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Navegar na internet, que é uma atividade cotidiana e 

muito praticada, pode vir carregada de implicações para 

o usuário – como o uso de seus dados, por exemplo. 

Em um país como o Brasil, no qual mais da metade de 

seus mais de 200 milhões de habitantes são usuários da 

internet (de acordo com dados do levantamento TIC 

Domicílios 2019), esse não é um assunto a ser 

negligenciado. 

É por isso que quando sancionada a Lei n.º 

13.709/2018, também conhecida como a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), em agosto de 

2018, a medida foi tão bem recebida. 
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O ano de 2021 marcará o fim definitivo do período 
de adaptação para empresas, fazendo com que as 
normas previstas passem a vigorar, assim como as 
medidas punitivas para aqueles que desrespeitarem 
as diretrizes. 

Essa é uma mudança extremamente desafiadora, mas 
que representa o início de uma fase mais madura e 
ética do uso de dados pessoais, representando 
diversos benefícios tanto para empresas quanto para 
usuários.

A finalidade deste e-book é orientar aqueles 
interessados sobre as principais mudanças quanto à 
conduta no tratamento de dados pessoais e como 
elas podem impactar diferentes setores da sociedade, 
sobretudo as empresas. 

Este material é fruto de uma parceria entre a agência 
Consultoria Digital e o escritório de advocacia Rocha 
& Mouta. Esperamos que esta seja uma leitura 
proveitosa e que possa te ajudar a entender melhor a 
importância da Lei Geral de Proteção de Dados para 
pessoas físicas e jurídicas. 
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“Art. 1º Esta Lei 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.”

O que é a
LGPD afinal? 

A Lei Geral de Proteção de Dados foi uma medida sancionada 
em 2018 pelo então presidente Michel Temer. Seu principal 
objetivo é regulamentar o uso de dados pessoais pelas 
empresas, criando diretrizes para a coleta, tratamento e 
distribuição de dados sensíveis e pessoais. 

Outrora indiscriminado, o uso de dados passa a ser severamente 
regulamentado com a LGPD. Seus impactos, portanto, estão 
diretamente ligados à forma como as empresas passam a tratar 
as informações de seus clientes, prezando pela transparência e 
clareza na comunicação com os usuários. 

A regulamentação dessas atividades no Brasil está longe de ser 
um esforço isolado. A União Europeia, por exemplo, já tem seu 
próprio conjunto de diretrizes desde 2018, o Regulamento 
Geral de Proteção de Dados (GDPR).

04



Os princípios 
da Lei Geral de
Proteção de Dados
A LGPD procura oferecer uma maneira mais 
responsável e humana para  lidar com os dados de 
usuários em ambientes digitais, nos quais eles estão 
mais vulneráveis. 

Por isso, ela é baseada em princípios éticos que regem 
o seu funcionamento. E eles são os seguintes:
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Adequação 
Previsto no artigo 6º da Lei Geral de 
Proteção de Dados, esse princípio 
regulamenta que o tratamento dos dados 
deve ser feito de maneira adequada às 
finalidades comunicadas ao titular das 
informações. 

Transparência 
Talvez um dos mais importantes – e 
necessários! – princípios, a transparência 
tem por objetivo garantir que todas as 
informações passadas aos titulares sejam 
claras e de fácil entendimento. Isso inclui a 
finalidade do uso de dados, com quem 
serão compartilhados e como podem ser 
aplicados. 
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Livre acesso 
Em conjunto com o princípio da 
transparência, o livre acesso procura 
garantir que os titulares das informações 
sempre tenham uma maneira fácil e 
gratuita de consultar o uso de seus dados. 

Essas informações poderão ser 
consultadas de maneira física ou digital, o 
que importa é que a linguagem seja 
compreensível e didática, a fim de sanar 
quaisquer dúvidas do consultante. 
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Necessidade 
Antes da LGPD, era comum que empresas 
fizessem a coleta do máximo possível de dados, 
a fim de aplicá-los para fins comerciais. Uma 
prática certamente duvidável, mas que passou 
a ser limitada pelo princípio da necessidade. 

Agora, as empresas devem limitar a coleta de 
dados ao mínimo possível para realização das 
operações informadas. 

Por exemplo, se um banco deseja analisar a 
possibilidade de conceder um empréstimo, ele 
deve coletar apenas as informações 
relacionadas ao histórico de crédito do 
usuário, nada mais. 

Finalidade 
Esse princípio indica que todos os fins e 
propósitos de uso da informação coletada 
devem estar explícitos para o usuário, sendo 
justificados no momento da coleta. 
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Qualidade dos dados 
A qualidade dos dados define que, se 
desejarem, os titulares das informações 
poderão atualizar e completar informações 
que possam estar defasadas, além de ter o 
poder de decidir se seus dados podem, ou não, 
ser compartilhados. 

Segurança 
Esse princípio tem relação com a 
responsabilidade técnica e administrativa por 
parte das empresas. O vazamento ou o 
comprometimento de dados, intencional ou 
não, são puníveis com duras sanções.

Por isso, espera-se que empresas tenham a 
arquitetura adequada para proteger 
informações do uso indevido. As medidas de 
segurança englobam desde prevenção, 
restrição de acesso por pessoas não 
autorizadas até ataques cibernéticos. 
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Prevenção 
Ainda relacionada aos aspectos de segurança, 
a prevenção procura analisar quais os possíveis 
pontos frágeis de um sistema e reforçá-los, a 
fim de que a informação permaneça protegida 
e confidencial. 

A preocupação com a prevenção tem a ver 
com o investimento em tecnologias mais 
adequadas, mas também pode ser muito 
efetiva quando aplicada em processos 
empresariais, gerando mais conscientização a 
todos aqueles envolvidos no tratamento das 
informações. 
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Responsabilização e 
prestação de contas 
Esse princípio tem caráter fiscalizador, uma vez 
que define que o agente tratador das 
informações precisa ser capaz de demonstrar 
que possui os meios para cumprir com todas 
as orientações previstas na LGPD. Além disso, 
os responsáveis pelo tratamento dos dados 
também devem comprovar a eficácia de seus 
meios. 

O principal órgão responsável pela fiscalização 
é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD). 
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Não discriminação
Como um princípio bastante autoexplicativo, a 
não discriminação define que, sob hipótese 
alguma, as informações coletadas e o 
tratamento de dados não devem ser realizados 
para fins discriminatórios ou abusivos. 

Isso é importante, especialmente, durante o 
tratamento de dados sensíveis – que 
englobam informações como gênero, raça, 
religião, posição política, entre outras. 
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Anteriormente, a coleta e a utilização de informações 
pessoais eram regulamentadas de forma ineficiente 
no Brasil. Existiam mais de quarenta normas 
diferentes a nível federal. 

Isso criava uma estrutura complexa no campo 
jurídico, tornando as normas confusas e difíceis de se 
fiscalizar. Além disso, as regras eram delimitadas de 
acordo com setores, ou seja, cada um seguia uma 
regulamentação distinta. 

Esse cenário contribuiu, portanto, para o uso 
indiscriminado de informações por muitos anos. 
Contudo, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma 
norma que se sobrepõe às outras, unificando os 
setores e simplificando todo o processo. 

O mundo
antes da LGPD



Quem são os
sujeitos envolvidos? 
Existem quatro principais sujeitos envolvidos em 
todos os processos previstos pela LGPD. 

O primeiro deles é o titular, ou seja, a pessoa física a 
qual todos os dados estão relacionados. 

O controlador designa a empresa ou pessoa física, de 
direito público ou privado, sendo responsável por 
decidir a finalidade dos dados coletados. Enquanto isso, 
o operador também é uma empresa ou pessoa física de 
direito público ou privado, mas é responsável pela coleta 
e tratamento dos dados pelo controlador. Ambos são 
considerados os agentes de tratamento das 
informações. 

Por último, mas não menos importante, o encarregado 
é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como 
uma ponte entre todos os outros sujeitos e o órgão 
regulador, isto é, a Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados.
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A quem essa nova
Lei se aplica?
De maneira resumida, a Lei Geral de Proteção de Dados 
se aplica a todas as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 
público ou privado, que realizam tratamentos de dados 
– online ou offline – em território brasileiro, mesmo 
que sua sede seja em outro país. 

Isso quer dizer que, mesmo que o controlador não seja 
de origem brasileira, como uma multinacional, por 
exemplo, ele ainda precisará seguir as regras do Brasil 
quanto à coleta, armazenamento e tratamento de 
dados. 

Ainda que, após a coleta no Brasil, o tratamento dos 
dados seja realizado em outro país, é necessário ter leis 
iguais ou equivalentes às brasileiras para que os 
processos sejam válidos.
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Independentemente das partes envolvidas, a Lei tem como 
fundamento os seguintes itens, previstos no Art. 2º da Lei: 

 I – o respeito à privacidade;
 II – a autodeterminação informativa;
 III – a liberdade de expressão, de informação, de   
             comunicação e de opinião;
 IV – a inviolabilidade da intimidade, da honra e da             
imagem;  
 V – o desenvolvimento econômico e tecnológico e a   
inovação;
 VI – a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do   
consumidor; e
 VII – os direitos humanos, o livre desenvolvimento da   
personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas 
pessoas naturais.

Como toda regra, é claro que existem exceções. No caso da 
LGPD, elas estão previstas no Art. 4º e são as seguintes: 

- Extração de informações para fins pessoais, e não 
comerciais nem econômicos; 
- Tratamento de dados para fins jornalísticos, a fim de 
proteger a liberdade de expressão da imprensa; 
- Extração de informações para fins artísticos ou 
acadêmicos;
- Extração e tratamento de informações quando realizadas 
para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do 
Estado e ações investigativas.
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Quais dados passam
a ser protegidos
pela LGPD?

De maneira abrangente, a Lei Geral de Proteção de 
Dados tem por objetivo proteger toda e qualquer 
informação que sirva como maneira de identificação de 
um usuário. Isso inclui dados como nome, número do 
RG, CPF, endereços de e-mail e muitas outras 
informações. 

Isso também vale, é claro, para pessoas jurídicas, então 
os equivalentes – como o CNPJ, razão social e 
endereço da sede – também estão protegidos. 

Entretanto, para entender melhor quais informações 
passam a ser protegidas, é importante saber as 
diferentes categorias de dados que fazem parte da 
classificação. 
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Dados pessoais
Os dados pessoais referem-se a toda e 
qualquer informação relacionada à identidade 
do indivíduo. Elas englobam dados de 
identificação, como o CPF, RG e CNH, e dados 
que, potencialmente, podem identificar o 
usuário, como o endereço, o e-mail, telefone, 
entre outros. 

Dados indiretos, como o endereço de IP, 
também são protegidos. Além deles, 
informações proporcionadas pela 
geolocalização de dispositivos móveis também 
não podem ser utilizadas sem o 
consentimento do titular. 
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Independentemente das partes envolvidas, a Lei tem como 
fundamento os seguintes itens, previstos no Art. 2º da Lei: 

 I – o respeito à privacidade;
 II – a autodeterminação informativa;
 III – a liberdade de expressão, de informação, de   
             comunicação e de opinião;
 IV – a inviolabilidade da intimidade, da honra e da             
imagem;  
 V – o desenvolvimento econômico e tecnológico e a   
inovação;
 VI – a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do   
consumidor; e
 VII – os direitos humanos, o livre desenvolvimento da   
personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas 
pessoas naturais.

Como toda regra, é claro que existem exceções. No caso da 
LGPD, elas estão previstas no Art. 4º e são as seguintes: 

- Extração de informações para fins pessoais, e não 
comerciais nem econômicos; 
- Tratamento de dados para fins jornalísticos, a fim de 
proteger a liberdade de expressão da imprensa; 
- Extração de informações para fins artísticos ou 
acadêmicos;
- Extração e tratamento de informações quando realizadas 
para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do 
Estado e ações investigativas.

Dados sensíveis
Os dados sensíveis são mais subjetivos, mas 
igualmente importantes para a identificação 
de uma pessoa. Por isso, também são 
protegidos pela LGPD. Eles se referem a 
informações como autodeclaração racial e 
étnica, afiliações políticas, orientação sexual e 
gênero. 

Dados sensíveis também podem incluir 
informações médicas sigilosas referentes ao 
estado de saúde, presença de doenças 
crônicas ou adquiridas ao longo da vida, além 
de dados genéticos e biométricos.

Percebe-se, então, a importância da proteção 
de dados como esse e a necessidade de 
expresso consentimento para seu uso, seja 
qual for a finalidade.
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Dados anônimos 
Uma vez que os dados perdem o caráter de 
identificar indivíduos, seja por associação 
direta ou indireta, eles deixam de ser 
protegidos pela LGPD. Dados que podem ser 
citados como exemplo são as estatísticas 
demográficas, como a idade. 
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Diretrizes para
tratamentos de dados
Para a LGPD, o tratamento de dados caracteriza-se por 
toda e qualquer atividade realizada com dados dos 
titulares, desde a coleta, passando pela classificação, 
reprodução, processamento, até a distribuição, 
armazenamento e arquivamento. 

Assim como há restrições para a coleta e a manipulação 
dos dados, também há situações previstas na Lei para 
que esse processo seja legítimo. Entenda melhor 
algumas delas a seguir. 
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Consentimento 
expresso do titular
Quando fornecidas por vias expressas, por 
escrito ou digitalmente, as informações 
concedidas podem ser utilizadas. 

Isso se aplica, é claro, apenas às finalidades 
informadas ao titular. Esse consentimento 
pode ser revogado a qualquer momento, sem 
aviso prévio. 

Para uso da 
administração pública
Quando utilizadas para a criação ou a 
execução de políticas públicas, todas as 
informações podem ser utilizadas. 
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Para fins de saúde
Quando utilizadas na manutenção da 
integridade física do titular ou para realização 
de procedimentos de saúde e manutenção da 
vida, as informações podem ser utilizadas 
livremente. 

Execução de contratos 
e proteção ao crédito
Dados do titular também podem ser utilizados 
em processo de avaliação de crédito por 
instituições financeiras. Além disso, quando é 
do interesse do titular, as informações podem 
ser tratadas para a execução de contratos. 
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A LGPD marca uma nova era quanto ao tratamento de 
informações, dando uma autonomia inédita aos portadores 
dos dados. Titulares da informação, portanto, têm direitos 
fundamentais à liberdade de escolha, privacidade e 
governança sobre as informações que escolhem, ou não, 
compartilhar. 

Os titulares dos dados têm direito a requerer do controlador 
os seguintes itens: 

- Acesso a todos os dados de sua titularidade;
- Correção e atualização de dados;
- Processo de anonimização de dados; 
- Portabilidade de dados para outro prestador de serviço; 
- Revogação do consentimento e exclusão dos dados a    
qualquer momento.

Direitos do titular
e deveres dos
operadores
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Enquanto isso, os agentes de tratamento (controlador 
ou operador) precisam adequar suas operações de 
acordo com os princípios estipulados pela LGPD. 
Resumidamente, são eles: 

-    Declarar a finalidade de uso antes da coleta;
- Explicitar dados sobre o processamento de 
informações de maneira compreensível;
- Manter registro de todos os passos do 
processamento; 
- Garantir que a informação estará segura e 
permanecerá confidencial.



Nos casos em que o controlador ou o operador infringem 
uma ou mais regulamentações, sanções são previstas. Elas 
são aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD), um órgão dedicado exclusivamente a 
fiscalizar o cumprimento das medidas presentes na Lei. As 
penas podem variar entre advertências, multas e sanções 
administrativas. 

Advertências serão aplicadas e indicarão um prazo para 
aplicação das medidas corretivas. Enquanto isso, multas 
podem chegar até 2% do faturamento total da empresa, 
desde que estejam dentro do limite de cinquenta milhões 
de reais. As multas são aplicadas por infração. 

Medidas como a publicização da infração, bloqueio do 
acesso aos dados coletados e sua total exclusão da base 
também podem ser aplicadas. 

Para garantir um período de adaptação confortável, as 
medidas passam a valer a partir de agosto de 2021. 

Sanções: o que
está previsto na Lei?
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Quais os impactos
nas relações
trabalhistas da empresa?

As relações trabalhistas também passarão por 
mudanças após a entrada em vigor da LGPD, sobretudo 
questões relacionadas ao compliance trabalhista. 
Departamentos jurídicos, por exemplo, precisam 
adaptar seus contratos e os contratos de terceirizados. 
Além disso, será necessária a criação de políticas que 
tenham por objetivo proteger dados, avaliar riscos e 
criar processos para controle de informações. 

Dessa maneira, a ação dos encarregados – ou 
encarregados de proteção de dados – é essencial como 
força reguladora dentro do ambiente corporativo. Isso 
evitará que, mesmo não intencionalmente, a companhia 
seja pega infringindo a LGPD e sofra alguma sanção. 
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Por que sua empresa
precisa se preocupar
com a Lei?
A LGPD é de caráter obrigatório e, como explorado em outras 
seções deste conteúdo, impõe sanções que podem ser bastante 
severas àqueles que desrespeitam suas normas. 

Apenas por esse motivo, entrar em conformidade com a nova Lei 
deve ser tomado como prioridade para uma empresa. Mas, é claro, 
existem muitos outros motivos.

Por exemplo, uma empresa que respeita as normas de proteção de 
dados de seus clientes, certamente, passa a cultivar um 
relacionamento mais transparente com a sociedade, o que pode 
contribuir para credibilidade e confiança perante o público. 

Além disso, essa nova regulamentação permitirá que bancos de 
dados tenham mais qualidade, em detrimento da quantidade. Essa 
característica fará com que a companhia tenha informações apenas 
de pessoas realmente interessadas, o que pode aumentar o número 
de conversões. 

A LGPD também tem como exigência o aumento da segurança, que 
pode ser um fator muito importante não só para a proteção das 
informações dos titulares, mas também da empresa. 
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A importância do
projeto de adequação
para empresas

Mais do que apenas evitar uma multa ou medida punitiva, 
adequar-se às normas propostas pela nova Lei de proteção de 
dados pode representar uma vantagem competitiva. 

Principalmente considerando a crescente digitalização do mundo, 
na qual a informação é, sim, uma espécie de moeda, não é de se 
espantar que consumidores cobrem mais responsabilidade e 
transparência das companhias. Cuidar desse recurso e usá-lo 
responsavelmente. Esse, portanto, é um dever das empresas e 
pode se tornar um requisito vital para a continuidade de suas 
atividades no mercado. 

É claro que uma mudança tão drástica como essa não pode ser 
feita de um dia para o outro. Ela precisa ser pensada e bem 
planejada por meio de um plano de adequação sólido, que deve ser 
iniciado com um mapeamento do fluxo de informação e revisão de 
processos internos. Em alguns casos, pode ser que a empresa 
necessite da ajuda de especialistas que ofereçam uma visão mais 
completa e sejam capazes de identificar lacunas. 

As sanções impostas não devem ser o único fator que motiva uma 
empresa a acatar as medidas previstas na Lei: a LGPD já faz parte 
do presente e pode decidir o futuro de uma empresa. 
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A LGPD é uma mudança um tanto significativa na forma 
como as empresas estruturam o tratamento de dados. 
Apesar disso, ela é necessária e promoverá uma 
comunicação mais transparente e explícita com os clientes, o 
que pode gerar resultados muito positivos. 

Em muitos casos, a adequação às normas previstas pela nova 
Lei influenciará aspectos da cultura empresarial. A partir de 
agora, empresas precisarão rever seus processos, 
caminhando para uma fase mais madura de suas operações. 

Os desafios, certamente, não serão poucos. Para tanto, 
todos os colaboradores, assim como os diferentes 
departamentos, precisarão colaborar juntos para garantir 
que a organização possa colher os frutos do processo 
adequado de tratamento de dados. Durante esse período, 
contar com um bom plano de adequação, assim como um 
planejamento de comunicação consistente, pode tornar 
tudo mais fácil, além de otimizar resultados. 

Sua empresa está
preparada para
embarcar nesse
processo?



Sabendo da importância desse processo de mudança e 
adaptação, a Consultoria Digital e o escritório de 
advocacia Rocha & Mouta idealizaram e elaboraram este 
e-book em parceria. 

Além disso, ambas as empresas oferecem um serviço 
completo de consultoria para auxiliar empresas a tomarem 
decisões estratégicas, possibilitando a superação desse 
momento de transição da melhor forma possível.
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Os autores

A Consultoria Digital é uma agência de Marketing completamente digital. 
Seu principal objetivo é proporcionar aos seus clientes todos os recursos 
para que suas operações no digital sejam bem-sucedidas.

Ao longo dos anos, a agência ganhou diversos prêmios em sua área de 
atuação, além de ajudar diversos clientes a alcançarem suas metas. Dentre 
os principais serviços prestados pela Consultoria Digital, destacam-se a 
consultoria de SEO, aplicação de técnicas de Inbound Marketing e o 
gerenciamento de anúncios em plataformas online.

Consultoria Digital
Agência de Marketing Digital

O Rocha & Mouta é um escritório de advocacia que conta com uma equipe 
multidisciplinar, preparada para atender às necessidades de diferentes 
clientes com o mesmo grau de eficiência, expertise e comprometimento.

Dentre as áreas de atuação, destacam-se a assessoria jurídica e 
administrativa, assim como a implementação e adequação de projetos 
referentes à LGPD para empresas de todos os portes.

Rocha & Mouta 
Sociedade de Advogados
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Se você ainda tem dúvidas sobre o assunto e deseja 
saber mais sobre a implementação da LGPD e qual 

a importância da adequação por parte das 
empresas, Daniel Imamura, CEO da Consultoria 

Digital, e Dra. Marina Mouta, uma das advogadas e 
sócias do escritório Rocha & Mouta, uniram-se em 
vídeo com o intuito de apresentar resumidamente 

os principais pontos da nova Lei. Acesse o vídeo 
“O que é a LGPD? Como se adequar?” 

no YouTube agora mesmo!
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