
MUITO ALÉM DE ADEQUAÇÃO
É GESTÃO DE MUDANÇAS



E AGORA, MAIS UMA LEI?

Resposta simples, dependo do apetite ao risco, melhor perguntar ao

controlador, pois pode custar danos importantes na imagem corporativa

(Brasil e exterior) e financeiros relevantes ao caixa.



Cultura organizacional

 Um padrão de 
pressupostos básicos 

compartilhados, que o 
grupo desenvolveu para 
lidar com problemas de 

adaptação.
(Schein, 1982)

ELEMENTOS DA CULTURA

Políticas
Normas
Crenças
Valores

Ritos e rituais



Recursos
Humanos

Serviços e Logística

Segurança
da

Informação

Jurídico

Gerenciamento
de

Produtos

Desenvolvimento
de

Software e TI

Marketing

Análise de
Dados

..
..

Titular dos 
Dados Pessoais

Áreas Impactadas pela LGPD

Compliance



v

LGPD: Princípios

Os 10 Princípios para o Tratamento de Dados Pessoais 

FINALIDADE
Propósitos legítimos, 
específicos, explícitos 

e informados  

ADEQUAÇÃO
Compatível com 

as finalidades

NECESSIDADE
Utilização (apenas) de 

dados estritamente 
necessários

LIVRE ACESSO
Acesso ao tratamento 
e à integralidade dos 

dados  

QUALIDADE DOS 
DADOS

Dados exatos, claros, 
relevantes e atualizados

TRANSPARÊNCIA
Informações claras 

e precisas aos 
titulares

SEGURANÇA
Medidas técnicas e 

administrativas aptas a 
proteger os dados 

pessoais

PREVENÇÃO
Adoção de medidas 

para evitar danos 
aos titulares  

NÃO DISCRIMINAÇÃO
Não utilização para 

fins discriminatórios, 
ilícitos ou abusivos

RESPONSABILIZAÇÃO E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Demonstração de adoção 
de medidas eficazes ao 

cumprimentos das normas



Direitos dos titulares na LGPD 

O titular dos dados pessoais tem direito de obter do controlador:

• Confirmação da existência de 
tratamento

• Acesso aos dados
• Correção de dados incompletos
• Anonimização, bloqueio ou 

eliminação de dados desnecessários, 
excessivos ou tratados ilicitamente

• Eliminação dos dados pessoais

• Portabilidade dos dados a outro fornecedor de 
serviço ou produto 

• Informação das entidades com as quais o 
controlador realizou uso compartilhado de dados

• Informação sobre a possibilidade de não fornecer 
consentimento 

• Revogação do consentimento 
• Reclamação à autoridade Nacional
• Oposição ao tratamento, se irregular



Autoridade Nacional de Proteção de Dados

Principais 
Atribuições

Difundir as normas e políticas públicas de proteção de 
dados

Estimular a adoção de padrões para serviços e
produtos

Elaborar estudos sobre práticas de proteção 
de dados

Promover cooperação internacional em proteção de 
dados

Promover consultas públicas sobre a sua atuação

Ouvir entidades ou órgãos públicos antes de editar 
resoluções

Realizar ou determinar a realização de auditorias

Articular-se com demais autoridades reguladoras de 
setores específicos 

Elaborar relatórios de gestão anuais

Zelar pela proteção dos dados pessoais

Editar normas e procedimentos sobre 
proteção de dados pessoais

Deliberar administrativamente sobre a 
interpretação da LGPD

Requisitar informações de agentes de 
tratamento

Instituir mecanismos de reclamações sobre 
tratamento ilícito

Fiscalizar e aplicar sanções nos termos da lei

Comunicar as autoridades sobre infrações penais 
que tiver conhecimento

Comunicar aos órgãos de controle o 
descumprimento da LGPD por parte de órgãos 

públicos



• Boas práticas e governança.

• Adoção de medidas corretivas

Sanções Administrativas previstas na LGPD

• Advertência

• Publicização da infração

• Multa diária com o teto
acima

• Eliminação de dados
pessoais

• Bloqueio do tratamento de
dados

• Multa de até 2% do 
faturamento  do grupo no

Brasil
Teto de R$ 50 milhões/infração

O que a Autoridade Nacional  
deve levar em conta Sanções

• Boa fé

• Vantagem obtida ou pretendida

• Condição econômica

• Reincidência

• Grau do dano, gravidade

• Cooperação do infrator

• Proporcionalidade

• Mecanismos de proteção 
dos dados



Encarregado pelo Tratamento 
de Dados Pessoais -DPO

Características:

• Se reporta diretamente ao mais 
alto nível de direção

• Deve ser dotado de autonomia  e 
estabilidade

• Independências orçamentária

• Obrigatório para empresas que 
tratam dados como controladoras

Atividades:

• Recepcionar e atender demandas dos 
titulares dos dados 

• Interagir com a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados

• Orientar funcionários e contratados quanto a 
práticas de proteção de dados 

DECISÃO CRÍTICA  PARA DEFINIR PERFIL DO DPO



O PAPEL E ATUAÇÃO DO DPO

DPO TERÁ A GESTÃO DA LGPD ALINHANDO: PESSOAS, PROCESSOS E ESTRATÉGIAS, COM A CULTURA 

ORGANIZACIONAL EXISTENTE, TRABALHO COM AGENDA DEFINIDA, APOIO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO, 

COM INTERDEPENDÊNCIA, VISÃO SISTÊMICA, DISCIPLINADO E ORGANIZADO.

DPO DEVE SER ESCOLHIDO OBSERVANDO: 

 PERFIL PESSOAL VEM ANTES DO SEU CARGO OU ÁREA DE ATUAÇÃO;

 NÃO PRECISA SER UM NOVO CARGO;

 PODE SER  ALGUÉM DO QUADRO ATUAL OU TERCEIRIZADO;

 HÁBILIDADE PARA LIDERAR E INFLUENCIAR



Por se tratar de alterações de sistemas, tecnologias, estruturas e/ou processos 

que modificam as rotinas organizacionais e afetam diretamente as pessoas.

Conceito de Gestão da Mudança

Atuar preventivamente através da análise de impactos e na implementação de 

procedimentos que minimizem os riscos de qualquer mudança que necessite ser 

implementada.

ENTÃO É MUDANÇA DE CULTURA



ENTÃO PRECISAMOS PROMOVER A MUDANÇA

 Definir o que se pretende mudar , considerando inclusive detalhes específicos

envolvidos, tais como: datas em que determinados fatos deverão ocorrer,

abrangência do impacto da mudança, etc.

 Listar os argumentos baseados em fatos e dados que justificam a mudança.

Exemplos: custos atuais, problemas em produtos e serviços, situações atuais que

permanecendo trarão problemas, fatores de competitividade a ser atingidos, etc.



Quais pessoas serão 
afetadas pela mudança?

 Identificar quem a mudança afeta e de que forma ela irá afetar a cada um dos

envolvidos direta ou indiretamente na mesma.

 Grupos de força a serem considerados na análise, dependendo da abrangência

da mudança: clientes, fornecedores, funcionários (avaliar impactos por nível

hierárquico, áreas, etc.) acionistas, órgãos municipais / estaduais / federais,

entidades de classe, sindicato, imprensa e outras empresas da região.



Estrutura de patrocínio 

e responsáveis 

 Patrocinador Institucional – aquele que está lidera a implantação.

 Patrocinador de Sustentação: o que apoia, facilita e garante a  implantação.

 Agentes: são os que comunicarão e implantarão efetivamente a mudança.

 Alvos – são os que serão afetados o impacto da mudança.

 Grupos de Força – internos e externos.



GOVERNANÇA DEVE FORMALIZAR
O ASSUNTO COMO PRIORITÁRIO

FORMAR EQUIPE MULTIFUNCIONAL

ESCOLHER O DPO

DAR SUPORTE POR COMUNICAÇÃO 
INRTERNA

LGPD – Nova cultura 
organizacional  



LGPD – Plano de ações para adequação 

1) Diagnóstico
com mapeamento 
dos pontos de 
entrada e saída de 
dados 

2) Criação do 
programa de 

governança em 
proteção de dados

3) Elaboração e revisão de 
documentos, apenas o 
essencial, armazenar 

curto prazo, criptografia, 
etc.

4) Garantia do exercício 
dos direitos dos titulares,

Consentimento, 
anonimize

5) Treinamentos 
sensibilização,integr

ação, código 
conduta, disciplina 
comprometimento, 

etc. 

6) Revisão final LGPD e 
plano de ações anual 
de manutenção da 
cultura. Apoio da 
comunicação interna



LGPD veio 
para ficar!
É gestão de 
mudanças 

Data Mapping, 
Análise de Riscos e 
Construção do Programa: 
Foco e agilidade! 

O tema está morno na 
empresa: Envolva a alta 
administração e Aqueça! 

Indefinição sobre o 
Encarregado (DPO) de 
Proteção de Dados: 
Tome a decisão e 
reavalie no tempo! 

Patinando:
Procure ajuda 
externa! 

Implementando o 
programa:
Busque os benefícios de 
negócio e vantagens 
competitivas! 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

AGREGOU VALOR?
BRANDING! 



A fórmula do sucesso

Motivação + Treino + Autocontrole + Sorte = Sucesso

Fazer primeiro o trabalho duro e depois partir para diversão. Isso é obra do seu
autocontrole. O autocontrole foi estudado na Universidade Stanford, no teste do
marshmallow, na década de 1960. Crianças que se controlavam cresciam e se
tornavam adultos mais bem-sucedidos: tiravam notas mais altas, mais amigos,
menos de estresse e obesidade.

Deixar a LGPD para amanhã, 
pode fazer toda a diferença, qual seu apetite ao risco?



MUITO OBRIGADO 

cassio.rh@cmcrh.com.br
51 984052619

mailto:Cassio.rh@cmcrh.com.br









