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Hoje, cada vez mais, confiamos na internet para muitas das soluções do nosso dia 
a dia. Usamos a web para nos comunicar, fazer compras, vender itens novos e 
usados, encontrar trabalho extra, pedir um transporte, entre muitas outras 
atividades.

Todos esses usos fizeram com que as empresas hoje armazenassem um número 
expressivo de  dados pessoais sobre seus clientes. Por isso, elas precisam ser 
cuidadosas com o armazenamento desses dados, protegendo seus clientes de 
invasões e vazamentos que possam levar ao uso malicioso das informações.

O volume de informações pessoais e a velocidade com que elas são geradas 
abriram portas para análises e utilização desses dados por empresas e órgãos 
públicos, resultando em um novo modelo de gestão. Nesse contexto, a criação de 
uma estrutura regulatória foi necessária para que fosse possível garantir a 
utilização de dados pessoais com mais segurança para os seus titulares e para as 
empresas que os utilizam.  

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) já está em vigor e, como o próprio nome 
diz, tem como objetivo a proteção de dados pessoais. Por isso, empresas e órgãos 
públicos que utilizam informações pessoais em suas atividades devem seguir 
essa legislação e informar aos seus clientes, titulares dos dados pessoais, por 
exemplo, para qual finalidade seus dados estão sendo coletados, garantindo mais 
transparência, além de informações claras e precisas. 

Neste material estão alguns dos principais conceitos e características para que 
você fique bem informado sobre todos os critérios da LGPD a fim de preparar o 
seu negócio para cumprir com responsabilidade e transparência seus requisitos.



O que é a LGPD?
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é a lei brasileira que dispõe sobre a 
proteção de dados pessoais. Ela estabelece uma série de regras que empresas e 
outras organizações atuantes no Brasil devem seguir, com o objetivo de 
proporcionar ao titular de dados pessoais mais controle sobre o tratamento que 
é dado a eles.

A LGPD entrou em vigor em 18 de setembro de 2020 e prevê penalidades a ser 
aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão 
responsável pela aplicação das sanções administrativas, porém essa parte da 
legislação entrará em vigor apenas em 1º de agosto de 2021.

A LGPD é aplicável à minha empresa?
A LGPD se aplica a todas as pessoas físicas ou jurídicas, do setor privado ou 
público, que realizem o tratamento de dados pessoais, independentemente do 
meio (físico ou digital), do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os 
dados.

As empresas devem se adequar à lei se, por exemplo:

• Coletam dados de clientes para envio de ações promocionais ou de
negócios;

• Coletam dados por meio de sites e aplicativos para vender produtos ou serviços;

• Analisam comportamento dos clientes para sugerir conteúdo específico;

• Mantêm dados de colaboradores e os utilizam para pagamentos de salários
ou terceirizam sua coleta, armazenamento e/ou tratamento.

A LGPD obriga organizações públicas e privadas a adotar padrões de segurança 
com o objetivo de proteger dados pessoais de acessos não autorizados e de 
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilegal.



O que são dados pessoais?
Dados pessoais são informações relativas a uma pessoa natural, identificada ou 
identificável, por exemplo: nome, CPF, e-mail, endereço, data de nascimento, 
hábito de consumo, entre outros.

A legislação também traz outra categoria, que se refere a dados sensíveis.

Os dados sensíveis, nos termos da lei, são aqueles que se referem à origem racial 
ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização 
de caráter religioso, filosófico ou político, referente à saúde ou à vida sexual, 
genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural (art. 5º, II).

A lei também faz referência a dados que não identificam a pessoa natural, 
definidos como dados anonimizados. A LGPD não se aplica a esses dados, salvo 
quando a reversão do processo seja possível, utilizando-se meios técnicos 
razoáveis.

Vale ressaltar que dados relacionados a pessoas jurídicas não estão no 
escopo da lei.



O que é tratamento de dados?
Tratamento é literalmente toda operação e manipulação realizadas com dados 
pessoais por pessoas físicas ou jurídicas, do setor privado ou público, como as 
mencionadas abaixo:

Coleta Produção Recepção Classificação Utilização

Processamento Distribuição Transmissão Reprodução Acesso

Arquivamento Armazenamento Eliminação
Avaliação ou
controle da
informação

Modificação

Difusão/
extração Transferência Comunicação



Há algumas exceções na LGPD que não se aplicam aos tratamentos de dados, 
como em casos em que o tratamento é realizado por pessoas naturais para 
finalidades exclusivamente particulares e não econômicas, para fins exclusivos 
de segurança pública, entre outros.

10 hipóteses que autorizam o tratamento 
de dados pessoais

Consentimento
Cumprimento de
obrigação legal
ou regulatória

Pela administração
pública: execução

de políticas

Realização de
estudos por órgão

de pesquisa

Para execução de
contrato

Em processo
judícial,

administrativo
ou arbitral

Para a proteção
da vida ou da

incolumidade física

Para a tutela
da saúde

Para a proteção
ao crédito

Para atender aos interesses legítimos do controlador ou de
terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades

fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais



Agentes de
tratamento de 
dados nas
empresas

De acordo com a legislação, os agentes de 
tratamento de dados são o Controlador e o 
Operador, ou seja, aqueles que assumem 
responsabilidades no tratamento dos dados 
pessoais. 

O Controlador é o responsável pela 
tomada de decisões sobre o tratamento 
de dados pessoais. É importante definir 
quem é o Controlador, pois é ele quem 
avalia qual será a base legal sobre a qual 
os dados pessoais devem ser tratados e 
transmite as instruções para o tratamento 
de dados para um Operador, quando for 
necessário o seu envolvimento.

O Operador é quem realiza o tratamento 
de dados pessoais em nome do 
Controlador, e só trata os dados de acordo 
com as determinações do Controlador. 
Ele também assume outras obrigações, 
tais como manter registro das operações 
de tratamento de dados pessoais e 
demonstrar medidas eficazes e capazes 
de comprovar o cumprimento da 
legislação de proteção de dados, entre 
outras responsabilidades.



Quem é o Encarregado de Proteção de 
Dados ou o Data Protection Officer 
(DPO) que a legislação prevê?
É a pessoa indicada pelo Controlador e Operador para atuar como canal de 
comunicação entre o Controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados (ANPD).

Dentre as atividades do Encarregado, a lei indica as seguintes:

• Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e
adotar providências;

• Receber comunicações da ANPD e adotar providências;

• Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a 
ser tomadas em relação à proteção de dados pessoais;

• Executar as demais atribuições determinadas pelo Controlador ou estabelecidas 
em normas complementares.

O término do tratamento
O término do tratamento dos dados pessoais de um titular e a sua consequente 
eliminação da base de dados da organização devem ocorrer quando:

• A finalidade para a qual foi coletado foi alcançada ou na hipótese de não serem 
mais necessários ou pertinentes para a finalidade informada;

• O titular exercer seu direito de revogação do consentimento (quando essa for a 
base legal para o tratamento) ou de oposição;

• Constatada violação à LGPD, pelo decurso do prazo de tratamento, como 
estabelecido pela organização por determinação da ANPD.

Entretanto, a LGPD prevê o direito de a organização, mesmo após o término do 
tratamento, conservar os dados pessoais nas seguintes hipóteses:

• Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

• Fins de estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimidade.



Direitos do titular dos dados

A LGPD prevê um conjunto de direitos aos titulares de dados pessoais tratados, 
sempre com vistas a garantir os seus direitos fundamentais de liberdade, 
intimidade e privacidade. São eles:

Confirmação da existência do tratamento.

Direito de acesso facilitado aos seus dados pessoais tratados pela 
organização.

Direito de obter a correção dos seus dados pessoais, quando incompletos, 
inexatos ou desatualizados.

Direito de ter seus dados anonimizados, bloqueados ou eliminados quando 
desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a 
LGPD.

Direito à portabilidade dos seus dados pessoais para outra organização 
fornecedora do produto ou serviço.

Revogação do consentimento.

Ciência sobre o compartilhamento dos dados realizado pelo Controlador.

Revisão das decisões automatizadas de dados pessoais.

Informação sobre a opção de não consentir e sobre as consequências da 
negativa.

Reclamação junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Oposição ao tratamento, se irregular.
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Penalidades em caso de infração
•  Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas.

• 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.

• Multa diária limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) 
por infração.

• Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua 
ocorrência.

• Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização.

• Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração.

• Direito à eliminação de dados tratados sem o seu consentimento (ressalvada a 
hipótese de aorganização possuir outra base legal para tratar esses dados 
pessoais).

• Direito de obter informações sobre o compartilhamento de seus dados 
pessoais com outras organizações.

• Direito de revogar o consentimento dado anteriormente para o tratamento de 
seus dados pessoais, por procedimento gratuito e facilitado.

• Direito de ser informado sobre a possibilidade de não consentir com o 
tratamento de seus dados pessoais (quando outra não for a base legal), e sobre 
as consequências.

• Direito de obter informações claras e adequadas a respeito dos critérios e 
procedimentos utilizados em processos automatizados de decisão, bem como, 
nesse caso, o direito de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente 
com base em decisões automatizadas que afetem seus interesses.



Como se adequar à Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais
A LGPD impõe que a empresa que realize tratamento de dados efetue um 
processo de adequação dos seus processos e procedimentos com o intuito de 
garantir que os dados pessoais sejam tratados adequadamente. Nesse sentido, 
de forma genérica, os seguintes passos são sugestivos para uma abordagem de 
adequação:

Analisar de que forma a organização é impactada pela LGPD, ou seja, 
entender como, por que e quais as categorias de dados pessoais são 
tratadas pela organização e qual e como é o ciclo de tratamento de dados 
pessoais, desde a coleta até o descarte, identificando a finalidade da 
utilização;

Analisar e documentar as bases legais para o tratamento de dados, para 
aqueles submetidos à LGPD;

Obter os consentimentos necessários, se for o caso;

Revisar e detalhar a política de privacidade, tornando públicos os seus 
termos aos interessados;

Definir e documentar as bases legais das transferências internacionais de 
dados, se for o caso;

Adaptar os canais de comunicação, a política e os processos internos 
destinados a atender os direitos dos titulares;

Nomear o Encarregado de proteção de dados;

Revisar os acordos e contratos da organização impactados pela LGPD;

Desenhar e implementar as medidas necessárias para garantir a segurança 
dos dados;

Implementar políticas e procedimentos para lidar com a ocorrência de 
eventuais incidentes;

Identificar os possíveis riscos no tratamento de dados, de modo que as 
medidas necessárias para reduzi-los sejam identificadas e 
implementadas.
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É importante acrescentar que, idealmente, o processo de adequação exige a 
participação de um time multidisciplinar, especialmente com a participação de 
representantes das áreas: Jurídica, Negócios, Tecnologia, Compliance e 
Processos.

A digitalização é uma grande aliada do desenvolvimento empresarial, mas, como 
já vimos, o ambiente virtual não está livre de ameaças e ataques cibernéticos a 
dados confidenciais importantes para marcas e empresas.

E para manter as informações do seu negócio em segurança, a Seguros SURA 
conta com o Seguro Proteção Digital SURA, uma solução que oferece coberturas 
e benefícios para preservar a integridade cibernética da sua equipe em home 
office, dos seus dados importantes e das suas informações digitais.

Para entender como implementar essas mudanças e para outros assuntos 
inerentes ao seu negócio, entre em contato com a Empresas SURA.
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#asseguresedemudarseushábitos

SE VOCÊ DESEJA FALAR CONOSCO PARA
TIRAR DÚVIDAS, AGENDE UM HORÁRIO COM
A EMPRESAS SURA PARA MARCARMOS
NOSSO ENCONTRO DE FORMA DIGITAL.

segurossura.com.br/empresas-sura
Para mais informações, acesse:
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