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“Não devemos pedir aos nossos clientes para 

fazer uma troca entre privacidade e segurança. 

Precisamos oferecer a eles o melhor de ambos. 

Em última análise, proteger os dados de outra 

pessoa protege todos nós”. 

(Tim Cook) 



 

RESUMO 

 

SILVA, Rogério Hermínio da. Framework para identificar o nível de conformidade das 

empresas brasileiras do setor químico no processo de adequação à lei geral de proteção 

de dados pessoais. 2021. 94f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Tecnologias da Informação e 

Comunicação, Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde, Universidade Federal de Santa 

Catarina, Araranguá, 2021. 

 

Neste estudo, foi desenvolvido e validado um framework para validar o nível de conformidade 

e guiar as empresas brasileiras na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O 

presente ensaio permitiu analisar os desafios e os dilemas enfrentados pelas empresas do setor 

químico brasileiro que precisam se adequar à Lei. No atual período, caracterizado pela 

exploração de informações a que as pessoas estão submetidas, cabe refletir sobre a importância 

da proteção e da privacidade dos dados pessoais e a necessidade das empresas em se adequar à 

Lei, bem como, proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre 

desenvolvimento da personalidade dos cidadãos brasileiros. Alguns dos passos galgados foram 

conhecer e relatar sobre as regulamentações de proteção de dados pessoais utilizados na 

pesquisa, identificar o atual nível de conformidade das empresas do setor químico brasileiro 

através de um questionário disponibilizado às empresas do setor, bem como, conhecer os 

frameworks já desenvolvidos e, sob o mesmo ponto de vista, foi proposto um modelo de 

framework que pode ser utilizado de modo a ajudar as empresas brasileiras do setor químico na 

adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Enfim, foi validada a aplicação do framework 

desenvolvido em uma empresa brasileira do setor químico, e foram identificadas as implicações 

práticas da gestão de privacidade dos dados pessoais com base na pesquisa bibliográfica 

referente a regulamentações de proteção de dados pessoais. Através dos resultados dos 

questionários, observou-se que as empresas do setor químico nacional possuem um enorme 

déficit no que se trata da adequação à Lei, bem como, na gestão de segurança da informação. 

Ademais, após realizado o estudo e a aplicação prática do framework, foi possível confirmar 

que o modelo aqui desenvolvido pode auxiliar e fomentar o processo de adequação à LGPD, 

para garantir uma maior segurança para as empresas e a proteção de dados dos cidadãos 

brasileiros. 

 

Palavras-chave: Lei Geral de Proteção de dados. Conformidade. Framework. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

SILVA, Rogério Hermínio da. Framework to identify the level of compliance of Brazilian 

chemical companies in the process of adapting the general law on the protection of 

personal data. 2021. 94f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Tecnologias da Informação e 

Comunicação, Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde, Universidade Federal de Santa 

Catarina, Araranguá, 2021. 

 

In this study, a framework was developed and validated to validate the level of compliance and 

guide Brazilian companies in the adequacy to the General Data Protection Law (LGPD). This 

essay allowed us to analyze the challenges and dilemmas faced by companies in the Brazilian 

chemical sector that need to be adapted to the Law. In the current period, characterized by the 

exploitation of information to which people are subjected, it is necessary to reflect on the 

importance of protection and privacy of personal data and the need of companies to comply 

with the Law, as well as, to protect the fundamental rights of freedom, privacy and the free 

development of the personality of Brazilian citizens. Some of the steps were to know and report 

on the regulations of protection of personal data used in the research, to identify the current 

level of compliance of companies in the Brazilian chemical sector through a questionnaire made 

available to companies in the sector, as well as to know the frameworks already developed and 

under the same point of view was proposed a framework model that can be used in order to 

help Brazilian companies in the chemical sector in the adequacy of the General Law of Data 

Protection. Finally, the application of the framework developed in a Brazilian chemical 

company was validated, and the practical implications of the privacy management of personal 

data were identified based on bibliographic research related to personal data protection 

regulations. Through the results of the questionnaires, it was possible to observe that companies 

in the national chemical sector have a huge deficit in the adequacy of the Law as well as in the 

management of information security. Furthermore, after conducting the study and the practical 

application of the framework, it was possible to confirm that the model developed here can 

assist and foster the process of adapting to the LGPD, to ensure greater security for companies 

and the protection of data for Brazilian citizens. 

 

Keywords: General Data Protection Act. Accordance. Framework.  
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1 INTRODUÇÃO 

A proteção de dados serve um único propósito, garantir que informações importantes 

não sejam utilizadas de maneira indevida. Por mais simples que seu propósito pareça ser, 

garantir na prática que as empresas efetuem o manuseio destes dados de forma segura é uma 

tarefa difícil. Diversos países abordam esta proteção por meio de leis e regulamentos que visam 

a garantir o manuseio correto dessas informações por empresas públicas e privadas. 

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi definidda para proteger os 

dados de seus cidadãos. Embora a lei seja clara em sua aplicação, é necessário identificar o nível 

de maturidade das empresas em relação à LGPD e assim propor as adequações necessárias. Essa 

pesquisa foca em desenvolver um framework que possa ser utilizado para avaliar o nível de 

conformidade e guiar as empresas brasileiras do setor químico na adequação à LGPD. Embora 

este trabalho esteja sendo desenvolvido para empresas químicas, ele poderá ser utilizado para 

empresas brasileiras de maneira geral com pequenas adequações. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Com a transformação digital, o crescente desenvolvimento de novas tecnologias e 

dispositivos como smartphones e Internet das Coisas (IoT), grandes quantidades de dados 

pessoais são coletadas. Para proteger o direito e a privacidade de dados dos indivíduos, surgiram 

leis e regulamentações ao redor do mundo que impõem sanções às empresas que as violarem. 

Nos Estados Unidos da América (EUA), por exemplo, não existe uma única legislação, mas sim 

centenas de leis nos níveis federais e estaduais que servem para proteger os dados dos cidadãos 

(WHITE&CASE, 2019). De acordo com a PWC (2016), nos EUA, a famosa lei do estado da 

Califórnia, a California Security Breach Information Act (SB1386), de 2003, foi pioneira em 

tornar mandatória a notificação de vazamento de dados nos EUA estimulando uma década sem 

precedentes pelas empresas em investimentos em segurança da informação.  

Segundo a PWC (2016), em 2018, o estado da Califórnia aprovou a California 

Consumer Privacy Act California Consumer Privacy Act (CCPA), que entrou em vigor no dia 

1º de janeiro de 2020. Essa lei é considerada a mais extensiva lei de privacidade dos EUA e 

sobrepõe a SB1386. A União Europeia, por sua vez, importou parte da SB1386 em sua marcante 

General Data Protection Regulation (GDPR), de 27 de abril de 2016, que entrou em vigor em 

25 de maio de 2018 e é considerado um dos regulamentos mais agressivos do mundo, criado 

para proteger os dados pessoais dos cidadãos europeus (EUROPA, 2016). O regulamento indica 
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que qualquer organização que trate e armazene os dados de um ou mais cidadãos da União 

Europeia (UE) estará sujeita a multas e sanções por não conformidade.  

Embora algumas organizações considerem o GDPR uma oportunidade de aumentar a 

associação de suas marcas com a proteção de dados de usuários e para o crescimento geral dos 

negócios, há também possíveis impactos negativos da não conformidade (EUROPA, 2016). Para 

o GDPR, qualquer organização que processe dados de cidadãos da UE, incluindo organizações 

dos EUA e demais países, está sujeita ao GDPR e, ainda, sujeita às respectivas penalidades. O 

valor máximo das possíveis multas é de 4% do faturamento global ou 20 milhões de euros, o 

que for maior (EUROPA, 2016). Os impactos da não conformidade com o GDPR não são apenas 

monetários, parte do regulamento confere à autoridade regulatória o poder de efetivamente 

proibir uma organização de fazer negócios devido a uma infração. No Brasil, não é diferente, o 

país também está buscando atualizar-se neste quesito com objetivo de obter benefícios 

significativos aos seus cidadãos e ainda melhores negociações com países pertencentes à UE. O 

Brasil possui ainda algumas outras leis que abordam a proteção dos dados pessoais, como o 

marco civil da internet (lei 12.965/2014) no qual é regulado o uso da internet no Brasil, bem 

como garantia, direitos e deveres de quem utiliza a rede. Embora essas leis garantam a 

privacidade e a proteção dos dados pessoais, são menos abrangentes que a LGPD. Com o 

surgimento da LGPD, que entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020, e sanções 

administrativas que passam a valer a partir do dia 01 de agosto de 2021, os riscos de vazamento 

de dados para as empresas podem ser financeiros, chegando a 2% do faturamento anual da 

empresa ou 50 milhões de reais, o que for maior, além da possível perda de faturamento por 

ficar inoperante ou danos a imagem e reputação que pode possuir valores inestimáveis 

(BRASIL, 2018).  

Este trabalho apresenta um framework baseado na LGPD para avaliar e guiar as 

empresas do setor químico a ficar em conformidade com a LGPD e, com isso, evitar 

penalidades, possível perda de negócios e danos a sua reputação. O desenho deste framework é 

baseado nos princípios da LGPD, abordados na seção teórica desta dissertação. Assim, sendo 

sugerida a apresentação de um método que venha responder a seguinte pergunta: como um 

framework pode ajudar as empresas químicas brasileiras na adequação a LGPD? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Nas próximas seções, estão descritos o objetivo geral e os objetivos específicos deste 

trabalho. 
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1.2.1 Objetivo Geral  

 

Desenvolver e validar um framework para identificar o nível de conformidade e guiar 

as empresas brasileiras do setor químico no processo de adequação à LGPD. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

•Relatar as regulamentações de proteção de dados pessoais a serem utilizadas na 

pesquisa. 

•Conhecer os frameworks já desenvolvidos; 

•Propor um modelo de framework que possa identificar a conformidade e ajudar a 

conduzir as empresas brasileiras do setor químico na adequação à LGPD; 

•Validar a aplicação do modelo de framework definido em uma empresa brasileira do 

setor químico. 

•Identificar as implicações práticas da gestão de privacidade dos dados pessoais com 

base na pesquisa bibliográfica referente a regulamentações de proteção de dados pessoais. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Ainda que a segurança da informação e a privacidade de dados não sejam temas 

abordados de forma séria por diversas empresas, o surgimento de leis e regulações que trazem 

penalidades às empresas que não tratam as informações das pessoas com responsabilidade vem 

fazendo muitas empresas repensarem seus conceitos (PORITSKIY, OLIVEIRA E ALMEIDA, 

2019). Afinal, essas organizações possuem a responsabiliadade de tratar as informações pessoais 

de maneira justa, transparente e de acordo com as legislações vigentes. Para isso, elas precisam 

adotar medidas técnicas e organizacionais para garantir que dados pessoais sejam efetivamente 

protegidos em alinhamento com essas leis. De maneira a garantir um nível apropriado de 

segurança, as empresas precisam estabelecer uma fundação sólida com medidas efetivas para 

prover defesas básicas (CARCARY; DOHERTY; CONWAY, 2019a; 2019b). 

Vemou e Karyda (2019) apontam em seu artigo a dificuldade que as organizações e os 

consultores de privacidade de dados possuem para uma implementação de sucesso de uma 

política de privacidade de dados. Através desses autores, observou-se que existem diversas 
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abordagens, mas todas possuem o mesmo objetivo, que é garantir a proteção e a privacidade dos 

dados pessoais dos cidadãos, independentemente de sua nacionalidade. 

Desse modo, este trabalho contribuiu ao abordar um estudo nas empresas do setor 

químico brasileiro, apresentando um levantamento geral e atualizado, do cenário de adequação 

à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Além disso, este estudo contribuiu ao descrever o 

nível de maturidade na adequação à segurança da informação à LGPD, ao se considerar que não 

foram encontrados estudos nessa área relacionados às empresas do setor químico brasileiro, e, 

ao apresentar pontos fortes e oportunidades de melhoria, este trabalho suscita possibilidades de 

reflexão acerca da gestão da segurança e da privacidade de dodos pessoais, tanto para as 

empresas de pequeno, quanto de médio e grande porte. Este trabalho é relevante, ao se 

considerar: a importância de revisar o estado de conformidade das empresas brasileiras do setor 

químico com os princípios da LGPD, bem como, guiar no processo de adequação. A dissertação 

fornece uma abordagem prática para a problemática da adequação com a LGPD. 

 

1.4 ESCOPO DO TRABALHO 

 

A premissa desta pesquisa é desenvolver e validar um framework que possa nortear as 

empresas brasileiras do setor químico na conformidade com a LGPD. Para que os objetivos da 

pesquisa sejam alcançados, além da pesquisa bibliográfica, será disponibilizado um questionário 

às empresas brasileiras do setor químico. O resultado do questionário juntamente com a pesquisa 

bibliográfica, será utilizado para o desenvolvimento do framework, e por fim, será selecionada 

uma empresa para sua aplicação. 

 

1.5 ADERÊNCIA AO PPGTIC 

 

O programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação 

(PPGTIC) busca resolver problemas de características interdisciplinares por intermédio das 

tecnologias computacionais (PPGTIC, 2019). O programa concentra as pesquisas nas áreas: 

Tecnologia Computacional, Tecnologia Gestão e Inovação e Tecnologia Educacional. Esta 

pesquisa se integra ao programa na linha de pesquisa em Tecnologia, Gestão e Inovação. Essa 

linha de pesquisa tem como foco as novas Tecnologias da Informação e Comunicação para o 

desenvolvimento de novas metodologias, técnicas e processos para a gestão das organizações 

(PPGTIC, 2019). Durante todo o trabalho de pesquisa, podem ser observados indícios da 

proposta e sua aderência ao PPGTIC, sendo que uma das características desta pesquisa é ser 



 19 

 

interdisciplinar. Enquadra-se, nesta linha, por propor o desenvolvimento de um framework em 

que são envolvidas áreas do conhecimento como direito, administração e tecnologia da 

informação. 

Ademais, foi efetuado um levantamento na base de dissertações do programa, porém 

não foram encontrados trabalhos abordando a LGPD até a conclusão desta dissertação. 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Esta dissertação estrutura-se em cinco capítulos, apresentando, no primeiro capítulo, 

introdução, problema de pesquisa, hipótese, objetivo geral e objetivos específicos, justificativa 

do trabalho, seu escopo, sua aderência ao Programa, metodologia e apresentação do trabalho. O 

segundo capítulo, a história das regulamentações de proteção de dados, na qual são abordadas 

as principais legislações de proteção de dados no Brasil e no mundo. O terceiro capítulo 

concentra-se no desenvolvimento do instrumento de coleta de dados. O quarto capítulo aborda 

os resultados do instrumeto de coleta de dados e o desenvolvimento do framework proposto e 

composto por cinco fases, sendo estas: iniciação; conhecimento; validação; desenvolvimento e, 

por fim, o encerramento do framework. O quinto capítulo é referente a aplicação do framework 

e a análise de seus resultados. O ultimo capítulo é composto pela conclusão do trabalho e 

considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Este capítulo é dividido em quatro seções: a primeira aborda a história das principais 

regulamentações de proteções de dados mundiais, e nela é contemplada uma linha do tempo que 

apresenta a evolução das legislações de proteção de dados ao longo dos anos. A segunda seção 

trata especificamente da lei europeia de proteção de dados, o GDPR, abordando tópicos como 

escopo material e territorial, definições e tipos de dados. A terceira seção aborda a LGPD, seus 

objetivos, fundamentos, as funções de controlador e operador de dados, tratamento de dados 

pessoais e direito dos titulares. Por fim, a quarta seção define o que é framework e apresenta 

alguns trabalhos encontrados na literatura que abordam framework para proteção e privacidade 

de dados. 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DAS REGULAMENTAÇÕES DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

As recentes invenções e métodos de negócios chamam a atenção para o próximo passo 

que deve ser tomado para a proteção da pessoa e para assegurar ao indivíduo, o direito de estar 

sozinho. Vários dispositivos mecânicos ameaçam cumprir a previsão de que o que é sussurrado 

no armário deve ser proclamado a partir dos telhados (BRANDEIS UNIVERSITY, 2013). 

Enquanto alguém poderia pensar que este texto foi escrito recentemente, Louis D. 

Brandeis o escreveu em um artigo na revista Harvard Law Review, em 1890. Este direito de não 

ser incomodado ou sofrer invasões acabou se tornando a base para o Artigo 12 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH), fundada em 1948. 

Ninguém estará sujeito a interferências arbitrárias em sua privacidade, família, lar ou 

correspondência, nem a ataques a sua honra e reputação. Todos têm o direito de proteção da lei 

contra tais interferências ou ataques (NAÇÕES UNIDAS, 1948). 

Na década de 1970, com o desenvolvimento da União Europeia, e o aumento do 

comércio através das fronteiras, sentiu-se a necessidade de novos padrões que permitissem aos 

indivíduos exercer controle sobre suas informações pessoais. Ao mesmo tempo, o comércio 

internacional precisava de um fluxo internacional de informações livres. O desafio era e 

continua sendo encontrar um equilíbrio entre as preocupações com a proteção da liberdade 

pessoal e a possibilidade de apoiar o livre comércio. 

Os Estados-Membros da União Europeia assinaram na Convenção Europeia de Direitos 

Humanos (CEDH) um tratado para defender os direitos humanos em toda a União Europeia, 

entre eles o direito ao respeito pela vida privada e familiar. Um primeiro esforço para a proteção 
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da privacidade e a necessidade de fluxo internacional de dados pessoais livre, veio da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 1980: Diretrizes 

para a Proteção da Privacidade e Fluxos Transfronteiriços de Dados Pessoais (Guidelines on the 

Protection of Privacy and Trans-border flows of Personal Data). Essas diretrizes foram 

formalizadas em 1981 pela Convenção para a Proteção de Indivíduos no que diz respeito ao 

Processamento Automático de Dados Pessoais, também conhecido como Tratado de 

Estrasburgo. 

Embora o desenvolvimento do comércio internacional e a necessidade de proteção 

continuassem, a necessidade de harmonização da lei europeia de privacidade foi sentida. Em 

1995, isso resultou na "Diretiva de Proteção de Dados"95/46/EC. 

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, proclamada em dezembro de 

2002, incluiu os princípios gerais estabelecidos na CEDH. A Carta refere-se explicitamente à 

proteção da privacidade e à proteção de dados pessoais como um direito fundamental. 

O Artigo 7º da CEDH refere-se ao respeito à vida privada e familiar e estabelece que 

toda pessoa tenha o direito à sua vida privada e familiar, sua casa e sua correspondência 

(EUROPEAN COMISSION, 2016). No artigo 8º, é abordada a proteção dos dados pessoais e 

que toda pessoa tenha direito à proteção dos dados pessoais a que lhe digam respeito, que esses 

dados devam ser tratados de forma justa para fins específicos e com base no consentimento da 

pessoa, em causa ou em qualquer outra base legítima estabelecida por lei e que todos tenham o 

direito de acessar os dados coletados sobre ele, e o direito de retificá-los e que o cumprimento 

destas regras está sujeito ao controle de uma autoridade independente (EUROPEAN 

COMISSION, 2016). 

Embora o progresso no processamento de dados tenha aumentado a cada ano, o 

comércio internacional foi prejudicado porque as regras e regulamentações nos Estados-

Membros, embora baseadas na Diretiva 95/46/EC, ainda eram bastante diversificadas. Após 

anos de discussão, finalmente (UE) 2016/679 o GDPR entrou em vigor em 25 de maio de 2016 

e foi aplicado integralmente a partir de 25 de maio de 2018, ao mesmo tempo que revoga a 

Diretiva 95/46/CE. O panorama atual evidencia o crescimento dessa tendência globalmente e 

mudanças significativas na legislação de inúmeros países estão fixando diretrizes claras, no 

sentido de mais privacidade e segurança de dados de pessoas naturais. 

No Brasil, esse movimento ganhou espaço, mas foram necessários oito anos de debates 

e redações legislativas, até que em agosto de 2018 o então presidente Michel Temer sancionou 

a LGPD (BRASIL, 2018). A lei entrou em vigor em agosto de 2020, porém com a publicação 



 22 

da lei 14.010, devido à pandemia do coronavírus, as sanções administrativas passarão a valer a 

partir do dia 1º de agosto de 2021. 

Inegavelmente, o principal marco histórico foi o lançamento do General Data 

Protection Regulation da União Europeia. Além de ter se tornado a principal legislação sobre 

proteção de dados do mundo, o GDPR influenciou fortemente a legislação brasileira. 

Escândalos como o da Cambridge Analytica e Facebook, suspeição sobre disseminação 

de fake news no Brexit e a suspeita de manipulação na eleição de Donald Trump, nos Estados 

Unidos, fizeram os alarmes soarem por toda a União Europeia. 

Na legislação brasileira, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso X, e 

o Código Civil brasileiro, em seu artigo 21, fundamentam a proteção à privacidade. Ambos os 

comandos jurídicos objetivam a defender dois aspectos: a vida privada da pessoa e o direito à 

privacidade. 

No entanto, esse conceito de privacidade e vida privada está superado. 

Tradicionalmente, o direito à privacidade está associado ao direito de ser deixado só 

(WARREN; BRANDEIS 1890). Mas, modernamente, pode-se afirmar que a privacidade 

evoluiu, de modo a incluir em seu conteúdo situações de tutela de dados sensíveis, de seu 

controle pelo titular e o respeito à liberdade das escolhas pessoais de caráter existencial. 

A LGPD surge, assim como o GDPR, da constatação que os dados pessoais são um 

ativo econômico valioso, um dado político perigoso e um bem jurídico importante a ser tutelado 

pela legislação. A Figura 1 representa uma linha do tempo com os principais marcos históricos 

relacionados a proteção de dados no Brasil e na Europa. 
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Figura 1 – Linha do tempo de privacidade de dados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.2 REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS (GDPR) 

 

O GDPR, legislação de proteção de dados pessoais europeia, considerado um dos 

dispositivos legais mais amplos acerca de privacidade de dados pessoais no mundo, visa a 
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proteger a privacidade de dados dos cidadãos europeus. Embora seja um dispositivo legal 

europeu, ele não se aplica apenas a empresas com sede na Europa, mas sim todas as empresas 

no mundo que efetuem o tratamento de dados pessoais de cidadãos europeus. É de extrema 

importância para empresas estrangeiras estarem adequadas ao GDPR para que seja possível 

efetuar negócios com a União Europeia. Neste capítulo, foram abordados os seguintes tópicos 

de acordo com a (EUROPEAN COMISSION, 2016): 

• Escopo material do GDPR 

O GDPR se aplica a dados pessoais de forma estruturada, desde sistemas de banco de 

dados totalmente automatizados até arquivos baseados em papel, como os arquivos médicos 

clássicos ainda usados em alguns hospitais. Existem algumas exceções. Em vez do GDPR, a 

Diretiva 2016/680 (ou seja, legislação nacional com base nesta diretiva) aplica-se a atividades 

relacionadas com a política externa e de segurança comum, pelo tratamento pelas autoridades 

competentes para efeitos de prevenção, investigação, detecção ou repressão de infrações penais 

ou a execução de sanções penais. O GDPR também não se aplica ao processamento de dados 

pessoais por uma pessoa física "no curso de uma atividade puramente pessoal ou doméstica". A 

explicação 18 refere-se a isso como atividades sem ligação com atividades profissionais ou 

comerciais, como correspondência pessoal e um livro de endereços que é mantido para esse fim, 

redes sociais e atividades online nesse contexto. 

•Escopo territorial do GDPR 

Qualquer tratamento de dados pessoais no contexto das atividades de um 

estabelecimento de um controlador ou de um processador na União deve ser efetuado em 

conformidade com o GDPR, independentemente do local em que no mundo se processe 

efetivamente. O GDPR também se aplica ao processamento relacionado ao comércio "a oferta 

de bens ou serviços" e ao "monitoramento do comportamento"de pessoas que estão na UE. Isso 

tem consequências de longo alcance. Por exemplo, o caso de uma empresa mexicana que 

processa dados pessoais de um cidadão brasileiro para uma compra on-line. Se esse cidadão 

argentino estiver visitando Frankfurt na Alemanha no momento da compra e a empresa 

mexicana souber que está oferecendo bens ou serviços para a União Europeia (porque eles 

enviaram os produtos para a Europa, por exemplo), esse processamento deverá estar sujeito ao 

GDPR. Finalmente, o GDPR se aplica ao processamento de dados pessoais por um controlador 

não estabelecido na União, mas "num local onde a lei do Estado-Membro se aplica por força do 

direito internacional público". A explicação 25 dá o exemplo da missão diplomática ou posto 

consular de um Estado-Membro. O mesmo se aplica ao processamento a bordo de navios 
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registrados em um Estado-Membro da UE, independentemente de onde quer que esteja no 

mundo. 

•Definições 

Nas primeiras explicações da GDPR, a definição de privacidade está explicitamente 

ligada à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A proteção das pessoas físicas em 

relação ao tratamento de dados pessoais é um direito fundamental. O Artigo 8º da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia estabelece que todas as pessoas tenham direito à 

proteção dos direitos fundamentais relativos a se dados pessoais. Os princípios e regras relativos 

à proteção das pessoas físicas em relação ao tratamento dos seus dados pessoais devem, qualquer 

que seja a sua nacionalidade ou residência, respeitar os seus direitos e as suas liberdades 

fundamentais, nomeadamente o direito à proteção de dados pessoais. Nesse sentido, o direito à 

proteção de dados pessoais é um meio de proteger os direitos e liberdades fundamentais das 

pessoas, entre eles a sua privacidade. 

•Privacidade 

De acordo com a European Comission (2016), a privacidade é o direito de que as 

pessoas físicas possuem relacionadas ao respeito a sua vida familiar, de sua residência ou 

correspondência. 

•Dados Pessoais para GDPR 

O Artigo 4º do GDPR define dados pessoais como: 

Dado pessoal é qualquer informação relativa a uma pessoa física identificada ou 

identificável (titular dos dados); uma pessoa física identificável é aquela que pode ser 

identificada, direta ou indiretamente, em particular por referência a um identificador 

como um nome, um número de identificação, dados de localização, um identificador 

online ou a um ou mais fatores específicos de identidade física, fisiológica, identidade 

genética, mental, econômica, cultural ou social daquela pessoa física (EUROPEAN 

COMISSION, 2016). 
 

Qualquer informação pode ser tomada literalmente. Inclui informações objetivas, como 

coisas que podem ser medidas, por exemplo, tipo sanguíneo ou tamanho do sapato. Também 

inclui informações subjetivas, ou seja, opiniões sobre uma pessoa como: "João é um ótimo 

carpinteiro”. Para que as informações sejam "dados pessoais", elas não precisam ser verdadeiras 

ou comprovadas, isto é, dados incorretos sobre uma pessoa ainda são dados pessoais. O conceito 

de dados pessoais não se limita a informações que possam ser consideradas prejudiciais à vida 

privada e familiar do indivíduo. Nem o meio em que a informação estiver contida é relevante: 

o conceito de dados pessoais inclui informações disponíveis sob qualquer forma: texto, figuras, 

gráficos, fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro meio possível. 
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•O que é Pessoa física para o GDPR? De acordo com o GDPR, uma pessoa física nada 

mais é que um ser humano, capaz de assumir suas obrigações e ter direitos e não se aplica a 

pessoas falecidas. Porém, como o GDPR é uma regulamentação que abrange toda a União 

Europeia e todos seus estados membros, cada um desses estados pode prever regras relativas ao 

tratamento de dados para pessoas falecidas e determinar se a elas serão ou não aplicadas. 

•Dados Pessoais Diretos 

Dados pessoais diretos são dados que podem ser atribuídos diretamente a um indivíduo 

específico sem o uso de informações adicionais. Por exemplo, a foto do indivíduo, seu DNA, a 

impressão digital. Os nomes podem ser dados pessoais diretos se forem muito raros, mas a 

maioria dos nomes não é considerada exclusiva e, portanto, não são dados pessoais diretos. Um 

título único, como "o atual presidente do Brasil", também é uma referência direta a um 

indivíduo, ou seja, dados pessoais diretos. 

•Dados Pessoais Indiretos 

Os dados pessoais indiretos são dados que podem estar ou poderão estar no futuro 

vinculados a um indivíduo específico usando informações adicionais. Por exemplo, a placa 

numérica de um carro é um dado pessoal indireto, porque é possível rastrear o carro até seu 

proprietário usando informações adicionais (nesse caso, as informações em um banco de dados 

eram as placas de matrícula relacionadas aos proprietários dos carros). O mesmo é válido para 

números exclusivos atribuídos a pessoas pelo governo (número de previdência social) ou por 

um provedor de serviços internet endereço IP
1
, que pode ser vinculado a um único indivíduo. O 

fato de nem todos os controladores poderem rastrear uma placa de carro, número de segurança 

social ou endereço IP 
1 

para o indivíduo associado é irrelevante. O fato de que isso seja possível 

faz com que sejam dados pessoais indiretos. Os nomes são dados pessoais indiretos, em que o 

nome é comum o suficiente para não apontar para uma pessoa específica. Para distinguir por 

exemplo o nome Pedro Freitas de outros indivíduos com esse nome, são necessárias informações 

adicionais, como residência e data de nascimento. 

•Dados Pessoais Pseudomizados 

A pseudonimização de dados é o processo de disfarçar identidades. O objetivo de tal 

processo é poder coletar dados adicionais relativos ao mesmo indivíduo sem ter que conhecer 

sua identidade. Um exemplo pode ser uma câmera registrando quantos carros únicos passam 

por uma ponte em uma estrada. O número da placa é dado pessoal indireto. O controlador então 

 
1 O termo IP (Internet Protocol) é um número identificador dado ao seu computador, ou roteador, ao conectar-se à 

rede 
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substituiria cada número de placa de licença por uma chave exclusiva (pseudônimo), mantendo 

uma tabela separada ligando cada chave à placa correspondente. O controlador pode então 

enviar esses dados sob pseudônimo para um processador, mantendo as chaves em um local 

seguro. De fato, os dados sob pseudônimo são uma espécie de dados pessoais indiretos, em que 

os dados adicionais necessários para identificar os indivíduos – “a chave" - só estão disponíveis 

para o controlador. O processo é reversível (desde que a chave exista), consequentemente, os 

dados sob pseudônimo de uma pessoa são considerados dados pessoais (a identificação ainda é 

tecnicamente possível). 

•Dados Pessoais Anonimizados 

O processo de anonimização de dados pessoais significa que nenhuma informação a 

partir da qual a pessoa a quem os dados se referem pode ser identificada de alguma maneira. 

Dados anonimizados de uma pessoa não são considerados dados pessoais no escopo do GDPR. 

Exemplo: para uma pesquisa de mercado sobre saúde e hábitos alimentares, um grupo 

selecionado de entrevistados é chamado e deles são coletados: nomes, números de telefone e e-

mail
2
, esses dados são conhecidos e mantidos em um banco de dados para o qual os titulares 

dos dados deram sua permissão, para serem chamados de tempos em tempos para colaborar com 

uma pesquisa. Nesta pesquisa específica sobre saúde e hábitos alimentares, os dados 

identificáveis são apagados após a coleta das informações necessárias para a pesquisa. Isto 

significa que os resultados não podem ser vinculados aos indivíduos. Apenas informações como: 

masculino e feminino e faixa etária estão vinculadas às informações sobre hábitos. Em outras 

palavras, os dados deixados após a pesquisa são anonimizados, porque não podem ser 

vinculados de nenhuma maneira aos próprios indivíduos. 

•Dados Pessoais Especiais 

A GDPR distingue várias categorias de dados pessoais que merecem um tratamento 

especial. As categorias de dados pessoais especiais são: dados que revelam origem racial ou 

étnica; dados que revelam opiniões políticas; dados que revelam crenças religiosas ou 

filosóficas; dados que revelam adesão sindical; dados genéticos; dados biométricos processados 

com a finalidade de identificar unicamente uma pessoa física; dados relativos à saúde; dados 

relativos à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa singular. É proibido processar dados 

pessoais especiais, exceto nos casos explicitamente mencionados no Artigo 9º do GDPR. 

 
2 E-mail ou correio eletrônico, é um sistema de comunicação baseado no envio e recebimento de mensagens 

eletrônicas através de computadores pela Internet. 
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• Processamento no que diz respeito ao GDPR, os dados de processamento são sempre 

considerados como o processamento de dados pessoais. O GDPR não se aplica ao 

processamento de quaisquer outros dados.  

Assim sendo, a definição de processamento é muito ampla, conforme o GDPR, seria 

qualquer operação ou conjunto de operações que são efetuadas nos dados pessoais ou no 

conjunto destes, por meios automatizados ou não, tais como coleta, organização, registro, 

estruturação, armazenamento, adaptação, alteração, recuperação, consulta, utilização, 

divulgação por transmissão, disseminação, alinhamento ou combinação, restrição, apagamento 

ou distribuição (EUROPA, 2016). 

Na verdade, é difícil pensar em algo que possa ser feito com dados pessoais, mas não 

estaria contido na definição. Mesmo fazer um backup de um servidor contendo dados pessoais 

seria considerado um tipo de armazenamento, incluído na definição. 

 

2.3 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) 

 

Este capítulo é focado na fundamentação teórica da LGPD, tentando cobrir as partes 

mais importantes da legislação. No Brasil, foram oito anos de discursão até chegar na aprovação 

da LGPD, que é inspirada em outras legislações como o GDPR e a CCPA. A LGPD foi 

sancionada em 14 de agosto de 2018 e da mesma forma que a GDPR, visa garantir maior 

controle dos cidadãos sobre suas informações pessoais (REUTERS, 2019). Para que seja 

possível entender mais claramente o que é esta legislação, o próximo paragrafo explica e coloca 

alguns exemplos em que esta lei é aplicada no dia a dia dos cidadãos. De acordo com a SERPRO 

(2020), quando um empresário ou um gestor público administra folhas de pagamentos, ele está 

efetuando o tratamento de dados pessoais. A ação de um lojista ao enviar promoções por correio 

ou e-mail
 
também é considerado um tratamento de dados pessoais. O mesmo vale para quando 

se faz gravações em vídeo do movimento nos corredores de um shopping, ou quando um 

supermercado ou farmácia captura os dados dos clientes ao efetuar uma compra. E por fim 

quando uma loja virtual armazena os endereços IP de seus clientes ainda é considerado um 

tratamento de dados pessoais. Ainda segundo a SERPRO (2020), diversos outros exemplos 

poderiam ser citados, todavia já é possível ter uma noção e perceber que o tratamento de dados 

ocorre a todo momento. O mais importante é que todos os processos de tratamento dos dados 

devem possuir como fim servir as pessoas. 
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Objetivo da LGPD 

De acordo com o artigo 1º da lei 13.709, o objetivo da LGPD é garantir a proteção dos 

direitos fundamentais de liberdade, privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade 

dos cidadãos brasileiros (BRASIL, 2018). 

Fundamentos da LGPD 

O artigo 2º da lei 13.709, cita que a disciplina da proteção de dados pessoais possui os 

diversos fundamentos. Com objetivo de exemplificar melhor esses fundamentos, o Quadro 1 foi 

desenvolvido. 

 

Quadro 1 – Fundamentos da LGPD 

1 Respeito a privacidade. 

2 Autodeterminação Informativa. 

3 Liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. 

4 Inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. 

5 Desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. 

6 A livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. 

6 Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da 

cidadania pelas pessoas naturais. 

Fonte: Adaptado de Brasil (2018). 

 

Para entender o funcionamento da LGPD, é importante saber o que é um dado pessoal, 

dado pessoal sensível, dado anonimizado, quem é o titular dos dados, o que é considerado um 

tratamento de dados, consentimento, bloqueio, eliminação, controlador, operador, encarregado, 

agentes de tratamento e por fim quem é a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). O 

Quadro 2 mostra quais são estes principais conceitos. 
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Quadro 2 – Principais conceitos da LGPD 

Dado Pessoal 

Segundo o Artigo 5º da Lei n o 13.709 de 14 de agosto de 2018, pode ser 

considerado um dado pessoal qualquer informação relacionada a uma 

pessoa natural (física) que possa ser identificada a partir dos dados 

coletados. É um conceito central da LGPD, que busca proteger a 

privacidade dos titulares de dados pessoais que sejam objeto de tratamento 

(BRASIL, 2018). 

Dado Pessoal Sensível 

O Artigo 5º da Lei n o 13.709 de 14 de agosto de 2018, afirma que um dado 

pessoal sensível é uma informação sobre origem racial ou étnica, convicção 

religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter 

religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, 

dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural 

(BRASIL, 2018). 

Dado Anonimizado 

Para o Artigo 5º da Lei n o 13.709 de 14 de agosto de 2018, um dado 

anonimizado é um dado relativo a titular que não possa ser identificado, 

considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na 

ocasião de seu tratamento (BRASIL, 2018). 

Titular 

De acordo com o Artigo 5º da Lei n o 13.709 de 14 de agosto de 2018, 

titular é uma pessoa natural (física) a quem se referem os dados pessoais 

que são objeto de tratamento (BRASIL, 2018). 

Tratamento 

O Artigo 5º da Lei n o 13.709 de 14 de agosto de 2018 cita ainda que o 

tratamento dos dados é toda operação realizada com dados pessoais, como 

coleta, utilização, processamento, armazenamento e eliminação (BRASIL, 

2018). 

Consentimento 

Consentimento, segundo o Artigo 5º da Lei n o 13.709 de 

14 de agosto de 2018, é uma manifestação livre, informada e inequívoca 

pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para 

uma finalidade determinada (BRASIL, 2018). 

Controlador 

Um controlador, segundo Artigo 5º da Lei n o 13.709 de 14 de agosto de 

2018, é uma pessoa natural ou jurídica a quem competem as decisões 

referentes ao tratamento de dados pessoais (BRASIL, 2018). 

Operador 

Operador segundo Artigo 5º da Lei n o 13.709 de 14 de agosto de 2018 é 

uma pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento de dados pessoais 

em nome do controlador (BRASIL, 2018). 

Encarregado 

Encarregado, segundo o Artigo 5º da Lei n o 13.709 de 14 de agosto de 

2018, é uma pessoa natural que serve de canal de comunicação entre o 

controlador, titulares e a ANPD (BRASIL, 2018). 

Agentes de Tratamento 

Segundo o Artigo 5º da Lei n o 13.709 de 14 de agosto de 2018, os agentes 

de tratamento de dados são considerados o controlador e o operador 

(BRASIL, 2018). 

Fonte: Adaptado de Brasil (2018). 

 

Controlador e operador de dados pessoais no escopo da LGPD 

A figura do Controlador, ou Encarregado de Dados é definida no Artigo 5º da Lei nº 

13.709 de 14 de agosto de 2018 como: “pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, 

a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais” (BRASIL, 2018). Já 

o operador é uma “pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 

tratamento de dados pessoais em nome do controlador” (BRASIL, 2018). 

Tratamento de dados pessoais na LGPD 
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Para a LGPD, independente de ser uma pessoa, ou uma empresa, de ser um ente privado 

ou público, todo aquele que tratar com dados pessoais, terá de designar uma pessoa dentro da 

corporação que responderá pelas decisões que forem tomadas em relação ao tratamento de dados 

de pessoas naturais, neste caso um encarregado de dados (BRASIL, 2018). 

A LGPD efetua um tratamento diferenciado entre empresas privadas e públicas, 

aumentando os procedimentos e responsabilidades do Poder Público, com relação ao privado, 

além de determinar que dados ligados à Segurança Pública, Defesa Nacional, Segurança do 

Estado e Atividades de repressão de infrações penais só podem ser processados pelo setor 

público, ou pelo setor privado sob tutela de empresa pública. Nessa hipótese, os dados não 

podem ser tratados integralmente pela mesma empresa privada tutelada, devendo ser dividido o 

seu processamento. Também há equiparação de determinados empreendimentos privados com 

empresas públicas, como por exemplo os serviços notariais e de registro. Essas atividades são 

privadas, mas exercidas por delegação do Poder Público. Por conta disso, de acordo com o artigo 

23 da Lei n o 13.709 de 14 de agosto de 2018, a LGPD trata cartórios como empresas públicas, 

para fins de cumprimento da legislação (BRASIL, 2018). 

Relação entre controlador, operador e encarregado de dados pessoais no escopo 

da LGPD: 

O controlador e o operador são obrigados a manter registro das operações de tratamento 

que realizaram, apontando finalidade, tempo de processamento, prazo, segurança, sigilo e 

privacidade, consentimento dado, ou hipóteses de exclusão de consentimento. Os artigos 7º e 

23º da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, estipulam que esse registro será especialmente 

importante, quando o processamento se der pelo legítimo interesse do Controlador, hipótese de 

dispensa de consentimento (BRASIL, 2018). Também é obrigação do controlador segundo o 

artigo 10º da LGPD, elaborar relatório de impacto à proteção de dados pessoais, guardados os 

segredos industriais e comerciais (BRASIL, 2018). Esse relatório poderá ser requisitado a 

qualquer tempo pela ANPD (BRASIL, 2018). O artigo 10º da LGPD determina uma relação de 

hierarquia entre o controlador e o operador, atribuindo ao primeiro a auditoria dos 

procedimentos do operador, determinados pelo controlador (BRASIL, 2018). 

O operador deverá tratar os dados apenas quando o controlador solicitar, cabendo a este 

último verificar se as instruções foram seguidas e se o operador cumpriu o restante das normas 

sobre a matéria. Ou seja, a responsabilidade pelo cumprimento da LGPD é do controlador, não 

do operador (BRASIL, 2018). 

De acordo com o artigo 40º da Lei n o 13.709, de 14 de agosto de 2018, a ANPD poderá 

dispor sobre os padrões de interoperabilidade dos dados, formatos que possam ser lidos e 
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utilizados em diversas plataformas, livre acesso aos dados e segurança e o tempo de guarda dos 

registros. E por último, artigo 41º da Lei n o 13.709 de 14 de agosto de 2018 determina que o 

controlador deva indicar o encarregado de dados, que irá fazer a interface com o público em 

geral, com a ANPD e com funcionários e fornecedores de sua empresa (BRASIL, 2018). 

Também cabe ao controlador, segundo os artigos 18º e 20º da LGPD, o ônus da prova 

de que o consentimento do titular foi obtido nos termos da lei, bem como comunicar-lhe 

mudança de finalidade no tratamento de dados. A identificação de quem é o controlador de 

dados deve ser clara e disponível ao titular, com ampla divulgação. O controlador também é 

responsável pelo cumprimento dos direitos do titular (BRASIL, 2018). O controlador e o 

operador de processamento de dados, em conjunto, formam os agentes de tratamento. A LGPD 

não veda a terceirização da atividade de operador de dados, mas estabelece que nos casos de 

agentes públicos, determinada classe de dados só pode ser processada por ente privado sob tutela 

do ente público (BRASIL, 2018). 

Para ilustrar como funciona o fluxo de comunicação entre os principais atores no 

escopo da LGPD, sendo eles: titular dos dados; controlador; operador; encarregado e ANPD a 

Figura 2 foi desenvolvida. 

Figura 2 – Fluxo de comunicação da LGPD 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 



 33 

 

Tratamento dos Dados Pessoais 

Toda operação com dados pessoais é considerada um tratamento e de acordo com o 

Artigo 5º da Lei n o 13.709 de 14 de agosto de 2018, na qual os dados pessoais somente poderão 

ser tratados em uma das seguintes hipóteses: mediante consentimento do titular; para 

cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador; para execução de políticas 

públicas pela administração pública; para realização de estudos por órgãos de pesquisa; quando 

necessário para execução de contrato ou procedimentos preliminares a um contrato do qual seja 

parte o titular, a pedido do titular; para o exercício regular de direitos em processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais; para proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de 

terceiro; para tutela da saúde, com procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou 

por entidades sanitárias; quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador 

ou de terceiro, salvo quando prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que 

exijam a proteção de seus dados pessoais; para proteção do crédito (BRASIL, 2018). 

Direito dos Titulares 

De acordo com o artigo 17º da Lei n o 13.709 de 14 de agosto de 2018, toda pessoa 

natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos 

fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade. Para ilustrar os principais direitos 

dos titulares foi desenvolvido um mapa conceitual apresentado na Figura 3 (BRASIL, 2018). 

 

Figura 3 – Direito dos titulares 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador.   
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2.4 FRAMEWORKS DE PROTEÇÃO E PRIVACIDADE DE DADOS 

 

De acordo com Cambridge Dictionary (2020), framework é uma estrutura que serve de 

suporte em torno da qual algo pode ser construído. Já para o Macmillan Dictionary (2020), um 

Framework serve para juntar princípios e ideias, que devem ser utilizados quando se está 

formando decisões e julgamentos. E para Crossan, Lane e White (1999), um framework define 

o território e é um passo mais próximo em direção à teoria. Ainda segundo Crossan, Lane e 

White (1999), um bom framework, primeiramente precisa identificar um fenômeno de interesse, 

na sequencia, suas premissas chaves ou pressupostos devem ser determinados e por último as 

relações entre os elementos que necessitam ser descritos. 

Kinceler (2013) cita em sua tese diversos tipos de framework, entre eles: conceituais 

durante a análise; framework de design durante a fase de projeto; framework de software durante 

a fase de implementação de um software. O que esses diferentes frameworks apresentam em 

comum é o suporte que oferecem, integrando de forma contínua as diferentes atividades do 

processo de modelagem e desenvolvimento de sistemas. Ainda segundo a autora, os principais 

são: 

•framework conceitual: ajuda a identificar itens de relevância e interesse no domínio 

da aplicação, apresentando um formato visual do futuro sistema. 

•framework de projeto: ajuda a transformar o modelo do domínio de aplicação em um 

projeto técnico de um sistema computacional, apresentando um conjunto de padrões ou um 

estilo de arquitetura. 

•framework de software: são usados para construir e implementar um sistema 

computacional, de pequena ou média escala, para serviços genéricos ou específicos a um 

domínio. 

Este estudo aborda um framework conceitual, que será aplicado a uma empresa de 

maneira a validar sua eficácia e para que posteriormente possa ser reutilizado por outras 

empresas para identificar o seu nível de maturidade com relação a LGPD. Para entender melhor 

sobre frameworks existentes de proteção e privacidade de dados foram selecionados quinze 

trabalhos para leitura integral, entre eles os artigos de Lieshout e Emmert (2018), Kulesza 

(2014), Goncalves e Correia (2019), Povse (2018), Kingston (2017), Henriksen-Bulmer, Faily 

e Jeary (2019), Carcary2019a, Seerden, Salmela e Rutkowski (2018), Vemou e Karyda (2019), 

Bonatti e Kirrane (2019), Di Martino et al. (2020), Coles, Faily e Ki-Aries (2018), Poritskiy, 

Oliveira e Almeida (2019), Vemou e Karyda (2019), Carcary, Doherty e Conway (2019b), que 

foram utilizados como principal base para desenvolver o questionário disponibilizado para 



 35 

 

empresas do setor químico brasileiro com intuito de identificar seu nível de adequação com a 

LGPD. Com o resultado do questionário, conhecimento adquirido através destes autores, das 

legislações e de outros documentos encontrados através de uma busca exploratória foi possível 

desenvolver o framework proposto. 

Todos os trabalhos selecionados possuem abordagem de proteção e privacidade de 

dados pessoais, porém possuem conceitos diferentes. O trabalho de Lieshout e Van (2018), por 

exemplo, propõe um framework com sete princípios da privacidade dos dados pessoais 

conforme abaixo listados: 

•Responsabilidade das empresas com dados pessoais de titulares processados: O autor 

propõe a utilização da ferramenta Privacy Maturity Model (PPM) com o objetivo de descobrir 

se a empresa em questão está madura em relação a privacidade de dados. 

•Ciência do titular pelas operações que estão sendo feitas com seus dados pessoais: 

segundo o autor as empresas precisam ser transparentes com o titular dos dados e mantê-los 

cientes sobre operações que estão sendo efetuadas com seus dados. 

•Manuseio seguro dos dados: neste quesito o autor informa que é preciso garantir que 

os dados sejam manuseados de forma segura, utilizando técnicas como criptografia, 

processamento e acesso seguro aos dados. 

•Gestão de riscos: o autor comenta que o Data Protection Impact Assessment (DPIA) 

e as medidas de proteção de dados por padrão e por desenho (Privacy by Design and by Default) 

da GDPR, são medidas necessárias para mitigação de riscos visando torna-los gerenciáveis. 

•Direito de permanecer anônimo: o conhecimento ético em implicações de longo prazo 

é relacionado à dignidade humana no exercício da autonomia e de definir seu próprio destino e 

os riscos identificados em um DPIA são basicamente os riscos que possam ferir estes direitos e 

liberdades como por exemplo o direito de permanecer anônimo. 

•Custo-benefício do processamento de dados responsável: normalmente a privacidade 

e a proteção de dados são vistas como fatores de custo através da implementação de medidas de 

segurança, sistemas precisam ser adaptados, pessoal precisa ser treinado e procedimentos 

precisam ser implementados e mantidos. Especialmente em pequenas empresas, que 

normalmente não possuem pessoal interno suficiente para tratar estes assuntos é necessário 

terceirizar estes serviços o que o torna ainda mais custoso. Identificar o custo-benefício é difícil, 

sendo que o custo é facilmente mensurável em valor monetário, já o benefício pode ser que em 

caso de vazamento de dados pessoais a empresa não sofra com a perda de reputação, embora 

isso possa levar uma empresa à falência, é extremante difícil de se mensurar. 
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•Transparência: por fim, o autor menciona que a transparência pode ser conectada à 

confiança que os clientes possuem na empresa, por saber exatamente o que ela está fazendo com 

suas informações. Estudos apontam uma relação positiva entre a transparência e os hábitos de 

compra. 

Os autores Goncalves e Correia (2019) trazem uma visão mais focada nos impactos 

que o GDPR pode trazer a operação das empresas. Os autores buscaram estudar uma forma de 

aplicar o GDPR nas organizações sem colocar em risco sua operação dinâmica. Isso se dá por 

meio de um gerenciamento eficiente da privacidade dos dados utilizando controles fortes sem 

afetar a maleabilidade que as pessoas trabalham nas organizações. Para isso, eles propuseram 

uma matriz para gestão de riscos com o propósito de limitação, que permite a organização 

comparar a compatibilidade entre dois serviços e decidir se o novo serviço está de acordo com 

o GDPR. A Figura 4 ilustra matriz de compatibilidade de riscos proposta pelos autores. 

 

Figura 4 – Matriz de compatibilidade de riscos 

 
Fonte: Gonçalves e Correia (2019). 

 

Kingston (2017) acredita que a utilização do GDPR pode aumentar significativamente 

os riscos comerciais. Ainda para Kingston (2017) a inteligêcia artificial pode ajudar a mitigar 

esses riscos, através do apoio nas avaliações de riscos, monitoramento e verificação de 

conformidade, no conhecimento das melhores práticas, economia de tempo na disponibilidade 

de aconselhamento. O Autor, propõe ainda a utilização de inteligência artificial para tarefas de 

monitoria e afirma que elas são mais eficazes que sistemas tradicionais baseados em regras. Os 

sistemas baseados em conformidade exigem o seguimento de regras bem documentadas e a 

posse de razões explícitas para faze-lo ou não. Portanto, a utilização de soluções de inteligência 
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artificial pode ter um papel importante, e ajudar na adequação com as novas leis de privacidade 

de dados pessoais. 

Povse (2018) verificou que para minimizar os riscos de proteção e privacidade de 

dados, treinar os colaboradores de uma empresa é imprescindível e para o autor a utilização de 

jogos como forma de capacitação pode ajudar no combate aos ciberataques. Com colaboradores 

capacitados as empresas podem obter resultados benéficos em relação à segurança da 

informação e privacidade de dados pessoais. O autor sugere ainda a escolha de um treinador 

externo, uma análise de impacto a privacidade e que seja escolhido um encarregado de dados 

para que as empresas possam efetuar estes treinamentos. O Quadro 3 representa os desafios do 

processamento de dados pessoais dos funcionários. 

 

Quadro 3 – Desafios do processamento de dados pessoais dos funcionários 

1 Legalidade do processamento. 

2 Necessidade do processamento. 

3 Deveres de notificação e direito a ser informado. 

4 Escolher um processador de dados apropriado. 

5 Efetuar uma analise de impacto a privacidade. 

6 Escolher um encarregado de dados. 

Fonte: Adaptado de Povse (2018). 
 

Henriksen-Bulmer, Faily e Jeary (2019) apresentam um estudo de caso e a aplicação 

de um DPIA em uma instituição de caridade. Em seu trabalho, o principal resultado foi o 

desenvolvimento de um framework chamado “DPIA data Wheel” conforme Figura 5, ou seja, 

uma maneira eficaz de como conduzir um DPIA em uma organização não se limitando apenas 

a sua utilização em instituições de caridade, podendo ajudar pequenas e médias empresas a se 

manterem atualizadas em relação a privacidade de dados. 

Figura 5 – DPIA Data Wheel 

 
Fonte: Henriksen-Bulmer, Faily e Jeary (2019). 
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Carcary, Doherty e Conway (2019a), em seu artigo, afirmam que a capacidade dos 

sistemas de gerenciamento de segurança da informação é definida como uma abordagem para 

gerenciar políticas e controles para garantir segurança, confiabilidade, disponibilidade e 

integridade da informação. Os autores propuseram um framework conceitual dividido em quatro 

áreas: governança (A), segurança técnica (B), administração segura dos dados (C) e 

gerenciamento da continuidade dos negócios (D).  

Essas áreas foram subdivididas em 17 subcategorias ou blocos de construção de 

capacidade. Em seu outro artigo, Carcary, Doherty e Conway (2019b) apresentam de forma 

estruturada um framework para diagnóstico de como as empresas estão em relação à privacidade 

de dados pessoais e com o GDPR, além de servir como um mapa para que as organizações 

fiquem de acordo com a lei. 

Seerden, Salmela e Rutkowski (2018) identificaram, através de um estudo múltiplo de 

caso aplicado em nove organizações representadas pelas letras de A a I, uma série de ações que 

as organizações precisam tomar para se preparar para o GDPR. Em seu trabalho, foi feita uma 

análise de situação relacionada a medidas de privacidade, na qual é possível identificar em quais 

ações cada uma das empresas está situada. Uma outra pesquisa efetuada pelos autores nas 

empresas estudadas realizou um levantamento para identificar as ações que as empresas estão 

tomando para se adequar ao processamento de dados. Outro ponto ainda tratado pelos autores é 

o desenvolvimento e melhorias do controle de governança. 

Embora o artigo de Bonatti e Kirrane (2019) possua como principal foco o 

relacionamento entre Analytics e Big Data com o GDPR, foi possível identificar algumas 

informações muito relevantes a este trabalho. Os autores salientam que leis de privacidade, 

como o GDPR, permitem apenas que a exploração analítica de dados seja efetuada apenas 

utilizando dados anonimizados. Embora isso seja possível, as técnicas de anonimização atuais 

não conseguem garantir os resultados que atendem os requisitos do GDPR. Um outro ponto a 

ser levado em consideração é que dados anonimizados nem sempre possuem a mesma utilidade 

e em alguns casos é melhor requerer o consentimento do titular como uma base legal para o 

processamento do que anonimizá-los. 

Di Martino et al. (2020) desenvolveram um protótipo para a condução de um DPIA de 

forma automatizada utilizando inteligencia artificial, que é parte fundamental de um 

levantamento de privacidade de dados. Para atingir o objetivo os autores montaram um protótipo 

utilizando dados de recursos humanos e de acordo com os princípios do GDPR e seus riscos. 
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Para que seja possível identificar o nível de risco uma pontuação foi definida considerando 

baixo, médio e alto risco. 

Coles, Faily e Ki-Aries (2018), por sua vez, propuseram em seu artigo a condução de 

um DPIA através da utilização do IRIS (Integrando Requisitos e Segurança da Informação), que 

é um framework de processos para projetar software utilizável e seguro. Para os autores, este 

framework é complementado com a utilização de uma plataforma de código aberto CAIRIS 

(Integração Assistida por Computador de Requisitos e Segurança da Informação) que pode ser 

usado com um processo IRIS. O autor comenta ainda que embora o IRIS não tenha sido 

inicialmente projetado com a privacidade em mente, a estrutura ilustra como as técnicas de 

engenharia de segurança, usabilidade e requisitos usadas com freqüência podem ser 

orquestradas como processos suportados por ferramentas. 

Vemou e Karyda (2019) propuseram um esquema organizacional para condução de 

uma análise de impacto a privacidade Privacy Impact Assesment (PIA), e neste modelo eles 

definem o papel e as interações entre os stakeholders de um projeto. 

Já o artigo de Poritskiy, Oliveira e Almeida (2019) não trata apenas da condução de um 

DPIA ou PIA e sim aplicaram um questionário de 30 perguntas em empresas portuguesas para 

explorar os benefícios e os desafios que as empresas que operam no setor de tecnologia da 

informação e comunicação (TIC) experimentaram na aplicação da GDPR. Além disso, este 

estudo tem como objetivo explorar se os benefícios e desafios enfrentados por essas empresas 

foram diferentes, considerando sua dimensão e o estado de implementação do regulamento. 

Embora o autor tenha desenvolvido um artigo que possa complementar muito o escopo deste 

trabalho, não foi possível encontrar uma cópia completa para leitura. 

Vemou e Karyda (2019) apontam em seu artigo a dificuldade que as organizações e os 

consultores de privacidade de dados possuem para uma implementação de sucesso de uma 

política de privacidade de dados. Através desses autores foi possível observar que existem 

diversas abordagens, mas todas possuem o mesmo objetivo que é garantir a proteção e a 

privacidade dos dados pessoais dos cidadãos, independentemente de sua nacionalidade. 

Além de todos estes trabalhos, através da busca exploratória, foram encontrados outros 

artigos, teses, dissertações e sites que abordam o assunto de proteção e privacidades de dados e 

alguns deles foram utilizados. Com base nessas pesquisas, o capítulo estado da arte foi 

desenvolvido. 

Com o intuito de facilitar na identificação dessas leis ao redor do mundo, a DLA Piper, 

uma empresa global de advocacia, disponibiliza em seu site uma ferramenta para consultar as 

leis de privacidade vigentes ao redor do mundo. Nessa ferramenta, é possível comparar as leis 
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de privacidade de diferentes países, sua autoridade, seus encarregados de dados (DPOs), sua 

forma de coleta e processamento, como funciona o processo de transferência de dados entre 

diferentes países e notificação de vazamento. A Figura 6 ilustra o mapa gerado pela ferramenta 

e através de uma escala de cores é possível identificar as regiões com leis mais rígidas e brandas 

(DLA PIPER, 2020). 

 

Figura 6 - Leis de privacidade de dados no mundo 

 
Fonte: DLA Piper (2020). 

 

Considerações Finais do Capítulo 

Neste capítulo, foi possível concluir, que um framework pode servir como um suporte 

para a construção de algo, além de ajudar a juntar princípios e ideias. Foi possível também 

identificar que existem diversos tipos de frameworks de acordo com cada fase, sendo os 

principais: conceitual durante a fase de análise apresentando de forma visual um futuro produto 

ou sistema; de design durante a fase de projeto que ajuda a transformar o modelo conceitual em 

um modelo técnico e de software durante a fase de implementação de um software. 

Além de desmistificar o que é um framework este capítulo buscou levantar os principais 

artigos e frameworks que abordam o conceito de proteção e privacidade de dados. 

Com o artigo de Lieshout e Van (2018), os autores abordam, em seu framework, 7 

tópicos que segundo os autores são essenciais para proteção e privacidade de dados, sendo estes: 

responsabilidade das empresas com os dados pessoais dos titulares processados ; o manuseio 

seguro dos dados pessoais através de técnicas como criptografia; a gestão de riscos utilizando 

técnicas como DPIA no GDPR e AIPD na LGPD, com objetivo de tornar os dados pessoais 
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gerenciáveis; direito do titular dos dados de permanecer anônimo; o custo-benefício de um 

processamento de dados responsável, que pode evitar multas e perda de reputação a empresa; 

por fim a transparência que pode ser conectada a confiança de seus clientes, por saber 

exatamente o que a empresa está fazendo com seus dados. 

Carcary, Doherty e Conway (2019a) cogitam um modelo de framework conceitual para 

segurança da informação dividido em quatro áreas sendo estas: governança; segurança técnica; 

administração segura dos dados; gerenciamento da continuidade dos negócios. Em outro artigo, 

Carcary, Doherty e Conway (2019b) propõem um framework para identificar o nível de 

maturidade das organizações em relação ao GDPR. 

Poritskiy, Oliveira e Almeida (2019) não abrangem todo processo em seu framework, 

mas apresentam a aplicação de um questionário para explorar os benefícios e os desafios que as 

empresas que operam no setor de TIC experimentaram na aplicação da proteção de dados 

europeia. 

Goncalves e Correia (2019) se preocuparam em encontrar uma forma de aplicar o 

GDPR nas empresas, causando o mínimo de impacto as operações dinâmicas da empresa e com 

isto propuseram uma matriz, que os autores chamam de matriz de compatibilidade de riscos, em 

que buscam efetuar a comparação entre dois serviços e com isto determinar se o novo serviço 

está de acordo com a lei. 

Outros autores como Coles, Faily e Ki-Aries (2018) abordam em seus artigos itens mais 

específicos, porém de extrema importância como por exemplo a condução de um DPIA, neste 

caso utilizando um framework existente e uma ferramenta gratuita muito utilizada para 

desenvolvimento de softwares seguros. Vemou e Karyda (2019) apresentam uma outra face da 

condução de um PIA através da definição do papel dos stakeholders de um projeto. Henriksen-

Bulmer, Faily e Jeary (2019) propõem a utilização de um framework para condução de uma 

DPIA validado em uma instituição de caridade, mas que pode ser expandido a pequenas e 

médias empresas para condução de um DPIA. 

Kingston (2017) aborda ainda conceitos de inteligência artificial de forma a guiar as 

empresas na adequação e monitoria a GDPR, removendo tecnologias tradicionais baseadas em 

regra e cantando assim maior eficácia na adequação. Acrescentando, Di Martino et al. (2020) 

desenvolveram um protótipo utilizando inteligência artificial para condução de um DPIA. 

Seerden, Salmela e Rutkowski (2018), através de um estudo de múltiplos casos, 

apresentam uma série de ações que as empresas precisam para ficar de acordo com a LGPD. 

Uma outra abordagem importante acontece no trabalho de Bonatti e Kirrane (2019), em que os 

autores levantam a questão relacionada à animização de dados e a sua utilidade após o processo. 
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Povse (2018), em seu artigo aborda, a preocupação da utilização de jogos para 

capacitação de equipes em relação a proteção e privacidade de dados, pois esta atividade pode 

ser intrusiva e expor dados importantes dos colaboradores. 
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3 METODOLOGIA 

 

Conforme explicitam Lakatos e Marconi (2003), pode-se dizer que pesquisa é um 

procedimento científico e detalhista, que possibilita novas descobertas que levam à reflexão. 

Nesse contexto, fica claro que com a pesquisa é possível por meio de conhecimentos prévios 

fazer novas descobertas. O mais preocupante, contudo, é constatar que o processo de pesquisa 

pode ser difícil devido a sua estrutura sistêmica. 

Para Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa aplicada visa a estudar determinado 

problema relativo ao conhecimento científico ou, ainda, a sua aplicabilidade. Devido aos fins 

do estudo de um grupo específico com aplicação prática, esta pesquisa se enquadra como um 

estudo de caso. 

Conforme verificado por Gil (2008), a pesquisa exploratória possui como objetivo 

obter uma visão geral e ampla a respeito de um tema específico e com isso delimitá-lo, além de 

trazer ao pesquisador uma maior familiaridade com o problema. Este tipo de pesquisa possui 

como principal base as fontes literárias. A pesquisa descritiva, por sua vez, trata-se 

inegavelmente de que sua busca é aprofundada por conteúdo dentro de um tema específico. 

Assim, reveste-se de particular importância sua utilização para identificar através de técnicas 

como coleta de dados utilizando questionários para descrever as necessidades de um 

determinado público. "As pesquisas descritivas são juntamente com as exploratórias, as que 

habitualmente habilitam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática" (GIL, 

2008). 

Para que seja possível atingir o objetivo deste estudo de maneira mais eficaz, a pesquisa 

está sendo classificada de forma exploratória e descritiva. Observa-se que ela é classificada 

desta forma devido ao fato de utilizar como base livros, artigos científicos, teses, dissertações, 

questionário e um estudo de caso, para que fosse possível descrever todo o processo. 

Pode-se dizer que forma de abordagem quantitativa é aquela que faz uso de 

instrumentos de pesquisa para análise dos dados obtidos. Nesse contexto, para Gil (2008) fica 

claro que a abordagem qualitativa diferente da quantitativa depende muito da habilidade e estilo 

do pesquisador. O mais preocupante, contudo, é constatar que na abordagem qualitativa não 

existem fórmulas e receitas de como deve ser conduzida a pesquisa. Esta pesquisa possui uma 

abordagem mista devido à utilização de questionários com perguntas fechadas para coleta de 

dados. O método de análise escolhido foi hipotético-dedutivo devido à pesquisa girar em torno 

de uma hipótese e problema. 
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Conforme bem nos assegura Lakatos e Marconi (2003), é possível afirmar que o 

levantamento bibliográfico se dá com base na utilização de fontes provenientes de toda a 

literatura. Neste contexto, fica claro que para um levantamento a limitação do conteúdo para 

uma pesquisa é imprescindível. Não é exagero afirmar que além do levantamento bibliográfico, 

agregar técnicas como estudo de caso e a utilização de questionários são imprescindíveis para 

uma pesquisa bem-sucedida. 

Esta pesquisa possui como procedimentos de coleta questionários, fontes de sites, 

livros, artigos científicos, teses, dissertações, publicações e estudos de órgãos oficiais, 

legislações e regulamentações nacionais e internacionais. Neste caso a pesquisa utiliza todos 

os métodos citados no parágrafo anterior para geração de um novo conhecimento, que irá 

agregar a comunidade científica. 

Para coleta de dados, são utilizados questionários com perguntas fechadas, a fim de 

obter o nível de maturidade das empresas estudadas em relação à LGPD. Esses dados estão 

sendo captados utilizando um questionário padronizado com dados obtidos através do estudo 

bibliográfico e para posterior análise das informações obtidas. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2003, p. 159), os principais tipos de documentos 

são: 

a)Fontes Primárias - dados históricos, bibliográficos e estatísticos; informações, 

pesquisas e material cartográfico; arquivos oficiais e particulares; registros em geral; 

documentação pessoal (diários, memórias, autobiografias); correspondência pública 

ou privada etc. 
b)Fontes Secundárias - imprensa em geral e obras literárias. 

 

Para realização deste estudo, primeiramente estão sendo utilizadas fontes secundárias, 

ou seja, dados que já foram previamente estudados e publicados em bases científicas. Com o 

resultado da pesquisa bibliográfica, foi desenvolvido um questionário que é caracterizado como 

fonte primária, visto que através de seus resultados estão sendo obtidas informações ainda não 

estudadas. 

Este trabalho teve início com uma pesquisa em bases científicas utilizando o método 

de revisão sistemática desenvolvido por Ferenhof e Fernandes (2016) de acordo com a Figura 

7. Conforme afirmado por Lakatos, Eva Maria e Marconi (2003), a revisão sistemática indica 

que o autor sabe o que procura e executa de forma estruturada, planejada e controlada, todavia 

seria um erro dizer que as normas devem ser rígidas e padronizadas. Complementando a 

pesquisa, foi feito uso de um questionário disponibilizado para as empresas químicas brasileiras. 

Com os resultados deste questionário, um framework foi desenvolvido e, posteriormente, 

aplicado na empresa Farben Tintas.  
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Figura 7 – Etapas da busca sistemática 

 
Fonte: Ferenhof, Fernandes (2016, p. 556). 

 

O resultado deste questionário, foi utilizado para o desenvolvimento de um framework 

para orientar as empresas do setor químico brasileiro no processo de adequação à LGPD, além 

de propor melhorias a serem aplicadas para que as organizações possam ficar de acordo com a 

lei, que posteriormente foi aplicado na Farben Tintas. O resultado da sua aplicação foi utilizado 

para melhoria no framework e posterior disponibilização a comunidade científica e empresas 

brasileiras de maneira geral. A Figura 8 apresenta a localização das fábricas de produto químico 

de uso industrial no Brasil. 

 

Figura 8 – Localização das fábricas de produto químico de uso industrial 

 

Fonte: PWC (2013). 
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Pesquisar todas as empresas de um setor é uma tarefa inviável, desta forma foi decidifo 

utilizar um méodo de amostragem que venha a trazer um resultado satisfatório. Para Pinheiro 

(2009), a definição de amostragem é uma seleção de indivíduos que pertencem a um grupo 

comum, neste caso empresas brasileiras do setor químico. Ainda para Pinheiro (2009), com a 

utilização do método de amostragem, é possível garantir uma certa precisão com custo baixo 

comparando métodos tradicionais de pesquisa como censo, no qual são pesquisados todos os 

indivíduos. Pinheiro (2009) afirma ainda que a definição da amostra deve ser definida logo no 

começo do planejamento, e o nível de precisão é diretamente relacionado com o tamanho da 

amostra, a margem de erro aceitável e o nível de confiança, a Figura 9 mostra as fórmulas básicas 

para o cálculo de tamanho de amostras.  

 

Figura 9 – Fórmulas básicas para o cálculo de tamanho de amostras 

 
Fonte: Pinheiro (2009). 

 

Com base nessas informações ficou definido que esta pesquisa visa a obter uma 

margem de erro inferior a 10% e, para que isso seja possível, será necessário atingir uma amostra 

de ao menos 88 respostas, em um total de 973 empresas, considerando uma margem de erro 

amostral de 8%, com um nível de confiança de 95% e considerando uma população homogênea. 
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O calculo amostral foi automatizado com base na calculadora publicada pela empresa Comento 

Pesquisa de Mercado (2018) conforme apresenta a Figura 10. 

 

Figura 10 – Cálculo amostral 

 
Fonte: Comento Pesquisa de Mercado (2018). 

 

Etapas para execução da pesquisa 

Para um melhor desenvolvimento a pesquisa foi dividida em quatro etapas: 1) Análise 

bibliográfica, 2) questionário, 3) modelagem conceitual e 4) framework. O objetivo da análise 

bibliográfica foi compreender o problema e identificar os componentes, estruturas e conceitos 

que envolvem a proteção e privacidade de dados pessoais, orientando a pesquisa para a 

construção da modelagem conceitual. A partir desse resultado, foi efetuado o desenvolvimento 

e aplicação de um questionário, disponibilizado através da ferramenta google forms. Os pontos 

comuns levantados na literatura e complementados pelo que foi coletado através do questionário 

aplicado as empresas resultaram no desenvolvimento do framework que foi utilizado para 

aplicação em uma empresa brasileira do setor químico. 
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Primeira etapa: Análise bibliográfica 

No estudo bibliográfico, foi realizada uma pesquisa em três bases de dados de 

produções acadêmicas, entre elas: Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), 

Scopus e Web of Knowlwdge. Para a pesquisa foram empregadas as seguintes palavras chave 

com objetivo de integrar a consulta: (GDPR OR LGPD) AND (DPIA OR ASSESSMENT) AND 

(BUSINESS OR ORGANIZATION). Como resultado foram obtidos 50 artigos, sendo 35 na 

Scopus, 11 na WoS e 4 na IEEE. Dentre os artigos, alguns estavam duplicados, após uma 

comparação restaram 43 artigos. Após leitura de todos os resumos, identificou-se que em 

nenhum foi encontrado o tema principal da pesquisa, framework para identificação do nível de 

conformidade das empresas em relação a privacidade dos dados pessoais. Dos 43 artigos 

selecionados 27 foram totalmente descartados por falta de aderência ao tema ou por não ser 

possível encontrar o texto completo. 15 artigos foram separados para a leitura integra. A Figura 

11 ilustra a primeira etapa, na qual contém a análise bibliográfica. 

 

Figura 11 – Primeira etapa: análise bibliográfica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Segunda etapa: Questionário 

Após a leitura dos artigos, foi desenvolvido um questionário, utilizando o google forms, 

que foi disponibilizado para as 973 fábricas de produtos químicos existentes no Brasil segundo 

estudo efetuado pela PWC (2013), buscando identificar suas dificuldades com a adequação à 

LGPD. A Figura 8 demonstra a distribuição dessas empresas no Brasil. A Figura 12 ilustra a 

segunda etapa: o questionário. 
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Figura 12 – Segunda etapa: questionário 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Terceira etapa: Modelagem conceitual 

A modelagem dos conceitos para efeitos dessa pesquisa se baseou em mapas mentais 

e nas pesquisas efetuadas. Para integrar os conceitos encontrados nas etapas anteriores, foi 

utilizado-se de mapas mentais. Mapa mental é uma excelente ferramenta para identificar e 

compreender a estrutura de um assunto e da forma como partes de informação se conectam, 

assim como para registrar fatos contidos em notas|| (TSINAKOS; BALAFOUTIS, 2009). Mapas 

mentais também servem como ferramenta complementar à construção e compartilhamento de 

conhecimento. Para este trabalho, foi selecionado o software CMAP Tools, por apresentar 

funcionalidades de edição e visualização suficientes para o alcance dos objetivos do trabalho. O 

mapa mental desenvolvido utilizando o CMAP, serviu para integrar e organizar as informações 

levantadas na pesquisa bibliográfica, somadas às informações levantadas com os questionários. 

A modelagem permitiu identificar e selecionar os principais conceitos e elementos relacionados 

a proteção e privacidade dos dados pessoais que devem ser considerados no framework. 

Inicialmente, o modelo conceitual recebeu como base os fundamentos da proteção e privacidade 

de dados estudados em artigos científicos publicados, que foram revisados para integrar também 

os tópicos e elementos listados nas dimensões do framework. A modelagem conceitual criou as 

condições necessárias para o refinamento dos conceitos que caracterizam o cenário das 

organizações relacionados a LGPD. Com o apoio dos elementos levantados durante a aplicação 

do questionário foi possível desenvolver um esboço do framework, para identificação do nível 

de maturidade das empresas brasileiras do setor químico. A Figura 13, ilustra a terceira etapa: 

modelagem conceitual. 
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Figura 13 – Terceira etapa: modelagem conceitual 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Quarta etapa: framework 

Nessa quarta e última etapa da pesquisa foi desenvolvido o framework. Conforme 

mostra a Figura 14, o framework para identificação do nível de conformidade das empresas em 

relação a LGPD foi construído baseado em cinco fases, sendo estas: iniciação, conhecimento, 

validação, desenvolvimento e encerramento. A Figura 8 ilustra a quarta etapa, ou seja, 

construção do framework. 

Figura 14 – Quarta etapa: Framework 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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3.1 INTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Este tópico aborda a criação do questionário de pesquisa, a elaboração, a organização, 

a implantação, a verificação, o refinamento das perguntas e por fim dos seus resultados. Dispor 

de uma ferramenta que possa identificar o nível de conformidade das empresas químicas 

brasileiras é um passo fundamental para o desenvolvimento do framework e para dar uma noção 

aos gestores sobre como está a preparação das suas empresas para a LGPD comparadas a outras 

empresas do mesmo setor. As etapas para criação de um instrumento de coleta de dados são 

descritas, como segue: a elaboração e organização das perguntas, implantação do instrumento 

online, validação do instrumento por um grupo de profissionais, refinamento das perguntas, e 

por fim, a disponibilização do questionário a empresas do setor. 

Elaboração das Perguntas 

O instrumento de coleta de dados foi desenvolvido utilizando o embasamento teórico 

deste trabalho e com base nos frameworks estudados.  

Tendo em vista que cada fundamento da LGPD envolve vários tópicos ou elementos 

de proteção, privacidade e segurança da informação, alguns assuntos foram integrados em uma 

única pergunta para reduzir o número total de questões do instrumento de coleta e, por 

conseguinte, reduzir também o tempo exigido de cada respondente. As perguntas do 

questionário dispostas no apêndice A são do tipo fechadas. Questões fechadas têm uma lista de 

possíveis respostas para um respondente escolher. 

Organização das Perguntas 

Optou-se por dividir o questionário em quatro seções e as perguntas em dois grupos. 

Isso possibilitou identificar duas visões distintas do ambiente das empresas: as informações 

relacionadas à segurança da informação em geral e as informações relacionadas à adequação 

das empresas em relação à LGPD, para, posteriormente compará-las. Na primeira seção, é 

efetuada uma breve explanação do que é a LGPD, a segunda seção apresenta perguntas gerais 

relacionadas a segurança da informação, a terceira seção apresenta questões relacionadas a 

LGPD e a quarta seção busca identificar o porte e a localização geográfica em que as empresas 

se encontram. Na segunda seção do questionário, denominada segurança da informação, foram 

elaboradas oito questões que servem para identificar como está, de maneira geral, a empresa em 

relação à segurança da informação. Apenas uma resposta por organização é esperada para a 

seção 2 deste questionário. A seção 3 do instrumento de coleta de dados é composta por 11 

questões que juntas buscam entender quais ações a empresa já tomou em relação à adequação à 

LGPD. É possível observar no instrumento de coleta, no apêndice A, que todas as questões são 
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de múltipla escolha e permitem apenas uma resposta. Cabe ressaltar que a opção por perguntas 

diretas propicia respostas mais precisas e um menor esforço ao se elaborar um instrumento de 

coleta de dados, a Figura 15 demonstra a organização deste questionário. 

 

Figura 15 – Estrutura do questionário 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Implementação do formulário de perguntas 

Objetivando facilitar a coleta de dados com subsequente processamento, o questionário 

foi implementado em ambiente computacional para coleta on-line de dados. O Google forms foi 

utilizado pela facilidade de implementação e rapidez na elaboração. Depois de projetado e 

implementado, os endereços eletrônicos para acesso aos formulários foram enviados aos 

profissionais por correio eletrônico, aplicativos de mensagens e por contatos efetuados através 

da rede social Linkedin, tanto para a verificação do documento por especialistas quanto para a 

aplicação em empresas brasileiras do setor químico. Os formulários nem sempre funcionam 

quando as perguntas são enviadas no corpo da mensagem, dependendo do tipo de gerenciador 

de correio eletrônico utilizado pelos respondentes, por isso foram enviados os endereços 

eletrônicos e não o formulário completo por e-mail. À medida que os questionários são 

concluídos, as respostas são automaticamente inseridas em um arquivo eletrônico no formato 

de planilha, podendo ser utilizado para diferentes análises. 

Validação do questionário 

O questionário proposto foi verificado com o apoio do orientador, do coorientador e 

por profissionais da área de TIC, pertencentes ao núcleo de profissionais e gestores de tecnologia 

da informação (NTI). Foram selecionados estes especialistas para esta validação inicial dos 
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questionários devido a possuirem um amplo conhecimento na área e atuarem em grandes 

empresas. Dos quinze profissionais convidados para contribuírem nessa etapa, oito 

encaminharam contribuições. Os professores (orientador e coorientador) fizeram comentários e 

apresentaram sugestões ao questionário, respondendo-o. Dos oito profissionais de TIC, cinco 

fizeram comentários e todos os oito profissionais o responderam. 

Refinamento do questionário 

As perguntas passaram por diversos refinamentos. Primeiramente, elas foram alteradas 

conforme os comentários e as sugestões do grupo avaliador e, posteriormente, reavaliadas para 

outras melhorias de acordo com os comentários recebidos. Ao final, a seção 2 do questionário 

com as perguntas relacionadas à segurança da informação da empresa de maneira geral teve três 

questões retiradas por serem repetitivas e outras duas por serem pouco relevantes para o 

resultado da pesquisa. Uma outra questão com possibilidade de exclusão permaneceu, pois era 

importante na estratificação e na análise das respostas, caso o questionário fosse aplicado a um 

número significativo de empresas do setor químico brasileiro. Mudanças de texto para melhoria 

de compreensão foram efetuadas em todas as perguntas. A seção 3 do questionário, com as 

perguntas relacionadas à LGPD, teve nove perguntas removidas por serem repetitivas e algumas 

foram mescladas a outras para reduzir o número de perguntas e assim garantir um maior número 

de respondentes. Com a conclusão da estruturação do questionário como instrumento de coleta 

de dados e a sua posterior implementação em ambiente eletrônico, a etapa a seguir foi a 

divulgação do questionário para empresas do setor.
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta o resultado obtido com a aplicação do questionário e a 

modelagem conceitual do framework. 

 

4.1 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO  

 

Após a disponibilização do questionário para 375 empresas do setor químico brasileiro, 

foram obtidas respostas de 91 empresas. Dessas, observou-se que, em sua totalidade, 52,2 por 

cento das empresas afirmam não efetuar gestão de riscos relacionados à segurança da informação 

conforme Figura 16. 

 

Figura 16 – Gestão de riscos em segurança da informação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No quesito restrição de acesso, a maioria afirmou já possuir algum tipo de controle 

implementado de modo a garantir a segurança do acesso físico as suas instalações de acordo com 

a Figura 17, o que demonstra ser um item que a a maioria das empresas pesquisadas já possui 

funcionando e há grande probabilidade de não necessitar de investimento para adequação à LGPD. 

Figura 17 – Controle de acesso físico 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Política de segurança da informação é um outro quesito muito importante para garantir a 

segurança e o apoio da alta gestão da empresa e seu compromisso em garantir que os dados da 

empresa estejam seguros independente de serem dados pessoais ou dados de negócio. Este tópico 

é muito abordado pelas ISOs da família 27.000 e nesta pesquisa foi possível identificar que mais 

de 90% das empresas pesquisadas não possuem sequer uma política que aborda como deve ser 

tratada a segurança da informação na empresa. A Figura 18 ilustra essa informação. 

 

Figura 18 – Política de segurança da informação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O treinamento regular de conscientização dos colaboradores da empresa em relação à 

segurança da informação é um outro item de extrema importância tratado em toda a família da 

ISO 27000, e objetiva a garantir que os funcionários da empresa recebam treinamentos regulares 

sobre segurança da informação e assim saibam como agir no momento de uma crise, visando um 

grande aumento na segurança. Esse item mesmo sendo de extrema importância é ignorado pela 

grande maioria das empresas conforme apresenta a Figura 19. 

 

Figura 19 – Política de segurança da informação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O backup é um dos itens mais importantes no quesito segurança da informação, sendo 

que somente através dele é possível restaurar um ambiente em caso de falha, seja uma falha física 

ou lógica de um sistema. O backup pode ser armazenado nos mais diversos formatos e locais 

como em fita magnética, disco ou até mesmo em nuvem. É sempre importante possuir mais de 

uma cópia do backup e em locais e tipo de mídias distintos. Para garantir a integridade dos 

backups, testes de restauração devem ser agendados, para que assim seja possível validar a 

eficácia deles, bem como planejar o tempo de recuperação.  

Esse foi um dos pontos em que foi obtido o maior retorno positivo das empresas 

respondentes. De acordo com a Figura 20, foi possível identificar que a maioria das empresas 

possui backup implementado. 

 

Figura 20 – Back up 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Garantir a segurança do trabalho remoto dos colaboradores pode contribuir com a 

segurança dos dados armazenados pela empresa. Imagine que um dos colaboradores esteja 

trabalhando remotamente sem qualquer segurança, quanta vulnerabilidade este colaborador pode 

trazer a empresa.  

Durante o desenvolvimento deste tarbalho, foi notado um aumento exponencial do 

trabalho remoto - o chamado "home office" - devido à evolução da pandemia de Covid-19. A 

Figura 21 apresenta um resultado bastante insatisfatório referente ao gerenciamento de segurança 

dos colaboradores que trabalham remotamente, pouco mais de 25 por cento das empresas 

pesquisadas afirmam garantir a segurança deste tipo de acesso. 
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Figura 21 – Segurança do teletrabalho 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Firewalls são considerados uma das maneiras mais eficazes de garantir a segurança de 

perímetro entre as empresas e o mundo externo, ou seja, a rede mundial de computadores a 

internet. Além de ajudarem a proteger aplicativos e serviços que as empresas disponibilizam, 

como sites, servidores de e-mails, banco de dados e aplicações. Mesmo sendo um item tão 

importante e quase trivial nas empresas, ainda houve mais de 20 por cento das empresas que 

responderam ao questionário que ainda não possuem uma solução de firewall, conforme ilustra o 

gráfico na imagem Figura 22.  

 

Figura 22 – Firewall de borda 

 
Fonte: Elaborado pelos pesquisadores. 

 

Um item complementar ao firewall de borda e que ajuda a complementar a segurança 

contra malwares é o antivírus com gerenciamento centralizado. Esse item de segurança é quem 

procura proporcionar segurança aos computadores e aos dispositivos móveis dos colaboradores 

da empresa. A gestão centralizada traz ao encarregado, pelo gerenciamento desses dispositivos, 

uma visão geral da saúde dos computadores, a qual sem ela de forma centralizada fica 

praticamente impossível saber quais dispositivos estão ou não seguros contra ameaças na rede. A 



 58 

Figura 23, demonstra que quase 40 por cento das empresas que responderam a este questionário 

não possuem uma solução de antivírus centralizada. 

 

Figura 23 – Segurança de Endpoint 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Já no quesito preparação para LGPD, foi identificado, por meio das respostas obtidas 

pelos questionários, que apenas uma das perguntas obteve resultado positivo superior a 25 por 

cento, sendo assim é facilmente identificável que mais de 75 por cento das empresas pesquisadas 

não possuem qualquer tipo de preparação para adequação, mesmo sabendo que a lei já está em 

vigor e a partir de 1º de agosto de 2021 as sanções administrativas passam a vigorar. De acordo 

com a pesquisa, foi ainda possível identificar que a maioria dos gestores não possui uma cultura 

positiva em relação à proteção e à privacidade dos dados pessoais conforme Figura 24. 

 

Figura 24 – Cultura de proteção de dados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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4.2 FRAMEWORK LGPD 

 

Utilizando referências bibliográficas relacionadas às principais leis mundiais de proteção 

e privacidade de dados como GDPR, CCPA e LGPD, frameworks, juntamente com o resultado 

dos questionários, foi possível chegar a um modelo composto por cinco fases conforme 

apresentado na Figura 25. O modelo de framework é composto pela fase de iniciação, 

conhecimento, validação, desenvolvimento e encerramento. 

 

Figura 25 – Etapas do framework 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

4.1.1 Fase 1 - Iniciação 

 

O início desta fase se dá através de uma reunião com a alta gestão da empresa, com o 

objetivo de obter apoio para desenvolvimento do projeto. Na sequência, é desenvolvida uma carta 

em que o mais alto cargo CEO/Diretor da organização deverá comunicar a toda a empresa sobre 

a iniciativa. O comunicado deve atingir todos os colaboradores, externos e internos, em formato 

digital ou físico quando necessário. A carta descreve um breve histórico da organização, aborda 

sobre os dias atuais, a necessidade de conformidade, fala sobre a equipe responsável pelo 

desenvolvimento externo e responsável interno e por fim envolve todos os departamentos e 

terceiros que trabalhem dentro da organização. Nesta fase, é ainda necessário criar um comitê de 

governança de dados e definir um responsável por ele, que será responsável por criar, manter e 
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melhorar a governança dos dados pessoais. Os membros do comitê devem ser pessoas que 

conheçam a fundo as atividades do seu setor ou departamentos. Após definido esse comitê, o 

próximo passo é definir uma agenda de treinamentos com os respectivos membros para treiná-los 

em proteção e privacidade de dados, além de fazê-los ciente dos aspectos gerais da lei geral de 

proteção de dados, conforme apresenta a Figura 26. 

 

Figura 26 – Atividade da fase 1 - iniciação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

4.1.2 Fase 2 - Conhecimento  

 

Nesta fase, de acordo com a Figura 27, será necessário listar o cenário de proteção de 

dados da empresa, de forma a reconhecer quem envia informações pessoais, quais tipos de dados 

são coletados, como a empresa recebe esses dados, como eles são armazenados e quem tem ou 

poderia ter acesso a esses dados. 
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Figura 27 – Atividades da fase 2 - Conhecimento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Abaixo uma lista contendo exemplo de entrada de dados, ou seja, quem envia 

informações, como estas informações são recebidas, que tipo de dados são coletados, onde são 

armazenados e quem deve possuir acesso a estes dados. 

a)Quem envia informações pessoais a sua empresa? 

-Clientes; 

-Fornecedores; 

-Empresas de cartão de crédito; 

-Bancos ou instituições financeiras. 

b)Como a sua empresa recebe dados pessoais? 

-Através de um site; 

-Por e-mail; 

-Através do correio normal; 

-Através de caixas em lojas; 

-Através de filmagens; 

c)Em cada entrada que tipo de dados pessoais você coleta? 

-CNH; 

-CPF; 

-Biometria; - Endereço. 

d)Em cada entrada, onde você armazena os dados pessoais? 

-Em um datacenter; 
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-Em computadores individuais; 

-Em dispositivos móveis; 

-Em discos ou fitas; 

-Em armários de arquivo. 

e)Quem tem ou poderia ter acesso aos dados pessoais coletados? 

-Funcionário do setor de compras; 

-Fornecedor de software; 

-Fornecedor de hardware. 

Para coleta de informações, foi desenvolvida uma planilha com alguns exemplos, 

conforme apresenta a Figura 28. 

 

Figura 28 – Planilha para levantamento de dados pessoais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na fase 2, é importante ainda enumerar os regulamentos e as normas de proteção de 

dados e a privacidade que afetam sua empresa ou organização, no nível local nacional ou 

internacional como por exemplo caso sua empresa possua negociações com a Europa e precise de 

alguma forma coletar ou tratar dados de cidadãos europeus, o GDPR deverá ser consultada. 

 

4.1.3 Fase 3 - Validação 

 

Com a fase de levantamento finalizada, é necessário, primeiramente, identificar se as 

informações obtidas estão de acorto com os princípios da LGPD, de acordo com a Figura 29. 

 

Figura 29 – Atividades da fase 3 - validação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com o intuito de facilitar esta identificação o questionário abaixo foi desenvolvido. 

a)Processamento legal 

Os dados pessoais estão sendo processados de forma justa e legal? 

b)Especificação de Propósito 

Os dados pessoais estão sendo obtidos apenas para um ou mais fins específicos e não 

serão mais processados de maneira incompatível com essa finalidade ou com essas finalidades? 

c)Relevância dos dados 

Os dados pessoais são adequados, relevantes e não excessivos em relação à finalidade ou 

finalidades para as quais são processados? 

d)Precisão dos dados 
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Os dados pessoais são precisos e, quando necessário, mantidos até a presente data? 

e)Retenção de dados limitada 

Os dados pessoais processados para qualquer finalidade não são mantidos por mais 

tempo do que o necessário para esses fins? 

f)Processamento justo 

Os dados pessoais são tratados de acordo com os direitos dos titulares dos dados segundo 

a LGPD? 

g)Responsabilização 

São tomadas medidas técnicas e organizacionais adequadas contra o processamento não 

autorizado ou ilegal de dados pessoais e contra acidentes, perda, destruição ou dano a dados 

pessoais? 

É ainda imprescindível analisar, estudar e entender o impacto que essas regras de 

proteção de dados e privacidade, regulamentos e normas podem ter para a empresa. Executar uma 

auditoria inicial de dados pessoais e uma avaliação de proteção de dados da empresa. Ao realizar 

essa auditoria, cada empresa ou organização deve identificar os riscos de proteção de dados e 

privacidade para indivíduos, riscos de conformidade e quaisquer riscos relacionados à empresa ou 

organização para que possam evitar multas por não conformidade, procedimentos potenciais de 

litígios indivíduais por danos à reputação, que pode levar à perda de negócios, conforme ilustrado 

na Figura 30. 

Figura 30 – Planilha AIPD 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.1.4 Fase 4 - Desenvolvimento 

 

Nesta fase, é necessário nomear um encarregado de dados, que será o responsável por 

receber e responder as solicitações dos titulares, interagir com a ANPD e manter todos os 

documentos que foram deselvolvidos atualizados. É também necessário o desenvolvimento de 

uma matriz de informando a responsabilidade de cada um dos membros do comitê e desenvolver 

uma política de segurança de dados pessoais. É necessário ainda desentar os fluxos de dados 

pessoais para que seja possível entender o caminho que a informação percorre na organização. A 

Figura 31 ilustra um exemplo de fluxograma desenhado para a atividade de recebimento de 

currículo em uma organização. Para o mapeamento desses fluxos, pode-se utilizar diversas 

ferramentas como por exemplo o lucidchart, draw.io, gliffy, word e canva. É importante ainda 

desenvolver um plano de treinamento com objetivo de manter os colaboradores da empresa 

cientes da segurança da informação e privacidade de dados. E por fim é desenvolvido um plano 

de ações com todas as atividades que a empresa precisa executar para ficar em conformidade com 

a LGPD. 

 

Figura 31 – Atividades da fase 4 - desenvolvimento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 O plano de treinamento de privacidade deve ser composto pelos seguintes itens: 

a)Realizar uma análise dos aspectos de comunicação e treinamento necessários para os 

colaboradores da empresa em relação à proteção de dados e privacidade. 
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b)Criar um plano de treinamento de dados e privacidade, este plano deve conter: 

c)A estratégia de conscientização; 

d)Comunicação e treinamento sobre privacidade; 

e)Plano de conscientização; 

f)A estratégia de proteção de dados e privacidade é baseada no risco de proteção de dados 

avaliação e vontade; 

g)Refletir a natureza da organização e sua missão; 

h)Desenvolver uma visão para o programa de proteção de dados e privacidade da 

empresa; 

i)Escopo do programa de proteção e privacidade; 

j)Estabelecer o responsável pela proteção de dados (função); 

k)Detalhar estratégias para alcançar a proteção e proteção de dados da organização 

prioridades de privacidade. 

A Figura 32 apresenta um exemplo de mapeamento de fluxo de dados pessoais. 

Figura 32 – Exemplo de mapeamento de fluxo de dados pessoais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.1.5 Fase 5 - Encerramento  

 

Com base nas etapas 1 a 4, é possível emitir um relatório contendo: a análise e os 

resultados das atividades; um orçamento contendo fundos, recursos, sistemas e ferramentas 

necessárias e um conjunto de planos de ação específicos para executar a proteção e a privacidade 

completas dos dados processo e cada fase. Esse relatório deve ser revisado e aprovado para que 

recursos e pessoal sejam empregados para projetar, desenvolver e operar sua proteção de dados e 

privacidade programa para a empresa que você gerencia. Com esse plano em mãos, a empresa 

estará pronta para avançar e implementar a proteção de dados e planos de privacidade para os 

dados pessoais que ela coleta, usa, processa e mantém. Na figura 33, é possível identificar as 

saídas com base nas fases 1 a 4.  

 

Figura 33 – Atividades da fase 5 - encerramento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O resultado da fase 5 é preparar a empresa (diretoria, gerência e equipe) para ser mais 

eficaz ao lidar com os riscos de proteção de dados e privacidade. No final dessa fase, é gerado um 

documento que indique em qual nível a empresa está em relação a cada item analisado. 
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5 APLICAÇÃO DO FRAMEWORK - LGPD 

 

Caracterização da Área da Pesquisa 

O local escolhido para desenvolvimento desta pesquisa foi a Farben Tintas, que está entre 

uma das principais empresas químicas do segmento de tintas e vernizes no cenário nacional. 

Fundada em 1993, a empresa possui um parque fabril com área construída de 11.500 m², 

localizado em Içara (SC). Atualmente, a empresa está posicionada entre as três maiores produtoras 

de insumos para o setor moveleiro do país, produzindo materiais de elevada qualidade, que 

proporcionam uma excelente relação custo-benefício. 

Abrangência e Limitação 

Os principais diferenciais da Farben são tecnologia e inovação. Além de atender o setor 

moveleiro, a empresa desenvolve e produz tintas e vernizes para os setores: automotivo, industrial 

e imobiliário, exportando para os seguintes países: Equador, Bolívia, Uruguai, Paraguai, 

Colômbia, Peru e Chile. A empresa possui cerca de 450 colaboradores, 100 representantes, com 

filiais em Guarulhos (SP), Arapongas (PR), Caxias do Sul (RS) e uma unidade na Argentina. O 

principal benefício de escolher a Farben foi por, além de a instituição ser referência nacional, é 

uma das empresas com área de tecnologia mais bem estruturadas da região sul de Santa Catarina. 

Aplicação Prática do Framework 

Assim, a realização deste estudo teve como sujeitos de pesquisa o gestor da área de 

tecnologia da informação, que facilitou o acesso aos demais gestores da empresa. No dia 5 de 

junho de 2020, foi efetuada a primeira reunião com os gestores das áreas de tecnologia da 

informação, contabilidade, controladoria, financeiro, recursos humanos, comercial (contratos), 

comercial (inteligência de mercado), marketing e segurança, ou seja, membros do comitê definido 

na fase de iniciação conforme ilustrado na Figura 34. Nesta primeira reunião, o intuito foi abordar 

os conceitos básicos sobre segurança da informação e LGPD visando a garantir que todos os 

participantes possuíssem o mínimo de conhecimento requerido para que fosse possível dar 

sequência ao projeto. Nesse treinamento, houve uma grande interação de todos membros do 

comitê, quem possuíam conhecimentos distintos com relação à lei, alguns deles já haviam obtido 

um grande contato com a lei enquanto outros pouco sabiam a respeito. O treinamento buscou 

homogenizar o conhecimento da equipe e, assim, obter apoio no desenvolvimento de todo o 

projeto. 

No dia seguinte, foi disponibilizado um quadro utilizando uma plataforma on-line e 

gratuita conhecida como Trello para efetuar a gestão do projeto. Na ferramenta, foram imputadas 

as informações relacionadas às fases do projeto, bem como, às datas de entrega e o responsável 
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pela entrega de cada atividade. A Figura 34 ilustra o quadro do Trello conforme definidas as 

atividades do projeto. 

 

 

Figura 34 – Gestão do projeto – adequação à LGPD 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No dia 22 de junho de 2020, foi efetuada uma nova reunião incluindo os membros do 

comitê gestor. Neste dia foi realizada uma capacitação em como utilizar a ferramenta de 

inventários de dados, conforme já apresentado na fase 1 (iniciação). Foi também atualizada, no 

Trello, a fase de conhecimento em que foram definidos os responsáveis pelo inventário de dados 

de cada área da empresa e as datas de entrega destas atividades, conforme apresentado na Figura 

35. 

 

Figura 35 – Gestão de projeto LGPD – Fase 1 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No dia 6 de julho de 2020, foi efetuada a terceira reunião, na qual foram tiradas dúvidas 

referentes ao inventário de dados e passada ao responsável pelo comitê a tarefa de alinhar com os 

demais membros as atividades elencadas na Figura 34 (Trello). Como a grande maioria das áreas 

ainda não havia efetuado o inventário de dados, foi decidido segmentar o projeto por setores. Com 

essa modificação, no dia 25 de setembro foi efetuado com o setor de recursos humanos o 

inventário de todas as informações de acordo com a planilha da Figura 36. 
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Figura 36 – Gestão de projetos LGPD – fase 2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após a finalização do inventário, foram criados todos os fluxogramas que incluem o 

processamento de dados pessoais desde a sua coleta, armazenamento até o momento do descarte. 

Posteriormente, foi efetuada uma reunião com o responsável jurídico da empresa, onde em 

conjunto, definidas as bases legais e as legislações que correspondem a cada atividade de 

processamento inventariada no setor de recursos humanos. A definição dessas bases e legislações 

foram importantesf para identificar a necessidade da solicitação de consentimento dos titulares de 

dados, a exclusão de dados desnecessários ou a mudança nos procedimentos de coleta, 

armazenamento e descarte de acordo com Figura 37. 

 

Figura 37 – Gestão de projeto LGPD – fase 3 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na fase de desenvolvimento, foi nomeado o encarregado de dados, ou seja, o responsável 

por receber e responder as requisições do titular de dados e interagir com a ANPD. Nesse caso, o 

coordenador de TI da empresa foi definido como encarregado, devido a conhecer de segurança da 

informação e ter acesso direto à alta gestão da empresa. Após a definição do encarregado de dados, 

foi definida uma matriz de responsabilidade de cada membro do comitê. O próximo passo foi 

desenvolver uma política de proteção de dados pessoais, um plano de treinamento e um plano de 

ações de acordo com a Figura 38. 

 

Figura 38 – Gestão de projeto LGPD – fase 4.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por fim, foi efetuada uma reunião com o responsável pelo comitê para entrega dos 

seguintes relatórios: relatório de análises de proteção de dados e privacidade; relatório de auditoria 

de dados pessoais; sistema de fluxo de dados; inventário de dados pessoais; política de proteção 

de dados pessoais; plano de treinamento em privacidade; planos de implementação de ações, 

conforme ilustrado na Figura 39. 
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Figura 39 – Gestão de projeto LGPD – fase 5 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.1 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

Cinco meses após a disponibilização do questionário, foram recebidas um total de 91 

respostas de um universo de 973 empresas do setor químico brasileiro segundo fonte da (PWC, 

2013). Com esse resultado e utilizando a calculadora de erro amostral da Comento Pesquisa de 

Mercado (2018), foi possível identificar que a margem de erro final ficou em 9,79%. A Figura 40 

ilustra como ficou o erro amostral final desta pesquisa. 

Figura 40 – Margem de erro amostral 

 
Fonte: Comento Pesquisa de Mercado (2018). 
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Das empresas que responderam o questionário, 39 foram da região sul, 37 do Sudeste, 

sete do Norte, quatro do Nordeste e quatro da região Centro-Oeste, conforme Figura 41.  

 

Figura 41 – Regiões das empresas que responderam ao questionário 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Dessas empresas, a Figura 42 representa um gráfico que demonstra o porte de cada uma 

das empresas. Dessa forma, foi possível identificar que mais de 80% das empresas que 

responderam ao questionário pertencem a região sul e sudeste, e apenas 15,4% possuem uma 

quantidade inferior a 99 funcionários.  

 

Figura 42 – Quantidade de colaboradores 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Em relação à totalidade das empresas pesquisadas, foram desenvolvidos quatro gráficos 

que apontam o índice de conformidade dessas empresas, no que se refere à segurança da 

informação e à LGPD respectivamente, conforme ilustrado na Figura 43.  
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Figura 43 – Índice de conformidade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como se pode analisar por meio dos gráficos, 52% das respostas aos questionários 

relacionados à segurança da informação nas empresas foram positivos, o que é possível concluir 

que mesmo segurança da informação sendo um tópico que é abordado em praticamente todos os 

cursos de tecnologia e com com uma vasta documentação, ainda possui baixa aderência pelas 

empresas do setor químico brasileiro.  

Porém, foi notado especificamente que as questões três (política de segurança da 

informação) e quatro (treinamento regular de segurança da informação) apresentaram as seguintes 

especificidades: das 91 respostas obtidas por cada empresa, apenas 12 informaram possuir uma 

política de segurança da informação implementada e 13 informam possuir treinamento regular 

relacionado à segurança da informação. 

Ao se efetuar uma análise por porte de empresas, iniciando pelas empresas que possuem 

mais de cinco mil funcionários, é possível identificar um cenário diferente, onde mais de 40% das 

respostas foram positivas, por estarem em conformidade com a LGPD. Já no quesito segurança 

da informação, essas empresas, embora sejam maiores e possuam mais recursos, ainda não 

dispõem de uma política de informação implementada ou treinamento de conscientização em 

segurança da informação ativo. A Figura 44 ilustra este cenário. 



 76 

Figura 44 – Índice de conformidade de empresas com mais de 5.000 funcionários 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As empresas que possuem entre mil e cinco mil funcionários contabilizaram quase 32% 

do total das empresas analisadas. Em relação à LGPD, foi o segundo grupo com maior aderência 

com 34% das questões respondidas de maneira positiva à adequação. No que se refere à segurança 

da informação comparada ao total de empresas, foi a faixa que mais se destacou, com mais de 

71% das respostas positivas e seguindo a tendência de maior dificuldade nas questões que se 

referem à treinamento de conscientização em segurança da informação e à política de segurança 

da informação. A Figura 45 ilustra este cenário. 

Figura 45 – Índice de conformidade de empresas entre 1.000 e 4.999 funcionários 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Empresas que possuem entre quinhentos e mil funcionários contabilizaram acima de 24% 

do total das empresas analisadas. Em relação à LGPD, apenas 9% das questões foram respondidas 

com sim. No que se refere à segurança da informação, elas não se diferenciam muito do quadro 

geral, possuindo maior dificuldade nas questões que se referem a treinamento de conscientização 

em segurança da informação, política de segurança da informação e também a controles que 

garantam a segurança física dos ambientes. A Figura 46 ilustra esse cenário. 

 

Figura 46 – Índice de conformidade de empresas entre 500 e 999 funcionários 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Empresas que possuem entre cem e quinhentos funcionários totalizaram um percentual 

acima de 24% do total das empresas analisadas, sendo o mesmo percentual das empresas entre 

quinhentos e mil funcionários. Embora tiveram a mesma quantidade de empresas que 

responderam ao questionário, no que diz respeito à LGPD, o percentual de aderência foi ainda 

menor, com apenas 5% das questões respondidas com sim.  

Deixando claro, dessa forma, que nenhuma ação foi tomada para adequação com a Lei 

Geral de Proteção de Dados. No que se refere à segurança da informação, elas não se diferenciam 
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muito do quadro geral, possuindo maior dificuldade nas questões que se referem a treinamento de 

conscientização em segurança da informação. A Figura 47 ilustra este cenário. 

 

Figura 47 – Índice de conformidade de empresas entre 100 e 499 funcionários 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As pequenas empresas que possuem entre um e cem funcionários formam um total de 

15% do total das empresas analisadas. Referente a LGPD, o percentual de aderência foi maior que 

as empresas que possuem entre 100 e 5.000 funcionários, contando com 10% das questões 

respondidas com sim. Embora esse número pareça bom, houve uma empresa que respondeu estar 

totalmente adequada à LGPD, o que cria uma pequena distorção no gráfico sendo que de um total 

de cento e cinquenta e quatro respostas, 15 foram positivas, e dessas 15, 11 foram da mesma 

empresa, ou seja, retirando essa empresa, o gráfico ficaria com apenas 3% das empresas com 

respostas positivas em relação à LGPD. No que se refere à segurança da informação, elas não se 

diferenciam muito do quadro geral, possuindo maior dificuldade nas questões que se referem a 

treinamento de conscientização em segurança da informação a Figura 48 ilustra este cenário. 
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Figura 48 – Índice de conformidade de empresas entre 1 e 99 funcionários 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O framework ajudou a Farben a identificar o seu nível de conformidade com a LGPD, 

além de inventariar e mapear o fluxo de dados de pessoas físicas recebidos, enviados e tratados 

pela empresa, identificar e propor melhorias a serem aplicadas para se enquadrar na lei e evitar 

sanções e multas. O framework aplicado foi composto por cinco fases inicialmente dispostas em: 

iniciação; conhecimento; validação; desenvolvimento e encerramento. 

Iniciou-se a aplicação do framework com uma reunião incluindo os responsáveis por 

setores da empresa que possuiam mair voume de dados pessoais, com o objetivo de treiná-los 

acerca da LGPD, no inventário e no mapeamento de fluxo dos dados pessoais. Assim sendo, 

definiu-se um responsável na empresa para gerenciar o projeto e efetuar o inventário e 

mapeamento de dados. Nesse formato, constatou-se que apenas um dos setores iniciou a coleta e 

nenhum deles finalizou, sendo assim, foi efetuada uma readequação do framework. Após essa 

modificação, foi efetuada uma nova reunião desta vez iniciando com a alta gestão da empresa, de 

forma a deixá-los cientes do projeto, no qual foi criada de anuência na qual a alta gestão autoriza 

o uso de seus dados para esta pesquisa. Na sequencia foi instituído o comitê de governança de 

dados pessoais e efetuado um treinamento de quatro horas com todos os membros do comitê 

explicando e tirando dúvidas da lei.  
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Posteriormente na segunda fase, foi organizada uma agenda com cada um dos setores 

para efetuar entrevistas e inventariar seus dados, mapear seus fluxos e reunir-se com o jurídico da 

empresa para definir as bases legais e as legislações vigentes.  

Avançando no framework (terceira fase), foi identificado se as informações mapeadas 

possuiam os princípios da LGPD, examinados os impactos dessas leis e quais os riscos elas trazem 

à empresa. Para análise de riscos, que será utilizada para gerar o relatório de análise de impacto à 

privacidade (AIPD), foi desenvolvida a planilha e realizada a análise de impacto a proteção e 

privacidade de dados, conforme ilustrado pela figura 30. 

Já na quarta fase, foram utilizadas as informações obtidas nas fazes anteriores para 

identificar a necessidade do desenvolvimento dos relatórios de impacto à privacidade de dados 

pessoais (RIPD) para cada atividade descrita. A necessidade de elaboração desses relatórios, se 

faz para avaliar os riscos decorrentes do tratamento de dados pessoais em um sistema ou atividade, 

e poderá ser utilizado quando houver infrações em decorrência do tratamento de dados pessoais e 

a qualquer momento sob a determinação da ANPD. Nestes relatórios é descrito como funciona o 

processo de coleta, processamento, compartilhamento e eliminação de dados pessoais do processo 

em questão. É ainda definido nestes relatórios o controlador, os operadores e o encarregado de 

dados a quem compete a proteção e as decisões referente ao tratamento de dados pessoais.  

Ainda no desenvolvimento dos relatórios, é informada a natureza do tratamento dos 

dados pessoais, na qual cita especificamente quais dados pessoais são coletados, por quanto tempo 

são guardadas e como é efetuado o processo de descarte. Também é descrito no contrexo do 

tratamento a sua finalidade e são identificadas todas as bases legais que justificam o tratamento 

dos dados pessoais, bem como a necessidade de proporcionalidade e as partes interessadas 

consultadas, como consultoria jurídica e consultoria na LGPD. A fase 4 (desenvolvimento) 

apresentou um exemplo de fluxograma de recebimento de currículo e foi desenvolvida com as 

informações obtidas pelo setor de recursos humanos da Farben Tintas. Esse fluxo é anexado ao 

RIPD a fim de facilitar a compreensão do fluxo das informações pessoais do tratamento em 

contexto. 

E por fim para concluir a quarta fase é desenvolvido o sumário executivo, onde é 

apresentado de forma resumida para a alta gestão da empresa, os principais achados nos relatórios 

desenvolvidos, é também inserido o plano de ação. 

Na quinta fase a apresentação foi efetuada em duas etapas, sendo a primeira ao comitê 

gestor e ao encarregado de dados, visando validar o trabalho e efetuar possíveis correções no 

mesmo. Após esta validação foi efetuada uma reunião de 30 minutos com a alta gestão da empresa 

afim de apresentar o que foi encontrado e o que precisa ser adequado na organização. 
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Após sua finalização o framework foi aplicado na Farben Tintas utilizando uma 

ferramenta de gestão de projetos em sua versão gratuita ágil conhecida como Trello. O resultado 

da sua aplicação foi utilizado para melhoria e posterior disponibilização à comunidade científica 

e às empresas brasileiras de maneira geral. 

 



 82 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como a pesquisa 

científica aplicada no setor privado pode gerar benefícios tanto para o meio acadêmico, como 

para as empresas. O desenvolvimento do framework neste trabalho permitiu utilizar diferentes 

recursos multidisciplinares para atingir os objetivos dele. 

De um modo geral, foi possível identificar, através da pesquisa, que as empresas 

possuem interesse em se adequar à LGPD, mas ainda apresentam algumas dificuldades, como a 

falta de apoio da alta gestão, a adequação a itens básicos relacionados à segurança da informação 

e a ausência de um framework estruturado para adequação à lei. A maioria das empresas utilizam 

recursos técnicos para garantir a segurança, mas há falta de governança, apoio da alta gestão e 

falta de tempo para planejar. 

As empresas também demonstram bastante interesse pelo tema e buscam se informar 

sobre o conteúdo. Diante da pesquisa efetuada, ficou evidente que as empresas precisam de um 

framework estruturado para adequação à nova legislação brasileira. 

A pesquisa bibliográfica conseguiu trazer conceitos essenciais para o desenvolvimento 

do questionário que posteriormente foi necessário para identificar o nível de maturidade das 

empresas brasileiras do setor químico na adequação à LGPD. Os artigos pesquisados também 

ajudaram a entender como outros frameworks foram desenvolvidos e o que poderia ser utilizado 

para agregar nesta pesquisa. 

Com a aplicação do questionário foi possível identificar o grau de maturidade das 

empresas no que se refere à LGPD e à segurança da informação. Com as informações obtidas 

no resultado do questionário, juntamente com a análise bibliográfica, foi possível montar um 

framework composto por cinco fases para auxiliar as empresas a identificar o nível de 

conformidade. 

Dada a importância do tema, torna-se necessária a aplicação do framework em outras 

empresas do setor químico e até mesmo em empresas de outros setores, com objetivo de 

identificar melhorias no processo. Visto que o processo de adequação é um trabalho contínuo, 

o desenvolvimento de um framework adicional e cíclico para a manutenção da adequação se faz 

necessário. 

Nesse sentido, a utilização do framework permite às empresas mediarem o processo de 

adequação e concretização dos envolvidos na nova lei geral de proteção de dados. Permite, 

também, à universidade estar mais próxima das empresas e testar o conhecimento envolvido de 

forma prática e que possa ajudar a comunidade. 
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De acordo com o que foi possível constatar durante todo o desenvolvimento do 

trabalho, é de grande valia o desenvolvimento do desenvolvimento de um framework adicional 

e cíclico para a manutenção da adequação, bem como uma metodologia para conscientização 

daa empresas com relação a segurança da informação, e um método para desenvolvimento e 

manutenção de políticas de segurança da informação consistentes nas organizações brasileiras.   
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ANEXO 1 - CARTA DE ACEITE 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO NÍVEL DE MATURIDADE LGPD 

 

Este questionário foi disponibilizado às empresas brasileiras do setor químico, 

utilizando o Google Forms com intuito de identificar o nível de maturidade em relação à 

aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. O questionário é dividido em quatro partes: (i) 

uma breve explicação do que é a LGPD; (ii) a identificação do cenário de segurança da 

informação da empresa; (iii) entendimento sobre como está a preparação da empresa com 

relação à LGPD; e (iv) identificação do número de colaboradores e da região do país onde a 

empresa está localizada. 

Parte 1: Sua empresa está preparada para a LGPD? 

LGPD é a sigla para Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, sancionada em agosto 

de 2018, que passa a viger, em sua maior parte, em agosto de 2020. A LGPD estabelece regras 

sobre coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais, impondo mais 

proteção e penalidades para o não cumprimento. 

Esta pesquisa possui como objetivo desenvolver e validar um framework para guiar as 

empresas brasileiras do setor químico no processo de adequação à LGPD. Como resultado desta 

pesquisa, será desenvolvido um framework, em que se buscará identificar as adequações 

necessárias que sua empresa precisa para ficar de acordo com a lei. Por fim, o framework irá 

gerar um plano de ação, que poderá ser utilizado para aplicação das melhorias sugeridas. 

Parte 2: Segurança da Informação 

Esta seção visa a identificar de modo geral o cenário de segurança da informação da 

empresa. 

1- Sua empresa gerencia riscos de segurança da informação? 

sim não 

2- Sua empresa possui controles de entrada para restringir o acesso às instalações a fim 

de impedir o acesso físico não autorizado? 

sim não 

 

3- Sua empresa possui uma política de segurança da informação aprovada que suporta 

a segurança da informação de acordo com as necessidades do negócio? 

sim não 
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4- Sua empresa possui treinamento regular de conscientização sobre segurança da 

informação para todos os funcionários? 

sim não 

5- Sua empresa faz backup rotineiramente dos dados armazenados para ajudar a 

restaurar as informações em caso de desastre? 

sim não 

6- Sua empresa gerencia com segurança os colaboradores que trabalham remotamente 

a partir de suas casas (teletrabalho)? 

sim não 

7- Sua empresa possui firewalls de limite para proteger os computadores contra-

ataques externos e ajudar a evitar violações de dados? 

sim não 

8- Sua empresa possui defesas antimalware com gestão centralizada para proteger os 

computadores contra infecções por malware? 

sim não 

Parte 3: Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 

Esta seção possui como objetivo entender como está a preparação da empresa com 

relação à LGPD. 

9- Sua empresa estabelece acordos escritos que garantem a proteção e a segurança dos 

dados pessoais com todos terceirizados que processam dados pessoais em seu nome?  

sim  

não 

10- A equipe de sua empresa recebe treinamento constante que possibilita a detecção 

de uma violação de dados pessoais? 

sim não 

11- Sua empresa possui documentado quais dados de pessoas físicas estão 

armazenados?  

sim  

não 

12- Sua empresa possui documentado qual a origem dos dados pessoais que possui?  

sim  

não 
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13- Sua empresa possui documentado especificamente como serão utilizados todos os 

dados pessoais coletados? 

sim não 

14- Sua empresa possui documentada todas as bases legais para processamento dos 

dados pessoais? 

sim não 

15- Sua empresa possui processos para garantir que os dados pessoais armazenados 

permaneçam seguros? 

sim não 

16- Sua empresa possui um processo para descartar com segurança dados pessoais que 

não são mais necessários? 

sim não 

17- Sua empresa aborda a proteção de dados pessoais em sua política de segurança da 

informação? 

sim não 

18- Sua empresa oferece treinamento de conscientização sobre proteção de dados 

pessoais para toda a equipe? 

sim não 

19- Os tomadores de decisão de sua empresa promovem uma cultura positiva de 

conformidade de proteção de dados em toda a empresa? 

sim não 

Parte 4: Informações da Empresa 

Esta seção possui como objetivo identificar informações da empresa para fins de 

pesquisa 

 

 

 

 

20- Quantos colaboradores sua empresa possui? 

Entre 1 e 99 colaboradores 

Entre 100 e 499 colaboradores 



94 

 

 

Entre 500 e 999 colaboradores 

Entre 1.000 e 4.999 colaboradores 

Mais de 5.000 colaboradores 

21- Em qual região do país sua empresa está localizada? 

Região Sul 

Região Sudeste 

Região Norte 

Região Nordeste 

Região Centro Oeste 
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