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Seis informações importantes sobre LGPD

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

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

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

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

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

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



Como as empresas podem se preparar? 
Entenda as 
obrigações

Estabeleça uma 
equipe 

multidisciplinar

Nomeie um 
Encarregado dos 

dados

Saiba onde estão os 
dados pessoais na 
sua organização

Reveja as 
declarações e as 

políticas de 
privacidade

Reveja os 
mecanismos de 

consentimento e 
opção

Revise os processos 
para atendimento dos 

pedidos de acesso, 
correção e eliminação 

dos dados

Revise os prazos de 
retenção de dados

Documente as 
atividades de 

cumprimento da Lei

Reveja processos de 
transferência 

internacional de 
dados

Implemente e 
documente medidas 

apropriadas de 
segurança

Treine os 
colaboradores

Desenvolva 
processos 

especializados de 
auditoria

Implemente uma 
abordagem de 
Privacidade (e 

Segurança) by Design

Estabeleça protocolos 
de resposta e 
notificação de 

violações de segurança 

Assegure orçamento e 
patrocínio executivo 

para suportar as 
mudanças! 

Esses itens são bons pontos de início. 



MantenhaOpere

LGPD Framework: cinco passos para estar pronto

Avalie Desenhe Transforme

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

– Desenvolva um 
roadmap de 
prontidão.

– Identifique e mapeie
dados pessoais.

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

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

– Desenvolva e incorpore
procedimentos, 
processos e 
ferramentas.

– Faça treinamentos de  
GDPR e LGPD.

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

– Execute todos os
processos de negócio
relevantes.

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

– Gerencie o 
consentimento e o 
acesso aos dados.

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

Assessments 
e roadmap

Defina um plano
de 

implementação
Aprimoramento Framework 

pronto
Monitoramento e 

reporte

Identifique o impacto da 
GDPR e da LGPD e planeje

medidas técnicas e 
organizacionais.

Inclua controles de 
proteção de dados, 

processos e soluções a 
serem implementadas.

Com as medidas técnicas e 
operacionais prontas, 

trabalhe na descoberta, 
classificação e governança

de dados pessoais.

Comece a nova forma de 
trabalhar com GDPR e 

LGPD

Monitore a execução das 
medidas: apresente

evidências de compliance 
para stakeholders internos

e externos
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Ciclo de Vida do Dado na LGPD
Tratamento dos Dados

Anonimização
Bloqueio

Eliminação

Coleta

Processamento

Armazenamento

Publicação

Transferência
Reutilização



8 competências para endereçamento da lei
Área Categorias Artigos Cobertos Soluções IBM

Governança Estabelecer uma estrutura de Governança de Privacidade de Dados, 
integrada à Governança Corporativa

Art. 3º
Art. 7º
Art. 8º
Art. 9º

Art. 10º
Art. 12º
Art. 14º

Art. 15º
Art. 41º
Art. 42º
Art. 46º
Art. 49º
Art. 50º

IBM Information 
Governance Catalog

IBM Security Guardium

Proteção de Dados

Assegurar a proteção dos dados contra acessos não autorizados e 
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração e 
comunicação inadequada ou ilícita, mesmo após o término do 

contrato.

Art. 8º
Art. 9º

Art. 11º
Art. 12º

Art. 33º
Art. 34º
Art. 35º
Art. 36º

IBM Optim
IBM Security Guardium

Resposta a Incidentes Gerenciar e Responder a Incidentes (próprios e dos operadores) Art. 42º
Art. 43º

Art. 44º
Art. 45º IBM Resilient

Análise de Impacto e Riscos Avaliações periódicas de Riscos e Impactos à Privacidade dos Dados Art. 10º
Art. 52º

Art. 53º
Art. 54º

IBM Information Analyzer
IBM StoredIQ

IBM Data Risk Manager

DPO (Encarregado de Dados) Assegurar que o Operador realize o tratamento segundo as instruções 
estabelecidas

Art. 18º
Art. 19º

Art. 21º
Art. 51º

IBM Information 
Governance Catalog
Identity Governance

Tratamento de Dados Atender as solicitações do Titular e Órgão Competente quanto as 
informações referentes ao tratamento dos dados

Art. 18º
Art. 19º
Art. 22º
Art. 37º

Art. 38º
Art. 40º
Art. 41º
Art. 48º

IBM Information 
Governance Catalog

Consentimento Assegurar que o tratamento dos dados ocorra exclusivamente aos 
propósitos acordados no Consentimento fornecido pelo Titular

Art. 11º
Art. 12º
Art. 19º
Art. 21º

Art. 38º
Art. 39º
Art. 47º

IBM MDM EXP
IBM Security Guardium

Retificação e Exclusão Assegurar que os dados são bloqueados / excluídos quando 
necessários (exemplo: a pedido do Titular, ao término do contrato)

Art. 16º IBM StoredIQ
IBM Optim
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