
LEI GERAL 
DE  PROTEÇÃO DE DADOS

P A S S O  A  P A S S O

A D E Q U A Ç Ã O



A  S U A
E M P R E S A  E S T Á
P R E P A R A D A
P A R A  A  L G P D ?

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) demanda esforços

de todos os departamentos da empresa para garantir a proteção e a

confidencialidade de quaisquer dados pessoais (em meios físicos ou

digitais). Cada dado coletado implica a potencial exposição da

empresa a vazamentos e/ou à utilização indevida, criando alto risco

jurídico.

 

As três etapas do projeto de proteção de dados desenvolvido pelo

nosso escritório promovem a adequação de todas as estruturas da

empresa para as aplicações e exigências essenciais da lei: 1) Análise

de Risco, 2) Desenho e 3) Implementação e Monitoramento.

Não perca tempo!!! Independentemente do projeto escolhido,

comece logo a sua trajetória de adequação para ter tempo hábil de

testar a sua estrutura antes que as penalidades e sansões da lei

entrem em vigor.

I N T RODUÇÃO



Em agosto de 2018, foi sancionada no Brasil a Lei Geral de Proteção

de Dados Pessoais (LGPD - Lei n. 13.709/2018) como resposta à

demanda da sociedade por garantias de segurança por parte de

empresas na coleta e utilização de dados pessoais.

A LGPD entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, no entanto, as

punições e multas previstas pela legislação somente começarão a

ser aplicadas a partir de agosto de 2021.  Por isso, as empresas

precisam se adequar à nova legislação imediatamente e adotar com

urgência todas as medidas necessárias para proteção dos dados de

seus clientes e colaboradores, a fim de evitar  multas que podem

chegar a R$ 50 milhões.

Pensando nisso, Martorano Law oferece as melhores soluções para a

adequação dos seus clientes à nova lei, desenvolvendo projetos

personalizados de acordo com a área de atuação e porte das

empresas que atende. 

O presente guia oferece, em linguagem simples e direta, acesso às

principais informações que as empresas precisam saber para

começar a planejar mudanças, adequar os seus procedimentos e

proteger de forma efetiva os dados pessoais que lhes são confiados.

PROTEÇÃO  DE  DADOS



TODAS as empresas - independente do porte ou área de atuação - coletam e usam

dados pessoais e, por isso, estão sujeitas à lei.

TODAS as áreas da empresa estão envolvidas na coleta e uso de dados pessoais - RH,

Marketing, Jurídico, TI, dentre outros.

TODAS as empresas deverão adotar medidas de segurança e boas práticas que estejam

de acordo com a lei para que possam coletar e usar dados pessoais.

TODAS as empresas deverão treinar seus colaboradores e designar um responsável pela

política de proteção de dados.

TODAS as empresas, independente do seu porte, estão sujeitas ao pagamento de

multas  por descumprimento da lei que podem chegar até

Considerando a novidade do tema, é natural que muitas dúvidas surjam para as empresas

sobre o real impacto da LGPD e sobre o porquê medidas urgentes de adequação precisam

ser adotadas. Pensando nisso, reunimos abaixo os principais pontos de atenção à LGPD:

A lei deve ser cumprida por

indivíduos e empresas que

coletam ou usam dados pessoais

no Brasil ou que ofertam bens e

serviços para indivíduos

localizados do Brasil.

Dados pessoais são todas as informações – online e

offline (ou seja, em meio físico) – que se relacionam a

um indivíduo e que permitem identificá-lo.

Nome, CPF e RG

Data de nascimento

Profissão

Nacionalidade

Dados de localização

Hábitos de consumo (...)

Dados de saúde

Informações bancárias, etc.

Exemplos:

Dados públicos que podem ser

facilmente ser encontrados, por

exemplo, pela internet, não são

protegidos pela lei.

I M PORTANTE

POR  QUE  DEVO  ME  PREOCUPAR ?

R$ 50 milhões.

O  QUE  SÃO  DADOS  PE S SOA I S ?A  QUEM  S E  AP L I CA ?



A coleta e o uso dos dados envolve 4 atores principais:

QUEM  CO LE TA  E  UT I L I Z A  DADOS ?

           IMPORTANTE!

A contratação de novos profissionais para

adequação à LGPD não é obrigatória. 

O controlador, o operador e o encarregado

podem ser escolhidos dentre os profissionais

que já fazem parte do quadro de

colaboradores. É importante, apenas, que os

profissionais eleitos recebam treinamento

prévio e adequado para poderem exercer

essas funções. 

T I T U LAR

Indivíduo a quem se referem

os dados pessoais. Pode ser

indivíduo externo – terceiro

consumidor – ou interno à

empresa - colaboradores.

CONTRO LADOR

Indivíduo ou empresa que

decide sobre a coleta e o

uso dos dados.

OPERADOR

Indivíduo ou empresa que

coleta e/ou usa os dados.

ENCARREGADO

Indivíduo ou empresa que faz a

ponte entre o controlador, os

titulares e a ANPD, tendo

grande responsabilidade em

caso de violação da proteção

de dados.



Dados pessoais podem ser coletados

e utilizados nas seguintes situações:

QUANDO  POSSO  CO LE TAR  DADOS ?

Autorização

do

indivíduo

Cumprimento

da lei ou de

contratos

Implementação

de políticas

públicas pelo

governo

Estudos por

instituições

de pesquisas

Garantia e

exercício de

direitos

Proteção da vida,

da integridade

física ou da

saúde

Interesses que

não violem

direitos do

titular

Proteção ao

crédito

O  QUE  PREC I SO  MUDAR  COM  A  L E I ?

Em termos gerais, a adequação à LGPD requer a revisão de TODOS os

processos, documentos, contratos e estrutura de tecnologia da

informação.

Também é necessário desenvolver ou adaptar – para as empresas que já possuem – as

políticas de cookies, de privacidade e os termos de uso do website.

IMPORTANTE!

A empresa deverá proteger e garantir os
direitos estabelecidos pela LGPD, como o

acesso imediato do indivíduo aos seus dados
pessoais, possibilidade de correções e
eliminação de dados e portabilidade.



Em caso de transgressão à lei, incidirá multa de até 2% do faturamento da

empresa ou do seu grupo econômico no Brasil, podendo chegar a R$ 50

milhões por ocorrência.

MUL TA

MJ/DPDC - Departamento de Proteção e Defesa do

Consumidor

IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor

Procon - Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor

MJ/Senacon - Secretaria Nacional do Consumidor

Decon - Delegacia do Consumidor

Ministério Público, Defensoria Pública e Juizados Especiais

Cíveis

Organizações civis de defesa do consumidor

O Governo criará um órgão próprio - a Autoridade Nacional de

Proteção de Dados (ANPD) - para editar normas e fiscalizar os

procedimentos sobre proteção de dados pessoais. 

O Governo já sinalizou que utilizará toda a estrutura pública e

das agências reguladoras para a fiscalização, além dos órgãos

de proteção ao consumidor:

CUIDADO!

A imposição de multa

pode ser diária, até que o

problema seja resolvido.

ATENÇÃO!

O controlador e o operador

respondem objetiva e

solidariamente pelos danos

causados ao indivíduo

prejudicado pela violação,

podendo, em alguns casos, serem

penalizados pessoalmente pelo

ocorrido.

Advertência.

Publicização da condenação.

Proibição de utilização dos dados 

Deleção dos dados obtidos ilegalmente.

OUTRAS PENALIDADES:

relacionados ao descumprimento da lei.

Quem aplicará a multa?

Quem fiscalizará o cumprimento da lei pelas empresas?



COMO  FUNC I ONA  A  ADEQUAÇÃO  À  L E I ?

1º PROJETO
A contratação de um projeto de

mapeamento da sua empresa para

identificar: (A) Como a coleta e a utilização

dos dados ocorre; (B) Quais colaboradores

ou empresas terceiras estão envolvidas

nesse processo; (C) Quais os formulários,

termos de uso, contratos e demais

documentos ligados à coleta e uso de

dados utilizados atualmente; (D) Quais os

problemas no seu modelo atual de

gerenciamento de dados; e (E) Elaboração

de estratégias para adequação.

3º CULTURA
Mudança de cultura de segurança

da empresa, mediante: 

(A) Internalização dos novos

procedimentos de adequação à

LGPD no compliance da empresa; e 

(B) Treinamento dos colaboradores.

2º PROCESSOS
Mudanças dos processos internos -

administrativos e técnicos - mediante:

(A) Estruturação de um mecanismo

seguro de acesso e tomada de decisões

sobre proteção de dados na empresa;  

(B) Estruturação de um fluxo de dados

que garanta a sua proteção; 

(C) Implementação de soluções de TI para

segurança cibernética;,

 (D) Adequação documental e de termos

de uso e políticas de privacidade; e 

(E) Estabelecimento de mecanismos

constantes de monitoramento.



L GPD  V I G ENTE  
E  AGORA ?

VIGÊNCIA
18/09/2020 SANÇÕES

Judiciais ou

Administrativas

(ex. PROCONs): 

já valendo! 

Estrutura

Regimental

(via Decreto)

Sanções:

01/08/2021  

ANPD



NOSSO  PRO J E TO  DE  ADEQUAÇÃO

        Análise de Risco
Permite identificar os dados que a empresa coleta e o caminho que eles
percorrem até o armazenamento e durante a sua utilização. Mapear esse
fluxo permite à empresa analisar: 
(A) a utilidade das informações coletadas, destruindo as que não
precisam ser mantidas, 

(B) o fluxo de processamento interno desses dados e 

(C) a identificação de usos imprevistos e não intencionais desses dados.

 

        Desenho
As medidas de privacidade devem ser totalmente integradas com os
sistemas para garantir a segurança do ciclo de vida de dados coletados.

Para isso, a empresa deve contratar softwares cujo desenho e
funcionalidades observem a LGPD automaticamente.

 

        Implementação e Monitoramento
Como qualquer outro processo de compliance, o monitoramento de
adequação à LGPD será constante fará parte da rotina das empresas. É
essencial assegurar que as práticas e tecnologias implementadas estão
operando de acordo com o planejamento jurídico do projeto.



IMPORTANTE!

A fase de implementação e monitoramento é essencial

para a estruturação do programa de proteção de dados e

precisa ser feita de forma completa para que sua empresa

esteja de fato adequada à LGPD.

Tal fase consiste em uma série de serviços de tecnologia de

informação que fogem ao escopo de atuação de

Martorano Law. Nossos advogados, contudo, estão

preparados para intermediar a contratação de parceiros de

diversos portes e perfis, desde consultorias pequenas até

grandes empresas internacionais de auditoria.

Vale informar que, caso a sua empresa não tenha

disponibilidade para acompanhar o serviço do prestador

de serviços de tecnologia, Martorano Law poderá fazer a

aproximação, intermediação e diálogo com a equipe de TI

escolhida por nosso cliente para implementar a

adequação à LGPD.

MUDANÇAS  NO  DEPARTAMENTO  DE
TECNOLOG I A  DA  I N FORMAÇÃO  

A tecnologia é um fator essencial para se

adequar à LGPD. Como gerar a integração

necessária entre as esferas jurídica e de

tecnologia da informação? 



G LOSSÁR I O

AGENTE S  DE  TRATAMENTO
Controlador e operador.

BANCO  DE  DADOS

Conjunto estruturado de dados

pessoais.

B LOQUE I O
Impedimento temporário de acesso e

utilização dos dados pessoais pela

empresa.

CONSENT IMENTO

Autorização livre, informada e

inequívoca do indivíduo para que seus

dados sejam coletados e utilizados

para uma finalidade determinada. O

consentimento pode ser revogado pelo

indivíduo a qualquer momento, desde

que isso seja feito de maneira expressa.

CONTRO LADOR

Indivíduo ou empresa que decide sobre

a coleta e o uso dos dados.

DADOS  PE S SOA I S
Todas as informações - online e offline -

que se relacionam a um indivíduo e

que permitem identificá-lo.

DADOS  ANON IM I ZADOS

Informações que não permitem a

identificação do seu titular. Não são

dados pessoais.

E L IM I NAÇÃO
Exclusão dos dados pessoais do banco

de dados.

ENCARREGADO  

( DATA  PROTEC T I ON  OF F I C ER  -  DPO )

Indivíduo ou empresa que faz a ponte

entre o controlador, os titulares e a ANPD,

tendo grande responsabilidade em caso

de violação da proteção de dados.

F I NA L I DADE

Propósitos lícitos, específicos, explícitos

e informados para a utilização dos

dados pela empresa.

F LUXO  DE  DADOS

Representação do mapeamento de dados

que mostra de forma clara - e, por vezes,

gráfica - todo o caminho que esses dados

percorrem dentro da organização,

envolvendo a coleta, usos, transferências

e até eliminação.

MAPEAMENTO  DE  DADOS

Identificação de todo o caminho que os

dados pessoais percorrem dentro da

organização, desde sua coleta, usos e

transferências até a eliminação.

OPERADOR

Indivíduo ou empresa que coleta e/ou

usa os dados.

PR I VACY  BY  DES I GN

Obrigação de que a empresa considere o risco e

implemente medidas de segurança específicas

para cada fase de contato com os dados pessoais

- desde a coleta até sua eliminação.

Confira os principais  conceitos introduzidos pela LGPD:



RE LA TÓR IO  DE  I M PAC TO  À
PROTEÇÃO  DE  DADOS
PES SOA I S

Documento no qual a empresa ou o

indivíduo responsável pelas decisões sobre

dados pessoais descreve os usos que podem

gerar riscos à liberdade e aos direitos do

titular, bem como as medidas adotadas para

prevenir a quebra de segurança.

T I T U LAR

Indivíduo a quem se referem os dados

pessoais. Pode ser indivíduo externo -

terceiro consumidor - ou interno à empresa -

colaboradores.

TRANSPARÊNC I A

A empresa deve fornecer ao indivíduo

informações claras e precisas sobre seus

dados pessoais.

TRATAMENTO

Toda operação realizada com dados

pessoais, como: coleta, produção,

recepção, classificação, utilização, acesso,

reprodução, transmissão, distribuição,

processamento, arquivamento,

armazenamento, eliminação, avaliação,

controle, transferência, extração, etc. 

USO  COMPART I L HADO
DE  DADOS

Comunicação ou utilização de dados ou

banco de dados por várias empresas ou

entes governamentais, de forma

simultânea, cada qual para a finalidade

ligada ao seu campo de atuação.

Informações de etnia, opiniões

políticas, crenças, filiação a sindicatos

ou a organizações de catáter religioso,

filosófico ou político, vida sexual,

condições de saúde e características

genéticas/biométricas.

DADOS  PE S SOA I S  S ENS Í V E I S

As medidas de segurança devem ser

implementadas tanto por meio de técnicas e

tecnologia quanto pela forma como esses

sistemas são utilizados pelos colaboradores da

empresa.

PR I VACY  BY  DE FAU L T



D Ú V I D A S ?
Contate nosso time pelo e-mail:

assistente@martlaw.com.br



WWW . M A R T O R A N O L AW . C OM

R. Gomes de Carvalho, 621, 709 - Vila Olímpia

04547-002 São Paulo - SP Brasil

assistente@martlaw.com.br

+ 55 (11) 3842-1970

www.MartLaw.com.br


