de desenvolvimento do questionário/ avaliações 

da pesquisa também se aplicam a um estudo Delphi. 

  

● Questionário/ avaliações, elaborado pelo pesquisador, seleciona-se 

um grupo apropriado de especialistas qualificados para responder às 

perguntas formuladas.  

 

● O pesquisador administra a pesquisa e analisa as respostas. Em 

seguida, elabora outra pesquisa baseada nas respostas do primeiro, lançando-

a novamente, pedindo aos entrevistados que revisem suas respostas originais 

e/ou respondam a outras perguntas com base no feedback do grupo da 

primeira pesquisa.  
 

● O processo é refeito pelo pesquisador até o alcance satisfatório de 

consenso pelos especialistas.  

 

● Os entrevistados são mantidos anônimos entre si, apesar de não 

estarem para o pesquisador durante todo o processo consultivo. 

Representatividad

e da amostra 

 

● O pesquisador operacionaliza técnicas de amostragem 

estatística e seleciona aleatoriamente uma amostra representativa 

da população de interesse. 

● Por este método, são investigadas demandas de alta incerteza e 

especulação. Em vista disso, uma população geral, ou mesmo um 

subconjunto restrito de uma população geral, pode não ter conhecimento 

suficiente para responder às perguntas com precisão.  

 

● Consiste em um painel virtual de especialistas reunidos para chegar 

a uma resposta para determinada pergunta. Assim, o estudo Delphi pode ser 

considerado um tipo de reunião virtual ou uma técnica de decisão em grupo. 

Tamanho da 

amostra para a 

análise de 

capacidade 

estatística e 

resultados 

significativos 

● Como tem como objetivo generalizar os resultados para 

uma população maior, o pesquisador precisa selecionar um 

tamanho de amostra que seja grande o suficiente para detectar 

efeitos estatisticamente significativos na população. A análise de 

capacidade é necessária para determinar um tamanho de amostra 

apropriado. 

● O tamanho do grupo Delphi independe do poder estatístico, mas 

sim da dinâmica do grupo para chegar a um consenso entre os 

especialistas. Portanto, estudos recomendam de 05 a 50 especialistas em um 

painel Delphi. 
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Resposta 

individual e 

resposta do grupo 

● Calcula-se a média das respostas dos indivíduos para 

determinar a resposta média da amostra, generalizando-se para a 

população relevante. 

● Estudos têm mostrado consistentemente que, para questões que 

requerem julgamento de especialistas, a média das respostas individuais é 

inferior às médias produzidas por processos de decisão em grupo. A 

pesquisa mostrou explicitamente que o método Delphi confirma isso. 

Anonimato ● Os entrevistados quase sempre são anônimos uns para os 

outros e, frequentemente, anônimos para o pesquisador. 

● Os entrevistados são sempre anônimos entre si, mas nunca 

anônimos para o pesquisador. Isso possibilita ao pesquisador mais 

oportunidade em realizar o acompanhamento para esclarecimentos e outros 

dados qualitativos. 

Problemas com 

“não resposta” 
● O pesquisador precisa investigar a possibilidade de 

tendência de não resposta para garantir que a amostra continue 

representativa da população. 

● A não resposta é normalmente muito baixa nas pesquisas Delphi, 

uma vez que o pesquisador obteve o consentimento pessoalmente do 

especialista e garantias de participação. 

Efeitos da 

“desistência na 

participação” 

● Para pesquisas individuais, a desistência do participante 

não é um problema. Para estudos de levantamento repetido em 

várias etapas, os pesquisadores devem investigar a desistência para 

garantir que seja aleatório e não sistemático. 

● Semelhante a não resposta, a desistência tende a ser baixa nos 

estudos Delphi, o pesquisador geralmente pode determinar facilmente a 

causa, conversando com os desistentes. 

Riqueza de dados ● Depende da forma e profundidade das perguntas e da 

possibilidade de acompanhamento, como entrevistas.  

 

● O acompanhamento costuma ser limitado quando o 

pesquisador não consegue rastrear os respondentes. 

● Além das questões de riqueza das pesquisas tradicionais, os estudos 

Delphi fornecem dados mais ricos exclusivamente, pelo motivo das 

múltiplas iterações e sua revisão de resposta devido ao feedback. Além 
disso, os participantes da Delphi tendem a ser abertos a entrevistas de 

acompanhamento. 

Amostra utilizada 

na pesquisa 
● Agentes de tratamento de dados pessoais de micro e 

pequeno porte. 

● Advogados especialistas em direito digital, proteção de dados 

pessoais e privacidade. 

Fonte: Adaptada de (OKOLI; PAWLOWSKI, 2004), (MARQUES; FREITAS, 2018), 2021. 
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3.1.1 Etapa de desenvolvimento do modelo experimental do manual  

 

Para a elaboração do modelo experimental, realizou-se análise bibliométrica das 

produções científicas de relevância sobre dados pessoais, privacidade e conformidade das 

organizações no tratamento dos dados pessoais. Assim como pesquisa bibliográfica em livros, 

trabalhos científicos e sites do governo com o propósito de coletar informações necessárias 

para contribuir no desenvolvimento do manual.  

Nesse sentido, para o delineamento do material didático, foram respeitados preceitos 

estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR ISO/IEC 27001 

(2013), que dispõem sobre técnicas de segurança, sistemas de gestão de segurança da 

informação; pela ABNT NBR ISO/IEC 31000 (2009), que dispõem de princípios, diretrizes e 

gestão de risco e Lei nº 13.709, de 14 de agosto 2018, dispõe sobre o tratamento de dados 

pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.  

Após a etapa de levantamento dos dados bibliográficos, realizou-se o desenvolvimento 

do modelo experimental do material didático, deu-se a submissão do manual experimental à 

análise dos especialistas, planejado para ser publicado, em sua versão final, para manuseio da 

população em geral que trata dados pessoais.  

Modelos experimentais em estudos e pesquisas podem ser definidos como a 

concretização do objeto pesquisado, por meio da representação simples de uma ocorrência 

antiga ou recente (FERREIRA; HOCHMAN; MARMOSA, 2005). Para isso, deve-se expor a 

precisão satisfatória, mediante comprovação prévia e também pela demonstração das 

limitações da informação em relação à realidade que será apresentada.  

 

3.1.2 Etapa de execução e análise utilizando o método Delphi ao manual experimental 

 

A realização de análise visa à qualidade do produto desenvolvido ou em 

desenvolvimento, cujo procedimento consiste em identificar possíveis falhas para que sejam 

corrigidas pelo pesquisador (LOBO, 2020). O processo de execução do método Delphi, na 

pesquisa, deu-se em duas etapas, conforme apresentadas na Tabela 2 baseadas nas orientações 

de (MARQUES; FREITAS, 2018), (SANTOS; PEDRON, 2019). 

 

 



22 

 

 

Tabela 2 – Etapas do processo de aplicação do método Delphi ao desenvolvimento do manual. 

1 Escolha do objetivo: avaliar o desenvolvimento e aderência do manual com a Lei 13.709/2018. 

2 Escolha do grupo de especialistas. 

3 Construção do primeiro questionário. 

4 Primeiro contato com os especialistas (advogados) e convite para a participação na pesquisa. 

5 Envio do Termo de Sigilo e Consentimento, manual experimental e primeiro questionário, por 
e-mail. 

6 Recebimento das respostas referentes ao primeiro questionário por e-mail. 

7 Análise qualitativa e quantitativa das respostas e feedback. 

8 Construção e envio do segundo questionário com feedback. 

9 Recebimento das respostas referentes ao segundo questionário e sua análise. 

10 Obtenção do consenso = Report final = Final do processo e escrita dos resultados. 

11 Não obtenção do consenso = Repete-se o processo com a coleta de dados e análise em nova 

rodada. 

12 Não houve envio de rodadas seguintes de questionários. 

13 Final do processo com duas rodadas e escrita dos resultados. 

Fonte: Adaptado de (MARQUES; FREITAS, 2018); (SANTOS; PEDRON, 2019), 2021. 

 

Cada etapa foi cuidadosamente preparada e executada, sendo todo o processo 

registrado e descrito, conforme o método Delphi especificado por Marques, Freitas (2018); 

Santos, Pedron (2019). Para as questões da pesquisa, consideraram-se os seguintes elementos:  

O tema - Proteção de dados pessoais e Lei Geral de Proteção de Dados são assuntos 

que afetam todos os brasileiros ou qualquer pessoa que utiliza dados pessoais de terceiros com 

finalidade econômica no Brasil. Todavia, grande parte da população desconhece seus direitos 

e obrigações no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais (VENTURA, 2019). 

Técnica e pesquisa de questões - A pesquisa propôs contribuir não só para a 

divulgação e familiarização da Lei 13.709/2018, como também para a gestão dos dados 

pessoais, particularmente por meio de instrumentos desenvolvidos e adaptados para adequar 

inicialmente à nova lei de dados pessoais as organizações que tratam dados pessoais de 

terceiros com finalidade econômica. Por esse motivo, procedeu-se à elaboração e avaliação do 

material didático (manual) por um grupo de especialistas, por meio de perguntas formuladas 

em duas rodadas de questionários, com o propósito de analisar a aderência do material 

desenvolvido à norma.   

Selecionados e abordados os participantes, a primeira rodada do método Delphi 

iniciou com aqueles que deram o consentimento para a participação na pesquisa (PINCOMBE 

et al, 2013). Consoante afirmação de Cortez e Johnston (2017), não há uma regra definitiva 

para o tamanho ideal de um painel de especialistas, contudo o aspecto temporal e a correta 

identificação dos participantes são imprescindíveis para a qualidade do resultado do trabalho. 

No entanto, toda informação requer autenticidade e, segundo Pincombe et al. (2013), a 

autenticidade das informações depende da disponibilidade de uma amostra representativa de 
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pessoas que tenham sido contextualizadas no problema e estejam motivadas a contribuir com 

a pesquisa. A presente pesquisa contou com a participação on-line de um painel de seis 

especialistas da área do Direito, para contribuir com o claro e compreensível desenvolvimento 

do conteúdo incluído no manual. 

Assim, para a primeira rodada, entregou-se o manual, versão experimental, via e-mail, 

para cada especialista, bem como o primeiro questionário. Oito dias após o encaminhamento 

do material, deu-se a coleta do primeiro questionário respondido com os feedbacks pelos 

especialistas. De modo específico, o presente estudo investigou sete perguntas do 

Questionário 01 (Q1), quanto à versão experimental: “não atende a atende”; “muito incoerente 

a muito coerente”; “muito difícil a muito fácil”; “difícil compreender a fácil compreender”; 

“não contribui a contribui”; “difícil compreender a fácil compreender”, que constituíram 

rótulos para respostas, exceto para sétima questão por se tratar de pergunta aberta, conforme 

questionário abaixo.  

  

Questionário 01  

1ª) O manual atende com fidelidade à Lei nº 13.709/2018? 

2ª) Qual a semelhança do manual com a Lei 13.709/2018?  

3ª) Como você avalia a leitura do manual?  

4ª) Você, na condição de leitor (a), consegue compreender o método que o manual 

oferece?  

5ª) Avalie o grau de contribuição do manual para o público leigo.  

6ª) Ao ler o manual, você achou muito ou pouco coerente a abordagem do tema, a 

linguagem   utilizada e as imagens apresentadas?  

7ª) Apresente pontos importantes e pontos de melhorias sobre o manual apresentado. 

Então, acolheu-se um plano de pesquisa apoiado em uma estratégia de três etapas para 

investigar essas questões. Primeiro, identificou-se subjetivamente cada elemento plausível 

para cada resposta dada às perguntas lançadas; no segundo momento, testaram-se 

quantitativamente os aspectos identificados usando o cálculo da “média” para verificar se eles 

são realmente pertinentes. Ou seja, essa etapa é mais objetiva, segundo Okoli e Pawlowski 

(2004), porque deve fornecer confiança e explicações consistentes para a terceira etapa, 

oferecendo recomendações viáveis para abordar o próximo questionário da pesquisa. Ou seja, 

a partir da análise das respostas e do feedback atribuído ao Q1 por cada especialista, 

organizou-se o segundo questionário (Q2), apresentado na Tabela 3. Depois, coletaram-se as 

respostas para verificação de consenso ou não entre as respostas do painel. 
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Para tal, contou-se com 07 (sete) perguntas e possibilidade de respostas de zero a cem 

por cento, em escala tipo Likert, que consiste em uma série de perguntas formuladas sobre o 

pesquisado. Nela a resposta é baseada no grau de concordância com essa pergunta, 

normalmente os respondentes escolhem uma dentre cinco alternativas, sendo elas formadas 

pela escala: concordo muito, concordo, neutro/indiferente, discordo e discordo muito 

(AGUIAR; CORREIA; CAMPOS, 2011).  

 

Tabela 3 - Avaliação aplicada aos especialistas na segunda rodada utilizando o método Delphi 

Questão 01 Questão 02 Questão 03 Questão 04 Questão 05 Questão 06 Questão 07 

Como você 

avalia seu 
conhecimento 
em relação à 

Lei 
13.709/2018? 

Qual o grau de 

equivalência 

do conteúdo 
do manual se 

comparado 

com o 

conteúdo dos 

65 artigos da 

Lei nº 

13.709/2018? 

Avalie o grau 

de 

informações 
que o 

conteúdo do 

manual 

oferece à 

implantação 

da LGPD em 

uma 

organização. 

Avalie o grau 

de 

contribuição 
do manual 

para o público 

leigo que tem 

interesse em 

conhecer a 

LGPD. 

Avalie a 

facilidade da 

leitura do 
manual. 

Avalie a 

importânci

a do 
assunto 

abordado 

no manual, 

Versão 1.0. 

Avalie o 

conteúdo 

das 
informaçõe

s presentes 

no manual 

correspond

ente à lei. 

Respostas em escala de 0 (zero) a 100 (cem) por cento com os seguintes rótulos: 

Não conheço 

a Lei/ 

Conheço 
toda a Lei 

Não  

Equivale/ 

Equivale 

Não oferece/ 

Oferece  

 

Não contribui/ 

Contribui  

 

Difícil/ Fácil 

 

Não é 

importante

/ É 

importante  

 

Difícil/ 

Fácil 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

Segundo Silva Júnior e Costa (2014), na escala Likert, “os respondentes se posicionam 

de acordo com uma medida de concordância atribuída ao item”, mensurado por meio da 

escala. Para a realização do teste de julgamento de aceitabilidade, essa escala tinha a proposta 

de ser aplicada com cinco pontos, variando de discordância total até a concordância total. No 

entanto, “atualmente existem modelos chamados do tipo Likert com variações na pontuação, a 

critério do pesquisador” (SILVA JUNIOR; COSTA, 2014). 

 

3.1.3 Etapas para a conformidade sugeridas no manual e instrumentos auxiliares 

 

Após a análise de cada questão respondida pelos especialistas e feedback referentes à 

análise do manual experimental, deu-se o devido aperfeiçoamento ao material, além de 

agregar ao trabalho instrumentos auxiliares com o propósito de colaborar com o processo 

inicial de adequação das organizações às exigências da LGPD.  
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Esses instrumentos consistem em esboços passíveis de alteração pelo usuário, para 

adequá-los à realidade de sua organização, melhor visualizados no Apêndice B. São eles: 

Planilha de Inventário de Dados Pessoais - 

https://docs.google.com/document/d/1irM16HNvt39TSyKiVo9X7be5ehD57VcqDqYQqT9--

WM/edit?usp=sharing e Relatório de Tratamento de Dados Pessoais -  

https://docs.google.com/document/d/1Y3hnNRm-

yiSIylYA_hzYwVBIlveuXhY9DFSWL5bfsC4/edit?usp=sharing, para auxiliar nas Etapas 2 a 

4 do manual -  

https://drive.google.com/file/d/1V0wn2EQ8Eq4Vr0cm27pF7NAtp1926bp1/view?usp=sharin

g; Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) -  

https://docs.google.com/document/d/1Bv9RcSClMgSzqXjGjPKGYjU4caJ4D5iBdwNlIBx53

Ow/edit?usp=sharing, para as Etapas 4 a 6; Procedimento Operacional Padrão (POP) - 

https://docs.google.com/document/d/1rDQynJsudyCnB2sMHyz9ZLsGQYvNyF7veWCk3CV

qIuQ/edit?usp=sharing, descrição pormenorizada das atividades envolvidas nas etapas para 

conformidade sugeridas no manual. Tais instrumentos foram produzidos a partir do consenso 

dos especialistas para colaboração da execução da metodologia que o próprio manual aborda. 

As propostas são apresentadas a seguir. 

Com fundamento nos princípios da norma brasileira ISO NBR 31000 (2009), foram 

desenvolvidas as seis etapas para o início do processo de adequação das empresas à Lei 

13.709/2018. Segundo a norma brasileira, tanto a cultura quanto o comportamento humano 

podem produzir riscos consideráveis aos dados pessoais. Logo, para a divulgação do novo 

comportamento, os envolvidos no tratamento, sem exceção, devem entender a importância de 

dados pessoais no âmbito organizacional. Essa percepção representa a Etapa 1. 

A primeira Etapa da intervenção proposta no manual consiste na conscientização dos 

agentes de tratamento (controlador e operador) e titulares de dados pessoais quanto à 

relevância da LGPD, à orientação e à aplicação prática na gestão de dados pessoais para 

negócio, rotina e processos. Essa fase iniciou com o compartilhamento do manual para a 

amostra envolvida na pesquisa.  

A segunda Etapa corresponde no mapeamento de dados, fundamentada no Artigo 37, 

da LGPD. Ou seja, “O controlador e o operador devem manter registro das operações de 

tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando ele está baseado em seu 

legítimo interesse” (BRASIL, 2018). Marinho (2020) sustenta que o agente de tratamento 

precisa avaliar a origem, base legal e categorias dos dados mantidos na organização para o 

processamento, com o propósito de diagnosticar o risco existente no processo envolvendo 

https://docs.google.com/document/d/1irM16HNvt39TSyKiVo9X7be5ehD57VcqDqYQqT9--WM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1irM16HNvt39TSyKiVo9X7be5ehD57VcqDqYQqT9--WM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Y3hnNRm-yiSIylYA_hzYwVBIlveuXhY9DFSWL5bfsC4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Y3hnNRm-yiSIylYA_hzYwVBIlveuXhY9DFSWL5bfsC4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V0wn2EQ8Eq4Vr0cm27pF7NAtp1926bp1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V0wn2EQ8Eq4Vr0cm27pF7NAtp1926bp1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Bv9RcSClMgSzqXjGjPKGYjU4caJ4D5iBdwNlIBx53Ow/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Bv9RcSClMgSzqXjGjPKGYjU4caJ4D5iBdwNlIBx53Ow/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rDQynJsudyCnB2sMHyz9ZLsGQYvNyF7veWCk3CVqIuQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1rDQynJsudyCnB2sMHyz9ZLsGQYvNyF7veWCk3CVqIuQ/edit
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dados pessoais.  

Nesse sentido, Silva (2020) observa que o mapeamento de dados consiste nos 

seguintes procedimentos: como são catalogados os dados coletados; como são usados; onde 

são armazenados; como eles se deslocam na organização e fora dela. Observa ainda que o 

procedimento pode ser feito por meio de planilha simples. O mesmo autor sustenta que o 

mapeamento é uma combinação do inventário de ativos de tecnologia da informação, dos 

dados e do fluxo de dados pessoais (SILVA, 2020). 

Nessa mesma toada, Butalla (2020) afirma que o mapeamento consiste na 

quantificação dos bancos de dados, sistemas, arquivos físicos, quantidade de colaboradores e 

prestadores de serviço. Nessa etapa, o responsável pela ação, na pessoa do gestor/ 

encarregado, identifica onde estão os dados pessoais da organização por setor em suas 

atividades.  

Para a concretização da Etapa 2, deu-se a construção da planilha de inventário de 

dados pessoais, utilizou-se a ferramenta Microsoft Word. Para Marinho (2020), esse 

instrumento contribui para se fazer o levantamento e classificação dos dados pessoais tratados 

e identificar finalidade, base legal de tratamento, tempo de uso, dentre outras informações, na 

atividade atribuída ao tratamento. Isso possibilita a identificação dos principais 

esclarecimentos acerca da conformidade ou não conformidade com as exigências legais e as 

possibilidades de incidência na organização.  

Esse levantamento traz à existência um documento em planilha, de natureza ostensiva, 

com assunto específico e determinado. Ou seja, trata-se do acompanhamento do percurso dos 

dados pessoais, sua condição detalhada e atualizada no âmbito organizacional, a partir do 

efetivo mapeamento dos dados para, assim, fundamentar a finalidade do tratamento, 

resguardá-los sob as bases legais apropriadas e formalizar um dos documentos de evidência 

de conformidade, que é a planilha de inventário de dados. 

Segundo menciona Marinho (2020, p.49), “é impossível cumprir os requisitos de 

processamento de dados pessoais da LGPD e do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados 

(GDPR) se você não entender completamente quais dados processa e como você os processa”. 

Logo, para o mapeamento por meio do preenchimento da planilha é necessário identificar 

primeiramente quem é o controlador dos dados pessoais e, na sequência, o responsável pela 

execução do processo de inventário, além de informações concernentes à própria organização 

como razão social e nome fantasia.  
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No processo de listagem dos dados na planilha, é indispensável a identificação da 

entrada dos dados na organização, seja por cadastro físico ou virtual, o que realmente é 

coletado como dado pessoal, a finalidade desta coleta e quem os utiliza na empresa.  

O responsável pelo preenchimento é encarregado de identificar os setores da empresa 

que tratam dados pessoais, apresentar a identificação do setor, preencher os campos de 

identificação como o seu nome completo, endereço de e-mail. Caso não seja o próprio 

controlador que esteja na condução do preenchimento da planilha, precisará da aprovação 

deste para efetuar futuras modificações no inventário, além de informar a fonte dos dados no 

setor, isto é, o software ou o repositório físico onde se localizam os dados pessoais. 

De modo efetivo, busca-se, no processo de mapeamento, o cumprimento dos dez 

princípios elencados no Artigo 6º, da LGPD, como é fundamentado o tratamento, ou melhor, 

por quanto tempo o dado é mantido, onde são processados, quais podem ser removidos ou 

retificados a pedido do titular, qual base legal justifica o tratamento e como é realizado o 

armazenamento desses dados (planilha, texto, criptografia, imagens, fotografias, em arquivo 

físico, outros).  

Ademais, a planilha dispõe de onze colunas com solicitações de informações, nas 

primeiras células, a saber: nome, chave, tipo, descrição, armazenamento, direitos dos titulares, 

base legal, finalidade, categoria, retenção, operadores. Essas informações são apresentadas na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Colunas de solicitações da Planilha de Inventário. 

 

Nome 

Na planilha de inventário diz respeito ao nome na fonte. Se em software, o nome que consta 

de “nome/ name”; se em repositório físico, o nome da pasta ou arquivo. 

Chave Refere-se à identificação do titular do dado no sistema. Ou seja, trata-se da identificação na 

busca do titular no sistema. 

Tipo Corresponde ao tipo do dado pessoal, se geral, sensível, de criança ou adolescente. 

Descrição Corresponde, quando necessário, ter explicação sobre o dado coletado, ou seja, a sua 

utilidade. 

Armazenam

ento 

Refere-se a como o dado é usado, como se encontra no sistema ou repositório físico 

(criptografado, em texto, imagem, outro). 

Direitos dos 

titulares 

Remetem-se aos direitos inerentes aos titulares dos dados pessoais, os previstos nos incisos 

do artigo 18, da LGPD. 

 

Base legal 

Corresponde à justificativa do tratamento, pois, para cada finalidade de tratamento, o 

controlador do dado precisa amparar-se em base legal adequada que a determine. 

Finalidade Trata-se do objetivo, o real propósito para o tratamento.  

Classe do 

dado 

Trata-se de dado privado, público, sigiloso. Vale salientar que as informações confidenciais 

gravadas no sistema da organização não fazem parte destes requerimentos para a planilha. 

Retenção Corresponde ao intervalo de tempo de armazenamento do dado. Ou seja, o ciclo de vida do 

dado na organização.  

 

Operadores 

Referem-se a com quem se compartilha os dados pessoais do sistema ou repositório físico, 

podendo ser outros setores ou até mesmo organizações externas. 

Fonte: Adaptada a partir da Lei 13.709/2018, 2021. 
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Toda informação de dados pessoais, levantada por meio do mapeamento disposta na 

planilha de inventário, Etapa 2, é transcrita no Relatório de Tratamento de Dados Pessoais, 

cuja finalidade é registrar em texto todo o processo realizado e identificar lacunas de não 

conformidade na organização com a legislação, o que configura também o uso desse 

instrumento para atender a Etapa 3, representada no manual como análise das brechas/ gap 

analysis, para o diagnóstico na análise dos riscos envolvendo dados pessoais. 

Segundo o Dicionário Michaelis (2021) o termo Gap analysis, significa análise de 

hiato. Em outros termos, análise de lacuna, de abertura ou brecha, na presente pesquisa, para 

avaliação de riscos envolvendo segurança da informação de dados pessoais, nas rotinas e nos 

processos organizacionais.  

É importante ressaltar que as empresas precisam investigar as lacunas de não 

conformidade e desenvolver critérios para descrever o que retrata o gargalo no modus 

opernadi do tratamento de dados pessoais. Logo, ao tomar conhecimento dos riscos 

encontrados, faz-se necessário tomar medidas preventivas para, como menciona Carletti 

(1992, p. 146) mutatis mutandis, ou seja, “mudando o que deve ser mudado”, para 

conformidade efetiva no processo de tratamento de dados. 

Para tanto, a norma estabelece aos controladores e operadores o registro das operações 

de tratamento de dados pessoais que realizam (GARCIA et al., 2020). Em cumprimento à 

obrigação imposta pela norma, a presente pesquisa sugere um modelo de relatório, cujos 

textos em fonte, na cor azul, podem ser modificados, conforme a necessidade da organização. 

Tanto a planilha quanto o Relatório têm como propósito atender ao Artigo 37, da 

LGPD, em relação ao registro das operações de tratamento de dados pessoais realizados pelos 

agentes de tratamento a fim de recepcionar padrões de segurança capazes de proteger os 

dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 

perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito 

(ROCHA, et al., 2019). 

Ademais, o processo de mapeamento dos dados pessoais, reproduzidos em planilha de 

inventário de dados e no relatório de tratamento dos dados pessoais, tem como finalidade 

mapear, informar o fluxo dos dados pessoais e diagnosticar riscos, isto é, a entrada, a 

localização, o estado, com quem se comunicam os dados pessoais e por quanto tempo ficam 

sob a custódia dos agentes de tratamento. Assim, pode-se produzir um dos documentos que 

comprova a efetiva evidência de conformidade da organização. 

Logo, a Etapa 3 consiste na análise e identificação de riscos nas operações que 

abrangem dados pessoais. A menos que, nos casos em que a organização possui um volume 
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considerável de dados pessoais, mas o Relatório de Tratamento de Dados Pessoais não é 

suficiente para identificar os riscos no processamento e tratamento desses dados, podendo 

gerar, portanto, riscos às liberdades civis ou aos direitos fundamentais dos titulares, a lei 

recomenda a elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais. Este consiste 

em um cronograma de execução para a proteção dos dados pessoais baseado em normas 

ABNT e na própria LGPD.  

A quarta Etapa consiste em um planejamento de execução das soluções propostas na 

etapa anterior com amparo nas normas de gestão de risco e segurança da informação ABNT 

NBR ISO/IEC 27001:2013 e NBR ISO/IEC 31000:2009. Essas diretrizes possibilitam a 

criação de um cronograma de execução para a proteção dos dados pessoais.  

Os Artigos 10, § 3º e 38, da LGPD apresentam a necessidade da análise de impacto 

sempre que houver o tratamento fundamentado no legítimo interesse do controlador e no 

tratamento de dados sensíveis, observado o segredo comercial e industrial. Nesses casos, a 

Autoridade Nacional poderá determinar a elaboração do relatório de impacto à proteção de 

dados pessoais ao controlador (BRASIL, 2018) para os casos de constatação de riscos e 

atender à exigência do Artigo 46, da LGPD: 

 

Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e 

administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de 

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 

qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito (BRASIL, 2018, Art. 46). 

 

O Relatório de Impacto à Proteção de dados Pessoais (RIPD), segundo o Artigo 5º, 

XVII, da LGPD, é documentação do controlador de dados e contém a descrição dos processos 

de tratamento de dados pessoais que podem causar riscos às liberdades civis e aos direitos 

fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de diminuição dos riscos 

(PINHEIRO; LATUFO, 2021), cujo propósito é medir os riscos existentes no tratamento, 

indicar as providências a serem tomadas pelo controlador e os mecanismos para diminuir os 

riscos com descrição do processo de tratamento. 

Segundo as mesmas autoras, a emissão do RIPD é obrigação imposta às organizações 

pela LGPD e pode-se dizer que o seu devido acolhimento também faz parte de um efetivo 

SGSI. Logo, o RIPD pode ser estruturado para a organização de acordo com cada projeto ou 

como um todo, dependendo da complexidade e dos riscos envolvidos na operação de dados 

pessoais. Assim, no que diz respeito à proteção de dados pessoais, de acordo com Rocha et al, 

(2019), a norma considera o atendimento às boas práticas como método favorável à 
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diminuição ou não aplicação das penalidades legais em casos de exposição indevida de dados 

pessoais. 

Nesse ponto, é importante analisar a planilha de inventário e o relatório de registro das 

operações de tratamento resultantes da etapa de mapeamento, de implementação do projeto de 

gestão e de governança referentes à proteção de dados pessoais de maior risco como aquelas 

que tratam dados sensíveis, dados de criança e adolescente e que notoriamente viole as 

liberdades civis e os direitos fundamentais. 

Sob essa perspectiva, a LGPD recomenda que os agentes de tratamento coloquem em 

prática um programa de governança em privacidade que, no mínimo, entre outros requisitos, 

possa estabelecer políticas e salvaguardas adequadas baseadas em processo de avaliação 

sistemática de impacto e riscos à privacidade. Esse programa deve cumprir os seguintes 

requisitos: ser aplicável ao conjunto de dados pessoais sob seu controle e adaptado à estrutura, 

escala e volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados manipulados; 

instituir e aplicar mecanismos de supervisão interna e externa; estar atualizado 

constantemente e amparado por informações adquiridas a partir do monitoramento contínuo e 

avaliação periódica (VAINZOF, 2020). 

De acordo com Vainzof (2020), o controlador, ao acolher o RIPD, estará mais seguro 

em atender aos princípios da norma, como respeito à privacidade, informação, imagem, bem 

como ao livre desenvolvimento da personalidade, à dignidade e ao exercício da cidadania, em 

que pese a não obrigatoriedade da instituição do RIPD em todas as atividades de tratamento, 

tão somente àquelas que “podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, 

de forma que cada organização precisa balizar a necessidade ou não de execução do RIPD, 

ponderando a sua preferência aos riscos inerentes a cada atividade de tratamento”, conforme 

alerta Vainzof (2020). 

Desse modo, para a elaboração do RIPD, a presente pesquisa utilizou-se dos grupos 

das normas ABNT, notadamente: ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013; 31000:2009 para 

representar diretrizes aplicáveis ao cumprimento de boas práticas no gerenciamento da 

segurança da informação exigidos pela lei (VAINZOF, 2020). Nessas normas, são 

identificadas técnicas para principiar, executar, preservar e aprimorar o gerenciamento da 

segurança da informação dos dados pessoais. 

O RIPD desenvolvido possui seis etapas, com possibilidade de edição textual, utiliza-

se dos princípios da responsabilidade e da prestação de contas, inciso X, Artigo 6º, da LGPD, 

para se fundamentar e provar que a organização aplicou as medidas técnicas e organizacionais 

apropriadas para a mitigação dos riscos.   
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Nesse documento, fundamentam-se as Etapas 04 a 06 do manual, cuja orientação 

indica que o planejamento, a implementação e o monitoramento periódico são de 

responsabilidade do controlador, devendo ele, como afirma Vainzof (2020), “registrar todas 

as evidências existentes para comprovar a observância e o cumprimento da lei, inclusive da 

eficácia das medidas”. 

O presente documento evidencia prova de conformidade em que a organização elabora 

e eventualmente possa apresentar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais 

(ANPD), para avaliação de determinada conduta (VAINZOF, 2020). Ou seja, a falha na 

condução adequada deste relatório, nos casos de sua obrigatoriedade, constitui violação à lei e 

poderá resultar em multas administrativas extremamente pesadas às organizações (BRASIL, 

2018). 

Assim, o RIPD tem importância fundamental na condução do ciclo de vida do 

processo de tratamento dos dados pessoais e de projetos inovadores desde o início de sua 

concepção, pois permite que a empresa possa, por meio de descobertas e recomendações, 

incorporar um projeto de operação de processamento de dados pessoais, eficaz (CIRINO, 

2020).  

A quinta Etapa do manual consiste na aplicação prática do plano de ação estabelecido 

anteriormente, assim como a inclusão da criação ou adaptação de todos os documentos 

necessários que porventura não existam na organização, como, por exemplo: a política de 

privacidade de dados pessoais; política de segurança da informação; código de ética e de 

conduta; contratos ou clausulados; termos de sigilo e privacidade de dados pessoais; termos 

de consentimento; aviso de privacidade de dados pessoais no site; restrição de acesso de 

funcionários a determinados dados; manual de boas práticas; revisão de processos 

automatizados, além de outras medidas a serem colocadas em prática a depender do tipo de 

negócio envolvido. Com efeito, para o devido monitoramento de todas as etapas estabelecidas 

para o processo inicial de conformidade da organização, elaborou-se o Procedimento 

Operacional Padrão (POP) apresentado a seguir. 

A sexta Etapa, monitoramento, consiste no acompanhamento periódico do 

cumprimento das orientações estabelecidas no projeto de gestão e governança em proteção de 

dados pessoais, assim como na realização das atualizações necessárias para garantir que a 

organização se mantenha em conformidade (SILVA, 2020).  

Para essa etapa do processo, foi desenvolvido o POP, em sua primeira versão, foram 

descritas as ações executadas pelos envolvidos no tratamento dos dados pessoais, com o 

propósito de uniformizar o processo inicial de adequação da organização na lei, desde a etapa 
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de informação e conscientização sobre a norma, mapeamento dos dados, descoberta de 

lacunas de risco e diagnóstico, planejamento da gestão da governança de dados, 

implementação das soluções para mitigar os riscos ao monitoramento periódico, como 

proposta de intervenção para as organizações interessadas em adequar-se à LGPD. 

Para Araújo (2004), administrar um processo é o mesmo que desenvolver um 

planejamento, executá-lo e avaliá-lo, para assim promover a melhoria em desempenho e 

funcionamento nas organizações. Trauer (2010) ensina que o POP é a descrição 

pormenorizada das tarefas envolvidas na execução das atividades, tornando possível a 

previsibilidade das ações. Nesse sentido, destaca-se a relevância em fazer uso desse recurso 

para colaborar nessas atividades, sobretudo nas que demandam tratamento de dados pessoais 

que compõem a carteira de clientes/ consumidores, colaboradores, prestadores de serviços da 

organização e consequentemente, favorecendo assim a empresa com a eficiência e qualidade 

na gestão dos dados pessoais em sua posse. 

Todos os instrumentos são editáveis nos textos existentes em fonte de cor azul, com 

explicações no POP e objetivam a formalização da evidência de conformidade documental da 

organização à implementação das exigências estabelecidas pela Lei 13.709/2018. 

Toda a sequência foi traçada com o propósito de acatar a praticidade e os princípios da 

responsabilidade, transparência, segurança, prevenção, sigilo dos dados e prestação de contas. 

O POP foi elaborado para orientar a comunidade empresária e a qualquer pessoa que trata 

dados pessoais, sobre o fluxo dos dados pessoais em sua organização e como iniciar um 

adequado projeto de conformidade da empresa à lei. 

Em seu início, são exibidas, em fonte na cor preta, informações comuns a todas as 

organizações como objetivos, público alvo, identificação de siglas, pré-requisitos e normas 

legais que embasam o processo para a proteção dos dados pessoais, bem como textos em 

fonte na cor azul, com informações que devem ser adaptados conforme a necessidade da 

empresa.  

No próximo tópico apresentam-se a interação e a avaliação do manual, realizadas com 

os empresários gestores, ou seja, os agentes de tratamento de micro e pequeno porte amostra 

dessa pesquisa, para análise da relevância do modelo desenvolvido. 

A posteriori, o manual e os instrumentos agregados para o processo inicial de 

conformidade das organizações, foram submetidos à avaliação de empreendedores 

controladores/ operadores de dados pessoais, sob o levantamento tradicional.  Essa fase deu-

se por intermédio do SEBRAE, Unidade Regional da cidade de Juazeiro, Bahia, entre os 

meses de fevereiro a setembro do ano de 2020. 
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3.1.4 Etapa de interação e avaliação do material desenvolvido realizada com 

empresários  

 

A avaliação de conteúdo do manual, segundo Hair Jr. et al (2005), trata da avaliação 

subjetiva quanto à correspondência entre os itens individuais e o conceito por auxílio de 

julgamento de especialistas ou profissionais, pré-teste com múltiplas subpopulações ou outros 

meios, com o propósito de garantir que sejam consideradas, além das questões práticas, as 

experimentais e teóricas. 

Instituíram-se reuniões presenciais com o Gerente Regional e secretárias da Unidade 

SEBRAE de Juazeiro BAHIA dias 27/02/2020 e 18/03/2020, com duração de uma hora cada, 

para agendamento dos encontros futuros e exposição do plano de ação para cumprimento da 

disciplina. Em decorrência da pandemia, os encontros passaram a ser remotos, nos dias 

25/03/2020, 27/04/2020, 29/05/2020. 

Ressalta-se que, durante esse período, iniciou-se a aplicação da matéria Oficina 

Profissional do Projeto Pedagógico do PROFNIT, estendida entre os meses de março a junho 

de 2020, momento em que o projeto de adequação foi inicialmente executado para a equipe 

SEBRAE Juazeiro e depois para a amostra empresarial selecionada. Nessa oportunidade, 

apresentaram-se, por meio de diálogo, palestras e treinamentos virtuais as orientações sobre a 

Lei 13.709/2018, a divulgação e o encaminhamento do manual como modelo de intervenção 

para os participantes.  

A primeira palestra, ocorrida no dia 01/06/2020, contou com a presença de 12 (doze) 

participantes, teve duração de aproximadamente duas horas, de forma remota, via plataforma 

de comunicação Microsoft Teams, com apresentação da Lei 13.709/2018, conceitos de dados 

pessoais, direitos dos titulares dos dados e a relevância em empresas atenderem a LGPD, que 

estava prestes a entrar em vigor à época. 

Nessa perspectiva, realizou-se, no dia 18/09/2020, palestra e treinamento para os 

representantes das MPEs. Esse evento teve como escopo a apresentação da Lei 13.709/2018 e 

proposta de implementação da LGPD nas organizações, com a utilização do manual e 

instrumentos de apoio construídos e adaptáveis. 

 Ofertou-se ao evento a seguinte pauta: o que são dados pessoais; os sujeitos da Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais; princípios; bases legais; ferramentas de apoio à 

implementação da Lei nas organizações. 

Para a participação na palestra, os interessados inscreveram-se via link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPpb9oZLnWdOcZdAO_oTR-uwfMZqCV_0t-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPpb9oZLnWdOcZdAO_oTR-uwfMZqCV_0t-Eu-QMBQy2zYBFA/viewform
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Eu-QMBQy2zYBFA/viewform. Receberam e-mail de confirmação da inscrição e o manual 

para o início dos passos de conformidade abordados, ou seja, a Etapa 01 do manual, 

conscientização e informação.  

Após a finalização da palestra, foram encaminhados, via e-mail, para cada participante 

presente no evento, Planilha de Inventário de Dados Pessoais, Relatório de Tratamento de 

Dados Pessoais, Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais e o Procedimento 

Operacional Padrão, para a continuidade do processo de conformidade nas empresas. Em 

seguida, deu-se o encaminhamento, via e-mail, do formulário de avaliação de todo material 

apresentado e disponibilizado aos empreendedores.  

O formulário continha 10 perguntas de múltipla escolha, em escala tipo Likert de 01 

(um) a 05 (cinco), com rótulos nominados respectivamente da seguinte forma: para a pergunta 

1 (não conhecia a lei, baixo conhecimento, conhecimento mediano, alto conhecimento da lei, 

conhece toda a lei); para as perguntas 2, 4, 5, 6, 7, 8 (muito ruim, ruim, regular, bom, muito 

bom); para a pergunta 3 (muito ruim, ruim, bom, muito bom, ótimo); pergunta 9 (muito baixo, 

baixo, regular, alto, muito alto) e para a 10ª pergunta (0%, 25%, 50%, 75%, 100%), conforme 

apresenta a Tabela 5. 

A aplicação da avaliação ocorreu em setembro de 2020 e considerou o maior 

percentual atribuído aos valores correspondentes a cada pergunta respondida pelos gestores 

envolvidos nos processos de conhecimento e adequação das organizações, cujo resultado foi 

calculado de forma automatizada pela plataforma SurvayMonkey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPpb9oZLnWdOcZdAO_oTR-uwfMZqCV_0t-Eu-QMBQy2zYBFA/viewform
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Tabela 5 - Perguntas submetidas aos gestores para avaliação do manual e instrumentos 

auxiliares para conformidade inicial da organização às exigências legais 

 Demanda 

1ª Como você autoavalia seu conhecimento acerca da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei 

13.709/2018, antes de ter acesso às ferramentas fornecidas para esta pesquisa? 

Não conhecia a lei Baixo 

conhecimento 

Conhecimento 

mediano 

Alto conhecimento da 

lei 

Conhecia toda a 

lei 

2ª Como você avalia seu conhecimento acerca da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei 

13.709/2018, após a leitura do Manual e ferramentas de apoio? 

 Muito ruim Ruim Regular Bom Muito bom 

3ª Avalie o Manual Introdutório quanto à facilidade da leitura. 

 Muito ruim Ruim Bom Muito bom Ótimo 

4ª Avalie a contribuição do manual e ferramentas de apoio para o seu conhecimento acerca da LGPD. 

 Muito ruim Ruim Regular Bom Muito bom 

5ª Avalie a possibilidade do manual, Versão 1.0 e ferramentas de apoio, como auxiliares no processo de 

adequação em sua organização. 

 Muito ruim Ruim Regular Bom Muito bom 

6ª Avalie a eficácia do manual, Versão 1.0, como ferramenta para conscientização e execução da 

atividade de implementação da LGPD em sua empresa. 

 Muito ruim Ruim Regular Bom Muito bom 

7ª Avalie a contribuição do Manual Introdutório, Versão 1.0 e Planilha de Inventário para o mapeamento 

dos dados pessoais tratados em sua empresa. 

 Muito ruim Ruim Regular Bom Muito bom 

8ª Avalie a clareza da metodologia que o manual, Versão 1.0 oferece, aplicada em conjunto com o POP e 

a Planilha de Inventário. 

 Muito ruim Ruim Regular Bom Muito bom 

9ª Avalie o grau de importância dos referidos instrumentos (manual, POP, Planilha de Inventário e 

Relatórios) para conscientização e implementação da lei. 

 Muito baixo Baixo Regular Alto Muito alto 

10ª O manual, Versão 1.0, agregou em informação ao seu conhecimento sobre dados pessoais à luz da Lei 

13.709/2018 - LGPD? 

 0% 25% 50% 75% 100% 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

Por fim, concluída a explicação das etapas metodológicas, serão demonstrados os 

seguintes aspectos: o desenvolvimento do manual e instrumentos auxiliares para aplicação das 

etapas de adequação com os resultados levantados junto aos especialistas, a versão atualizada 

com que foi construída a fim de análise da Biblioteca para aquisição do ISBN e os resultados 

levantados junto aos empreendedores agentes de tratamento. 

 

3.2 RESULTADOS 

 

A elaboração do material instrucional deu-se conforme as exigências da nova lei, e sua 

implementação foi estruturada consoante as necessidades das empresas selecionadas junto ao 

SEBRAE, Juazeiro, Bahia. 
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Em vista disto, expõem-se os resultados do estudo realizado inicialmente com os 

especialistas da área do Direito, que pretenderam mensurar a veracidade e aderência do 

manual experimental desenvolvido em relação à Lei 13.709/2018, para, a partir disso, 

verificar os requisitos necessários ao uso do manual e desenvolvimento dos instrumentos 

auxiliares. 

 

3.2.1 Desenvolvimento do manual 

 

Uma das principais características do método Delphi é a utilização da técnica para a 

obtenção de consenso (SANTOS; PEDRON, 2019). Corroborando com esta afirmação, as 

perguntas relativas ao aprimoramento e desenvolvimento do manual objetivam chegar a um 

consenso dos especialistas quanto à importância dessa pesquisa. Notou-se que as respostas às 

perguntas realizadas com a utilização do método atingiram acima de 80% de concordância 

para as questões, o que permite a aceitação do painel.  

Dessa forma, questionou-se aos participantes quais as forças e as fraquezas do material 

proposto por meio do Questionário 01, bem como foram solicitadas recomendações para o 

futuro. No final, depois de identificado o aspecto consensual possibilitou-se conhecer melhor 

o material didático e resolver algumas das fraquezas apontadas. Desse modo, deu-se a 

construção do segundo questionário (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Perguntas da segunda rodada aos especialistas. 

Questão 01 Questão 02 Questão 03 Questão 04 Questão 05 Questão 06 Questão 07 

Como você 

autoavalia seu 

conhecimento 

em relação à 
Lei 

13.709/2018? 

Qual o grau 

de 

equivalência 

do conteúdo 
do manual se 

comparado 

com o 

conteúdo 

dos 65 

artigos da 
Lei nº 
13.709/2018? 

Avalie o 

grau de 

informações 

que o 
conteúdo do 

manual 

oferece à 

implantação 

da LGPD em 

uma 

organização. 

Avalie o 

grau de 
contribuição 

do manual 

para o 

público 

leigo que 

tem 

interesse 

em 

conhecer a 
LGPD. 

Avalie a 

facilidade 

da leitura 

do manual. 

Avalie a 

importância 

do assunto 

abordado no 
manual. 

Avalie o 

conteúdo das 

informações 

presente no 
manual 

corresponden

te com a lei. 

70% 80% 90% 90% 80% 100% 90% 

100% 90% 90% 100% 70% 100% 100% 

90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 

90% 90% 80% 80% 100% 100% 90% 

60% 90% 90% 100% 100% 100% 90% 

80% 60% 80% 70% 100% 90% 60% 

Média 82% 83% 88% 90% 92% 98% 88% 

Fonte: Autoria própria, 2021. 
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A segunda rodada foi promovida com um questionário contendo sete perguntas. 

Iniciou-se com a pergunta “autoavaliação do conhecimento” dos especialistas em relação à 

LGPD. Para essa pergunta, atingiu-se o percentual de 82% do consenso médio que se 

justificou pelo fato de essa lei ser nova e com poucas ou inexistentes decisões de Tribunais 

sobre o teor punitivo legal no momento da pesquisa. 

 No tocante ao grau de equivalência do conteúdo do manual em comparação ao 

conteúdo dos 65 artigos da Lei nº 13.709/2018, essa correspondência atingiu a média 

consensual das respostas em 83% entre os especialistas, que recomendaram a integralidade 

dos artigos de lei para próximas versões, como exemplo, Artigos 23 e seguintes “do 

tratamento de dados pessoais pelo Poder Público” e, Artigos 33 e seguintes, da LGPD “da 

transferência internacional de dados”.  

 Em relação à avaliação do grau de informações que o conteúdo do manual oferece à 

implantação da LGPD em uma organização, o consenso atingiu a média de 88% do painel. Os 

especialistas recomendaram a identificação de recursos para a devida aplicação das etapas de 

implementação abordados no material, ajustes gráficos para a primeira Versão.  

 Quanto ao grau de contribuição do manual para o público leigo que tem interesse em 

conhecer a LGPD, o painel atingiu o consenso médio de 90% das respostas em que há 

contribuição para o público leigo. Todavia, apontou a possibilidade de agregar ao material, 

meios para facilitar a aplicação do método apresentado no manual.  

 Em relação à facilidade da leitura do manual, a pergunta atingiu o consenso de 92% 

dos especialistas. No que tange à importância do assunto abordado no manual, 98% dos 

especialistas afirmaram, consensualmente, que o tema é relevante tanto para o contexto 

nacional quanto internacional.  

Acerca do conteúdo das informações presentes no manual correspondente com a lei, os 

especialistas justificaram a abordagem do material didático aos aspectos e artigos essenciais à 

adequação das organizações à lei, que não abarcou em sua totalidade os 65 artigos elencados 

na norma. Portanto o consenso teve a média de 88% dos especialistas. 

Isto posto, é oportuno afirmar que a pesquisa utilizou o potencial do Delphi, fazendo 

um diagnóstico ao desenvolvimento do material didático. Como resultado, chegou-se à 

seguinte conclusão: o processo para o início da conformidade das organizações às exigências 

da norma abordado no manual propicia informações relevantes à comunidade empresária na 

gestão e governança inicial de riscos aos dados pessoais.  

Com efeito, mesmo que não haja especificidade legal para exercer o cargo de 

encarregado de dados pessoais, há dificuldade em encontrar a pessoa para exercer o papel na 
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organização em razão do desconhecimento da nova norma, da gestão de bancos de dados e do 

sistema de dados, já que o encarregado atuará diretamente com essas informações. Para o 

efetivo exercício dessa função, o manual pode direcionar esforços para alcançar a 

conformidade desejada pela organização.  

Como sugestões, além de ajustes gráficos, coerência e coesão textual, indicaram a 

criação de material de apoio para qualquer interessado conduzir o processo inicial de 

conformidade e assim possibilitar o melhor desenvolvimento da aplicação das etapas 

sugeridas no manual. Tais sugestões foram agregadas ao manual. 

 

3.2.2 Manual Introdutório sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

 

O manual foi confeccionado a fim de facilitar o entendimento da norma, de forma 

simplificada, acessível e resumida, o modo como a Lei 13.709/2018 funciona no que diz 

respeito à adequação das organizações. Nele, está descrito, em seis etapas, o procedimento a 

ser realizado pelos agentes de tratamento de micro e pequeno porte, desde o conhecimento da 

lei no processo de conscientização, até o monitoramento periódico do modelo de intervenção 

implementado na empresa/organização, o que possibilita o controle satisfatório do acervo de 

dados pessoais de clientes, colaboradores, fornecedores ou terceirizados.  

O manual foi devidamente submetido à Biblioteca da Universidade Federal do Vale do 

São Francisco, Juazeiro, Bahia, em outubro de 2021, para aquisição de Ficha Catalográfica e 

número de ISBN, (APÊNDICE B). 

 

3.2.3 Interação e avaliação do manual com os empresários gestores 

 

Como exposto anteriormente, o material didático foi desenvolvido para informar e 

instruir os agentes de tratamento de dados pessoais no processo de implementação inicial da 

LGPD em suas organizações. Assim, sua elaboração deu-se em atendimento às determinações 

da LGPD e sua implementação foi estruturada consoante necessidades da amostra selecionada 

por esta pesquisa. 

Em vista disto, expõem-se os resultados do estudo realizado com os empresários 

agentes de tratamento, selecionadas junto ao SEBRAE Unidade Juazeiro Bahia, que 

pretenderam avaliar o Manual Introdutório sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

desenvolvido, assim como os instrumentos auxiliares: Planilha de Inventário de Dados 
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Pessoais; Relatório de Tratamento de Dados Pessoais; Relatório de Impacto à Proteção de 

Dados Pessoais (RIPD); Procedimento Operacional Padrão (POP).  

Isto posto, utilizou-se o levantamento tradicional para a realização da avaliação do 

manual para inserir as empresas no plano de adequação, que, quando submetidos à avaliação, 

chegou-se aos seguintes resultados acerca do modelo de conformidade sugerido. 

 

3.2.3.1 Avaliação do manual e instrumentos auxiliares desenvolvidos para o plano inicial de 

conformidade das empresas à luz da LGPD  

 

Inicialmente, o estudo foi realizado considerando a elaboração do manual. Destacou-se 

consenso em pontos fortes e fracos, assim como feedback para inserção de instrumentos com 

o propósito de facilitar o desempenho do modelo sugerido no manual. Diante desse resultado, 

visando obter informações acerca da eficácia e aplicabilidade do material desenvolvido para 

uso em ambiente organizacional de micro e pequeno porte, foram efetuadas as percentagens 

do referido material desenvolvido mediante a aplicação de 10 perguntas aos 10 empresários, 

como mostram as Figuras 1 a 10. 

 

Figura 1 - Autoavaliação do conhecimento acerca da LGPD, antes de ter acesso às 

ferramentas fornecidas pela pesquisa 

 

Fonte: Autoria própria, dados extraídos da ferramenta SurveyMonkey, 2021. 

 

Observa-se que, para o autoconhecimento dos gestores acerca da LGPD, antes de ter 

acesso às ferramentas fornecidas pela pesquisa e avaliação, as afirmativas “baixo 

conhecimento” e “conhecimento mediano”, alcançaram maior percentual das escolhas por 

parte dos dez gestores, ou seja, 40% afirmaram ter baixo conhecimento e outros 40% 

conhecimento mediano, os que não conheciam a lei 10% e os que possuíam alto 

conhecimento da lei, 10%. Nenhum gestor conhecia a lei em sua totalidade.  
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Posto isso, infere-se que 50% dos gestores apresentaram baixo ou nenhum 

conhecimento da nova norma, comprovando assim, a indispensabilidade do uso das 

orientações contidas no produto desenvolvido para o início do processo de adequação 

empresarial à lei. A Figura 2, a seguir, contém as informações da avaliação do conhecimento 

dos gestores acerca da LGPD após a leitura do manual.  

 

Figura 2 - Autoavaliação do conhecimento após a leitura do material desenvolvido 

 

Fonte: Autoria própria, dados extraídos da ferramenta SurveyMonkey, 2021. 

  

 Ao considerar a questão 02, observou-se uma não resposta, cujo processo foi avaliado 

por 10 empresários da amostra da pesquisa. Assim, os 09 respondentes da questão atribuíram 

à legenda: “muito ruim”, “ruim”, “regular”, “bom” e “muito bom”, direcionada à 

autoavaliação do conhecimento acerca da LGPD, após a leitura do manual e dos instrumentos 

de apoio para o início do processo de adequação. Observou-se a atribuição em 44,44% à 

legenda “muito bom”, e outros 44,44% a “bom”, além disso, 1 avaliador atribuiu ter 

conhecimento “regular” da lei diante do conhecimento individual sobre a norma, após a 

leitura do material fornecido. 

  Em vista disso, cabe salientar que a questão 02 trouxe resultado positivo à pesquisa, 

cujos parâmetros “bom” e “muito bom” receberam indicação de 08, dos 10 gestores 

envolvidos no processo, o que apresenta relevância do material fornecido como modelo para 

orientar e apoiar com fins instrucionais na mediação do processo da implementação da 

conformidade inicial nas organizações. A Figura 3 apresenta a alternativa 03, quanto à 

facilidade da leitura do manual. 
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Figura 3 - Avaliação do manual quanto a facilidade da leitura 

 

Fonte: Autoria própria, dados extraídos da ferramenta SurveyMonkey, 2021. 

 

A terceira questão, mesmo com uma não resposta, obteve desempenho favorável à 

pesquisa, com a atuação de 09 participantes para a análise da representação do manual, cuja 

opinião alcançou 55,56% para “ótimo” e 44,44% “muito bom”, em relação à facilidade da 

leitura do manual.  Dessa forma, constata-se que o produto desenvolvido apresenta linguagem 

compreensível aos empresários. A Figura 4 apresenta a análise da contribuição do material 

desenvolvido para o conhecimento do gestor em relação à LGPD. 

 

Figura 4 – Contribuição do material desenvolvido para o seu conhecimento acerca da 

LGPD 

 

Fonte: Autoria própria, dados extraídos da ferramenta SurveyMonkey, 2021 

  

A análise considerou os percentuais correspondentes à legenda da questão respondida 

pelos gestores envolvidos no processo de conhecimento e conformidade, em que permite 

concluir que, para a questão, houve maior percentual para a atribuição “muito bom”, com 
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80%, enquanto 20% consideraram a contribuição do material “bom”, o que confirma o 

resultado de aceitação positiva ou satisfatória para o produto. A pesquisa contou com a 

avaliação da possibilidade de o material desenvolvido auxiliar no processo de adequação para 

as organizações, cujos gestores integram (Figura 5). 

 

Figura 5- Avaliação da possibilidade de o material desenvolvido contribuir para o 

processo de adequação na organização 

 

Fonte: Autoria própria, dados extraídos da ferramenta SurveyMonkey, 2021 

 

Os respondentes atribuíram à quinta questão, 50% para “muito bom” e, 50% para 

“bom” a avaliação da possibilidade de o material desenvolvido contribuir para o processo de 

adequação à conformidade da LGPD em suas organizações, o que corrobora com a aprovação 

do material instrucional como apoio para fins de mediação de processos de ensino e 

aprendizagem no contexto da intervenção para a adequação inicial por parte dos empresários 

agentes de tratamento. A Figura 6 apresenta a sexta questão, em que a eficácia do Manual 

Introdutório sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é avaliada. 
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Figura 6- Eficácia do manual para conscientização e execução da atividade de 

implementação da LGPD na empresa 

 

Fonte: Autoria própria, dados extraídos da ferramenta SurveyMonkey, 2021 

 

Ao considerar a sexta questão, observou-se uma não resposta entre os dez avaliadores. 

Logo, a partir da análise dessa questão, constatou-se que 67% dos 09 respondentes atribuíram 

“muito bom”, enquanto 33% consideraram “bom” em termos de eficácia do manual para 

conscientização e execução da atividade de implementação da LGPD em suas empresas. 

Resultado esse que comprova a eficácia do produto como meio para as empresas saírem de 

uma situação de não conformidade para uma situação de conformidade com as exigências da 

LGPD. 

A avaliação da contribuição do Manual Introdutório sobre Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais e da Planilha de Inventário para o mapeamento dos dados pessoais na 

organização é apresentada na Figura 7. 

 

Figura 7- Contribuição do manual e Planilha de Inventário no mapeamento dos dados 

pessoais na organização 

 

Fonte: Autoria própria, dados extraídos da ferramenta SurveyMonkey, 2021 
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A sétima questão contou, também, com uma não resposta e obteve um percentual 

parecido com a sexta pergunta, em que 67% afirmam ser “muito bom” e 33% “bom” a 

contribuição do manual e Planilha de Inventário para o mapeamento dos dados pessoais na 

organização. Logo, a avaliação executada reforça a importância do material desenvolvido para 

o mapeamento e diagnóstico de risco envolvendo dados pessoais no processo inicial de 

conformidade. A Figura 8 apresenta a avaliação da clareza da metodologia incluída no manual 

e sua aplicação em conjunto com a Planilha de Inventário e o POP. 

 

Figura 8- Clareza da metodologia abordada no manual, aplicada em conjunto com o 

POP e a Planilha de Inventário 

 

Fonte: Autoria própria, dados extraídos da ferramenta SurveyMonkey, 2021. 

 

O quesito clareza da metodologia abordada no Manual Introdutório sobre Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais, aplicada em conjunto ao POP e a Planilha de Inventário, 

atribuído à oitava pergunta, obteve a avaliação dos 10 gestores, os quais mensuraram em 60% 

para “muito bom” e 40% “bom”. Portanto, confirma a compreensibilidade dos instrumentos 

aplicados ao método, em consequência corrobora com a aprovação do material. Para tanto, o 

grau de importância do manual e instrumentos auxiliares (manual, POP, Planilha de 

Inventário e relatórios) no plano de conscientização e implementação da lei é avaliado na 

Figura  9. 
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Figura 9- Grau de importância do manual, do POP, da Planilha de Inventário e dos 

relatórios, para conscientização e implementação da lei. 

 

Fonte: Autoria própria, dados extraídos da ferramenta SurveyMonkey, 2021. 

 

Quanto ao quesito “Grau de importância do manual, do POP, da Planilha de Inventário 

e dos relatórios, para conscientização e implementação da lei em suas empresas, obteve-se o 

seguinte resultado: 60% dos gestores consideraram “muito alto”; 30% consideraram “alto” e 

10% “regular”. Assim sendo, a avaliação confirma a importância do produto, para 

conscientização e implementação da lei nas organizações. Tendo em vista esse resultado, a 

décima questão avaliou o grau de informação agregado no conhecimento dos gestores sobre 

dados pessoais, à luz da Lei 13.709/2018, mediante a leitura do Manual Introdutório sobre Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais (Figura 10).  

 

Figura 10- Acolhimento das informações disponíveis no manual sobre dados pessoais à luz da 

Lei 13.709/2018, agregado a compreensão dos gestores 

 

Fonte: Autoria própria, dados extraídos da ferramenta SurveyMonkey, 2021. 
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No tocante ao “acolhimento das informações disponíveis manual, à luz da Lei 

13.709/2018, agregado à compreensão dos gestores”, 80% aceitaram as orientações em sua 

totalidade e 20% dos agentes de tratamento, em 75% e 50% de aceitação, respectivamente. 

Dessa forma, o produto desenvolvido alcançou o objetivo pretendido durante o 

andamento da pesquisa em agregar informações acerca da LGPD e parte de suas exigências 

aos agentes de tratamento de micro e pequeno porte e a qualquer pessoa física que trata dados 

pessoais, assim como adequar-se às exigências legais.  

 

3.2.4 Trabalhos futuros 

 

O desenvolvimento do modelo para a implementação da LGPD nas organizações, 

mediante o manual como material didático e instrucional de processo, baseado nos 

dispositivos instituídos pela Lei nº 13.709/2018, abrangeu apenas micro e pequenas empresas 

na pesquisa. Diante disso, como planejamento para o futuro, destaca-se a importância do uso 

do modelo também nos demais portes empresariais e pessoas jurídicas de direito público, 

proporcionando os mesmos benefícios destinados aos agentes envolvidos nas atividades de 

tratamento de dados pessoais. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Por fim, os produtos gerados neste trabalho foram: desenvolvimento do Manual 

Introdutório sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, submissão e aquisição de ISBN 

junto ao órgão competente, Câmara Brasileira do Livro, através da Biblioteca da UNIVASF; 

elaboração de instrumentos para auxiliar no processo de adequação das empresas, como 

formulário de Procedimento Operacional Padrão, planilha de inventário de dados pessoais, 

Relatório de Tratamento de Dados Pessoais, Relatório de Impacto à Proteção de Dados 

Pessoais; submissão e publicação de artigo bibliométrico em revista científica. 

É importante destacar que a análise bibliométrica possibilitou mensurar uma 

estimativa do quantitativo mundial de trabalhos relacionados à proteção de dados pessoais, 

privacidade e conformidade das empresas nas leis de proteção de dados pessoais. No contexto 

das exigências impostas pela LGPD, identificou-se pequeno quantitativo de publicação na 

base internacional utilizada, fato que fomenta a relevância do presente trabalho.   

O material didático, como apoio para a adequação das empresas, teve uma avaliação 

muito positiva, o conceito quanto ao “grau de importância do manual para conscientização e 
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implementação da lei” em suas empresas, obteve-se o seguinte resultado: 60% dos gestores 

consideraram muito alto; 30% consideraram alto e 10% regular. No tocante ao “acolhimento 

das informações disponíveis no manual, à luz da Lei 13.709/2018, agregado à compreensão 

dos gestores”, 80% aceitaram as orientações em sua totalidade e 20% dos agentes, em 75% e 

50% de aceitação respectivamente. 

Nessa ocasião, mais de 80% dos empresários gestores/ agentes de tratamento de dados 

pessoais amostra da pesquisa autoavaliaram o conhecimento após a leitura do material 

desenvolvido, consideram “bom e muito bom” quanto às orientações transmitidas por meio do 

manual oferecido.  

Desse modo, foram obtidos fortes indícios de que o modelo de intervenção aqui 

proposto, em função de sua contribuição, poderá ter boa aceitação e interesse por parte de 

outros portes empresariais e organizações que têm como seu bem tangível de valor os dados 

pessoais de seus clientes, colaboradores e prestadores de serviços, pois o produto transmite a 

mensagem no sentido de implantar uma nova cultura para o tratamento dos dados pessoais 

manipulados pelos agentes de tratamento (controladores e operadores de dados), tanto na 

gestão quanto na governança e segurança desses ativos. 

Espera-se que o modelo de intervenção auxilie na gestão e boas práticas das demandas 

processuais de dados pessoais dos agentes de tratamento de micro e pequeno porte, buscando 

atender aos princípios legais da transparência, prevenção, responsabilização e prestação de 

contas, minimizando incidentes e otimizando o trabalho de adequação da organização. Assim 

como, dar segurança aos processos de tratamento de dados pessoais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

ACESSO AOS MATERIAIS SUPLEMENTARES UTILIZADOS NA PESQUISA  

 

 

Manual Introdutório sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

https://drive.google.com/file/d/1V0wn2EQ8Eq4Vr0cm27pF7NAtp1926bp1/view?usp=sharin

g 

 

 

Procedimento Operacional Padrão (POP) 

https://docs.google.com/document/d/1rDQynJsudyCnB2sMHyz9ZLsGQYvNyF7veWCk3CV

qIuQ/edit?usp=sharing 

 

 

Planilha de inventário de dados pessoais 

https://docs.google.com/document/d/1irM16HNvt39TSyKiVo9X7be5ehD57VcqDqYQqT9--

WM/edit?usp=sharing 

 

 

Relatório de Tratamento de Dados Pessoais 

https://docs.google.com/document/d/1Y3hnNRm-

yiSIylYA_hzYwVBIlveuXhY9DFSWL5bfsC4/edit?usp=sharing 

 

 

Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) 

https://docs.google.com/document/d/1Bv9RcSClMgSzqXjGjPKGYjU4caJ4D5iBdwNlIBx53

Ow/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1V0wn2EQ8Eq4Vr0cm27pF7NAtp1926bp1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V0wn2EQ8Eq4Vr0cm27pF7NAtp1926bp1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rDQynJsudyCnB2sMHyz9ZLsGQYvNyF7veWCk3CVqIuQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1rDQynJsudyCnB2sMHyz9ZLsGQYvNyF7veWCk3CVqIuQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1irM16HNvt39TSyKiVo9X7be5ehD57VcqDqYQqT9--WM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1irM16HNvt39TSyKiVo9X7be5ehD57VcqDqYQqT9--WM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Y3hnNRm-yiSIylYA_hzYwVBIlveuXhY9DFSWL5bfsC4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Y3hnNRm-yiSIylYA_hzYwVBIlveuXhY9DFSWL5bfsC4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Bv9RcSClMgSzqXjGjPKGYjU4caJ4D5iBdwNlIBx53Ow/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Bv9RcSClMgSzqXjGjPKGYjU4caJ4D5iBdwNlIBx53Ow/edit?usp=sharing


49 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

AGUIAR, B.; CORREIA, W.; CAMPOS, F. Uso da Escala Likert na análise de jogos. In: X 

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GAMES - SBGames, 07-09 de novembro de 2011, Salvador 

Bahia. Anais [...] Salvador: SBC - Proceedings of SBGames, 2011.Disponível em: 

http://www.sbgames.org/sbgames2011/proceedings/sbgames/papers/art/short/91952.pdf. 

Acesso em: 05 abr.2021. 

 

ANTUNES, A.M.S.; PEREIRAS, V.M.A.; Quintela, C.M.; RIBEIRO, N.M. Série Prospecção 

Tecnológica (Recurso eletrônico on-line). In: RIBEIRO, N. M. (Org.). Métodos de 

prospecção tecnológica, inteligência competitiva e foresihgt: principais conceitos e 

técnicas, v. 1, Salvador, Bahia, Coleção PROFNIT, IFBA, 2018, cap. 1, p. 19- 108. 

Disponível em: http://www.profnit.org.br/pt/livros-profnit. Acesso em: 16 dez. 2020. 

   

APARÍCIO, G.; BASCO, R.; ITURRALDE, T.; MASEDA, A. Um estudo exploratório dos 

objetivos da empresa no contexto das empresas familiares: uma perspectiva da lógica 

institucional. Journal of Family Business Strategy, v. 8, n. 3, p. 157-169, 2017. DOI: 

10.1016/j.jfbs.2017.08.002. 

 

ARAÚJO, M. P. Gestão da qualidade no serviço público: desafio de uma nova era. 2004. 

103 f. Monografia (Especialização em Direito Administrativo e Gestão Pública) - 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2004. Disponível em: 

http://www.jfpb.jus.br/arquivos/biblioteca/trabalhos_academicos/TCC_MARCONI.pdf. 

Acesso em: 30 jun. 2020. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/IEC 27001: Técnicas 

de Segurança – Sistemas de gestão da segurança da informação - Requisitos. 2013. Disponível 

em: https://kupdf.net/download/iso-27001-2013pdf_5b85e925e2b6f5ca23a72c73_pdf. Acesso 

em: 13 nov. 2020. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/IEC 31000: Gestão de 

Riscos – Princípios e Diretrizes. 2009. Disponível em: 

https://gestravp.files.wordpress.com/2013/06/iso31000-gestc3a3o-de-riscos.pdf. Acesso em: 

10 nov. 2020. 

 

BRASIL. Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

Lex: legislação federal. Brasília, DF, 14 ago. 2018. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 25 

jan. 2021. 

 

BUTALLA, V.A.L. Uma abordagem prática sobre a implementação da LGPD. In: OPICE 

BLUM, R. (Org.). Proteção de dados: desafios e soluções na adequação à lei. 1ª ed. Rio de 

Janeiro, RJ: Forense, 2020, cap. 4, p. 270-278. ISBN: 978-85-309-9122-7. 

 

CARLETTI, A. Dicionário de Latim Forense: Máximas do Direito Romano. 4ª ed. São 

Paulo, SP: LEUD Livraria e Editora Universitária de Direito LTDA, 1992.  

  

CIRINO, L.G. Lei LGPD: programa de adequação à proteção de dados pessoais guia 

prático. Itamarati Assessoria Contábil. 2020. São Paulo. 84p. E-book. Disponível em: 

http://www.sbgames.org/sbgames2011/proceedings/sbgames/papers/art/short/91952.pdf
http://www.profnit.org.br/pt/livros-profnit
https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2017.08.002
https://kupdf.net/download/iso-27001-2013pdf_5b85e925e2b6f5ca23a72c73_pdf
https://gestravp.files.wordpress.com/2013/06/iso31000-gestc3a3o-de-riscos.pdf


50 

 

 

https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/82819/1584112384guia-lgpd-itamarati-

contabil.pdf. Acesso em: 27 nov. 2020. 

 

CORTEZ, R. M.; JOHNSTON, W. J. O futuro da teoria de marketing B2B: uma análise 

histórica e prospectiva. Gestão de Marketing Industrial, v. 66, p. 90-102, 2017. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.07.017 

 

ENSINO, Seu Futuro.com. Curso de implementação da LGPD – Lei Geral de Proteção de 

Dados. 2020. Rio de Janeiro. Disponível em: https://www.seufuturo.com/curso-de-

implementacao-da-lgpd/. Acesso em: 14 nov. 2020. 

 

ESAFI, Escola de Administração e Treinamento. Curso LGPD – Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais no âmbito da Administração Pública EAD. 2020. Espírito Santo. 

Disponível em: https://www.esafi.com.br/curso/lgpd-fundamentos-e-implementacao-da-lei-

geral-de-protecao-de-dados-pessoais-no-ambito-da-administracao-publica/. Acesso em: 14 

nov. 2020. 

 

FERREIRA, L. M.; HOCHMAN, B.; MARMOSA, M.V.J. Modelos experimentais em 

pesquisa. Acta Cirúrgica Brasileira, v. 20, n. 2, p. 28-34, 2005. DOI: 10.1590/S0102-

86502005000800008. 

 

FLORENÇO, L. B. A proteção de dados pessoais nas relações de consumo como um direito 

fundamental: perspectiva de um marco regulatório para o Brasil. Revista da Escola Superior 

da Magistratura do Estado de Santa Catarina, v. 23, n. 29, p. 165-182, 2016. DOI: 

http://dx.doi.org/10.14295/revistadaesmesc.v23i29.p165. 

 

GAP ANALYSIS. In: DICIONÁRIO Moderno Ingês Michaelis. Editora Melhoramentos 

LTDA. 2021. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-

portugues-moderno/gap%20analysis/. Acesso em: 06 nov. 2021.  

 

GARCIA, L. R.; AGUILERA-FERNANDES, E.; GONÇALVES, R. A. M.; PEREIRA-

BARETTO, M. R. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD): guia de 

implementação. São Paulo. 2020. Editora: Edgard Blücher Ltda. 128p. ISBN: 978-65-5506-

017-1. 

 

HAIR J. R.; J. F.; BABIN, B.; MONEY, A. H.; SAMOUEL, P. Fundamentos de métodos de 

pesquisa em administração. 1ª ed., Porto Alegre, Bookman Companhia, 2005, 471 p. 

ISBN: 9788536304496.  

 

JIMENE, C. V. Da importância da segurança da informação para adequação à LGPD. In: 

OPICE BLUM, R. (Org.). Proteção de dados: desafios e soluções na adequação à lei. 1ª ed. 

Rio de Janeiro, RJ: Forense, 2020, cap. 4, p. 39-48. ISBN: 978-85-309-9122-7. 

 

LOBO. R. N. Gestão de qualidade. 2ª ed. São Paulo, SP: Érica, 2020, 216 p. ISBN: 978-853-

653-2608. 

 

MANEGAZZI, D.; MATTE, J. L.; ZAAK S. I. O impacto da Lei Geral de Proteção de Dados 

sobre os negócios digitais. Caderno de Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia, v. 1, n. 1, p. 33-36, 2019. DOI: https://doi.org/10.21166/cpitt.v1i1 

 

https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/82819/1584112384guia-lgpd-itamarati-contabil.pdf
https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/82819/1584112384guia-lgpd-itamarati-contabil.pdf
https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.07.017
https://www.seufuturo.com/curso-de-implementacao-da-lgpd/
https://www.seufuturo.com/curso-de-implementacao-da-lgpd/
https://www.esafi.com.br/curso/lgpd-fundamentos-e-implementacao-da-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais-no-ambito-da-administracao-publica/
https://www.esafi.com.br/curso/lgpd-fundamentos-e-implementacao-da-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais-no-ambito-da-administracao-publica/
https://doi.org/10.1590/S0102-86502005000800008
https://doi.org/10.1590/S0102-86502005000800008
http://dx.doi.org/10.14295/revistadaesmesc.v23i29.p165
https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/gap%20analysis/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/gap%20analysis/
https://doi.org/10.21166/cpitt.v1i1


51 

 

 

MARINHO, F. Os 10 mandamentos da LGPD: como implementar a Lei Geral de 

Proteção de Dados em 14 passos. 1ª Ed. São Paulo: Atlas, 2020, 200p. ISBN: 978-85-97-

02538-5. 

 

MARQUES, J. B.V; FREITAS, D. Método DELPHI: caracterização e potencialidades na 

pesquisa em Educação. Pro-Posições, v. 29, n. 2, p. 389-415, 2018. ISSN: 1980-6248. DOI: 

10.1590/1980-6248-2015-0140.   

 

METODOLOGIA Allianz Risk Barometer. Allianz Global Corporate & Specialty, out. nov. 

2020. Disponível em: https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/allianz-risk-

barometer.html. Acesso em 16 dez. 2020. 

 

MONTEIRO, Y. S. A efetividade dos mecanismos de proteção de dados pessoais na Lei 

13.709/2018. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade de 

Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019. Disponível em: 

https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/13383/1/21486829.pdf. Acesso em: 18 

out. 2021. 

 

OKOLI. S.; PAWLOWSKI, S.D. O método Delphi como ferramenta de pesquisa: um 

exemplo, considerações de design e aplicações. Information & management, v. 42, n. 1, 

p.15-29, 2004. DOI: 10.1016/j.im.2003.11.002. 

 

PINCOMBE, B.; BLUNDEN, S.; PINCOMBE, A.; DEXTER, P. Determinando uma 

hierarquia de dimensões de especialistas com pouco tempo: vinculando vinhetas táticas a 

cenários estratégicos. Technological Forecasting and Social Change, v. 80, n. 4, p. 584-598, 

2013. DOI: 10.1016/j.techfore.2012.05.001. 

 

PINHEIRO, P. P. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD). 

2ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 152 p. ISBN: 9788553613403. 

 

PINHEIRO, P. P.; LATUFO, L. Proteção de dados pessoais. In: PINHEIRO, P.P (Org.). 

Segurança digital: proteção de dados pessoais nas empresas. 1ª ed. São Paulo, SP: Atlas, 

2021, cap. 4, p. 31-40. ISBN: 978-85-97-02605-4.  

 

ROCHA, C. P. da; CARNEIRO, A. V. S.; MEDEIROS, M. V. B.; MELO, A. Segurança da 

Informação: a ISO 27.001 como ferramenta de controle para LGPD. Revista de Tecnologia 

da Informação e Comunicação da Faculdade Estácio – Pará/ Belém, v. 2, n. 3, p. 78- 97, 

2019. ISSN 2595-8798. Disponível em: 

http://revistasfap.com/ojs3/index.php/tic/article/view/285. Acesso em: 16 mar. 2021. 

 

ROSA, T. H; FERRARI, G. M. R. Privacidade, intimidade e proteção de dados pessoais. 

Revista Argumenta Journal Law, n. 21, p. 137–165. Jacarezinho, Paraná, 2014. Disponível 

em: http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/article/view/495/pdf_69. Acesso em: 24 

mai.2021. 

 

SAFEWAY, Consultoria. Nossa equipe consegue ajudar empresas de qualquer tamanho a 

implementar a LGPD – Lei Geral de Proteção e Dados. 2020. São Paulo. Disponível em: 

https://conteudo.safewayconsultoria.com/lgpd-end-to-end-

solution?gclid=Cj0KCQiAnb79BRDgARIsAOVbhRqzQtK5kZPmLs4PyMIzsXWwBfpryDo

aICWAYmSKj4wAmgEJal78KxMaAgrzEALw_wcB. Acesso em: 14 nov. 2020. 

https://www.agcs.allianz.com/
https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/allianz-risk-barometer.html
https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/allianz-risk-barometer.html
https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/13383/1/21486829.pdf
https://doi.org/10.1016/j.im.2003.11.002
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00401625
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2012.05.001
http://revistasfap.com/ojs3/index.php/tic/article/view/285
http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/article/view/495/pdf_69
https://conteudo.safewayconsultoria.com/lgpd-end-to-end-solution?gclid=Cj0KCQiAnb79BRDgARIsAOVbhRqzQtK5kZPmLs4PyMIzsXWwBfpryDoaICWAYmSKj4wAmgEJal78KxMaAgrzEALw_wcB
https://conteudo.safewayconsultoria.com/lgpd-end-to-end-solution?gclid=Cj0KCQiAnb79BRDgARIsAOVbhRqzQtK5kZPmLs4PyMIzsXWwBfpryDoaICWAYmSKj4wAmgEJal78KxMaAgrzEALw_wcB
https://conteudo.safewayconsultoria.com/lgpd-end-to-end-solution?gclid=Cj0KCQiAnb79BRDgARIsAOVbhRqzQtK5kZPmLs4PyMIzsXWwBfpryDoaICWAYmSKj4wAmgEJal78KxMaAgrzEALw_wcB


52 

 

 

SANTOS, J. G.; SILVA, S. L. C. Análise dos impactos da Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais sobre a governança e segurança de dados. 2020. 48 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Graduação em Sistemas da Informação) - Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: https://bsi.uniriotec.br/wp-

content/uploads/sites/31/2020/05/202002JulianaSantosSabrinaLapa.pdf. Acesso em: 14 nov. 

2020. 

 

SANTOS, T. A.; PEDRON, C. D. Método Delphi aplicado em pesquisas de gestão de 

projetos: uma perspectiva além do consenso. Iberoamerican Journal of Project 

Management, v. 10, nº. 1, Santos, 2019. ISSN: 2346-9161. Disponível em: 

http://www3.fi.mdp.edu.ar/riipro/journal/index.php/IJOPM/article/view/427/0. Acesso em: 16 

dez. 2020.  

 

SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Indústria. Curso LGPD - Lei Geral de 

Proteção de Dados. 2020. São Paulo. Disponível em: 

https://informatica.sp.senai.br/curso/92063/132/lgpd-lei-geral-de-protecao-de-dados. Acesso 

em: 14 nov. 2020. 

 

SILVA JÚNIOR, S. D.; COSTA, F. J. Mensuração e Escalas de Verificação: uma Análise 

Comparativa das Escalas de Likert e Phrase Completion. Revista Brasileira de Pesquisa de 

Marketing, Opinião e Mídia – PMKT, v. 15, p. 1-16, São Paulo,2014. ISSN: 2317-0123.  

Disponível em: http://www.revistapmkt.com.br/pt-br/anteriores/anteriores-

10.html?udt_863_param_detail=8464. Acesso em: 05 abr.2021. 

 

SILVA, L. S. Soluções de tecnologia para a gestão da governança em privacidade e 

implementação da LGPD. In: OPICE BLUM, R. (Org.). Proteção de dados: desafios e 

soluções na adequação à lei. 1ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 2020, cap. 8, p. 95-109. 

ISBN: 978-85-309-9122-7. 

 

SILVEIRA, S. A.; AVELINO, R.; SOUZA, J. A privacidade e o mercado de dados pessoais. 

Liinc em Revista, v. 12, n. 2, p. 217-230, 2016. 

DOI: https://doi.org/10.18617/liinc.v12i2.902. 

 

SURVEYMONKEY, SurveyMonkey Inc.  companhia baseada em nuvem de 

desenvolvimento de pesquisas online. 2020. San Mateo, Califórnia, EUA. Disponível em: 

pt.surveymonkey.com. Acesso em 24 mai. 2021. 

 

TRAUER, S.W. Procedimento Operacional Padrão: um enfoque acerca das 

Contratações Diretas realizadas pela UFPR. 2010. 64 f. Projeto Técnico (Especialização 

em Gestão Pública) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010. Disponível em: 

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/34816/SHEILA WIES 

TRAUER.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 03 nov. 2020. 

 

TRISCAL. Solução completa para o gerenciamento de programas de compliance com a 

LGPD. 1992-2020. São Paulo. Disponível em: 

https://www.triscal.com.br/pt/produtos/onetrust/?gclid=Cj0KCQiAnb79BRDgARIsAOVbhR

pZdN7AWC342NfgVygOBzN6g5VVfaXn7qmlsYqz65OkNglV6PMMoYoaAoPuEALw_wc

B. Acesso em: 14 nov. 2020. 

 

UNIBP, Universidade do Setor de Petróleo e Gás. LGPD – Implementação da Lei Geral de 

http://www3.fi.mdp.edu.ar/riipro/journal/index.php/IJOPM/article/view/427/0
https://informatica.sp.senai.br/curso/92063/132/lgpd-lei-geral-de-protecao-de-dados
https://doi.org/10.18617/liinc.v12i2.902
https://www.triscal.com.br/pt/produtos/onetrust/?gclid=Cj0KCQiAnb79BRDgARIsAOVbhRpZdN7AWC342NfgVygOBzN6g5VVfaXn7qmlsYqz65OkNglV6PMMoYoaAoPuEALw_wcB
https://www.triscal.com.br/pt/produtos/onetrust/?gclid=Cj0KCQiAnb79BRDgARIsAOVbhRpZdN7AWC342NfgVygOBzN6g5VVfaXn7qmlsYqz65OkNglV6PMMoYoaAoPuEALw_wcB
https://www.triscal.com.br/pt/produtos/onetrust/?gclid=Cj0KCQiAnb79BRDgARIsAOVbhRpZdN7AWC342NfgVygOBzN6g5VVfaXn7qmlsYqz65OkNglV6PMMoYoaAoPuEALw_wcB


53 

 

 

Proteção de Dados em O&G. 2020. Rio de Janeiro. Disponível em: 

https://www.unibp.com.br/cursos/implementacao-da-lei-geral-de-protecao-de-dados-em-og/. 

Acesso em: 14 nov. 2020. 

 

VAINZOF, R. Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais. In: OPICE BLUM, R. 

(Org.). Proteção de dados: desafios e soluções na adequação à lei. 1ª ed. Rio de Janeiro, 

RJ: Forense, 2020, cap. 10, p. 141-167. ISBN: 978-85-309-9122-7. 

 

VENTURA, I. 75% dos brasileiros nunca ouviram falar da Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais. São Paulo, SP, 03 jun. 2019. Disponível em: 

https://www.consumidormoderno.com.br/2019/06/03/brasileiros-nunca-lei-protecao-dados/. 

Acesso em: 02 mar.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unibp.com.br/cursos/implementacao-da-lei-geral-de-protecao-de-dados-em-og/
https://www.consumidormoderno.com.br/2019/06/03/brasileiros-nunca-lei-protecao-dados/


54 

 

 

APÊNDICE A – Primeiro produto do TCC: Breve análise bibliométrica das produções 

científicas sobre privacidade e leis de proteção de dados pessoais. Artigo publicado. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo mensurar a produção científica referente a dados 

pessoais, privacidade e conformidade das organizações no tratamento dado a eles e os 

impactos das legislações de dados pessoais sobre as instituições nas primeiras duas décadas do 

Século XXI. Para esse fim, fez-se um breve estudo bibliométrico, por meio de uma pesquisa 

exploratória e descritiva, utilizando a base Web of Science entre janeiro de 2000 e dezembro 

de 2020. Nesse sentido, a coleta das informações atualizadas auxiliou na elaboração de um 

manual, que foi desenvolvido a partir dos artigos encontrados correlatos ao tema, contendo 

informações referentes ao Brasil. Nessa pesquisa, foram identificadas 258 publicações de 

alcance mundial, o que leva à conclusão de que este estudo favorece o desenvolvimento de 

novas pesquisas na área, visto que os resultados obtidos na pesquisa sinalizam que há um 

número reduzido na produção de artigos científicos acerca do tema, principalmente no Brasil. 

 

Palavras-chave: Informação pessoal. Compliance digital. Legislação de dados. Adequação 

empresarial. 

 

Brief bibliometric analysis of scientific productions on privacy and personal data 

protection laws 

 

Abstract: This article aims to measure the scientific production concerning personal data, 

privacy and compliance of organizations in the treatment given to them and the impacts of 

personal data legislations on institutions in the first two decades of the XXI Century. To this 

end, a brief bibliometric study was carried out, through an exploratory and descriptive 

research, using the Web of Science base between January 2000 and December 2020. In this 

sense, the collection of updated information helped in the preparation of a manual, which was 

developed from the articles found related to the theme, containing information relating to 

Brazil. In this research, 258 publications of worldwide scope were identified, which leads to 

the conclusion that this study favors the development of new researches in the area, since the 

results obtained in the research signal that there is a reduced number in the production of 

scientific articles on the subject, especially in Brazil. 
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1 Introdução 

 

Historicamente a Internet contribuiu significativamente para a comunicação na 

modernidade. Desde a sua criação, desdobramentos permitiram ampliar seu alcance como 

ferramenta fundamental, todavia as questões normativas sobre dados pessoais não 

acompanharam o mesmo ritmo (LEME, 2019). 

Nesse sentido, é pertinente compreender como se deu, ao longo das últimas décadas, a 

aplicabilidade das Leis referentes à proteção das informações pessoais compartilhadas em 

âmbito digital. Segundo Leme (2019), “Dados pessoais podem ser descritos como todo 

conhecimento relacionado a um ser humano e permite distingui-lo, isto é, possibilita saber sobre 

sua efetiva existência”. 

Com a maior expansão da Internet na década de 80, surgiu a necessidade de se dar 

atenção qualificada à privacidade, controle e segurança aos dados pessoais das pessoas 

singulares no ambiente virtual (WHITTAKER, 2002). Assim, a difusão das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), em especial da Internet, imprime uma nova dinâmica 

social/econômica, permitindo oportunidades inéditas e desafios decorrentes do grande fluxo 

informações, especialmente quando elas assumem a forma de dados pessoais e saem do controle 

do seu titular (SERRADO et al., 2020). 

Em 1981, na Europa, iniciou o debate sobre proteção de dados, o que fez surgir a 

Convenção 108 e, posteriormente, em 1995, a Diretiva 46, para atuar diretamente sobre 

tratamento de dados pessoais e a livre circulação desses dados (PINHEIRO, 2020). Atualmente 

vigora o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) ou General Data Protection 

Regulation (GDPR), para os Estados-membros, bem como para qualquer país que venda 

produtos ou serviços dentro da União Europeia. 

No Brasil, o Artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) define dados 

pessoais como “informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável” 

(BRASIL, 2018). Ou seja, uma pessoa pode ser identificada de forma direta por meio do nome 

ou documento pessoal ou identificável quando um dado sozinho não a identifica, mas o 

conjunto de dados identificáveis permite a sua identificação. 

Essas informações pessoais são coletadas a todo o momento por pessoas físicas ou 

jurídicas que querem ou precisam ter, em seus bancos de dados, conhecimento a respeito de 

seus clientes ou usuários para fins econômicos ou não, de forma direta ou indireta (VENTURA, 

2019). Nesse sentido, segundo Moraes (2020), a Constituição Federal, de 1988, trouxe o direito 
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à privacidade como um direito fundamental, passando a fazer parte da Carta temas tais como: 

vida privada, sigilo, ataque à honra, reputação. 

Desse modo, a LGPD busca regulamentar a exposição das informações nos espaços 

virtuais e físicos. Atualmente, vigoram inúmeras leis sobre proteção de dados que, em sua 

maioria, são setoriais, como a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.218/2018 

(BRASIL, 2018); Lei Complementar 105/2001 (BRASIL, 2001), que dispõe sobre sigilo das 

operações de instituições financeiras; Lei Carolina Dieckmann - Lei nº 12.737/2012, que trata 

da tipificação criminal de delitos informáticos (BRASIL, 2012). 

Apesar de inúmeras leis brasileiras, muitas delas não estabelecem critérios ou medidas 

de controle para validar se uma operação de dados pessoais está sendo segura ou não, o que a 

torna bastante subjetiva. Tanto o Marco Civil da Internet (BRASIL, 2014), o Código de Defesa 

do Consumidor – CDC (BRASIL, 1990), quanto a Lei de Acesso à Informação – LAI (BRASIL, 

2011), por exemplo, não direcionam suas providências ao tratamento de dados pessoais em 

ambiente off-line, o qual é abordado pela LGPD. 

Considerando o processamento das informações pessoais no Brasil, a LGPD impõe 

profunda transformação no sistema de compliance digital, regulamenta a forma na qual as 

organizações utilizam esses dados, estabelece diretrizes e limitações para empresas em território 

nacional ou em território estrangeiro (MARINHO, 2020). 

Diante disso, as empresas que tratam dados pessoais de funcionários e colaboradores, 

clientes consumidores, fornecedores ou parceiros são obrigados a rever suas relações de 

consumo e de trabalho, para implantar um plano de adequação às tecnologias e processos, às 

políticas corporativas de privacidade, à ética e à segurança de dados, assim como investir na 

capacitação de colaboradores. 

Apesar dos recentes avanços da literatura, estudos que analisam o desempenho da 

adequação das organizações a partir da governança em privacidade de dados e segurança da 

informação à legislação de dados pessoais são escassos (ROMANOU, 2018). Assim, pode-se 

problematizar a questão da seguinte forma: 

Qual o cenário global atual das pesquisas científicas sobre proteção de dados pessoais, 

privacidade e conformidade das organizações que tratam dados de terceiros em ambiente virtual 

ou físico e os impactos das legislações de dados pessoais em vigor? 

Para responder a essa problemática, realizou-se um breve estudo bibliométrico, 

utilizando a base Web of Science, que vai de janeiro de 2000 a dezembro de 2020, a fim de 

verificar as principais produções científicas que tratam da relação de dados pessoais, 
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privacidade e conformidade nas organizações e das legislações de dados e seu cumprimento 

como oportunidade de desenvolvimento econômico, empreendedorismo e inovação. 

O objetivo do presente artigo é identificar e quantificar a produção acadêmica mundial, 

indexada na base Web of Science de janeiro de 2000 a dezembro de 2020, acerca da proteção, 

privacidade e conformidade de dados pessoais de terceiros nas organizações e o impacto nas 

Leis de dados pessoais vigentes, especialmente a LGPD. 

Os motivos deste estudo estão na necessidade de elaboração de um processo ou modelo 

de implementação da LGPD nas organizações que tratam dados pessoais, além de contribuir na 

constituição de políticas corporativas de privacidade, ética e segurança de dados, bem como na 

capacitação e no treinamento de pessoal. 

 

2 Metodologia 

 

A bibliometria é uma técnica estatística e quantitativa que permite a medição de índices 

de produção científica de determinada área (ARAÚJO, 2006). Segundo Macias-Chapula 

(1998), a bibliometria consiste no estudo e perspectiva quantitativa da produção, uso e 

disseminação da informação registrada. Para Wormell (1998), bibliometria refere-se a uma 

variedade de previsibilidade constante de diferentes áreas, exibindo uma variedade de formas. 

Tais explicações colocam a bibliometria como um estudo quantitativo que pretende identificar 

características comuns entre os artigos científicos. 

De acordo com Pao (1989), o trabalho original destaca-se por indicar a literatura como 

elemento chave no processo de comunicação do conhecimento. Assim, pesquisas que analisam 

estatisticamente características de publicações por autores, palavras-chave, entre outros, 

buscam descrever, quantificar e prever o processo de comunicação escrita. 

Por outro lado, os estudos de frequência da comunicação escrita ao longo da história, 

identificam modelos de comportamento que se estabelecem em padrões de análise de dados, 

que se instituíram por princípios de comportamento (PAO, 1989), a saber: Lei de Lotka, 

Bradford, Zipf. 

A Lei de Lotka/ 1926, conforme explicam Noronha e Maricato (2008), Rodrigues e 

Viera (2016), investiga a produtividade dos autores por meio da identificação e da frequência 

de publicações. Ou seja, investiga a contribuição de cada um para a evolução científica em sua 

área de conhecimento. 
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Para Noronha e Maricato (2008), Guedes (2012), a Lei de Bradford/ 1934 relaciona a 

dispersão da publicação de artigos de periódicos de um assunto em revistas destinadas a outros 

assuntos, informando que, se dispuserem os periódicos em ordem decrescente de produtividade 

de artigos de um determinado assunto, pode-se identificar um núcleo de títulos específico 

voltados a esse tema, bem como a vários grupos ou zonas que incluem o mesmo número de 

artigos que o núcleo detentor de maior número de títulos. 

A Lei de Bradford segundo Gimenez, et al (2019), possibilita estimar o grau de 

relevância de periódicos que atuam em áreas do conhecimento específicas. Para isso, Sanz 

Casado (2006 apud NORONHA; MARICATO, 2008), defendem a possibilidade de agrupar os 

periódicos em apenas 2 zonas de produtividade, cujos 50% dos títulos mais produtivos 

correspondem aos da zona 1 (núcleo) e os demais, aos da zona 2. Eles também definem a Lei 

de Zipf/ 1949 como sendo a descrição da relação entre palavras em um texto específico e 

determina a existência de correlação entre o número de palavras diferentes e a frequência de 

seu uso. Para essa lei, um pequeno número de palavras é usado com muito mais frequência. 

É importante ressaltar que vários estudos bibliométricos têm sido elaborados baseados 

em diferentes recursos, além da aplicação dessas leis bibliométricas, como análise de citação, 

cujos dados permitem descobrir as seguintes informações: elite da pesquisa (autores mais 

produtivos); frente de pesquisa; fator de impacto dos autores e dos periódicos; tipos de 

documentos citados; vida média da literatura e obsolescência da literatura citada; sociabilidade 

dos autores (procedência geográfica e institucional dos autores) entre outros (NORONHA; 

MARICATO 2008). 

Em termos de procedimentos metodológicos, a presente pesquisa seguirá o seguinte 

roteiro: no primeiro momento, elegeu-se a Web of Science como fonte dos trabalhos 

consultados, cujos estudos publicados possuem uma relevância mundial com notória estrutura 

para análise de informação acerca da produção de indicadores, sem necessidade de grandes 

manipulações prévias dos dados (SANTOS, 2003). 

De acordo com Pinto, Gonzales-Aguilar (2014), a Web of Science constitui uma base 

de dados multidisciplinar que indexa somente os periódicos mais citados em suas respectivas 

áreas, que são: Science Citation Index Expanded: 1945; Social Sciences Citation Index: 1956; 

Arts and Humanities Citation Index: 1975. Convém salientar que todos os índices estão 

presentes  até o dia de hoje. 

Na segunda parte, foi definida a disposição dos parâmetros das estratégias de busca e o 

período de abrangência entre os anos 2000 a 2020. Para tanto, foram empregados os termos 
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personal information OR personal data AND conformity* OR compliance AND law OR 

regulation. Ademais, utilizou-se o campo de pesquisa Tópico, que compreende a consulta ao 

título, ao resumo e às palavras-chave e, por fim, refinaram-se os resultados ao tipo de 

documento artigo, em segundo momento, por afiliação, affiliation: Brazil. 

Nesse sentido, o universo da pesquisa concentrou-se em 258 artigos de periódicos 

recuperados na base Web of Science, cuja busca foi realizada em janeiro de 2021. 

Posteriormente, deu-se a depuração dos resultados. Para isso, foram retirados os possíveis 

documentos duplicados, os sem aderência à pesquisa e os fora do escopo da temática com a 

utilização do Software VOSviewer e ferramenta Excel. 

No terceiro momento, utilizaram-se as ferramentas Microsoft Office Excel, Bloco de 

Notas e Software VOSviewer 1.6.16, para visualizar os resultados, criar tabelas e imagens. O 

tratamento dos dados de pesquisa foi executado por meio de exportação e tabulação dos 

resultados obtidos. Para isso, os dados alcançados da base Web of Science foram inicialmente 

exportados para o Software VOSviewer com o propósito de investigar a quantidade de países 

ou regiões de publicações, autores e a coocorrência entre as palavras-chave encontradas nos 

258 artigos publicados na base. 

Após fundamentadas as informações obtidas do VOSviewer, essas foram exportadas 

para Excel, a fim de filtrar as possíveis repetições de dados. Para filtrar os dados de autores e 

termos, com variações ou sinônimos, utilizou-se o arquivo do próprio Software VOSviewer, ou 

seja, thesaurus autthors e thesaururus terms, em Bloco de notas. 

Após o devido tratamento, o arquivo foi tratado no VOSviewer para a criação de um 

mapa, com base na bibliografia de dados extraídos da base Web of Science. Em seguida, 

anexou-se o arquivo de filtro para corrigir os autores em duplicidade e selecionou-se a opção 

número mínimo de documento por autoria e citação mínima de autor, atribuindo-se 01 para 

cada e a redução dos nomes completos para suas iniciais. Na Web of Science, foram catalogadas 

as categorias, as organizações, países e regiões com no mínimo 04 publicações. Feito isso, os 

dados foram tratados e m  menu principal do VOSviewer, onde se localizou a 

quantidade de documentos indexados à base escolhida. 

O estudo de cunho quantitativo possibilita a análise prévia de materiais bibliográficos 

que se relacionam a determinada linha de pesquisa, visando a uma percepção geral sobre o 

assunto. Nesse sentido, esta pesquisa, segundo Gil (2010), é exploratória e descritiva. 

Exploratória no sentido de conferir maior familiaridade ao objeto e descritiva por atualizar 
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percepções distintas do problema. Ambas se relacionam com sujeitos dispostos com o 

desempenho prático 

 

3 Análise e discussão dos resultados 

 

A elaboração do trabalho científico permite identificar como o tema é desenvolvido na 

prática e como a comunidade científica o interpreta. Partindo desse ponto, os resultados aqui 

apresentados pretendem apontar a atual condição do fenômeno. 

A Figura 1 esboça uma linha histórica da produção anual de artigos sobre dados 

pessoais, privacidade e conformidade de organizações com legislações de dados pessoais de 

2000 a 2020. 

 

Figura 1 – Produção científica anual sobre a matéria 

 
Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo a partir da base Web of Science (2021). 

 

No período de janeiro de 2000 a dezembro de 2020, foram publicados 258 artigos na 

base, com média de 12,28 artigos/ano. O maior crescimento ocorreu nos últimos 09 anos, visto 

que concentram em torno de 84% do total da produção, ou seja, 216 artigos. O ano com maior 

produção foi o de 2019 (51 artigos) correspondente a 19,77% do total das publicações e 2020 

com (47 artigos) publicados, ou seja, 18,22% dos 258 artigos indexados à base. 

Da totalidade encontrada, foram removidos os trabalhos que não abordavam o tema da 

pesquisa, pois, durante as buscas na base com os termos selecionados, alguns artigos que não 

abordavam o assunto entraram na filtragem por incluir a identificação de algum dos termos 

utilizados tanto no título, quanto no resumo ou nas palavras-chave. Para esse fim, foram 

removidos 72 artigos com abordagens direcionadas à conformidade desses trabalhos com 
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legislações de trânsito, fiscais, uso do tabaco, inclusão de pessoas com deficiência, assim como 

regulamentos ambientais e direitos humanos. 

A partir de 2012, houve aumento na produção, no entanto os artigos direcionados a 

dados pessoais, privacidade e conformidade de organizações com leis de dados pessoais, as 

indexações na base apresentaram números mais significativos a partir de 2014, em parte devido 

ao incidente de denúncia realizada por Edward Joseph Snowden. Reitera Kuner (2015) que 

muitos Estados e países aprovaram leis para a promoção ao desenvolvimento econômico 

nacional, à proteção da privacidade e segurança dos dados pessoais e à promoção dos interesses 

nacionais de aplicação desses regulamentos, em especial após a divulgação feita por Snowden. 

Por meio da investigação, também foram identificados 186 trabalhos voltados ao tema 

desta pesquisa. Desses 111 artigos estavam dirigidos às áreas de tecnologia e soluções em 

privacidade e segurança de dados pessoais para as diversas leis de proteção de dados ao redor 

do mundo e 75 artigos que abordavam revisão da literatura e regulamentos, assim como 

processos e modelos para adequação do negócio à conformidade do legislador, além de políticas 

de boas práticas e gestão de dados pessoais, sendo 01 relacionado à lei nacional. 

Os trabalhos dos últimos nove anos deram atenção significativa ao desenvolvimento 

tecnológico com a interação da Internet of Things (IOT), armazenamento em nuvem e 

desenvolvimento de softwares relacionados à segurança e proteção dos dados pessoais em 

soluções, nas áreas da saúde pública, ambiental e do trabalho, assim como nas áreas de gestão, 

economia e negócios, além dos dados pessoais envolvidos em pesquisa educacional e 

psicologia, quanto em áreas como finanças e direitos dos consumidores. 

O primeiro artigo sobre a temática desta pesquisa, indexado na Web of Science, no 

limite temporal estabelecido, foi publicado em 17 de junho de 2000, sob o título: Controversies 

over the surgical placebo: importance of legal regulations and debate on the ethical issues 

involved – Controvérsias sobre o placebo cirúrgico: importância das regulamentações e debate 

sobre as questões éticas envolvidas (HERVE et al., 2000). O trabalho trouxe uma série de 

questionamentos, tais como: legitimidade das notícias sobre placebo cirúrgico veiculadas na 

mídia; contribuição dos comitês de ética e a importância de um quadro jurídico eficaz para a 

proteção individual pessoal como proposto por lei francesa; condições éticas necessárias para a 

proteção adequada das pessoas individuais. 

No Brasil, a primeira publicação encontrada, com os termos selecionados, foi de 2019, 

sob o título The General Law for Protecting Personal Data in brazilian enterprises: an analysis 

of multiple cases – A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nas empresas brasileiras: uma 
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análise de múltiplos casos (PIURCOSKY et al., 2019). O artigo descreve a realidade vivenciada 

por organizações brasileiras no processo de adesão ao plano de conformidade com a (LGPD) e 

discute a capacidade em atender aos marcos regulatórios estabelecidos pela lei. Ele 

fundamentou-se nas NBR ISO/IEC 27001, NBR ISO/IEC 27002, na Lei nº 13.709/2018, e 

observou que as empresas não estão preparadas para atender às imposições estabelecidas pela 

LGPD, exigindo consideráveis mudanças técnicas e gerenciais nas áreas de Tecnologia da 

Informação e Segurança da Informação. 

O documento mais citado foi Twenty Security Considerations for Cloud-Supported 

Internet of Things - Vinte considerações de segurança para Internet das Coisas com suporte em 

nuvem -, apresentou 96 citações da principal coleção da Web of Science, publicado em 2016, 

pelo periódico estadunidense IEEE Internet of Things Journal (SINGH et al., 2016). 

O artigo intitulado Causes and consequences of consumer online privacy concern - 

Causas e consequências da preocupação do consumidor com a privacidade on-line -, publicado 

em 2007 pelo periódico inglês International Journal of Service Industry Management, veio em 

seguida com 71 citações. Esse documento examina como as políticas comerciais e a 

regulamentação influenciam a preocupação dos consumidores com a privacidade on-line e as 

consequências resultantes no comportamento dos usuários da Internet (WIRTZ; LWIN; 

WILLIAMS, 2007). 

Em 2017, ano seguinte à entrada em vigor do Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados, o artigo intitulado The impact of the EU General Data Protection Regulation on 

scientific research - O impacto do Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE na 

investigação científica-, publicado no periódico inglês Ecancermedical Science, apresentou 54 

citações (CHASSANG; 2017). 

A base Web of Science apresentou 05 publicações brasileiras, são elas: An analysis of 

blockchain and GDPR under the data lifecycle perspective - Uma análise de Blockchain e 

GDPR sob a perspectiva do ciclo de vida dos dados (FREUND; FAGUNDES; MACEDO, 

2020); Information security frameworks for assassinting GDPR compliance in banking industry 

- Estruturas de segurança da informação para auxiliar a conformidade GDPR no setor bancário 

(SERRADO et al., 2020); TR-Model. A metadata profile application for personal data 

transparency - TR-Modelo. Uma aplicação do perfil de metadados para a transparência dos 

dados pessoais (COLETI et al., 2020) e The General Law for Protecting Personal Data in 

Brazilian Enterprises: An analysis of multiple cases - A Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais nas Empresas Brasileiras: Uma análise de múltiplos (PIUCOSKY et al., 2019). 
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O artigo Non-compliance in executive compensation disclosure: the brazilian 

experience - Descumprimento na Divulgação da Compensação Executiva: a experiência 

brasileira (COSTA et al., 2016) - está incluído entre os cinco encontrados nos anos de busca, 

todavia não descreve o tema levantado na presente pesquisa, tornando-o fora do padrão de busca 

em comparação aos quatro anteriores encontrados que tratam sobre o tema desta pesquisa, ou 

seja, dados pessoais, privacidade e conformidade às legislações de dados pessoais. 

As categorias encontradas na base que mais se destacaram com publicações relacionadas 

ao tema estão apresentadas na Tabela 1. Os 186 resultados encontrados foram distribuídos em 

11 categorias, conforme o número mínimo de 09 publicações: Law; Computer Science 

Information Systems; Public Environmental Occupational Health; Information Science Library 

Science; Engineering Electrical Electronic; Telecommunications; Environmental Sciences; 

Economics; Health Care Sciences Services; Management; Medicine General Internal (Lei; 

Sistemas de informação da ciência da computação; Saúde ocupacional ambiental pública; 

Ciência da informação, biblioteconomia; Engenharia Elétrica Eletrônica; Telecomunicações; 

Ciências ambientais; Economia; Serviços de ciências da saúde; Gestão; Medicina geral interna). 

 

Tabela 1 – Categorias encontradas no estudo sobre dados pessoais, privacidade e 

conformidade de organizações com legislações de dados pessoais de 2000 a 2020 

 
 

Categorias 

 

Número 

Publicações1 

 

Percentual 

aproximado da 

Categoria 

 

Percentual 

aproximado do 

total2 

Lei 49 26,36% 19% 

Sistemas de informação da Ciência da 

Computação 

 
33 

 
17,85% 

 
12,8% 

Saúde ocupacional ambiental pública 18 9,7% 6,98% 

Ciência da informação, biblioteconomia 17 9,15% 6,59% 

Engenharia Elétrica Eletrônica 12 6,5% 4,66% 

Telecomunicações 11 5,92% 4,3% 

Ciências ambientais 10 5,4% 3,9% 

 
Economia; Serviços de ciências da saúde; 

Gestão; Medicina geral interna 

 

 
36 (9x4)3 

 

 
4,85% 

 

 
3,5% 

Total 186 100% 72,1% 

1Número encontrado de publicações por categoria, com o limite mínimo de 09 publicações cada. 
2 Total de publicação igual a 258. 

3Categorias (04) multiplicadas por (09) publicações de artigos, total de (36) publicações. 

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo a partir da base Web of Science (2021). 

 

O maior quantitativo de indexação encontrado está na categoria “Lei”, com 19% das 

publicações, em consequência de os termos utilizados para as buscas por artigos conterem 
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interesse para trabalhos direcionados às Leis em vigor que direcionam o tratamento dos dados 

relativos à segurança e à gestão dos dados pessoais manipulados por organizações. 

O segundo maior quantitativo diz respeito à categoria “Sistemas de informação da 

Ciência da Computação”, aproximadamente 12,8% do percentual total de publicações, com 

indexações referentes às soluções tecnológicas de segurança, comunicação e informação de 

dados pessoais. Por fim, as onze principais categorias concentram 72,1% das publicações sobre 

o tema pesquisado. 

Os principais periódicos de publicações da produção científica encontrados que versam 

sobre o tema dados pessoais, privacidade e conformidade das organizações de acordo com as 

leis de dados pessoais, no período estipulado, são apresentados na Figura 2. 

 

Figura 2 – Periódicos com maior quantidade de registros encontrados no período analisado 

 

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo a partir da base Web of Science (2021). 

 

A partir dos dados, verifica-se então que o periódico Computer Law & Security 

Review foi o que mais publicou sobre o tema, num total de 12 registros, seguido do 

Information and Computer Security, com 05 publicações; Ieee Access, com 04 publicações; 

Online Information Review e Quality Access to Success publicaram 03 artigos cada. 

Conforme dados extraídos da base Web of Science (2021), Computer Law & Security 

Review - Revisão de Legislação e Segurança da Informática - que compreende o domínio de 

pesquisa Governo & Lei, no ano de 2019, apresentou o Fator de Impacto de 1.849; 2018, 1.552; 

2017 de 0,867; 2016, 0,938 e 2015, 0,373. Logo, o Fator de Impacto da revista apresenta 

crescimento, nos últimos 05 anos analisados, que alcançou 4.076 na métrica de impacto, 

contribuindo de forma relevante para a disseminação das pesquisas. 

O periódico Online Information Review apresentou o fator de impacto de 1.805 no ano 

de 2019 e, em 2018, 1.928, havendo, portanto, maior atividade de citação no ano de 2018, para 
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itens publicados no periódico nos dois anos anteriores, conforme resultados obtidos na base 

Web of Science. 

O periódico IEEE Access apresentou o fator de impacto de 2018 maior que o ano de 

2019. Sendo assim, em 2018 atingiu 4.098 pontos na métrica das citações aos itens publicados 

na revista nos dois anos anteriores, e 2019 apresentou 3.745 pontos métricos ao fator de impacto 

às atividades de citações nos dois anos anteriores.  A base não retornou nenhum resultado para 

o periódico Information and Computer Security referente ao tema proposto. 

Considerando a possibilidade de agrupar os periódicos em duas zonas de produtividade, 

os anos que antecederam 2015 alcançaram no máximo dez artigos publicados ao ano, enquanto 

os anos que sucederam 2016 atingiram publicações anuais superiores a 22 artigos, em virtude 

de aprovações e vigências de leis, após o ano de 2016, voltadas à transparência no 

processamento de dados pessoais por parte das organizações, notadamente o Regulamento 

Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais (GDPR), na Europa; a LGPD, no Brasil; a California 

Consumer Privacy ACT (CCPA), na Califórnia, bem como em outros Estados Americanos, 

Nevada, Massachusetts, Minnesota, Nova Iorque; a ACT on the Protection of Personal 

Information (APPI), no Japão e países como Austrália, África do Sul, Turquia, México, dentre 

outros. 

Atendendo à Lei de Bradford, segundo a análise de Sanz Casado (2006 apud 

NORONHA; MARICATO, 2008), a pesquisa selecionou e agrupou os periódicos mais 

produtivos. A partir da análise, foi possível estimar o grau de relevância desses periódicos 

ligados à área específica de conhecimento abordado na pesquisa. Isso foi possível porque essa 

lei trata exatamente desse conjunto de periódicos relativos aos assuntos específicos ao tema, 

fato que possibilitou avaliar e confirmar a sua notável contribuição científica para essa área do 

conhecimento. 

 

3.1 Publicações por país 

 

Os países ou regiões que publicaram 04 ou mais artigos sobre dados pessoais, 

privacidade e conformidade com legislações de dados no período estipulado nas buscas, 

correspondem a 94,2% do total de 258 artigos encontrados, conforme os 19 países ou regiões, 

apresentados na Tabela 2 a seguir. 
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Tabela 2 – Países ou regiões com 04 ou mais publicações sobre a temática 

 

 

Países 

 

Número Publicações 

Percentual aproximado do 

grupo 

Percentual aproximado 

do total4 

Estados Unidos da 

América 

 

64 

 

26,35% 

 

23,26% 

Inglaterra 30 12,4% 11,63% 

Espanha 18 7,42% 6,98% 

Alemanha 17 7% 6,59% 

Países Baixos 16 6,6% 6,21% 

Austrália 13 5,35% 5,04% 

Itália 12 4,94% 4,66% 

França 09 3,71% 3,49% 

Canadá 08 3,3% 3,11% 

Grécia 07 2,9% 2,72% 

África do Sul 07 2,9% 2,72% 

Áustria 06 2,5% 2,33% 

Croácia 06 2,5% 2,33% 

Polônia 06 2,5% 2,33% 

Brasil 05 2,1% 1,94% 

Japão 05 2,1% 1,94% 

Rússia 05 2,1% 1,94% 

Coreia do Sul 05 2,1% 1,94% 

Bélgica 04 1,65% 1,56% 

Total 243 100%  
4Total de publicação igual a 258. 

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo a partir da base Web of Science (2021). 

 

Os Estados Unidos lideram o ranking de publicações com 26,35% do grupo dos 

dezenove que mais publicam e 23,26% da publicação total do tema, seguido por Inglaterra, 

Espanha, Alemanha, Países Baixos, Austrália, Itália, França e Canadá. Nesses países, 

encontra- se a maior parte das instituições que possuem pesquisas relacionadas a dados 

pessoais, privacidade e conformidade de organizações de acordo com leis de dados, por já 

possuírem uma legislação de dados pessoais em vigor ou por exigência de mercado quanto ao 

design das novas tecnologias desenvolvidas, bem como à segurança da informação e 

compliance digital. 

Nesse cenário, Grécia e África do Sul obtiveram 2,9% do grupo e 2,72% da publicação 

total; Áustria, Croácia, Polônia com 2,5% do grupo e 2,33% do total cada; Brasil, Japão, Rússia, 
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Correia do Sul 2,1% do grupo e 1,94% do total, cada; Bélgica 1,65% do grupo e 1,56% 

do total de 258 artigos encontrados. 

 

3.2 Principais autores 
 

A Tabela 3 apresenta 21 autores com produção mínima de dois artigos sobre a temática. 

No total, foram encontrados 793 autores, no período analisado, distribuídos nos trabalhos 

publicados. Verifica-se que, com exceção do sul-africano, do iraniano e dos sul-coreanos, os 

demais autores são originários dos países que mais publicaram sobre o assunto nos últimos anos 

(conforme observado na Tabela 2). 

 

Tabela 3 – Autores mais produtivos no período de 2000 a 2020 e seus respectivos 

países/regiões 

 

Autor 
 Quantidade artigos 

publicados 

 

País/ Região 

 

Autor 
   Quantidade artigos 

publicados 

País/ 

Região 

Da Veiga, A 03 África do Sul Gandarillas, A 02 Espanha 

Park, YR 03 Coreia do Sul Kolanowski, W 02 Polônia 

Yoo, S 03 Coreia do Sul Luis Cantero, J 02 Espanha 

Bacon, J 02 Estados Unidos Mata, N 02 Espanha 

Choi, CM 02 Coreia do Sul Montazeri, A 02 Irã 

 

Cole, WM 

 

02 

 

Estados Unidos 

 

Pasquier, T 

 

02 

Estados 

Unidos 

 

Diez-ganan, I 

 

02 

 

Espanha 

 

Reisig, MD 

 

02 

Estados 

Unidos 

 

Durban, M 

 

02 

 

Espanha 

 

Singh, J 

 

02 
Estados 

Unidos 

Eyers, D 02 Estados Unidos Trafialek, J 02 Polônia 

Fariss, CJ 02 Estados Unidos Voss, WG 02 França 

Galan, I 02 Espanha    

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo a partir da base Web of Science (2021). 

 

Os autores com destaque são Veiga, Park, Yoo, com três trabalhos publicados cada, 

seguidos por Bacon, Choi, Cole, Diez-ganan, Durban, Eyers, Fariss, Galan, Gandarillas, 

Kolanowski, Luis Canteiro, Mata, Montazeri, Pasquier, Reisig, Singh, Trafialek, Voss, com 

dois artigos cada autor. A ampla difusão de autores consiste em característica da área do 

conhecimento, identidade do tema e institucionalização de governança em dados pessoais nas 

organizações e de design tecnológico de novas produções que estão em processo de 

construção em diversos países. 

Sendo assim, o surgimento de normas direcionadas a dados pessoais e sua proteção em 

meios físico e/ou digital, com abrangência aos riscos de exposição e vazamentos de dados no 

mercado, apoia-se na necessidade imediata e atual de investimento em diretrizes que 
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estabeleçam mecanismos para o tratamento eficaz em segurança dos dados pessoais 

manipulados por qualquer organização ou na criação de tecnologias que processam dados 

pessoais. Para Yuvaraj (2018), países com iniciativa de leis regulatórias de dados pessoais 

podem ter influência positiva para o desenvolvimento de novas tecnologias direcionadas a 

dados pessoais, bem como no investimento do país. 

Sob o olhar da produção quantitativa dos autores mais profícuos ao tema, a quantidade 

alcançada foi de 45 trabalhos, cuja produção deu-se entre 02 (dois) ou 03 (três) trabalhos 

publicados na base, no tempo pesquisado, enquanto os autores menos profícuos produziram 

apenas 01 (um) trabalho cada, totalizando 748 dos 793 encontrados. 

 

3.3 Coocorrência das palavras-chave 

 

A análise resultante dos artigos alcançados na Web of Science obteve 1.415 palavras- 

chave encontradas, dispensadas as desconformes, as abreviadas e as repetidas para o tema no 

Excel. 

Para isso, utilizou-se a coocorrência das palavras-chave tratadas, com o parâmetro 

mínimo de 05 vezes a ocorrência dos termos. Resultou em 35 palavras-chave encontradas no 

VOSvierwer, 05 clusters e 314 ligações entre elas. A Figura 3 apresenta a rede de visualização 

das palavras-chave coletadas no VOSviewer. 

 

Figura 3 – Rede de visualização das palavras-chaves 

 

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo a partir do VOSviewer (2021). 
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O desenho extraído da ferramenta VOSviewer é melhor esclarecido por Silva et al., 

(2019). Ou seja, os principais termos (palavras-chave) são exibidos por círculos, a quantidade 

de obras ligadas ao termo e o número de vezes que essas palavras foram citadas ao tamanho 

desses círculos. Ademais, os grupos/ clusters que a palavra pertence são indicados por cores, 

as cocitações das palavras-chave são determinadas por linhas e a intensidade do relacionamento 

entre as palavras-chave é representada pela distância entre elas. 

O desenho das relações de coocorrência das palavras-chave no primeiro cluster 

(vermelho) trouxe 12 termos ligados à palavra-chave information (informação), que está 

relacionada a estudos que discutem behavior, attitudes, ethics, fairness, health, impact, 

legislation, management, perceptions, risk, trust, ou seja, comportamento, atitudes, ética, 

justiça, saúde, impacto, legislação, gestão, percepções, risco, confiança. Logo, os termos que 

se  relacionam entre si estão associados aos artigos que abordam gestão da informação pessoal 

na questão de risco de dados na área da saúde, percepção das atitudes e comportamentos éticos 

e impacto da legislação ou da justiça à informação pessoal. 

O segundo cluster (verde) trouxe a palavra-chave privacy (privacidade), que está 

aparentemente relacionada à data protection, GDPR, personal data, big data, blockchain, 

general data protection, information security, personal information – cuja tradução é proteção 

de dados, GDPR, dados pessoais, big data, blockchain, proteção geral de dados, segurança da 

informação, informações pessoais, grupo com 09 itens. O terceiro cluster (azul) traz o termo 

compliance (conformidade), cuja relação é com consent, information privacy, internet, model, 

self-regulation, systems, ou seja, consentimento, privacidade de informações, Internet, modelo, 

autorregulação, sistemas, grupo com 07 itens. 

O quarto cluster (amarelo), o termo é security (segurança), cuja relação é com as 

palavras regulation, legal, data security, ou seja, regulamentação, legal, segurança de dados, 

grupo com 04 itens. Por fim, o quinto cluster (lilás), com 03 itens, traz o termo law (lei) 

relacionando-a com international human-rights, personal integrity, isto é, direitos humanos 

internacionais, integridade pessoal. 

 

2.4 Considerações finais 

 

O presente artigo apresentou um breve estudo bibliométrico, de cunho quantitativo, por 

meio de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando a base Web of Science entre janeiro 

de 2000 e dezembro de 2020. A partir da análise, verificou-se que o quantitativo de publicações 
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sobre a temática dados pessoais, privacidade e conformidade de organizações com legislações 

de dados pessoais têm crescido significativamente. Também se conclui que é possível mensurar 

a frequência das publicações, seu período mais produtivo, as categorias com maior quantitativo 

de indexação encontrado no grupo de estudo e os periódicos mais publicados com maior fator 

de impacto. 

Usando a Lei de Bradford, foi possível não só avaliar o grau de relevância de cada 

periódico, em sua área específica, como distinguir duas zonas de produtividade ou núcleo para 

produções científicas. A primeira vai de 2016 a 2020 com quantitativo superior a 22 artigos ao 

ano, indexados à base, observadas as legislações de dados pessoais aprovadas e em vigor a 

partir de 2016, ano de aumento significativo na produção científica. Já a segunda zona, com 

produção anual de até 10 artigos na base, vai de 2000 a 2015, conforme mostra a (Figura 1), 

considerando a ausência de leis de proteção de dados pessoais em grande parte dos países ao 

redor do mundo. 

Nesse estudo, foi possível ainda mensurar as publicações por países ou regiões, 

identificando quais publicaram mais artigos sobre o tema e seus respectivos autores e grau de 

relevância. Ademais, dos artigos encontrados, nos anos pesquisados, os Estados Unidos 

lideraram o quantitativo das publicações, seguido por Inglaterra, com metade do quantitativo. 

Nesse cenário, o Brasil ocupa o 15º lugar, junto com o Japão, Rússia, Coreia do Sul e Bélgica. 

Por fim, a análise apontou o periódico Computer Law & Security Review, com o maior número 

de indexação na base pesquisada. 

A partir da coocorrência dos termos, a análise obteve 05 clusters das principais linhas 

de pesquisa envolvendo o tema da seguinte forma: o primeiro volta-se para gestão da 

informação pessoal relativa a risco de dados nas áreas da saúde, comportamentos éticos e 

impacto da legislação ou da justiça sobre informação pessoal; segundo grupo está associado a 

artigos que envolvem privacidade, relacionada à proteção de dados, GDPR, dados pessoais, big 

data, blockchain, proteção geral de dados, segurança da informação; o terceiro cluster trata de 

conformidade, cuja relação é com consentimento, privacidade de informações, Internet, 

modelo, autorregulação, sistemas; o penúltimo cluster, aborda segurança, cuja relação é com 

as palavras regulamentação, legal, segurança de dados. Por fim, o último cluster tem como 

objeto o termo lei, relacionando-a com direitos humanos internacionais e integridade pessoal. 

A pesquisa identificou aumento na preocupação com a proteção de dados pessoais após 

o ano de 2014 devido ao surgimento de incidente de relevância mundial envolvendo dados 

pessoais, como dito anteriormente. A partir da análise das publicações, foram identificados 186 
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trabalhos direcionados ao tema desta pesquisa, distribuídos da seguinte forma: cento e onze 

artigos estavam dirigidos às áreas de tecnologia e soluções em privacidade e segurança de dados 

pessoais para as diversas leis de proteção de dados ao redor do mundo; setenta e cinco 

abordaram a revisão da literatura, os regulamentos, bem como os processos e modelos para 

adequação do negócio à conformidade do legislador, além de políticas de boas práticas e gestão 

de dados pessoais, sendo 01 relacionado à lei nacional. 

Foram removidos da totalidade de artigos encontrados, 72 trabalhos com abordagens 

direcionadas à conformidade com legislações diversas ao tema, como leis de trânsito, fiscais,  

uso do tabaco, inclusão de pessoas com deficiência, assim como regulamentos ambientais e 

direitos humanos. Tais artigos entraram na filtragem por incluir a identificação de algum dos 

termos utilizados tanto no título, quanto no resumo ou nas palavras-chave. 

As informações sugerem que pesquisas nessa área têm importância mundial, uma vez 

que se quer entender o impacto recebido pela privacidade de dados pessoais e as cobranças das 

legislações de dados existentes em diversos países. Logo, o surgimento de normas direcionadas 

a dados pessoais e sua proteção em meios físico e/ou digital, com abrangência aos riscos de 

exposição e vazamentos de dados no mercado, apoia-se na necessidade imediata de 

investimento. Todavia esse investimento tem que visar a diretrizes que estabeleçam 

mecanismos para o tratamento eficaz em segurança dos dados pessoais manipulados por 

qualquer organização ou na criação de tecnologias que processem dados pessoais. Para Yuvaraj 

(2018), países com iniciativa de leis regulatórias de dados pessoais podem ter influência 

positiva para o desenvolvimento de novas tecnologias direcionadas a dados pessoais, bem como 

no investimento do país. 

Diante do exposto, a produção nacional apresentou apenas um artigo relacionado à 

LGPD. Nele se constata o despreparo das empresas nacionais no atendimento às imposições da 

norma de dados pessoais, exigindo consideráveis mudanças técnicas e gerenciais nas áreas de 

Tecnologia da Informação e Segurança da Informação. Isso acontece em função da ausência de 

trabalhos nacionais envolvendo modelos para facilitar o processo de adequação das micro e 

pequenas empresas às exigências da LGPD indexados na base. 

Em vista disso, faz-se necessária e urgente a elaboração de um modelo para auxiliar as 

organizações que lidam com informações pessoais no plano inicial de adequação às imposições 

trazidas pelo legislador. Isso proporcionará as mudanças exigidas pelas disposições legais,  

impactando diretamente na gestão de dados pessoais, pois alterará substancialmente a cultura de 

tratamento das informações pessoais, seja em meio físico ou digital. Ademais também irá 

http://idonline.emnuvens.com.br/id
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contribuir para a constituição de políticas corporativas de privacidade, ética e segurança de 

dados, bem como para a capacitação e treinamento de pessoal. 

O tratamento dos dados da pesquisa, a partir do levantamento, permitiu ainda concluir 

que as publicações acerca dos dados pessoais, privacidade e conformidade das organizações no 

cumprimento das exigências legais, a partir de 2012, são crescentes. Todavia, mesmo com a 

presença de legislação de dados pessoais em vigor no Brasil, o número de publicações, em 

periódicos de grande relevância, apresentados na base pesquisada ainda é ínfimo. 
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Este manual destina-se aos interessados em implementar um projeto de proteção de 

dados pessoais em sua organização. Após a leitura deste manual, espera-se que o leitor seja 

capaz de: 

 
 Identificar o que são dados pessoais. 

 
 

 Quem são os sujeitos da Lei 13.709/2018 e suas obrigações. 

 
 

 Ter noção básica da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. 

 
 

 Poder auxiliar no processo inicial de conformidade com os pontos exigidos 

pela LGPD. 

 
 Ter a capacidade de monitorar a implementação realizada. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O debate sobre proteção de dados pessoais tem despertado a sociedade para os 

desafios e problemas referentes à privacidade e segurança dos dados em vários lugares do 

mundo. A Lei se constitui como ferramenta viabilizadora no processo de acesso e coleta de 

informações pessoais do cidadão contemporâneo. Para isso, é necessário compreender a sua 

regularização e aplicabilidade. Nesse sentido, foi sancionada e está em vigor no País a Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), para proteger os direitos fundamentais de 

liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural 

(BRASIL, 2018). 

Com o avanço tecnológico, sobretudo no que toca compartilhamento de informações, 

acesso aos dados individuais que possibilitam a interatividade rápida e incontrolável, emerge 

a indispensabilidade de fortalecer os dispositivos de preservação dos dados pessoais dos 

indivíduos, considerando que as tecnologias e a exposição advinda dela, na conjuntura atual, 

se faz presente de maneira incisiva, assim como os dados armazenados em meio físico. 

O cotidiano é atravessado por práticas que se tornam habituais, um cadastro em site de 

compras, a inscrição em eventos, consultas e/ou acessos em ambientes governamentais 

virtuais. Tudo isso, tem como requisito o fornecimento de informações pessoais. Inúmeros 

tipos de dados são solicitados nesses cadastros, de modo que como são geridos esses dados 

desperta interesse em avaliar e compreender os mecanismos operacionais. 

Com o risco de terem informações sendo disponibilizadas equivocadamente, algumas 

empresas não mensuram a gravidade que é ignorar a eventualidade de ter as informações 

íntimas e individuais de seus clientes expostas de forma incidental, visto que esses dados se 

referem a etnia, aspectos raciais, ideológicos, documentais, entre outros fatores que delimitam 

as ações dos sujeitos. 

É interessante assimilar que estar em conformidade com a Lei deriva na redução dos 

riscos de vazamento e exposição indevida dos dados, bem como surgimento de litígios, cujas 

sanções administrativas vão de advertência, multa sobre o faturamento da pessoa jurídica de 

direito privado no último exercício, publicização da infração, bloqueio de dados pessoais 

tratados pela organização, acarretando, quiçá, à eliminação dos dados pessoais a que se refere 

a infração, além do comprometimento da imagem moral da empresa. Substancialmente, o 

acompanhamento consciente, através de monitoramento contínuo e legal dos dados dos 

titulares, pode resolver grande parte dos problemas das empresas que buscam estar em 

consonância com a norma. 
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Em conformidade com a Lei 13.709/2018, não há exigência que impossibilite o 

profissional de atuar na área de Proteção de Dados Pessoais da empresa que o contrata como 

Encarregado de Dados Pessoais. Nesse sentido, este Manual pretende orientar Micro e 

Pequenas Empresas - organizações em geral – no que tange, atualmente, uma exigência no 

mercado, trata-se de apreender a Lei, enxergando o diferencial que ela apresenta. Ou seja, o 

compromisso com a privacidade e a segurança dos dados dos titulares. 

Observando a escassez de estudo referente ao tema, é imprescindível a elaboração de 

um material que tenha como objetivo oferecer informações sobre a Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD). A produção deste Manual possibilita direcionar a empresa que precisa aplicar 

a Lei à sua realidade. Isto é, auxilia a organização que pretende aprofundar os conhecimentos 

referentes à área, direcionado à atuação na segurança dos dados pessoais. 

 

1.1 O que é a LGPD? 

 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, é uma legislação 

brasileira que prescreve as atividades de tratamento de dados pessoais. Ela foi reconhecida em 

14 de agosto de 2018, sua vigência só se deu em setembro de 2020, a aplicação de multas e 

sanções em agosto de 2021 devido à necessidade de as organizações, nesse intervalo, 

adequarem-se a ela (BRASIL, 2020). 

Essa norma federal dispõe sobre o tratamento de dados pessoais em meios digitais e 

físicos, por qualquer pessoa, com o propósito de proteger direitos da pessoa natural, ou seja, 

do titular do dado. Logo, trata-se de uma lei processual por exigir tempo de adequação da 

empresa à nova realidade. 

Entende-se por “tratamento” toda intervenção do agente de tratamento com os dados 

pessoais: armazenamento, arquivamento, avaliação, classificação, coleta, comunicação, 

controle, difusão, distribuição, eliminação, extração, modificação, processamento, produção, 

recepção, reprodução, transferência, transmissão e utilização. 

 

1.2 Apresentação da LGPD 

 

Para compreender a relevância desse tema, é imprescindível orientar-se a partir do 

Artigo 5º, inciso I, da LGPD que aborda dado pessoal. Entende-se por “dado pessoal” 

qualquer informação que identifica ou possa identificar uma pessoa natural. Todavia, há 

diferenciação entre um dado que identifica e aquele que pode identificar. Os dados pessoais 
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que identificam uma pessoa são padronizados: nome, CPF, identidade, título de eleitor, e- 

mail, entre outros. Já os dados que possam identificar ou dados identificáveis são 

classificados assim porque, isoladamente, não são capazes de identificar o titular 

(ZHAROVA; ELIN, 2017). 

Segundo os mesmos autores refere-se , portanto, a um conjunto de informações 

pessoais pertencentes ao dono do dado: a geolocalização, o endereço de protocolo de Internet, 

o número do cartão de crédito, a placa de carro, entre outros. Dessa forma, individualizam 

uma pessoa por meio de uma determinada ação, comportamento, acesso ou atitude, sem que 

seja necessário saber diretamente de quem se trata. 

Ademais, dentro do gênero “dados pessoais”, há uma categoria classificada como  

“dados pessoais sensíveis” segundo o Artigo 5º, II. Essa categoria é definida assim devido a 

sua natureza singular, uma vez que individualizam, diferenciam, particularizam e especificam 

uma pessoa, por isso esse tipo de dado precisa de maior atenção. 

 
[...] dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção 

religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 

filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou 

biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural (BRASIL, 2018, Artigo 5º, II). 

 

A LGPD mostra também a possibilidade de anonimizar os dados pessoais. Nesse 

sentido, qualquer dado pessoal, independente de sua natureza, passa a constituir um dado 

anonimizado quando deixa de estar diretamente relacionado a uma pessoa natural. Isso 

ocorre, por exemplo, quando um conjunto de dados sensíveis, como a autodeclaração de raça 

dos colaboradores de uma empresa, torna-se estatística (a porcentagem de colaboradores que 

se identificam com cada raça) (BOARETTO, 2020). Sendo assim, o dado anonimizado refere- 

se ao titular que não pode ser identificado. 

Para isso, utilizam-se meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento de seu 

tratamento (BRASIL, 2018). O inciso XI, Art. 5º, da Lei 13.709/2018 afirma que depois da 

anonimização, eles deixam de fornecer informações diretas ou indiretas sobre o titular 

(BRASIL, 2018), por isso não são considerados dados pessoais. 

Quanto à categoria dos dados pessoais referentes a crianças e adolescentes, o 

tratamento só se realiza com o consentimento específico de pelo menos um dos pais ou 

responsável legal e em destaque. 

Desse modo, os dados pessoais podem atuar como uma forma de controle social que 

age “silenciosamente”, uma vez que constituem evidências da personalidade da pessoa natural 
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(BRASIL, 2018). Nesse sentido, eles, além de identificá-la, podem influenciar em escolhas de 

produtos, serviços, até em decisões de natureza política, social e cultural, como é o caso do 

Facebook e Cambridge Analytica (LEME, 2019). 

Tal fato demonstra claramente que a coleta de dados pode exercer influência e 

controle sobre nossas escolhas, o que torna os dados pessoais em ativos de extrema 

importância para as organizações porque retratam o quanto a empresa sabe sobre o titular do 

dado, permitindo assim direcionar objetivamente o serviço a ser oferecido. Assim, com a 

coleta e o manuseio de dados pessoais, as empresas proporcionam ao seu cliente uma melhor 

experiência, já que vendem não só produtos ou serviços, mas experiência por meio de ter 

serviços e produtos personalizados e seguros que economizam dinheiro e o tempo do 

consumidor. 

No entanto, existem empresas preocupadas em cumprir os requisitos legais, como as 

que desconhecem ou são negligentes em relação à proteção de dados. Sendo assim, é comum 

a sociedade brasileira surpreender-se com notícias difundidas na mídia sobre vazamentos 

(SOPRANA, 2021) ou incidentes de dados por parte de empresas. Em vista disso, ao 

empregar novos instrumentos e implementar novas tecnologias para o tratamento de dados 

pessoais em benefício da coletividade sem se esquecer dos princípios legais para a proteção 

de dados pessoais, como: segurança da informação, transparência, controle, responsabilização 

e minimização de tratamento, as empresas estão empreendendo em segurança dos dados 

pessoais para a privacidade desses e consequentemente inovando em seu processo 

organizacional, vez que atende a norma e protege a matéria-prima de seu negócio que são os 

dados pessoais de clientes consumidores e colaboradores (BIONI, 2018). 

 

1.3 Como o controlador de dados deve agir? 

 

Para ilustrar o tratamento, basta tomar como exemplo a loja de roupas, a fábrica de 

móveis ou a manicure, pois eles podem ser agentes de tratamento de dados ao coletar os 

nomes e números de WhatsApp dos seus clientes para enviar promoções e descontos de seus 

produtos e serviços, via WhatsApp. Todavia essa coleta não pode ser à revelia da lei nem do 

consentimento do titular, porque a lei obriga não só o consentimento do titular, mas também a 

informação acerca da devida finalidade desses dados. 

O controlador precisará do Termo de Consentimento para a adesão ou não das 

mensagens. Para resolver a exigência da lei, que é a conformidade a partir do momento da 

ação, o agente precisará registrar o interesse do titular do dado de forma física (papel) ou 
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digital. Dessa forma, formalizará e resolverá o problema dos clientes (titulares dos dados) que 

forneceram seus números telefônicos e nomes sem formalização anterior e cujo 

consentimento não foi fornecido. 

Por fim, deverão ser descartados da lista de clientes de envio aqueles que não deram o 

consentimento ou até mesmo informaram o seu desinteresse em receber tais notificações. 

Assim, o controlador eliminará a não conformidade dos dados armazenados sem o 

consentimento do titular ou aqueles que não consentiram os recebimentos de mensagens. Isso 

ocorre porque esses dados não podem ser mantidos por força de lei. Para o processo de ajuste, 

essas ações precisam de algumas decisões e de alguns mecanismos, como o jurídico, por 

exemplo, para a elaboração do termo de consentimento e a Tecnologia da Informação (TI) 

para providenciar um meio de oferecer o consentimento e o registro da adesão ou recusa do 

titular. 

Deve-se salientar ainda que a LGPD cabe em qualquer operação de tratamento de 

dados pessoais, realizada por pessoa natural ou jurídica, seja em território brasileiro, ou 

coletados no território nacional, ou que tenha como titular pessoa localizada em território 

nacional, tanto no ambiente online quanto no off-line, conforme Artigo 3º, e ressalva do 

Artigo 4º, inciso IV, da LGPD: 

Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do 

país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que: 

I - A operação de tratamento seja realizada no território nacional; 
II - A atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens 

ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território 

nacional; ou 
III- Os dados pessoais objeto do tratamento tenha sido coletados no território 

nacional. 
§1º Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular 

nele se encontre no momento da coleta. 

§2º Excetua-se do disposto no inciso I deste artigo o tratamento de dados previsto no 

inciso IV do caput do Art. 4º desta Lei (BRASIL, 2018, Art. 3º). 

IV, do Art. 4º, LGPD - 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 nesta Lei (BRASIL, 2018). 

 

Na sequência, a LGPD registra, no Artigo 4º, que a lei não se aplica quando: 

 
 

 Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não 

econômicos. 

 Realizado para fins exclusivos de segurança pública do Estado; atividade de 

investigação de repreensão de infrações penas. 

 Utilizado para fins exclusivamente jornalístico, artísticos ou acadêmicos. 
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 Provenientes de fora do Brasil 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 próprio território 

nacional, desde que o outro país promova grau de proteção de dados pessoais 

adequado à lei brasileira (BRASIL, 2018, Art. 4º). 

 

2 Quem são os sujeitos da LGPD? 

 

O Artigo 5º, da Lei apresenta as seguintes pessoas: 

 

 

Quadro 1 - Sujeitos envolvidos no tratamento de dados pessoais 
 

Inciso Sujeito Conceito 

V Titular A quem se refere o dado pessoal, objeto de tratamento, 

ou seja, a pessoa natural. 

VI Controlador Quem decide sobre a manipulação dos dados pessoais, 

podendo ser pessoa natural ou jurídica, de direito público ou 

privado. 

VII Operador Quem realiza o manuseio dos dados pessoais em nome 

do controlador, podendo ser pessoa natural ou jurídica, de direito 

público ou privado. 

VIII Encarregado Canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados 

e a ANPD, podendo ser a pessoa indicada 

pelo controlador e operador. 

XIX Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados 

(ANPD) 

Órgão da administração pública responsável por zelar, 

implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD no território 

nacional. 

Fonte: Adaptado da Lei 13.709/2018, 2021. 

 

A lei não impõe nem indica certificação ou formação acadêmica para a ocupação da 

função de encarregado/ Data Protection Officer (DPO) de dados pessoais. Contudo, é 

importante ressaltar que aquele que exerce ou vai exercer esse papel deve ter conhecimento 

sobre a organização, a nova norma, a gestão de bancos de dados e seu sistema, pois atuará 

diretamente com tais informações. 

 

3 Novos princípios – Uma nova mentalidade 
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Para o jurista Mello (2000), “princípio” é a base que sustenta a interpretação do 

sistema normativo e constitui verdadeiro alicerce de qualquer lei. 

Nesse sentido, as empresas que acolhem os princípios da LGPD e, a partir deles, 

estabelecem um projeto para a conformidade com o tratamento dos dados pessoais fazem com 

que a cultura de proteção de dados pessoais seja implantada e regida sob o rigor da lei, 

criando assim uma fase de confiança e sucesso na experiência e interação entre as partes 

envolvidas: o cliente/ consumidor e a empresa. O Artigo 6º, da LGPD traz esses princípios, 

são eles: 

 

Quadro 2 - Princípios da Lei Geral de Proteção de Dados 
 

Adequação Compatibilidade do tratamento dos dados pessoais com a finalidade 

para a qual eles foram coletados. 

Finalidade Restringir 

pretendida. 

o tratamento de dados pessoais apenas à finalidade 

Livre acesso Permissão, gratuita e simples, ao acesso dos titulares ou responsáveis 

legais aos seus dados tratados, bem como a todas as informações sobre o tratamento 

aplicado, com respeito aos segredos industrial e comercial. 

Não 

discriminação 

Respeito à garantia de que o tratamento dos dados pessoais não terá 

finalidade discriminatória, abusiva ou ilícita. 

Necessidade Consiste em   coletar   apenas   aqueles   dados   pessoais   efetivamente 

essenciais, para a finalidade pretendida. 

Prestação de 

contas 

O agente de tratamento deve não apenas adotar as devidas medidas de segurança para 

proteção dos dados pessoais, como também comprová- las por meio de relatórios, 

medidas tomadas e documentos internos. Em casos de incidentes e outras falhas, 

isso será levado em consideração 

pela ANPD no momento de definir as sanções aplicadas. 

Prevenção Esse princípio aborda a necessidade de adoção de medidas para prevenir a ocorrência 

de danos aos titulares dos dados pessoais. Políticas de proteção e privacidade de dados 

pessoais contribuem para o estabelecimento de rotinas e processos eficazes para 

impedir danos aos dados tratados e possibilitar a identificação prévia de riscos e 

ameaças à 

segurança da informação na organização. 

Qualidade dos Garantir a exatidão e veracidade dos dados pessoais coletados. 



 

     13 
 

 

 

dados  

Segurança Esse princípio estabelece a garantia de utilização de medidas técnicas e 

administrativas capazes de assegurar a proteção dos dados pessoais e evitar 

possíveis situações de vazamento interno ou externo de dados 

pessoais. 

Transparência Garantir aos titulares um relacionamento de confiança por meio de informações claras, 

precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos 

agentes de tratamento envolvidos no 

processo, salvo os segredos industrial e comercial. 

Fonte: Adaptado da Lei 13.709/ 2018, 2021. 

 

Para o delineamento das atividades de tratamento, a norma estabeleceu os dez 

princípios acima, no entanto a empresa deve observar, além desses, o princípio da boa-fé, por 

ser esse o princípio basilar dos demais estabelecidos. 

 

4 Quando a empresa é autorizada a tratar dados 

 

A LGPD, em seu Artigo 7º, apresenta um rol de autorizações para o controlador 

fundamentar o tratamento de dados. Essas autorizações ou bases legais são estabelecidas para 

justificar o motivo pelo qual o dado pessoal é processado na empresa. Como existem dez 

hipóteses que permitem o tratamento dos dados pessoais, toda vez que houver o manuseio, 

este deve estar reconhecido em uma dessas hipóteses abaixo. 

É legítimo o tratamento de dados pessoais quando: 

 

Quadro 3 - Bases legais para o tratamento de dados pessoais 
 

Hipótese Inciso Conceito 

 

Consentimento 
 

I 

Houver a permissão do titular, de forma livre, informada e específica para 

acesso a seus dados pessoais. Com a LGPD, o controlador precisa ser mais 

transparente e eficiente no momento da busca pelo consentimento do titular e 

usar comunicação mais esclarecedora sobre o que realmente fará com os 

dados pessoais 

coletados. 

 

Execução de 

 

V 
A lei autoriza o tratamento de dados pessoais para garantir a 

transparência e a eficácia de um contrato, cujo titular seja parte e 
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contrato  a seu pedido. Como exemplo, os motoristas de aplicativo, o titular 

compartilha seus dados com a plataforma prestadora do serviço por meio do 

cadastro e solicitações, por sua vez essa empresa compartilha com um de seus 

motoristas a fim de atender o pedido do titular. Outro exemplo é o aplicativo 

de entrega de alimentos, para a empresa entregar o pedido, o usuário/ titular 

precisa compartilhar alguns de seus dados, para que se possa preparar o 

pedido, bem como compartilhar com o entregador, 

para que este realize a entrega do pedido contratado. 

 

Legítimo 

interesse 

 

IX 

Sempre que ocorrer o tratamento de dados pessoais para atender os interesses 

legítimos do controlador ou de terceiro, assim como apoiar a promoção das 

atividades do controlador. 

Vale destacar que o legítimo interesse não pode ser considerado um livre 

arbítrio para coleta de dados por parte do controlador, uma vez que seu uso 

deverá ser somente para tratar os dados 

pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida. 

 

Obrigação legal 

 

II 

Quando o tratamento de dados pessoais é necessário para o cumprimento de 

uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Ou seja, existe uma lei 

ou regulação que obriga o 

controlador a tratar dado pessoal. 

 

Pesquisa 

 

IV 
Para a realização de pesquisas por órgãos e/ou instituições de 

pesquisa. A lei determina que, nesses casos, sempre que possível deverá 

utilizar a anonimização. 

 

Políticas 

públicas 

 

III 

Destinada à administração pública que reconhece o tratamento de dados 

pessoais para execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos 

ou baseadas em contratos,  convênios ou 

instrumentos congêneres. 

Processo 

judicial ou 

exercício 

regular do 

direito 

 

VI 

É permitido pela lei o tratamento de dados pessoais para atuação em 

processos administrativos, judiciais ou arbitrais. 

Proteção ao  Esta base permite o tratamento de dados pessoais com o objetivo 



 

     15 
 

 

 

crédito X de proteger o crédito, ou seja, a intenção é diminuir o risco de 

inadimplência em casos de concessão de crédito por instituições. 

 

Proteção da 

vida 

 

VII 

Quando identificado estado de perigo ou risco de vida do titular ou de terceiro, 

para que seja prestado socorro, configura-se legítimo o tratamento dos seus 

dados pessoais. 

 

Tutela da saúde 

 

VIII 
Em prestações de serviços ligadas à saúde, procedimentos e 

serviços realizados por profissionais dessa área ou autoridade sanitária. 

Fonte: Adaptado da Lei 13.709/2018, 2021. 

 

As bases legais estabelecem as justificativas pelas quais o agente de tratamento 

manuseia o dado pessoal. Mais adiante, essas autorizações/ bases serão muito úteis para o 

devido mapeamento dos dados na empresa (APÊNDICES A, B, C). 

 

5 Direitos dos titulares, Artigos 17 aos 22 da Lei 13.709/2018 

 

Convém salientar também que, segundo o Artigo 17, da LGPD, é assegurada a todas 

as pessoas naturais a titularidade de seus dados pessoais, bem como a garantia dos direitos de 

privacidade, de intimidade e de liberdade conforme determina a lei. Nesse sentido, quanto aos 

seus dados, o titular de dados pessoais pode solicitar do controlador, em qualquer tempo, 

por meio de requisição e de forma gratuita: 

 

Quadro 4 – Direito dos titulares dos dados 
 

Acesso Obter informações sobre os dados pessoais tratados e com quais organizações 

o controlador fez o uso compartilhado de dados. 

Despesas Os requerimentos realizados pelos titulares ou representantes são livres de 

custas e despesas, dentro dos prazos legais. 

Eliminação, 

bloqueio ou 

anonimização 

Para os dados pessoais desnecessários ou em excesso cujo tratamento está em 

desconformidade. Ocorre em situações em que a base legal do tratamento 

utilizado é o consentimento e o titular 

deseja revogar ou cancelar consentimento fornecido. 

Explicação e 

esclarecimento 

Comprovar a efetiva existência de tratamento dos dados pessoais. 
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Oposição O titular ou representante poderá reclamar ao controlador pelo tratamento 

aplicado ao dado quando a base legal do tratamento não 

for o consentimento. 

Petição Direito de peticionar em relação aos seus dados pessoais em 

desfavor do controlador à ANPD. 

Portabilidade Ressalvados os segredos industrial e comercial, o titular do dado ou representante 

pode por meio de requisição expressa solicitar para o 

controlador a transferência dos dados para outro controlador. 

Retificação Consertar   os dados pessoais incompletos, desatualizados ou 

incorretos. 

Fonte: Adaptado da Lei 13.709/2018, 2021. 

 

Na impossibilidade imediata de adoção de providências, o controlador de dados 

poderá enviar resposta ao titular ou representante legal constituído, informando-lhe não ser ele 

o agente de tratamento dos dados ou os motivos que o impedem de tomar a providência 

imediata solicitada, bem como direcionar, quando possível, o agente para a devida 

providência. 

 

6 Privacidade por Design (Privacy by Design) 

 

Já se sabe que a LGPD assegura, por meio dos seus princípios, a privacidade dos 

dados pessoais durante o tratamento dos mesmos. Por essa razão, todo o ciclo de vida dos 

dados pessoais, do instante da coleta até a exclusão das informações pessoais nos bancos de 

dados físico ou digital na empresa precisa estar fundamentado nesses preceitos trazidos pela 

norma. 

A privacidade por design/ privacy by design é um procedimento técnico e 

administrativo preventivo de precaução com futuras ocorrências de danos e diminuição de 

riscos em uma organização, serviços, produtos, sistemas ou projetos, cuja adoção de medidas 

de segurança implica incluir na arquitetura inicial dos sistemas, processos e tecnologias, 

técnicas que protejam a privacidade (BRUNO, 2020). Nesse sentido, ela se insere nas 

atividade de “boas práticas”, pois está relacionada à atividade de prevenção a situações que 

podem comprometer a privacidade e proteção dos dados pessoais, por meio da minimização 

dos riscos e adoção de abordagem direcionada à experiência e segurança do usuário, conforme 

o Artigo 46, da LGPD (BRASIL, 2018). 
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Por se tratar de uma atividade preventiva para as organizações, ela impossibilita a 

ocorrência de incidentes (desde o trabalho de criação até a execução do serviço, produto, 

processo ou outro), gerando vantagem competitiva para a organização diante de um 

determinado mercado, aumentando a relação de confiança entre o titular dos dados e a 

organização. 

Nesse cenário, os agentes de tratamento precisam dar atenção à segurança da 

informação com a utilização de mecanismos de segurança, tais como: coletar apenas os dados 

necessários; informar, com transparência, ao titular a finalidade do uso dos dados pela 

organização; utilizar, quando possível, técnica de criptografia e/ou anonimização de dados 

pessoais; ter atenção à vida útil do dado pessoal e sua exclusão, dentre outras ações que 

assegurem a segurança da informação. 

 

7 Como adequar a realidade da minha empresa à LGPD? 

 

Antes de mostrar os passos iniciais para adequar as empresas às exigências da Lei 

Geral de Proteção de Dados é importante salientar que alterar apenas a política de privacidade 

ou termos de uso do site não resolve definitivamente o problema de não conformidade com a 

lei. A princípio é necessário formular regras de boas práticas, de governança e investir em 

segurança, para isso é fundamental observar, criar ou adaptar suas estruturas por meio de 

elaboração e adequação de procedimentos (APÊNDICE A), padrões técnicos e obrigações 

específicas para os diversos envolvidos no tratamento, para finalmente garantir atendimento 

às exigências trazidas na norma referentes a privacidade e proteção de dados. 

O propósito do projeto de conformidade inicial para as empresas sugerido neste 

manual visa além de direcionar para a formulação de boa práticas, gestão, governança e 

segurança dos dados pessoais, à seguinte situação: instituir a confiança entre a empresa e o 

titular ou responsável legal pelos dados pessoais; comprovar transparência, responsabilidade, 

comprometimento; promover a satisfação do cliente/ titular. 

Em meio a tanta informação e necessidades emergentes, fica a pergunta: por onde 

iniciar um planejamento de gestão e governança de dados pessoais? 

Para tal fim, é preciso definir um roteiro para a conformidade inicial em proteção de 

dados pessoais, este manual sugere a utilização do instrumento Procedimento Operacional 

Padrão (POP), em seu bojo, apresenta o fluxograma do processo para a adequação da 

organização (APÊNDICE A). Logo, observando a dificuldade que as empresas encontram 

para entrar em conformidade com as exigências da LGPD, esse Manual traz um projeto 
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redigido em 6 etapas para aquele que necessita adequar a sua realidade às condições impostas 

pela Lei. Para fundamentar as etapas sugeridas a seguir expostas, utilizaram-se as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR ISO 31000/2009 que estrutura 

princípios, diretrizes e gestão de risco. 

 

8 Etapas para a adequação 

 

Inicialmente, é preciso analisar a realidade da empresa para identificar a necessidade 

de formação de um comitê interno de privacidade (PINHEIRO, 2020; TOLEDO, 2020), ou 

indicação do encarregado de dados. Todavia, caso seja indispensável à criação do comitê, 

pelo porte, natureza e/ou volume de operações de tratamento de dados da empresa, 

recomenda-se que tenha representação de todas as áreas para melhor percepção dos processos 

que envolvem os dados pessoais na organização 

Segundo Toledo (2020, p. 23) quando se trata de pequena ou micro empresa, “a 

criação do comitê é desnecessária”, sendo importante apenas indicar quem será o encarregado 

de dados. A esse respeito a própria LGPD determina a dispensa de indicação do encarregado a 

partir de dois critérios alternativos: “natureza e porte da organização; ou volume de operações 

de tratamento de dados pessoais” (MORAES, 2020, p.56). Desse modo, após a definição do 

comitê ou do encarregado, amparado no Art. 41, da LGPD, iniciam-se as  etapas do projeto 

de conformidade organizacional. 

Contudo, antes de iniciar as seis etapas do projeto de conformidade, é importante 

destacar que, além das questões relacionadas à segurança e governança de dados pessoais nas 

atividades de tratamento da empresa, a LGPD obriga reforçar as medidas de segurança sobre 

essas atividades, com uso de regras de boas práticas, bem como ações educativas, como 

relatam Pinheiro e Latufo (2021): com adoção de política de segurança da informação, pois 

incidentes cibernéticos são os mais temidos riscos para as empresas em todo o mundo, 

anonimização dos dados sempre que possível; definição dos agentes responsáveis pela 

proteção de dados na empresa e suas atividades; assegurar a execução dos direitos dos 

titulares de dados; emissão de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais. Isso reduz 

os riscos de ocorrência de vazamentos ou acessos indevidos, o que seria, segundo Bruno 

(2020), “seu Programa de Privacidade”. 

Desse modo, o projeto de privacidade é uma abordagem estruturada, com a 

combinação de diversas atividades para a proteção dos dados pessoais, de modo que a 

empresa atenda não apenas a conformidade legal, como também as expectativas dos titulares 
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dos dados, ao mesmo tempo em que se reduz exposição indevida de dados pessoais ou 

risco de vazamento, de tal modo a preservar sua marca, reputação e a confiança do 

consumidor (BRUNO, 2020). Além da conformidade, a empresa precisa alcançar o 

compromisso com a proteção dos dados pessoais e a privacidade, por intermédio do 

aprimoramento, da difusão e da monitoração periódica do projeto implementado. 

 

8.1 Conscientização 

 

A norma ISO NBR 31000 (2009) afirma que tanto a cultura quanto o comportamento 

humano influenciam consideravelmente, em todos os aspectos de riscos. Logo, para a 

divulgação do novo comportamento, todos devem entender a importância de dados pessoais 

no âmbito da empresa. Em razão disso, a presente exposição da LGPD constitui um manual 

legal, eficiente, pois refere-se ao tema normativo não apenas com a transcrição da lei, mas 

também com comentários aos principais artigos da norma e exposição de instrumentos 

preestabelecidos (APÊNDICES A; B; C; D) para que os agentes de tratamento possam 

aplicar esses modelos sugeridos como “medidas de segurança, técnicas e administrativas 

aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou 

ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento 

inadequado ou ilícito” (BRASIL, 2018, Art. 46) 

 

8.2 Mapeamento dos dados pessoais na empresa 

 

A finalidade dessa etapa é inventariar os dados pessoais, com o preenchimento da 

planilha de inventário de dados (APÊNDICE B), instrumento que apoia os agentes de 

tratamento na identificação dos principais esclarecimentos e problemas de não 

conformidade existente no percurso do dado e as possibilidades de incidência de dados 

pessoais, além de identificar a origem, os canais utilizados para a coleta, quais dados são 

tratados, por onde tramitam, com quem são compartilhados, onde e em quais formatos estão 

armazenados. 

Nesse caso, o gestor/ encarregado e, Tecnologia da Informação (TI) deverão 

descrever e mapear os sistemas de cada setor da empresa a fim de que cada sistema traga a 

informação de sua intenção a partir do dado coletado. Silva (2020) argumenta que, para 

atender aos requisitos legais em privacidade e gerenciar riscos, as empresas precisam 

saber o tipo de dados que coletam, como são compartilhados, processados e armazenados. 

Desse modo, para a empresa que possui seu acervo de dados pessoais armazenados em 
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arquivo físico seguirá o mesmo processo de mapeamento dos dados pessoais, responder, 

dentre diversas perguntas, a depender da realidade local, se: 

 

 São dados pessoais? 

 Quem utiliza os dados pessoais? 

 Como são coletados? Por cadastro físico ou virtual, outros? 

 Como são tratados? 

 Quem é o responsável pelo processamento? (quem é o controlador da operação?) 

       Por quanto tempo esses dados são mantidos (qual é o ciclo de vida do dado, o tempo 

que o dado é mantido na base de dados da empresa, por onde entra, onde fica, como é 

descartado? 

 Onde os dados são processados (sistema/ onde estão)? 

 Em repositório físico (arquivo), quem tem o acesso? 

 Quais dados devem ser removidos a pedido do titular? Direito de remoção/exclusão (Art. 

18, V, § 7º, LGPD); 

 Quais dados devem ser retornados a pedido do titular? Em casos de pedido de acesso, ou 

seja, direito de acesso do titular ou responsável legal (Art. 18, VI, § 3º, § 5º; Art. 60, X, 

LGPD); 

 Qual a base/hipótese legal justifica o processamento/tratamento do dado pessoal (Art. 7º, 

da LGPD)? 

 Qual é a finalidade (clara/ objetiva/ específica) do processamento/tratamento dos dados? 

(Art. 6º, I, LGPD); 

 Como é feito o armazenamento dos dados? (planilha, texto, criptografado, anonimizado, 

fotografia, outro). 

 

Silva (2020, p. 99) sustenta que “o mapeamento é uma combinação do seu inventário 

de ativos de tecnologias de informação, dos dados e do fluxo de dados”. O processo acima 

dará a existência, um documento em planilha, de natureza ostensiva, com assunto específico e 

determinado (APÊNDICE B). Ou seja, a partir do efetivo mapeamento dos dados, o 

acompanhamento do percurso dos dados pessoais e sua condição detalhada no âmbito 

organizacional, para assim, fundamentar a finalidade do tratamento, resguardá-los sob as 

bases legais apropriadas e formalizar um dos documentos de evidência de conformidade, que 

é a planilha de inventário de dados, também conhecida como data mapping e, posteriormente, 

a transcrição das informações da planilha para o Relatório de Tratamento de Dados Pessoais/ 

Relatório de Registro das Operações de Tratamento (APÊNDICE C). 
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Para a execução do preenchimento da planilha de inventário o presente manual traz o 

Procedimento Operacional Padrão (POP), (APÊNDICE A). O POP descreve as etapas do 

projeto para a conformidade da empresa em proteção e segurança dos dados pessoais e as 

etapas para a execução do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD), cujo 

processo vem das atividades básicas que podem ocorrer no início ou durante a execução da 

atividade de tratamento, com as alternativas em casos específicos e o resultado são 

representados pelo fluxograma do processo das atividades. 

 

8.3  Brechas/GAP Analysis de não conformidade existentes na empresa 

 

Nesta etapa, o gestor/encarregado identificará as lacunas de desconformidade da 

organização com a legislação, por meio do mapeamento de dados realizado na etapa anterior, 

indicando possíveis soluções a fim de diminuir riscos (MARINHO, 2020). A orientação para 

essa etapa é inovar, pensar em maneiras que possibilitem a empresa sair de uma situação de 

não conformidade para a de conformidade. 

Caso a empresa trate volume reduzido de dados pessoais ou esses não constituam 

dados pessoais sensíveis para finalidades legítimas do controlador, a empresa poderá 

transcrever todas as informações contidas na Planilha de Inventário para o Relatório de 

Registro das Operações de Tratamento de Dados Pessoais/Relatório de Tratamento de Dados 

Pessoais (APÊNDICE C) e assim, constituir mais um documento de evidência de 

conformidade na organização. 

Por outro lado, caso a empresa tenha um volume considerável de dados e o processo 

de tratamento possa gerar riscos às liberdades civis ou aos direitos fundamentais dos titulares,  

o Artigo 5º, inciso XVII, da LGPD propõe a elaboração de um Relatório de Impacto à 

Proteção de Dados Pessoais (RIPD), cujo propósito é medir os riscos existentes no 

tratamento, indicando as providências a serem tomadas pelo controlador e os mecanismos 

para diminuição dos riscos com descrição do processo de tratamento (APÊNDICE D). 

 
Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador 

que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem 

gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, 

salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco (BRASIL, 2018, Art. 5º, XVII). 

 

Existindo a fundamentação do tratamento de dados pessoais na planilha de inventário 

ao legítimo interesse do controlador, ela somente poderá ocorrer no tratamento de dados  

pessoais e sensíveis para finalidades legítimas do controlador, como afirma o Artigo 10, da 

LGPD. Esse artigo, além de incluir o apoio e promoção de atividades próprias, inclui a 

proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços 
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que o beneficiem, observadas as legítimas expectativas e os direitos e liberdades fundamentais 

do titular do dado. Logo, somente as informações pessoais estritamente necessárias para a 

finalidade pretendida pelo controlador poderão ser tratadas. Com essa atitude, o agente deverá 

adotar medidas que garantam a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo 

interesse. Nessa condição, a ANPD poderá solicitar ao controlador o RIPD quando o 

tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, salvo os segredos comercial e 

industrial (VAINZOF, 2020). No relatório conterá: 

 

 Identificação dos agentes de tratamento (controlador e operador); 

 Restrição de acesso por ser um documento confidencial; 

 Índice; 

 Informações mínimas para o processo de gestão de risco; 

 Descrição dos tipos de dados coletados; 

 Metodologia utilizada para a coleta e armazenamento; 

 Metodologia utilizada para garantia da segurança das informações; 

 Salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados. 

 

8.4  Planejamento para execução de soluções em proteção dos dados pessoais 

 

Esta etapa consiste em um planejamento para execução das soluções propostas na 

etapa anterior com amparo nas normas de gestão de risco e segurança da informação ABNT 

ISO 27001/2013, ISO 31000:2009 e Art. 50, da LGPD. Essas diretrizes possibilitam a criação 

de um cronograma de execução para a proteção dos dados pessoais. Nesse ponto, é importante 

analisar a planilha de inventário e/ou o relatório de registro das operações de tratamento 

(APÊNDICE B) resultantes das etapas de mapeamento e gap analysis, para desenvolver as 

etapas no RIPD (APÊNDICE C) para implementação do projeto de gestão e governança em 

proteção de dados pessoais para as áreas que possuem maior risco como aquelas que tratam 

dados sensíveis, dados de criança e adolescente com risco às liberdades civis e aos direitos 

fundamentais. 

 

8.5 Implementação do cronograma de execução para a proteção dos dados pessoais 
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Esta etapa consiste na aplicação prática do cronograma de execução para a proteção de 

dados pessoais estabelecido anteriormente e na inclusão da criação ou adaptação de todos os 

documentos necessários que porventura não existam, como por exemplo: a política de 

privacidade de dados pessoais; código de ética e de conduta; contratos ou clausulados; termos 

de sigilo e privacidade de dados pessoais; termos de consentimento; aviso de privacidade de 

dados pessoais no site; restrição de acesso de funcionários a determinados dados; manual de 

boas práticas; revisão de processos automatizados e outras medidas a serem colocadas em 

prática a depender do tipo de negócio envolvido. 

 

8.6 Monitoramento do projeto de conformidade 

 

Nesta sexta etapa, deve-se acompanhar e sustentar um monitoramento periódico no 

cumprimento das orientações estabelecidas no projeto de gestão e governança em proteção de 

dados pessoais, assim como realizar as atualizações necessárias e garantir que a empresa se 

mantenha em conformidade (SILVA, 2020). 

É importante observar que, mesmo seguindo um sério planejamento fundamentado em 

gestão e governança em proteção de dados pessoais, ainda não se garante que não ocorrerão 

imprevistos relativos à segurança. No entanto, se as providências forem aplicadas e o projeto 

for efetivo, a administração da crise será muito mais eficaz, pois já estará incluída no 

programa. Ademais, com a presença de um programa de gestão, governança e cultura de 

proteção de dados pessoais, a ANPD, ao aplicar possível sanção (BRASIL, 2018), leva em 

consideração a conformidade aplicada no estabelecimento. Portanto, o projeto de governança 

não evita um incidente, mas o risco pode ser administrado, gerando uma melhor saída para a 

empresa. 

 

9 Da responsabilidade e do ressarcimento de dano 

 

Quando há algum dano, seja patrimonial, moral, individual ou coletivo, que viole a 

norma de proteção de dados pessoais e, em razão do exercício de suas atividades de 

tratamento de dados pessoais, prejudique outras pessoas (BRASIL, 2018), os agentes de 

tratamento são obrigados a repará-lo. 

Em vista disso, na ocorrência de incidentes, com vazamentos de dados pessoais ou 

acesso indevido a eles, que possam causar riscos ou danos relevantes ao titular, é necessário 
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que o controlador proceda da seguinte forma: 

 Assim que possível, identificar o ponto central do vazamento ou exposição e 

suas características e, em seguida, tomar as iniciativas adequadas para a redução dos 

possíveis danos. Aqui, como sugestão, a planilha de inventário (APÊNDICE B) pode 

auxiliar nessa ação. 

 Elaborar a notificação de violação de dados, comunicando aos titulares dos 

dados, assim como à ANPD o ocorrido, os possíveis prejuízos e as providências 

tomadas para atenuar a situação. Segundo os incisos I a VI, do Artigo 48, da LGPD, 

no documento, deverá conter: 

 
I - A descrição da natureza dos dados pessoais afetados; II - As informações sobre 

os titulares envolvidos; 

III - A indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção 

dos dados, observados os segredos comercial e industrial; 

IV - Os riscos relacionados ao incidente; 

V -  Os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e 

VI - As medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os 

efeitos do prejuízo (BRASIL, 2018, Art. 48). 

 

Ao receber a notificação, a Autoridade Nacional investigará a gravidade do incidente e 

poderá determinar ao controlador a adoção de providências, tais como: divulgação ampla, em 

meios de comunicação, do fato ocorrido e medidas para diminuir ou reverter os efeitos do 

incidente a fim de salvaguardar os direitos dos titulares dos dados. 

Em caso de incidente com gravidade de segurança, a Autoridade avaliará a eventual 

comprovação de que foram tomadas as devidas medidas técnicas e administrativas adequadas 

para tornar os dados pessoais dos titulares inacessíveis, no contexto técnico e nos limites 

técnicos de seus serviços, para terceiros desautorizados terem acesso a eles. Não sendo 

possível comprovar tais exigências à ANPD, além da “gravidade e a natureza das infrações e 

dos direitos pessoais afetados, a boa-fé, a vantagem auferida ou pretendida, a condição 

econômica, a reincidência, o grau do dano, a cooperação do infrator”, conforme o Artigo 52, § 

1º, da LGPD, a organização poderá incorrer nas seguintes sanções administrativas impostas 

pela lei. 

 

10 Penalidades 

 

A inobservância dos dispositivos legais implicará a aplicação das seguintes sanções 

pela ANPD, de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do 
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caso, segundo o Artigo 52, da LGPD e seus incisos abaixo, não excluindo as possíveis 

sanções penais ou civis: 

 

I - Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; 

II - Multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica 

de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, 

excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões 

 de reais) por infração; 

III - Multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II (R$ 

50.000.000,00 

(cinquenta milhões de reais); 

IV - Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua 

ocorrência; 

V - Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;  

VI - Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração; 

VII - Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a  

infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a  

regularização da atividade de tratamento pelo controlador; 

VIII- Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que 

se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual 

período; 

IX - Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento  

de dados (BRASIL, 2018, Art. 52). 

 

 

11 Conclusão 

 
Com uma linguagem acessível, este manual procurou trazer o entendimento de que 

menos dados coletados e mais transparência podem fazer a diferença para quem concede ou 

dispõe de dados pessoais. A falta de conhecimento de uns e a negligência de outros 

impossibilita a execução da LGPD, visto que existem agentes de tratamento de dados sem 

conhecimento da lei e outros que a conhecem e veem-na como um obstáculo. No atual 

mercado competitivo, empresas adequadas à lei tendem a negociar com empresas que 

atendem as exigências legais, para assim proporcionar a continuidade segura no tratamento de 

dados pessoais compartilhados entre elas. 

Para facilitar a compreensão da Lei 13.709/2018 e orientar a sua aplicação em micro e 

pequenas empresas, este manual apresentou seis etapas a serem seguidas com o auxílio de 

instrumentos para facilitar na adequação inicial das exigências da LGPD. 

Nesse sentido, o empreendedor agente de tratamento de dados pessoais, que se orienta 

a partir das determinações legais e nas disposições deste manual para a adequação de sua 

empresa insere-se em um grupo que tem conhecimento da LGPD, além de ter adquirido 

noções básicas acerca de seus direitos como titular de dados à luz da legislação de dados 

nacional, possibilitando iniciar um projeto de adequação com as etapas e os instrumentos 

expostos neste material. 
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GLOSSÁRIO 

 
Agente de tratamento: São o controlador e o operador. 

 

Anonimização: Uso de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, 

em que um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao titular. 

 

Autoridade Nacional: É o órgão da administração pública responsável por zelar, 

implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em território nacional. 

 

Banco de dados: Conjunto de dados pessoais estabelecido em um ou vários locais, com 

suporte físico ou eletrônico. 

 

Bloqueio: É a parada temporária na movimentação de qualquer operação de tratamento, 

mediante a guarda dos dados pessoais ou do banco de dados. 

 

Consentimento: É a concordância livre, informada e inequívoca pelo qual o titular ou 

responsável legal dá permissão ao tratamento de seus dados pessoais ou do seu representado 

para finalidade específica. 

 

Controlador: É aquele que decide sobre o tratamento de dados pessoais, podendo ser pessoa 

física ou jurídica de direito público ou privado. 

 

Dado anonimizado: Dado que não pode ser identificado relativo ao titular. 

 

Dado pessoal: Informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. 

 

Dado pessoal de criança e adolescente: Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), é criança até 12 anos incompletos de idade e adolescente de 12 aos 18 anos de idade 

incompletos (BRASIL, 1990). A LGPD determina que as informações sobre dados pessoais 

de crianças e adolescentes para tratamento deverão ser fornecidas de forma simples, clara e 

acessível, com possibilidade de fornecer a informação necessária aos pais ou responsável 

legal e adequada ao entendimento do menor. 
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Dado pessoal sensível: Dado pessoal relacionado à origem racial ou étnica, convicção 

religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou à organização de caráter religioso, filosófico 

ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 

vinculado a uma pessoa natural. 

 

Eliminação: Eliminação de dados ou conjunto de dados pessoais armazenados em banco de 

dados. 

 

Encarregado: Pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre 

o controlador, os titulares dos dados pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD). 

 

Operador: Aquele que realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador, 

podendo ser pessoa física ou jurídica. 

 

Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais: Documentação do controlador que 

possui a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às 

liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos 

de diminuição de risco. 

 

Titular: Pessoa natural a quem se refere o dado pessoal coletado para o tratamento. 

 

Tratamento: Qualquer operação feita com dados pessoais, referentes a: 

 

Acesso: Ação ou oportunidade de comunicar-se com um dispositivo, meio de 

armazenamento, unidade de rede, memória, registro, arquivo, etc., visando receber, fornecer, 

ou eliminar dados; 

 

Armazenamento: Ação ou efeito de manter ou conservar em repositório físico ou digital um 

dado pessoal; 

 

Arquivamento: Manutenção do registro de um dado embora já tenha perdido a validade ou 

esgotada a sua vigência; 
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Avaliação: Mensurar ou determinar valor sobre um ou mais dados pessoais;  

 

Classificação: Ordenar dados pessoais conforme algum critério estabelecido;  

 

Coleta: Recolhimento de dados pessoais com finalidade específica; 

 

Comunicação: Transmitir ou receber informações pertinentes a políticas de ação sobre dados; 

 

Controle: Domínio sobre a monitoração das ações sobre o dado pessoal; 

 

Difusão: Divulgação, propagação dos dados pessoais; 

 

Distribuição: Partilhar dados pessoais de acordo com alguns critérios estabelecidos; 

 

Eliminação: Exclusão ou destruição de dados pessoais do repositório;  

 

Extração: Retirar dados pessoais do repositório em que se encontrava;  

 

Modificação: Mudar a forma, a qualidade, o aspecto do dado pessoal;  

 

Processamento: Andamento de um processo ou processar dados pessoais; 

 

Produção: Criação de bens e de serviços a partir do tratamento de dados pessoais; 

 

Recepção: Recebimento dos dados pessoais ao final da transmissão; 

 

Reprodução: Copiar dados pessoais preexistentes obtidos por meio de qualquer processo; 

 

Transferência: Ato pelo qual o dado pessoal é passado de uma área de armazenamento para 

outro, ou para terceiro; 

 

Transmissão: Ato pelo qual o dado pessoal é passado de um ponto a outro por meio de 

dispositivos elétricos, eletrônicos, telefônicos, radioelétricos, outros; 
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Utilização: É o aproveitamento ou a aplicação dos dados pessoais. 
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APÊNDICE A - Procedimento Operacional Padrão (POP) 

 

O Procedimento Operacional Padrão (POP) é o conjunto de instruções pelo qual a 

empresa por intermédio de seus colaboradores e gestores executam rotineiramente tarefas de 

conformidade requisitadas. 

A apresentação do POP é feita com amparo nas normas ABNT NBR ISO/IEC 

27001:2013 que dispõe sobre técnicas de segurança, sistemas de gestão de segurança da 

informação, ABNT NBR ISO/IEC 31000:2009 estabelece diretrizes, gestão de risco, ordena 

sobre princípios e a Lei 13.709/2018 que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, em 

meios digitais e físicos, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, com o objetivo de proteger direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o 

livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

Destina-se aos agentes de tratamento de dados pessoais de micro e pequenas empresas. 

O POP pode ser alterado nos textos com fonte na cor azul e os principais elementos que o 

compõem são: 

a) Descrição; 

b) Objetivos; 

c) Público alvo; 

d) Pré-requisitos; 

e) Legislação; 

f) Responsáveis; 

g) Siglas; 

h) Atividades envolvidas em 06 passos para a implementação do projeto; 

i) Etapas para elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais 

(RIPD); 

j) Fluxograma do processo; 

k) Encerramento do processo. 
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Modelo de Procedimento Operacional Padrão 
 
 

Logo da Organização Atenção! 

Os textos marcados em fonte azul neste modelo são 

editáveis. 

Versão 1.0/ set. 2020 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP Nº 001 

XXXXXXXXXXXXXXXX (Razão Social e Nome fantasia) Versão 01.2020 

Data de aprovação  

Data de publicação  

Data da última revisão - 

Elaborado por Júlia Maciela Oliveira de Tassis Frasson Cardozo Data da elaboração 08/2020 

Título Fluxo inicial para adequação e implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD - Lei 
13.709/2018 em organização que trata dados pessoais de terceiros. 

1. Descrição 

Estabelece os procedimentos iniciais referentes à adequação e implementação da LGPD em organizações que tratam dados pessoais de 
terceiros. 

2. Objetivos 

 Orientar a comunidade empresária, pessoa natural sobre o fluxo dos dados pessoais e a adequação nos moldes da LGPD; 

 Estabelecer requisitos mínimos para referida implementação, conforme os artigos da Lei 13.709/2018; 

 Atender os requisitos de boas práticas e governança de dados pessoais elencadas no Artigo 50, da Lei 13.709/2018; 

 Contribuir para a celeridade e o baixo custo dos processos de adequação e implementação da LGPD nas organizações . 

3. Público Alvo 

Empresas privadas (micro e pequenas empresas), pessoa natural   que exerçam atividades com fins exclusivamente econômicos, que 
tenham interesse em adequar e implementar a sua organização à Lei 13.709/2018. 

4. Pré-requisitos 

 Tratar dados pessoais; 

 Conscientizar empresários em privacidade de dados pessoais; 

 Seguir o fluxo dos dados pessoais na organização para implementação da LGPD; 

 Obedecer aos preceitos estabelecidos nos 65 artigos da Lei 13.709, de agosto de 2018; 

 Preencher a planilha de inventário de dados pessoais, inserindo todas as informações relativas aos dados pessoais de titulares tratados 
na organização, desde sua coleta à exclusão; 

 Elaborar Relatório de Tratamento de Dados Pessoais. 

 Realizar a análise dos gargalos encontrados por meio do inventário; 

 Preencher Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais – RIPD, para gestão de riscos com dados pessoais; 

 Indicar ou não a necessidade de minimizacão de dados; 

 Indicar ou não a necessidade da anonimização ou pseudonimização de dados; 

 Mapear a necessidade de aprimoramento de confidencialidade e integridade de dados; 

 Sanar os gargalos por meio de revisões contratuais de fornecedores, colaboradores, terceirizados; Termo de uso de site; aviso de 
privacidade e em demais instrumentos que abordam dados pessoais. 

5. Legislação 

ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 – Dispõe sobre técnicas de segurança, sistemas de gestão de segurança da informação. 
ABNT NBR ISO/IEC 31000:2009 – Dispõe sobre princípios, diretrizes e gestão de risco, 

Lei nº 13.709, de 14 de agosto 2018 – Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o 

livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

6. Responsáveis 

 Controlador dos dados pessoais/ proprietário da empresa ou organização; 

 Gestor; 

 Responsável (eis) pela área de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC ou quem exerça o papel na organização. 
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7. Siglas 

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais; 
RH – Recursos Humanos 

RIPD - Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais 

TIC -  Tecnologia da Informação e Comunicação. 

8. Atividades – Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) 

Nº Atividade / descrição Responsável Prazo estimado 

para execução 

 

01 

 

Passo 1 - Conscientização 

Ler o Manual Introdutório sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

 
 

Interessado 

 

Início da 

demanda 

 
 

 

 

02 

 

Passo 2 - Mapeamento 

Por onde começar a construção do Inventário de Dados Pessoais? 
 

O interessado na pessoa do Gestor/ Encarregado deverá: 

 

a) Identificar e quantificar em cada setor da organização: 

 Bancos de dados; 
 Quantidade de funcionários; 
 Sistemas. 
 Onde ficam os dados pessoais 

 
 

 

Gestor/Encarrega

do e Controlador 

 
 

 

01 dia útil 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

02 

 

O interessado na pessoa do Gestor/ Encarregado e TI deverão: 

Documento 01 
 Mapear sistemas por setor, cada sistema diz o que quer com a informação (dado) 

coletado; 

 Mapear dados pessoais, com preenchimento manual da planilha eletrônica de inventário 

de dados respondendo se: 

a) São dados pessoais? 

b) Quem utiliza os dados pessoais? 

c) Como são  coletados? (de que forma que o dado pessoal vem para a organização? 

Cadastro físico ou virtual, outros?) 

d) Como são tratados? 
e) Quem é o responsável pelo processamento? (quem é o controlador da operação). 

f) Por quanto tempo esses dados são mantidos (qual é o ciclo de vida do dado/ o tempo que 

o dado é mantido na base de dado)/ por onde entra, onde fica/ como é descartado? 

g) Onde os dados são processados (sistema/ onde estão)? 

h) Quais dados devem ser removidos a pedido do titular? Direito de remoção (Art. 18, V, § 

7º, LGPD); 

i) Quais dados devem ser retornados a pedido do titular?/ No caso de um pedido de acesso/ 

direito de acesso (Art. 18, VI, § 3º, § 5º; Art. 60, X, LGPD); 
j) Qual a base legal justifica o processamento/ tratamento do dado pessoal (Art. 7º, da 

LGPD)? 

k) Qual a finalidade (clara/ objetiva/ específica do processamento? (Art. 6º, I, LGPD). 

l) Como é feito o armazenamento dos dados? (planilha, texto, criptografado, fotografia, 

outro). 

 

Tipo do Documento: Planilha 
Assunto do Documento: Seguir os dados pessoais, fundamentar a finalidade do tratamento e 

resguardá-los com as bases legais apropriadas. 

Natureza do Documento: Ostensivo; 
Assunto Detalhado: Acompanha o percurso e a condição pormenorizada dos dados pessoais 

tratados no âmbito da organização. 

Forma do documento: Planilha, “preenchimento de células". 

Execução do preenchimento da planilha 

Seguir modelo sugerido; 

 
 

 

 

 
 

 

 
Gestor e/ou TIC 

 
 

 

 

 
 

 

 
5 dias úteis 
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 Informações separadas por colunas: 
Identificar na planilha do relatório os dados de: 

 EQUIPE/ SETOR; 

 RESPONSÁVEL – Quem está fazendo o relatório naquela área – responsável pelo 

processo; 

 E-MAIL – E-mail do responsável; 

 PEDIDO DE MUDANÇA – Este campo indica se é necessário pedir autorização do 

responsável para fazer alterações no mapeamento, com anuência do controlador; 

 FONTE – Origem do dado. Onde está aquele banco de dados (tabela em um banco de 

dados, diretório compartilhado na rede, sistema de terceiro, outro) ou repositório físico. 

 NOME – É o nome na fonte, no original (nome da coluna na tabela), por exemplo, CPF, 

no banco de dados via de regra vem em inglês: name. 

 CHAVE – Identificação do cliente no sistema/ é a chave de identificação do cliente no 
sistema/ os sistemas tem uma forma de busca de um cliente/ forma de busca no sistema. Marcar na 

planilha se é a chave ou não é. 

 TIPO –Tipo do dado (Identificado ou identificável= dado geral); dado sensível; dado de 

criança ou adolescente; Art 5º, LGPD. 

 DESCRIÇÃO – Quando for necessário ter explicação sobre o dado coletado/ para que 

ele serve. 

 ARMAZENAMENTO - Como o dado é conservado/ está no sistema ou repositório 

físico? Criptografado, anonimizado,texto, imagem, outro. 

 DIREITOS DOS TITULARES – Se o dado pessoal faz parte do pedido de acesso, 

remoção ou retificação. Art. 18, Lei. 
 

Informações confidenciais gravadas no sistema da organização, não fazem parte destes 

pedidos Exemplo: Score de crédito. 
 

 BASE LEGAL – Qual a base/hipótese legal que justifica o tratamento? – Art 7º, LGPD; 

 FINALIDADE – Qual é o objetivo do tratamento? Por que se coletou o dado, 

finalidade da coleta (qual a finalidade? Exemplo: É um atendimento no CALL Center, é para fazer 

business intelligence, marketing, retargeting/redirecionamento, cadastro do cliente; matrícula de 

aluno, entre outros). 

 

A lei exige que haja para cada tratamento de dado uma finalidade específica e uma base legal 

específica que legitima o tratamento. 

 CLASSE - O dado é privado, público, sigiloso (dados da empresa que são sigilosos); 

 RETENÇÃO - Por quanto tempo o dado é armazenado. Ciclo de vida do dado. Início, 
meio e fim. 

Manter ativo o dado enquanto a conta estiver ativa/ manter o dado enquanto for 

funcionário da empresa/ manter ativo por mais 05 anos após demissão, etc. 

 OPERADORES - Com quem se compartilha os dados pessoais do sistema ou repositório 
físico. 

Há empresas que compartilham seus dados pessoais com muitas outras empresas. 

Importante enumerar com quem a organização compartilha os dados pessoais. 

 

O titular do dado pessoal tem o direito de saber com quais empresas o dado pessoal dele 

está sendo compartilhado, conforme o (Art. 19, § 1º, § 2º, da LGPD), saber a respeito do fluxo das 

informações. 

  

 
 

03 

 

Passo 3 – Do gap Analysis/ Brechas 

Relatório de Dados Pessoais/ Inventário de Dados, devidamente preenchido: 

Retornar para o Documento 1/ Relatório: 

 Filtrar por bases/hipóteses legais (contratos, legítimo interesse, consentimento, 

obrigação legal, outras bases, art 7º, LGPD); 

 Analisar uma a uma; 

 Adicionar cada instrumento/base necessária, conforme a necessidade; 

 Transcrever o inventário de dados pessoais para documento escrito. 

 
 

Gestor/ 

encarregado 

 
 

Correções (02 

dias úteis para 

intervenções) 

 Redigir o Relatório de Registro das Operações de Tratamento, em atendimento ao Art. 37, LGPD.   
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 Seguir modelo sugerido; 

Para cada setor da organização, um Relatório das Operações de Tratamento com fundamento no 

Inventário de dados pessoais: 

Documento 02 

  

 

 
 

 

 
03 

 Nome do projeto; 

 Data; 

 Responsável (quem direcionou), controlador e operador; 

 Breve descrição da operação de tratamento; 

 Finalidade da operação de tratamento 

 Descrição da categoria dos titulares de dados; 

 Compartilhamento de dados; 

 Prazo de exclusão; 

 Medidas de segurança (este não estará na planilha de inventário, será matéria de análise 

para o Relatório, em conjunto com pessoal de TIC da organização, saber quais são as medidas de 

segurança para dar o suporte). 

 Atualizar sempre o relatório, quando surgir sistema ou processo novo 

 Finalizar. 

 

 
 

 
 

Gestor/ 

encarregado 

 

 
 

 
 

Elaboração (3 

dias úteis) 
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Passo 4 – Do Planejamento 

 Descrever o(s) processo(s) de tratamento dos dados pessoais que pode(m) gerar riscos às 
liberdades civis e aos direitos fundamentais dos titulares; 

 Apresentar medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos, conforme o Art 5º, 

inciso XVII, da Lei 13.709/2018; 

            Realizar os procedimentos cabíveis para dar segurança às informações fornecidas pelos 

titulares; 
 Atender à responsabilidade do controlador de dados pessoais quanto às regras de governança em 

privacidade de dados e boas práticas, conforme o Art 50, da LGPD. 

 

Documento 3 

Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) 

Conter no RIPD, conforme Art 37 e 38, da LGPD 
 Apresentar a descrição sobre os tipos de dados coletados; 

 Apresentar método utilizado para obter os dados dos titulares e também quais foram as 

informações fornecidas sobre a garantia de segurança; 

 Conter uma análise do controlador sobre todas as ações realizadas para controlar os riscos; 

 Atender aos princípios de governança e privacidade de dados; 
 Cumprir as exigências técnicas e administrativas da LGPD. 
 

Entre os principais aspectos técnicos estão: 

- Identificar a finalidade da obtenção dos dados; 

- Apresentar qual será o tratamento realizado; 

- Adequar a proposta – comparar se há compatibilidade entre a finalidade e o tratamento de dados; 

- Averiguar a necessidade de tratamento das informações; 
- Apresentar as medidas técnicas de proteção aos dados pessoais; 

- Prevenir danos aos dados em função do tratamento realizado. 

 

Exigência administrativa está: 

- Melhoria consciente e contínua no processo de dados pessoais. 

 

Como fazer: 
 

Seguir o modelo sugerido; 

- Ajustar as informações em fonte azul à realidade da organização; 
a) Capa: Identificar o controlador e o operador dos dados pessoais, nas páginas seguintes, em 

sequência: 

b) Restringir acesso ao documento (documento sigiloso/ confidencial); 
c) Índice; 
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05 

d) Página de apresentação do documento (Relatório de Impacto) com fundamentação nas Normas 

ISO sugeridas e legislação de dados nacional; 
 

Etapa 1 do RIPD: 

Identificar a necessidade da confecção do RIPD (descrever processos de tratamento de dados 

pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como 

medidas, salvaguardas e mecanismos de diminuição de riscos), por meio da identificação dos 
sistemas existentes em cada setor; 

 

Etapa 2 do RIPD: 

Descrever o processamento, tratamento dos dados pessoais e sensíveis, respondendo as seguintes 

perguntas no Relatório de Impacto: 
 

-A organização trata dados pessoais e sensíveis de clientes/ colaboradores/ outros? 

-Qual é a localização da fonte dos dados? (Setor e sistemas); 
-Compartilha ou compartilhará dados com alguém? 

-Qual a finalidade do tratamento dos dados pessoais utilizados? 

-Por quanto tempo os dados são mantidos? 

-Existe alguma exigência legal relacionada para a manutenção do dado pessoal na organização? 

-Existem controles implementados? 
-Verificar documento inventário de dados pessoais e sensíveis (planilha). 

 

Etapa 3 do RIPD: 

Passo 5 - Da Implementação 

Identificar, analisar e revisar o risco de privacidade dos dados pessoais: 

-Utilizar a matriz de riscos (presente no modelo sugerido); 

-Identificar nível de risco, com auxílio da matriz; 
-Descrever critério da probabilidade de acordo com a realidade da organização; 

-Apresentar, em forma de tabela os riscos identificados, com as seguintes informações: 

 Número do risco (1, 2, 3, etc.); fluxo de dados (Nome do controle e seu respectivo 

identificador); 

 Fluxo de dados: Trata-se do fluxo de dados pessoais do setor. Mapeamento do fluxo de 

dados do inventário de dados pessoais e sensíveis onde pode ocorrer a violação de dados; 

 Riscos de privacidade: descrição dos riscos de privacidade; 

 Nível de risco: Multiplicação da Probabilidade X Impacto do risco identificado; 

 Recomendação: Orientações/ propostas sobre como implementar o controle para tratar o 
risco à privacidade; 

 Referências: Este campo apresenta, sempre que possível, informações adicionais sobre o 

controle e sua implementação. (Podem ser Normas, algum documento interno utilizado para 

tratar o risco e proposta de controle interno); 

 Comentários: Consolidação dos comentários sobre o risco ou a recomendação. (O 

comentário é livre, desde que seja uma explicação sobre risco ou uma explicação sobre uma 

recomendação). 
 

Etapa 4 do RIPD: 

Tratar os riscos de privacidade de acordo com a metodologia 

- Número e nível do risco: (01) alto; (02) médio; (03) baixo. 

- Opções para tratamento do risco – Mitigar (reduzir), Evitar (impedir), Transferir (remeter), 
Aceitar. 

 

Etapa 5 do RIPD: 

(Após atendimento dos requisitos de risco): 

- Assinar o documento e o registro dos resultados do relatório de impacto à proteção de dados. 
- Finalizar. 

 

Etapa 6 do RIPD: 

Integrar os resultados aos demais documentos de privacidade da empresa como: contratos com 

colaboradores, fornecedores, política de privacidade, código de ética e conduta, termo de 

consentimento, termos de sigilo e privacidade de dados pessoais, aviso de privacidade de uso de 
site, outros– melhoria contínua para a organização que troca/ substitui, atualiza sistemas, bancos 
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 de dados, repositório físico.  

  

Passo 6 – Do Monitoramento 

 

 
Processo cíclico para a empresa/organização que tem como bem tangível “dado pessoal”, tanto  de clientes quanto de 

colaboradores e fornecedores. 

 
Controlador/ 

Gestor 

06 Sempre que  mudar ou adicionar sistemas precisará ser lançado na planilha de inventário o  sistema novo.  

 
-Estipular um período para reanálise dos dados pessoais tratados e sistemas novos na organização, podendo ser em 2, 4 ou 6 

meses a critério do controlador; 

-Ao final do período estipulado (2,4,6) meses, revisitar a partir do Documento 1 – Inventário de dados; 

-Em caso de sistemas novos e/ ou dados novos, alterar a planilha, relatórios e versões dos documentos. 

 

9. Fluxograma do processo 

 

10. Elaboração, aprovação, publicação, revisão 
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 Atividade Data Nome Função  

Data da elaboração 11 ago. 2020 Júlia Maciela Oliveira de Tassis Frasson 

Cardozo 

Mestranda PROFNIT 

Data da aprovação    

Data da publicação    

Data da Revisão    

10. Histórico de revisões 

 Versão Data Descrição das mudanças Requisitado por:  
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APÊNDICE B – Descrição e modelo de planilha de inventário de                   

 dados pessoais 

 

A Planilha de Inventário de Dados Pessoais ou data mapping consiste no mapeamento 

de ativos intangíveis (dados pessoais e seu fluxo), ativos de tecnologias da informação 

existentes em uma determinada empresa e diagnóstico de riscos. Desenvolvida em documento 

Word ou Excel, com possibilidade de alterações nos textos com fonte na cor azul, 

destinada ao controlador de dados pessoais de micro e pequenas empresas. Os principais 

elementos que compõe a Planilha de Inventário de Dados Pessoais são: 

a) Preenchimento dos dados da empresa/ Razão Social e Nome Fantasia; 

b) Preenchimento dos dados da equipe/setor; 

c) Nome/ identificação existente no sistema ou repositório físico; 

d) Chave ou acesso restrito existente no sistema ou repositório físico; 

e) Tipo de dado pessoal (sensível ou geral); 

f) Descrição do dado pessoal; 

g) Forma de armazenamento do dado pessoal; 

h) Direitos do titular do dado pessoal; 

i) Base legal aplicada; 

j) Tratamento/ finalidade pelo qual o dado é tratado na empresa; 

k) Classe do dado pessoal (público ou privado); 

l) Retenção/ manutenção do dado no sistema ou repositório do controlador; 

m) Operadores que acessam os dados do titular. 
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Equipe: Recursos humanos/ Marketing/ Call center, outro.  

Responsável:  

Email:  

Solicitação para mudanças: sim 

Fonte: nome do sistema/ repositório físico 

Nome Chave Tipo Descrição Armazenamento Direitos 

do Titular 

Base Legal Tratamento/ 

Finalidade 

Classe Retenção/ 

Manutenção 

Operadores 

Nome Sim Geral Identificação Texto Acesso, retif Contrato Cadastro de 

cliente 

Público  Empresa 

1/2/3 

CPF Sim Geral Identificação Texto/Número Acesso Obrigação 

Legal 

Nota fiscal Privado  Setor 1/2/3 

RG Não Geral Identificação Texto/Número Acesso, retif  Cadastro de 

cliente 

   

Sexo Não sensível Id gênero Texto Acesso, retif      

Login Sim Sensível Identificador 

único de acesso 

Texto Acesso  Possibilidade de 

acesso 

   

Senha Sim Sensível Permissão de 

acesso 

Criptografado Acesso Obrigação 

Legal 

Possibilidade de 

acesso 

   

Endereço Não Geral Domicílio/ 

Residência 

Texto/Número Acesso      

Telefone Não Geral Telefone Texto/Número Acesso, retif      

E-mail Sim Sensível E-mail Texto Acesso      

Estado 

civil 

Não Geral Estado civil Texto Acesso, retif      

Criado por: Nome de quem preencheu a planilha 

Razão Social e Nome Fantasia: 

Data: 

Adequação a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, Lei 13.709/2018 
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APÊNDICE C – Relatório de Tratamento de Dados Pessoais ou Relatório de Registro das 

Operações de Tratamento  

 

 

 

 
RAZÃO SOCIAL - NOME FANTASIA 

CIDADE - ESTADO 

 

 

SETOR DA ORGANIZAÇÃO (RH, MARKETING, OUTRO.) 

 

 

 
Relatório de Tratamento de Dados Pessoais ou Relatório de Registro das Operações de 

Tratamento 
 

 

 
O Relatório de Tratamento de Dados Pessoais consiste na transcrição das informações 

contidas na Planilha de Inventário de Dados para documento em texto/ escrito, com seus 

objetivos e finalidades. 

Com efeito, este documento pretende atender inicialmente os Artigos 37, 46 e 47, da 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei 13.709/2018, no que concerne ao registro das 

operações de tratamento de dados pessoais realizados por controlador e operador (es), 

especialmente quando a base de tratamento de dados for o legítimo interesse do controlador. 

Objetiva também, recepcionar medidas de segurança, técnicas e administrativas, adotadas 

por agentes de tratamento, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de 

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer 

forma de tratamento inadequado ou ilícito. 

Ademais, o presente documento pretende informar o fluxo do dado pessoal, ou seja, a 

entrada, a localização, o estado, dos dados pessoais tratados pelo Controlador (Art. 5º, VI, 

LGPD) “pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem às 

decisões referentes ao tratamento de dados pessoais”, no processo de mapeamento, a saber: 

dados pessoais de CLIENTES E COLABORADORES. 

O processo de mapeamento foi norteado por NOME DO GESTOR OU 

COLABORADOR QUE PREENCHEU, em DIA/MÊS/ANO, foi desenvolvido um processo 

de conscientização, acompanhamento e implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, 

na(o) SETOR DA ORGANIZAÇÃO. 

Atenção! 
Os textos marcados em fonte azul 

neste modelo são editáveis. 

Versão 1.0/ set. 2020 
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Em acolhimento aos Artigos 46 aos 50, da LGPD, referentes à segurança e sigilo dos 

dados, boas práticas e governança, relacionadas ao(s) sistema(s) utilizado(s) para o tratamento 

de dados pessoais, por sua vez devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de 

segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais da legislação. 

Assim como deu início a adoção de medidas de segurança, técnicas e administrativas 

aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou 

ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento 

inadequado ou ilícito aos dados pessoais armazenados na organização. Dessa forma, a 

execução do mapeamento dos dados pessoais tratados no SETOR XXXXX resultou no 

preenchimento e conclusão da planilha de inventário de dados. 

Em planilha, documento Excel/Word, consta um dos documentos de evidência do 

plano de adequação do(a) SETOR XXXX à Lei 13.709/2018, ou  melhor, a Planilha de 

Inventário de Dados Pessoais. Para o procedimento de conformidade, foi nomeada a equipe, 

como sendo o setor da Organização XXXXXXX. Logo após, foi designado(a) um(a) 

responsável do setor para o andamento do processo. 

A princípio, para o preenchimento da planilha, foi delimitada a origem do dado 

pessoal e identificados como fonte(s) o(s) sistema(s): XXXX, XXXX, XXXX ou repositório 

físico. Para cada fonte de dados relacionou: nome, chave, tipo, descrição, armazenamento, 

escopo, base legal, tratamento/ finalidade, classe, retenção e operadores, por colunas. 

 Nome: compreende o campo na base de dados original; 

 Chave: compreende a identificação do titular no sistema; 

 Tipo: em atendimento ao Artigo 5º, da Lei 13.709/2018, ou seja, compreende o tipo do 

dado se identificado ou identificável (dado geral); sensível; dado de criança ou 

adolescente; 

 Descrição: refere-se à explicação para que serve o dado tratado; 

 Armazenamento: refere-se a como o dado é usado (texto, criptografado, etc.); 

 Direitos do Titular do dado/ escopo, em atendimento ao Artigo 18, da Lei nº 

13.709/2018 (direitos dos titulares do dado): pedido de acesso, remoção e pedido de 

retificação do dado pessoal pelo titular; 

Informações confidenciais gravadas no sistema da organização, não fazem parte destes 

pedidos solicitados pelo titular do dado pessoal, conforme Art.18 e seguintes, LGPD. 

 Base legal: refere-se qual a base legal que justifica o tratamento do dado pessoal, em 

atendimento ao Art. 7º, Lei nº 13.709/2018. 

 Tratamento/ Finalidade: em atendimento ao Art. 6º, Lei nº 13.709/2018, diz respeito 

aos propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem 

possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. 

 Classe: se o dado se mantém no sistema, privado, sigiloso ou público; 

 Retenção: trata-se da informação a respeito do período de tempo do dado pessoal do 

titular no sistema, se o dado será deletado ou mantido por quanto tempo. 

 Operadores: em atendimento ao Art. 5º, VII, da Lei nº 13.709/2018, “pessoa natural ou 

jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em 

nome do controlador”, diz respeito com quem os dados são compartilhados. (Grifos 

nossos). 
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SISTEMA XXXXX 

A aplicação da metodologia de conformidade no setor iniciou-se pelo sistema XXXXX. 

Neste, são coletados dados pessoais, como: “NOME”, “CPF”, “RG”, “SEXO”, “DATA DE 

NASCIMENTO”, “NOME DO PAI”, “NOME DA MÃE”, “NACIONALIDADE”, 

“NATURALIDADE”, “ENDEREÇO”, “TELEFONE”, “E-MAIL”, “TIPO SANGUÍNEO”, 

“ESTADO CIVIL”, “LOGIN”, “SENHA”, todos, para a finalidade do tratamento de 

XXXXXXX (PARA QUE O DADO É COLETADO), em atendimento à base 

XXXXXXXXXXX, com manutenção/ retenção dos dados pelo prazo de XX (XXX) anos. 

 

SISTEMA YYYY 

Para o sistema YYYY são coletados dados pessoais, como: “NOME”, “NOME 

SOCIAL”, “CPF”, “RG”, “ENDEREÇO”, “ESTADO CIVIL”, “SEXO”, 

“NACIONALIDADE”, “NATURALIDADE”, todos, para a finalidade de tratamento, 

ASSENTAMENTO INDIVIDUAL DO ALUNO, SALVO O DADO “NOME SOCIAL” EM 

ATENDIMENTO À FINALIDADE DE TRATAMENTO, ASSENTAMENTO 

INDIVIDUAL DO ALUNO, PARA RECEPÇÃO DO DECRETO Nº 8.727, DE 28 DE 

ABRIL DE 2016, RECEPÇÃO À OBRIGAÇÃO LEGAL, PORTARIA MEC Nº 315/2018, 

BASEADA NA PORTARIA NA/MJ Nº 092/2011, PELO PRAZO DE RETENÇÃO DO 

DADO PESSOAL DE 100 (CEM) ANOS. 

 

Após identificação e avaliação dos dados coletados por sistema, mediante 

preenchimento da planilha de inventário, o Relatório de Tratamento dos Dados Pessoais expôs 

detalhadamente a finalidade do tratamento do dado pessoal, a base legal recepcionada para 

cada finalidade, o prazo de retenção e a manutenção do dado pessoal em cada sistema do setor 

acima mencionado. 

Como segunda proposta, sugere o levantamento de todos os operadores com os quais 

os dados do sistema são comunicados no setor da organização ou fora dela; indicação ou não 

da necessidade ou não de anonimização, pseudonimização dos dados e outras medidas 

técnicas relativas à proteção dos dados tratados; estabelecimento de políticas e salvaguardas 

adequadas baseadas em processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade; 

que o controlador possua a sua disposição, plano de resposta a incidente e remediação, seja 

atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de monitoramento e 

avaliações periódicos no ambiente ora pesquisado. 

Ante o exposto, o relatório demonstra o comprometimento do controlador em atender 

o processo de programa interno de governança e privacidade de forma abrangente, de normas 

e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais, em atendimento ao Artigo 50, da Lei 

13.709/2018, aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que esteja sob o controle do setor 

ora executado, independentemente do modo como se realizou sua coleta. 

 

CIDADE – ESTADO, /_ /   

 

 

NOME E ASSINATURA DO GESTOR/ENCARREGADO QUE CONSTRUIU A 

PLANILHA DE INVENTÁRIO E ESCREVEU O RELATÓRIO 
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APÊNDICE D – Relatório de Impacto à Proteção de Dados  

Pessoais (RIPD) 

 

 
RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (RIPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Controlador: RAZÃO SOCIAL – NOME FANTASIA 

 
 

Operador: SETOR DA ORGANIZAÇÃO (RH, MARKETING...) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Atenção! 
Os textos marcados em 

fonte azul neste modelo são 
editáveis. 

Versão 1.0/ set. 2020 
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RESTRIÇÃO DE ACESSO 
 

 

 

 

O conteúdo deste documento é confidencial, destina-se ao uso exclusivo DO(A) (SETOR 

XXX NA (NOME DA ORGANIZAÇÃO XXXX)) podendo ser utilizado internamente para 

avaliação de seus termos, para aprovação, contratação e acompanhamento da prestação dos 

serviços aqui propostos. Não pode ser copiado, total ou parcialmente, sem a prévia 

autorização por escrito do Controlador, que se compromete a manter sob sigilo, qualquer 

informação do (S) (SETOR XXX ou SETORES X, Y, Z) ele confiada. O uso impróprio será 

tratado conforme legislação em vigor. 

 

 

 

CONFIDENCIAL 
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Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais 

 

O Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais - RIPD é um instrumento para 

avaliar os possíveis impactos na privacidade de um processo, sistema de informação, 

programa, módulo de software, dispositivo ou outra iniciativa que processa informações de 

dados pessoais e sensíveis, em consulta com as partes interessadas, para realizar ações 

necessárias para tratar o risco de privacidade. Este documento tem amparo nas normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por ser normativo preciso nas diretrizes 

para processo de avaliação de gestão, impacto e avaliação de riscos envolvendo dados. 

O RIPD pode incluir documentação sobre medidas tomadas para tratamento de riscos, 

por exemplo, medidas decorrentes do uso do sistema de gestão de segurança da informação 

preconizado na ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013. Este documento é mais do que uma 

ferramenta, é um processo que começa nos estágios mais iniciais possíveis de uma iniciativa, 

quando ainda existem oportunidades para influenciar seu resultado e, assim, garantir a 

privacidade por design. 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD específica em seus Artigos 06 e 

46, a privacidade por design, quando estabelecem que as organizações devam utilizar medidas 

técnicas aptas a proteger os dados contra acessos não autorizados, de situações acidentais ou 

ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Portanto, trata-se de um 

processo que continua, até mesmo, depois do projeto ser implementado. 

Quanto à execução do relatório de impacto, os Artigos 32 e 38, da LGPD afirmam que 

a Autoridade Nacional poderá determinar ao controlador a elaboração do relatório de impacto 

à proteção de dados pessoais, inclusive de dados pessoais sensíveis, referentes às suas 

operações de tratamento de dados, nos termos da legislação. 

As informações mínimas para harmonizar o processo de gestão de risco (efeito da 

incerteza) que devem estar presentes em um Relatório de Impacto, com fundamento na 

norma ABNT NBR ISO/IEC 31000:2009 são: 

 

I) Descrição dos tipos de dados coletados; 

II) Metodologia utilizada para a coleta e armazenamento; 

III) Metodologia utilizada para garantia da segurança das informações; 

IV) Salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados. 

 

Dessa forma, a estrutura da gestão de risco está no âmbito das políticas estratégicas 

(declaração das intenções e diretrizes gerais relacionadas aos riscos da organização) e 
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operacionais de toda a organização (abordagem da organização para avaliar e eventualmente 

reter, assumir ou afastar o risco). 

Adiante segue o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais do(S) setor (ES) 

XXXXXXXX do controlador (NOME DA ORGANIZAÇÃO XXXX). Os resultados devem 

ser integrados ao projeto de implementação de controles para adequação à Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais. 

 
 

Etapa 01 

Identificação da necessidade do relatório de impacto à proteção de dados pessoais 

Os dados tratados no setor XXX compõem o(s) XXXXX DOS (CLIENTE/ ALUNOS/ FUNCIONÁRIOS, 

OUTROS XXXX), para fim de XXXXXXXXXX e por cumprimento de 

requisitos legais/ bases/hipóteses. 

Os COLABORADORES tratam dados pessoais e sensíveis dos (CLIENTE/ ALUNOS/ FUNCIONÁRIOS, 

OUTROS XXXX) em XXX sistemas: XXXXXX, XXXXX, XXXX 

(nomes dos sistemas). Além de documentos com dados pessoais e sensíveis em formato 

físico. 

 
 

Etapa 02 

Descrição do processamento: tratamento dos dados pessoais e sensíveis. 

Os COLABORADORES tratam dados pessoais e sensíveis dos clientes/ alunos/discentes? Sim 

Qual é a localização da fonte dos dados? 

ESCREVER NOME DO SETOR. 

Fonte/ sistemas: ESCREVER NOME DO(S) SISTEMA (S). 

CASO NÃO TENHA SISTEMA, SOMENTE DOCUMENTOS FÍSICOS, ESCREVER AQUI, ONDE FICAM 

SE: ARQUIVO, PASTA, CADERNETA, SALA, OUTROS. 

Compartilha ou compartilhará dados com alguém? 

SETOR Y, SETOR Z OU EMPRESA X OU Z (DESCREVER AQUI). 

Qual a finalidade dos dados pessoais utilizados? 

PARA QUE O DADO PESSOAL É COLETADO? COLOCAR AQUI; 

Por quanto tempo os dados são úteis e mantidos? 

Até XX anos, a depender do tipo de informação armazenada e a base legal aplicada. 

Existe alguma exigência legal relacionada? 
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Sim. 

DESCREVER AQUI A LEGISLAÇÃO QUE OBRIGA A COLETA DOS DADOS PESSOAIS; 

DESCREVER AQUI A LEGISLAÇÃO QUE PROTEGE A TEMPORALIDADE DOS DADOS; 

OUTRAS LEGISLAÇÕES. 
 

 

Existem controles implementados na organização? 

EM ADEQUAÇÃO. 

Verificar documento inventário de dados pessoais e sensíveis. 

 
 

Etapa 03 

Identificação, análise e revisão do risco de privacidade. 

DESCRIÇÃO DA FONTE (SETOR/ SISTEMA(S)...) DE RISCO E A NATUREZA DO POTENCIAL 

IMPACTO SOBRE OS TITULARES, INCLUSÃO DA CONFORMIDADE E RISCOS CORPORATIVOS 

ASSOCIADOS, NECESSÁRIOS. ALÉM DISSO, DESCREVER A METODOLOGIA DE GESTÃO DE 

RISCO DE PRIVACIDADE, OU SEJA, AS ATIVIDADES COORDENADAS PARA DIRIGIR E 

CONTROLAR OS 

RISCOS. 

 
    Utilização da matriz de riscos abaixo: 

Matriz de riscos 
 

Probabilidade Impacto 

 Baixo – 1 Médio – 2 Alto – 3 

Baixo – 1 1 2 3 

Médio – 2 2 4 6 

Alto – 3 3 6 9 

 Nível de risco  

Baixo Médio Alto 

1 e 2 3 e 4 6 e 9 

Nível de riscos = Cálculo da Probabilidade X Impacto 
Fonte: Adaptada de ABNT NBR ISO/IEC 3100:2009 – Gestão de riscos, 2020. 
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Critério da probabilidade: 
 

Probabilidade Critérios 

Baixo – 1 ACONTECIMENTOS QUE OCORREM 

PELO MENOS UMA VEZ A CADA ANO. 

 

Médio – 2 

ACONTECIMENTOS QUE OCORREM PELO 

MENOS UMA VEZ A CADA 

SEMESTRE. 

Alto – 3 ACONTECIMENTOS QUE OCORREM 

PELO MENOS UMA VEZ A CADA MÊS. 

Fonte: Adaptada de ABNT NBR ISSO/IEC 3100:2009 – Gestão de risco, 2020. 

 

 

Para a nomenclatura, probabilidade, na gestão de risco, refere-se à chance de algo 

acontecer (ISO 31000:2009). Logo, a tabela acima mostra probabilidade versus critérios de 

riscos, estes sendo os objetivos organizacionais, para auxiliar na decisão sobre o tratamento de 

risco. Visto que, a gestão de riscos eficaz, com atendimento aos princípios da LGPD em todos 

os níveis da organização, contribui para a melhoria do desempenho referente à segurança, à 

conformidade legal, à qualidade do produto, à eficácia nas operações, à governança e à marca 

da organização. 

 
Critérios do impacto: 

 

Impacto Critérios 

Baixo – 1 Acontecimentos que não produzam desconforto aos 

titulares de dados. Sem gerar riscos às liberdades civis e 

aos direitos fundamentais dos 

titulares. 

Médio – 2 Acontecimentos que produzam desconforto aos titulares 

de dados. Sem prejuízos financeiros e sem gerar riscos às 

liberdades civis e aos 

direitos fundamentais dos titulares. 

Alto – 3 Acontecimentos que produzam restrições às 

liberdades civis e aos direitos fundamentais dos titulares. 

Fonte: Adaptada de ABNT NBR ISO/IEC 3100:2009 – Gestão de riscos, 2020. 
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Seguem abaixo os riscos identificados e as sugestões de tratamento na etapa 04: 

Os riscos identificados serão apresentados em forma de tabela com as seguintes 

informações: 

 Número do risco: número para controle do risco de privacidade dos dados pessoais. 

 Fluxo de dados: trata-se do fluxo de dados pessoais do setor. Mapeamento do fluxo 

de dados do inventário de dados pessoais e sensíveis onde pode ocorrer a violação de 

dados. 

 Riscos de privacidade: descrição dos riscos de privacidade. 

 Nível de risco: multiplicação da Probabilidade X Impacto do risco identificado. 

 Recomendação: este, com orientações sobre como implementar o controle para tratar 

o risco à privacidade. 

 Referências: este campo apresenta, sempre que possível, informações adicionais sobre 

o controle e sua implementação. (Podem ser normas, algum documento interno 

utilizado para tratar o risco e proposta de controle). 

 Comentários: consolidação dos comentários sobre o risco ou a recomendação. (O 

comentário é livre, desde que seja uma explicação sobre risco ou uma explicação 

sobre uma recomendação). 

 
(Modelos sugestivos) 

 

Número do risco: 01 Fluxo de dados: Armazenamento de documentos de XXXXXXX 

Risco de privacidade: Nível de riscos:  

Ausência de controle de Probabilidade (3) X Impacto (3)  

acesso na pasta física, = 09  

onde ficam armazenados  Alto 

os documentos físicos   

(pessoais e sensíveis) dos   

clientes/   

alunos/colaboradores,   

outros, podendo ocasionar   

vazamento ou   exposição   

indevida de dados   

pessoais.   
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Recomendação: 

1. Adotar sistema de monitoramento eletrônico com câmeras de segurança; 

2. Elaborar instrumento de controle de acesso ao local, contendo data, hora, descrição do usuário e 

justificativa do acesso; 

3. Termo de responsabilidade para os portadores de chaves de acesso ao arquivo físico; 

4. Termo de responsabilidade para COLABORADORES/TERCEIRIZADOS que manipulam documentos com 

dados pessoais dos clientes/ alunos/discentes, outros; 

5. Mobiliário com chave para armazenamento de documentos que estão em atendimento no setor XXXXXX; 

6. Medida restritiva para bloqueio de cópias de arquivos contendo dados pessoais dos clientes/ 

alunos/discentes, entre outros, salvos nos computadores do(s) setor(es). Como:  desabilitar hardware que faz leitura 

de pen Drive particular de colaboradores dos equipamentos 

do setor. 

Referências: ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 – 9.1.1 Política de controle de acesso. 

Comentários: Foram identificadas lacunas relacionadas ao acesso dos documentos físicos, com 

dados pessoais dos clientes/ alunos/ colaboradores/outros, custodiados pelo setor xxxxx. 

Número do risco: 02 Fluxo de dados: Perfil individual de acesso aos sistemas. 

Risco de privacidade: Nível de riscos:  

ausência de controle dos Probabilidade (3) X Impacto (3)  

perfis individuais de = 09 Alto 

acesso aos sistemas, por   

parte dos colaboradores e   

xxxx inativos do setor   

xxxx.   

Recomendação: 

Remover o perfil 

transferência. 

 

do 
 

COLABORADOR/OUTRO 

 

no 

 

momento 

 

do 

 

seu 

 

desligamento 

 

ou 

Referências: ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 – 9.1.1 Política de controle de acesso 

Comentários: Inexistência de fluxo administrativo para atividade de exclusão dos perfis inativos. 

 
 

Número do risco: 03 Fluxo de dados: Encaminhamento de e-mail contendo dados 

pessoais e sensíveis. 

Risco de privacidade:  envio Nível de riscos:  
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de e-mail para (setores/ outras 

empresas) xxxxx, xxxxx, xxxx e 

xxxx, com dados pessoais e 

sensíveis, em texto claro, podendo 

ocasionar uma violação do e- 

mail. 

Probabilidade (3) X Impacto (1) = 

03 

Médio 

Recomendação: 

Todo e-mail com dados pessoais e sensíveis deve ser criptografado, recomenda-se a inserção da criptografia nos 

dados de CPF e Nome; 

Como sugestão, adicionar um segundo fator de autenticação no aplicativo de e-mail para proteger os 

dados pessoais que estão armazenados no e-mail de acesso indevido (vide comentários). 

Referências: ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 – 10.1.1 Política para o uso de controles 

criptográficos 

Comentários: Além de envio de e-mail para os setores supracitados, também são enviados e-mail para XXXX. Esse 

envio também deve ser criptografado. Exemplo de software de criptografia: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/encrypt-gmail-and- 

ema/kglnjjnnogbbahhiaejmjfggoeijfmak?hl=pt-BR 

Número do risco: 04 Fluxo de dados: Exposição de documentos com dados pessoais de 

CLIENTE/ COLABORADOR/ALUNO/XXXX, dispostos em 

ambientes físicos de acesso livre. 

Risco de privacidade: funcionários 

que registram informações de 

clientes/alunos/outros e 

mantém os documentos físicos    

em    estações     de 

trabalho. 

Nível de riscos: 

Probabilidade (1) X Impacto (2) = 

02 

 

 

Baixo 

Recomendação: 

O COLABORADOR quando do manuseio dos documentos físicos com dados pessoais dos 

CLIENTES/ALUNOS/OUTROS deve mantê-los em gavetas e/ou caixas arquivos até a finalização 

da demanda. 

Referências: ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 – 12.1.2 Segurança nas operações 
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Fonte: Adaptada da seção 5.4, ABNT NBR ISO/IEC 31000, 2020. 

 

Etapa 04 

Tratamento dos Riscos de Privacidade de acordo com a metodologia 

 

Número e nível do 

risco 

Opções para tratamento do risco – Mitigar, Evitar, Transferir, Aceitar. 

01 – ALTO MITIGAR 

02 – MÉDIO MITIGAR 

03 – BAIXO MITIGAR 

Fonte: Adaptada de ABNT NBR ISO/IEC 3100:2009 – Gestão de riscos, 2020. 

Comentários: Não permitir a disponibilização dos documentos dos 

CLIENTES/ALUNOS/OUTROS, em locais de fácil acesso, para evitar a visualização indevida dos 

dados pessoais e sensíveis por terceiros. 
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Número 

do risco 

Nível do risco Recomendações Custo 

estimado 

Responsável 

pela gestão 

Prazo estimado para 

implementação 

01 Alto Adotar sistema de monitoramento eletrônico com R$ 800,00 Nome do Até 01 mês 

  câmeras de segurança;  responsável do  

  Elaborar instrumento de controle de acesso ao local,  setor ou  

  contendo data, hora, descrição do usuário e  organização  

  justificativa do acesso;    

  Termo de responsabilidade para os portadores de    

  chaves de acesso ao arquivo físico;    

  Termo de responsabilidade para    

  COLABORADORES/TERCEIRIZADOS que    

  manipulam documentos com dados pessoais dos    

  clientes/ alunos/discentes, outros;    

  Mobiliário com chave para armazenamento de    

  documentos que estão em atendimento no setor    

  XXXXXX;    

  Medida restritiva   para   bloqueio   de   cópias   de    

  arquivos contendo dados pessoais dos clientes/    

  alunos/discentes, entre outros, salvos nos    

  computadores do(s) setor(es). Como: Desabilitar    

  hardware que faz leitura de pen drive particular de    
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  colaboradores dos equipamentos do setor.    

02 Alto Remover o perfil do COLABORADOR/OUTRO no momento 

do seu desligamento. 

- Nome 

responsável 

setor 

organização 

do 

do 

ou 

Até 01 mês 

03 Médio Todo e-mail com dados pessoais e sensíveis deve ser 

criptografado, recomenda-se a inserção da criptografia nos 

dados de CPF e Nome; 

Como sugestão, adicionar um segundo fator de autenticação 

no aplicativo de e-mail para proteger os dados pessoais que 

estão armazenados no e-mail 

de acesso indevido (vide comentários). 

 Nome 

responsável 

setor 

organização 

do 

do 

ou 

Até 01 mês 

04 Baixo O COLABORADOR quando do manuseio dos documentos 

físicos com dados pessoais dos 

CLIENTES/ALUNOS/OUTROS deve mantê-los em gavetas 

e/ou caixas arquivos até a finalização da 

demanda. 

 Nome 

responsável 

setor 

organização 

do 

do 

ou 

Imediato 
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Etapa 05 (Após atendimento dos requisitos de risco) 

Assinatura do documento e registro dos resultados do Relatório de Impacto à Proteção de 

Dados Pessoais 

Descrição da fonte (setor/ sistema) de risco e a natureza do potencial impacto sobre os titulares de 

dados, incluir conformidade(s) atendida(s) aqui. 

Item Nome e data Observações 

Medidas aprovadas por: Na falta do comitê de privacidade 

de dados pessoais, a autoridade 

máxima da organização; 

Incluir as medidas de segurança no plano 

de ação, data e responsável pela conclusão. 

Riscos residuais aprovados por: Chefe do setor xx. Se aceitar qualquer alto risco residual, 

consulte o Comitê de Privacidade ou outra 

autoridade 

antes de prosseguir. 

Verificação do encarregado de 

proteção de dados 

Ok. O processamento de 

dados está de acordo. 

O encarregado deve informar e aconselhar 

sobre a conformidade com a LGPD, 

medidas da etapa 06 e se o processamento 

de dados pessoais e sensíveis pode 

continuar 

a ser realizado na organização. 

Resumo das orientações do 

encarregado de dados 

Não há  

Aconselhamento do 

encarregado se aceito ou 

anulado: 

Aceito Se anulado, deve explicar os 
motivos. 

Comentários: O Risco foi tratado de forma correta e completa até o momento. 

Este relatório de impacto de proteção de dados pessoais foi aprovado em: / /2020 

VERSÃO XXX 

Recomendação que o encarregado/gestor de dados revise este documento periodicamente. 

 
 

 

Fonte: Adaptada da seção 5.6, ABNT NBR ISO/IEC 31000:2009, 2020. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Atualizar todos os documentos de privacidade do(s) setor (es) na organização ou criar o que ainda, porventura não exista, 

por exemplo, a política de privacidade de dados pessoais, código de ética e de conduta, contratos ou clausulados, termos 

de sigilo e privacidade de dados pessoais, termos de consentimento, aviso de privacidade de dados pessoais no site, 

outros. 

Adicionar aqui os documentos criados e/ou atualizados. 

Deve atualizar o procedimento operacional de armazenamento de documentos físicos. 

Integração dos   resultados   aos   demais   documentos   que   envolvam   dados   pessoais   na organização – 

Melhoria contínua 

Etapa 06 
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 APÊNDICE E – INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

 
Sobre a autora: 

 
 

  Júlia Maciela Oliveira de Tassis Frasson Cardozo 

 
 

É advogada, especialista em Direito Público e 

Direito Privado, mestranda em Propriedade 

Intelectual e Transferência de Tecnologia para a 

Inovação (2019.1) na Universidade Federal do Vale 

do São Francisco pelo PROFNIT. Como 

profissional do  Direito, tem como principal 

objetivo contribuir para o conhecimento das 

pessoas que tenham interesse em saber sobre 

privacidade, inovação e proteção de dados pessoais, 

bem como cooperar para uma sociedade mais 

consciente no uso e na segurança dos dados 

pessoais. 

 
   E-mail: juliamacielaadv@live.com 

Contatos da autora. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: 

Dr. Mario Godoy Neto 

Docente do Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para a Inovação, PROFNIT ponto focal Universidade 

Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF. 
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Apoio 
 

 

 

 

 

  Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência 

de Tecnologia para a Inovação. 
 

 

 

 

 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da cidade 

de Juazeiro, Bahia. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Avenida Antônio Carlos Magalhães, n° 510 - Santo Antônio, CEP: 48.902-300, 

Juazeiro, Bahia. 
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