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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.
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Prazo de adequação: Agosto de 2020.

Mercado: Público e Privado.

Dados podem ser On-line ou Off-line:

 Dado pessoal: Informações de pessoa natural identificada (Nome,

endereço, RG) ou identificável (endereço IP);

 Dado pessoal sensível: Informação sobre origem racial ou étnica,

convicção religiosa, opinião política, dado genético entre outros;

 Dado anonimizado: Dados que não possam ser identificados,

considerando a utilização de meios técnicos para seu tratamento.
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Sanções:

 Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

 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;

 Multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa

jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, limitada, no

total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;

 Multa diária (observado o limite total acima).
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Envolvidos:

 Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais;

 Controlador: pessoa natural ou jurídica a quem competem as decisões referentes 

ao tratamento de dados pessoais;

 Operador: pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento de dados pessoais 

em nome do controlador;

 Encarregado: pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de

comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional

de Proteção de Dados;

 Orgão fiscalizador: Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
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Titular

Controlador

Operador Encarregado

ANPD

Pode solicitar a 
revogação do uso dos 
dados a qualquer 
momento.

Deve pedir 
autorização para 
coleta dos dados

Deve avisar em caso 
de eventos referente a 
privacidade dos dados

Pode solicitar 
relatórios de risco a 
privacidade

No caso de detectar 
irregularidades pode 
aplicar sanções
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Relatório de impacto à proteção de dados pessoais:
Documentação do controlador que contém a descrição
dos processos de tratamento de dados pessoais que
podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos
fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e
mecanismos de mitigação de risco.
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Segurança:
Os agentes de tratamento devem adotar medidas de
segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os
dados pessoais de acessos não autorizados e de situações
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração,
comunicação ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilícito.
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Boas práticas e Governança:
Os controladores e operadores, poderão formular regras
de boas práticas e de governança que estabeleçam as
condições de organização, o regime de funcionamento,
os procedimentos, incluindo reclamações e petições de
titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as
obrigações específicas para os diversos envolvidos no
tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos
de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos
relacionados ao tratamento de dados pessoais.
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Passos iniciais:

1. Definição dos envolvidos (Operador e Encarregado)

2. Realizar uma verificação "assessment" dos dados pessoais

3. Mapear os riscos

4. Implementar politicas de segurança

5. Rever contratos anteriores e posteriores a LGPD

6. Implementar soluções para melhorias

7. Elaborar relatórios de gestão



Segurança é um processo contínuo

1. Proteger

2. Monitorizar e 
Reagir

3. Testar

4. Gerenciar e 
Atualizar

Política de 
Segurança



Mas eu já tenho, Firewall, AV...

E-mail Security 
Appliance (ESA)

Firewall 

Web Proxy 

ADC 

Roteador

Anti Vírus



Posicionamento das Principais Soluções de Segurança

Elemento  
Protegido

Entrada

USUÁRIOSERVIDOR

IPS

DC FW

Advanced 

WAF

NGFW Web 
Proxy

E-mail 
Security

E-mail 
Security

DNS 
Security

SSL
Visibility

SSL
Visibility

CASB

SAÍDA Tipo de Tráfego

SIEM

ADC
SSO/MFA

NACEDR

Anti
Malware

Anti-
DDoS



EDR SSL 
Visibility

Advanced
WAF

NAC SIEME-mail 
Security

Fase 1 Fase 2 Fase 3

NGFW Web
Proxy

DNS 
Security

Linha do Tempo para Implementação das Soluções de Segurança



Mapa das Soluções de Segurança na Maior Parte dos Clientes

Elemento  
Protegido

Entrada

USUÁRIOSERVIDOR

IPS

DC FW

Advanced 

WAF

NGFW Web 
Proxy
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E-mail 
Security

DNS 
Security

SSL
Visibility

SSL
Visibility
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SIEM

ADC
SSO/MFA
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Anti
Malware

Anti-
DDoS



Soluções Isoladas e em sua maioria 
sem integração alguma!

No caso de um evento de segurança, 
como é detectado a causa raiz e os 

eventos ocorridos?

Linha do Tempo para Implementação das Soluções de Segurança

EDR SSL 
Visibility

Advanced
WAF

NAC SIEME-mail 
Security

Fase 1 Fase 2 Fase 3

NGFW Web
Proxy

DNS 
Security
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