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Introdução – o que é a LGPD?

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), ou Lei 
13.709/2018, regula o uso e o tratamento de dados pessoais por 
parte de empresas ou pessoas físicas. Desde a sua sanção, em 
14 de agosto de 2018, o Brasil faz parte do grupo de países que 
contam com uma legislação que protege direitos fundamentais como 
dignidade e privacidade, inclusive - e principalmente, nos meios 
digitais. A Lei será aplicada a todos os dados pessoais coletados no 
Brasil e todo o tratamento de dados realizado em território nacional.
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Veja alguns itens importantes da LGPD

Do tratamento de dados pessoais – os dados devem ser tratados apenas mediante consentimento do titular, ou, 
em caso de menores de 18 anos, com o consentimento dos pais. Há exceções previstas na Lei, como resguardo 
da saúde do usuário, proteção de crédito e realização de pesquisas, desde que os dados sejam anonimizados. 
Ainda que haja consentimento, os dados devem ser tratados de acordo com os artigos dispostos pela Lei e para 
finalidades específicas. O tratamento dos dados deve levar em consideração não apenas a autorização do titular, 
mas a intenção de obter vantagem econômica com esses dados, que pode ser regulada ou proibida pelos órgãos 
competentes. Além disso, a Lei regula o uso de dados anonimizados e uso de dados para estudos científicos.

Da fiscalização – a má gestão de dados pode gerar sanções que vão desde advertências e eliminação de dados 
pessoais até multas, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica, limitadas a R$ 50 milhões, por infração.

Da transferência internacional de dados – é possível que os dados pessoais sejam transferidos para outros 
países, desde que eles continuem a ser tratados com o mesmo rigor e responsabilidades previstos pela LGPD, 
ou em situações específicas como acordos de cooperação internacional e proteção à vida.

Do poder público – a administração pública pode usar dados pessoais para executar competências legais ou 
cumprir atribuições do serviço público, mas ainda assim seguindo os princípios de proteção de dados pessoais.
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Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – A Lei cria um órgão fiscalizador, a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados, que será responsável também por editar normas, requisitar informações e fazer estudos 
sobre o tema, entre outras atividades.

Dos direitos do titular – toda pessoa tem direito ao acesso e ao controle de seus dados pessoais obtidos e 
tratados por qualquer controlador. Além disso, pode revogar o seu consentimento e pedir modificações, solicitar 
portabilidade e até o apagamento, em condições específicas. Os dados pessoais nunca podem ser usados para 
prejudicar o seu titular.

Dos agentes de tratamento – são as autoridades públicas, pessoas jurídicas ou pessoas físicas que tratam 
de dados pessoais. Elas devem manter registros desses dados e ser capazes de elaborar relatórios de impacto 
à proteção de dados para autoridades públicas. Qualquer dano provocado pela má gestão ou violação da 
segurança dos dados pessoais deve ser reparado.

Segurança e boas práticas – os agentes de tratamento dos dados devem zelar pela sua segurança, comunicar 
incidentes de violação às autoridades e aos meios de comunicação, além de adotar medidas para reduzir os 
danos causados por esses incidentes. Os programas de boas práticas de gestão de dados são incentivados.
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Passo a passo: Como adaptar 
sua empresa à LGPD

1. Conhecer e entender a LGPD

2. Definir um profissional responsável pela 

proteção de dados pessoais

3. Informar e treinar os colaboradores

4. Obter consentimentos para tratamento  

de dados

5. Revisar políticas de segurança da 

informação, contratos e dados já coletados  

6. Desenvolver uma cultura de proteção de 

dados e relatórios de impacto

7. Criar processos tecnológicos e 

operacionais para zelar pelos dados

8. Ter uma estratégia de resposta para atender 

aos titulares dos dados e à fiscalização

Tendências

Assim como a legislação europeia, a Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais é uma resposta do poder público a uma forte preocupação da 
população em relação ao uso de suas informações pessoais por parte 
de empresas e instituições. Nos últimos anos, o mau uso de dados 
pessoais, muitas vezes colhidos sem a autorização de seus titulares, 
gerou escândalos corporativos e políticos, abrindo a discussão sobre a 
gestão de dados e suas consequências sobre a sociedade.

A adequação à LGPD e a outras legislações similares em todo o 
mundo vai além da alçada jurídica ao ser também um investimento 
na competitividade do seu negócio – a tendência é que, cada vez 
mais, clientes e usuários busquem empresas que demonstrem boas 
práticas no tratamento de suas informações, evitando aquelas 
envolvidas em escândalos de má gestão de dados. Esse processo 
exige que as organizações invistam em softwares, contratações, 
treinamentos e façam um esforço contínuo para criar uma cultura 
de conformidade e transparência. Assim, a lei passa a ser a pedra 
fundamental para que se possa construir novas e melhores relações 
entre pessoas, empresas e poder público.
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Como o seu negócio deve 
adaptar-se à LGPD

As empresas já devem tomar iniciativas para estar adequadas 
às exigências da LGPD, uma vez que a maioria de seus artigos 
entra em vigor em agosto de 2020. O impacto será direto sobre 
as organizações que desenvolvam tecnologia ou tratem de coleta, 
análise, custódia digital e difusão de dados, como o setor de meios 
de pagamento, consultoria ou e-commerce, por exemplo, mas 
qualquer empresa que mantenha e trate dados pessoais de terceiros 
também deve se adaptar. Caso a sua empresa não tenha começado 
a tomar providências para atender à lei, é importante frisar que esse 
processo requer contratações, análise jurídica e de dados, mudanças 
operacionais, estruturação de programas de conformidade ou, caso 
seja multinacional e já atenda à regulação europeia, adaptações 
necessárias à LGPD.

A boa notícia é que a LGPD é bastante similar à GDPR (General Data 
Protection Regulation), adotada na União Europeia, com algumas 
exceções – a legislação brasileira, por exemplo, regula o tratamento 
de dados sensíveis, como religião, opinião política ou orientação 
sexual, enquanto a europeia proíbe o seu tratamento. A GDPR 
tende a ser mais específica e rigorosa em alguns pontos, como na 
responsabilização dos agentes e no uso de dados para marketing 
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direto, o que tornaria a adaptação da legislação europeia para a 
brasileira mais fácil. Ainda assim, é bom lembrar que mesmo as 
multinacionais que já estão em conformidade com a GDPR devem 
atender à Lei brasileira e prestar contas às autoridades do País.

O desafio de boa parte das empresas nesse momento, e certamente 
o que levará mais tempo, será o acesso e o mapeamento dos dados 
pessoais que são tratados internamente. Nesse momento, entra a figura 
do profissional da área de dados, responsável por buscar, analisar e 
identificar riscos relacionados à gestão dessas informações. Com os 
dados organizados, as companhias podem desenvolver seu programa 
de conformidade, o que exige especialistas em áreas como compliance, 
jurídico, TI e governança corporativa.

Riscos e oportunidades

As empresas que não se adaptarem a tempo para responder às 
exigências da Lei correm o risco de sofrerem penalidades e pagarem 
multas que podem chegar a R$ 50 milhões. Esse valor é calculado 
de acordo com itens como a extensão do dano, o tipo de vantagem 
pretendida pelo infrator, sua boa-fé e condição econômica. Além 
disso, caso haja incidentes de segurança, vazamento de dados ou 
comprovação de má gestão, a empresa pode estar sujeita a rever 
suas bases de dados, regularizar ou até apagar informações, o que 
exigirá esforços extras de suas equipes.  

Cibersegurança e 
gestão de dados

Pesquisa revela que comprometimento 
de líderes brasileiros ainda deixa a 
desejar.

 

 
 
 
Fonte: Pesquisa realizada pela consultoria global Protiviti com 700 
lideranças globais

41%
dos executivos brasileiros 
estão engajados 
com as diretrizes de 
cibersegurança em seus 
departamentos de TI

47%
têm envolvimento 
médio quando se trata 
de conhecer e tratar a 
vulnerabilidade dos dados 
da empresa
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As companhias que não se adaptarem também têm sua reputação 
afetada, prejudicando diretamente os resultados dos negócios.

Há, no entanto, muitas oportunidades para as companhias que já se 
adiantaram à aplicação da lei. Vivemos em uma economia digital, 
na qual os dados estão no centro da estratégia de negócios. Ter uma 
boa gestão de dados não se trata apenas de respeitar a lei, mas de 
ganhar competitividade, transparência e segurança, especialmente 
no caso de negócios que tenham atividades na internet. Clientes 
e usuários tendem a prezar cada vez mais pela privacidade dos 
seus dados e a preferir empresas que adotem boas práticas. Além 
disso, a criação de uma cultura de gestão de dados gera inovação e 
eficiência, já que todo o negócio se beneficia com o conhecimento do 
potencial da informação dentro da organização.

Saiba a diferença

Dados pessoais – toda 
informação que pode ser 
associada a uma pessoa, de 
maneira individual, como 
Nome, Idade, Documentos, 
Endereço, E-mail.

Dados sensíveis – toda 
informação que pode 
colocar em risco ou gerar 
discriminação ao seu titular, 
como raça, orientação sexual, 
religião, posicionamento 
político, dados médicos, 
dados biométricos, resultados 
de exames.

Dados anônimos – os dados 
anonimizados (anônimos)  
são aqueles que, de fato, não  
permitem a identificação 
direta ou indireta do 
respectivo titular.
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Conhecimentos e 
competências que a LGPD 
exige dos profissionais

A LGPD já está movimentando o mercado de trabalho brasileiro,  
em especial para profissionais de tecnologia e para especialistas  
em governança corporativa e compliance. Esses talentos estarão  
na linha de frente das transformações necessárias para atender 
à nova legislação – além de tratar e analisar os dados, serão os 
responsáveis por estruturar programas de conformidade e de boas 
práticas. A demanda atingirá profissionais de todos os níveis e perfis 
de contrato: de analistas a diretores, temporários ou permanentes.

Especialistas da Robert Half indicam que os departamentos mais 
impactados pela LGPD são os de tecnologia, compliance e jurídico, 
de forma mais direta, e o de recursos humanos e marketing, 
indiretamente. Isso não significa, porém, que outros departamentos 
não estarão envolvidos com a implementação da lei conforme o 
mercado e a legislação evoluírem.

A área de tecnologia, no entanto, é a maior afetada neste primeiro 
momento, principalmente em termos de demanda e remuneração. 
Uma pesquisa da Robert Half com líderes na área de tecnologia 
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Demanda em alta

Quais profissionais permanentes você pretende contratar 

devido à nova legislação LGPD?

Quais profissionais temporários você pretende contratar 

devido à nova legislação LGPD?

Fonte: Pesquisa da Robert Half com 108 CIOs

35%

6%

40%

42%

54%Analista de negócios

Diretor de proteção  
de dados

Gerente de projetos

Profissional de 
conformidade

Não pretendemos 
contratar

25%

46%

40%

38%

9%

Profissional de 
conformidade 

Analista de negócios

Gerente de projetos

Diretor de proteção  
de dados

Não pretendemos 
contratar

aponta que mais de 90% deles devem contratar 
profissionais para atender à nova lei, entre 
temporários e permanentes.

Além de muito disputados no mercado por sua 
habilidade técnica e pelo aumento na demanda 
de empresas de todos os setores, os especialistas 
na área de dados têm perfis muito específicos. 
De acordo com a pesquisa da Robert Half 
realizada com CIOs, os conhecimentos mais 
demandados nesses profissionais são regulamento 
e conformidade (53%), habilidade de pensamento 
estratégico (46%) e habilidades analíticas (45%). 
Capacidade de comunicação, de gestão de 
projetos e a atenção aos detalhes também são 
muito valorizadas.
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Encontre o profissional certo  
para a sua equipe

ENTRE EM CONTATO!

Como a Robert Half pode 
ajudar o seu negócio a 
adaptar-se à LGPD

Líder mundial em recrutamento especializado, a Robert Half atua 
há mais de dez anos no Brasil e consegue oferecer uma gama de 
soluções para que o seu negócio se adapte rapidamente à LGPD. 
Nosso banco de profissionais temporários e permanentes, as redes de 
contatos de nossos especialistas em recrutamento e nosso profundo 
conhecimento do mercado são a garantia de que encontraremos o 
talento certo, no menor tempo possível, para que a sua empresa faça 
essa transição de maneira bem-sucedida.
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Sobre a Robert Half

A Robert Half é a primeira e maior empresa de recrutamento 
especializado no mundo, selecionando profissionais para 
oportunidades permanentes e projetos. Fundada em 1948 nos 
Estados Unidos, a empresa opera no Brasil desde 2007, oferecendo 
profissionais especializados nas áreas de finanças, contabilidade, 
mercado financeiro, seguros, engenharia, tecnologia, jurídico, 
recursos humanos, marketing e vendas e cargos de alta gestão. Ao 
todo são mais de 300 escritórios na América do Norte, Europa, Ásia, 
América do Sul e Oceania.
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Escritórios do Brasil

Belo Horizonte
Rua dos Inconfidentes, 911, 9º andar – Sala 902  

CEP 30140-120  

+55 31 3194-0100

Campinas
Av. Antonio Artiolli, 570, Bloco D,  

Térreo Condomínio Swiss Park Office  

CEP 13049-253  

+11 19 2514-8100

Porto Alegre
Av. Carlos Gomes, 700, 8° andar  

CEP 90480-000  

+55 51 2139-5938

Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, 440 – 3º andar  

CEP 22250-040 

+55 21 3523-0100

São Bernardo do Campo
Edifício Domo Corporate, Av. José Versolato, 101, 12º andar  

CEP 09750-730  

+55 11 4096-0160

São Paulo
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1184 – 11º andar  

CEP 04548-004  

+55 11 3382-0100
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Nova Zelândia

Austrália

Japão

China

Hong Kong

Singapura

Canadá

EUA

Brasil

Chile

Emirados 
Árabes 
Unidos

Áustria
Bélgica
França

Alemanha
Luxemburgo

Países Baixos
Suíça

Reino Unido

Visite roberthalf.com.br/contato e encontre o 
escritório mais próximo de você.

Presença global
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Engenharia

Finanças e Contabilidade

Jurídico

Marketing e Vendas

Recursos Humanos
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Executive Search
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