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ALGORÍTMOS



O Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados 2016/679 é um regulamento do direito 
europeu sobre privacidade e proteção de dados 
pessoais, aplicável a todos os indivíduos na 
União Europeia e Espaço Econômico Europeu. 
Regulamenta também a exportação de dados 
pessoais para fora da UE e EEE. 



Brasil deseja entrar na OCDE e necessita 
fazer transferência de dados com a UE e 
com países do EEE. 

A Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) é um dos assuntos mais quentes 
do momento entre os profissionais de 
compliance, segurança da informação 
e tecnologia.



LGPD dispõe sobre o tratamento de 
dados pessoais, inclusive nos meios 
digitais, tratados por pessoa natural ou 
por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de proteger os 
direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade e o livre desenvolvimento da 
personalidade da pessoa natural.



A lei vai entrar em vigor no Brasil 
no dia 16 de agosto de 2020 com o 
objetivo de garantir às pessoas 
naturias maior privacidade e proteção 
de seus dados pessoais, impondo 
maior governança sobre o tratamento 
de dados, a todos os setores da 
economia.



A LGPD se aplica a dados que 
sejam tratados no Brasil e também
a qualquer informação pessoal 
que tenha sido coletada no país, 
independentemente de onde ela seja 
tratada, assim como da nacionalidade ou 
localização da empresa.



A LGPD vai aumentar a 
autonomia dos titulares sobre 
os próprios dados pessoais, 
incrementar o dever de proteção das 
empresas desses dados, exigir a notificação 
de violações de dados pessoais e, por fim, 
impor penalidades significativas por 
descumprimento da lei.



Apesar de ainda faltar pouco 
mais de um ano para a lei entrar 
em vigor, as organizações 
devem começar a adaptar
seus processos e produtos 
o mais rápido possível.

O não cumprimento das obrigações 
pode gerar multas de até R$ 50 milhões.



Desafio de 
Governança e 
Conformidade



AUTOMAÇÃO DE
PROCESSOS E 

DECISÕES

INÍCIO EM OUT/2015



CADEIA DE VALOR E 
ARQUITETURA DE PROCESSOS



PROCESSOS E DECISÕES
AUTOMATIZADOS COM CAMUNDA BPM



PRIVACY BY DEFAULT 
Não coletar dados sem uma base legal e não 

tratar o dado por tempo ou finalidade 
diferente do previamente definido.



 PRIVACY BY DESIGN
Desenhar o produto desde a 

concepção pensando em 
privacidade e proteção de dados.



 PRIVACY BY DESIGN
Modelar soluções com atributos 

contextualizados em conformidade 
com GDPR e LGPD.



GDPR: USO DE ICONES



GDPR: USO DE ICONES



Processos e decisões 
automatizados com os 
standards de BPM permitem que 
os dados sejam documentados 
automaticamente a partir do 
XML dos diagramas, para criar 
mapeamentos  ao repositório, 
relatórios de referências cruzadas e 
novos metadados.
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MAPEAMENTO DE DADOS



XML
BPMN e DMN

Repositório 

Relatórios

Metadados



CONTEXTO 
DOS DADOS NA 
ORQUESTRAÇÃO DE 
MICROSSERVIÇOS



CONTEXTO 
DOS DADOS 
PESSOAIS 
EM DECISÕES 
AUTOMATIZADAS



BASE LEGAL

Legitimidade 
do interesse

Finalidade legítima

Situação concreta

Necessidade
Minimização (menos intrusivo)

Outras bases legais

Balanceamento
Legítima expectativa

Direitos e liberdades fundamentais

Salvaguardas

Transparência

Mecanismos de oposição (opt-out)

Mitigação de riscos (e.g., anonimização)
Adaptado de
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Bruno Ricardo Bioni



GERENCIAMENTO DO 
CICLO DE VIDA DOS 
DADOS PESSOAIS



CICLO DE VIDA DOS DADOS NOS 
PROCESSOS PONTA A PONTA

Coleta
Qualificar a base legal para 
tratamento desde a coleta - 

privacy by default

Orientar a coleta de dados 
exclusivamente com base 

legal determinada, 
contextualizada nos Standards 

de BPM (BPMN)

Processamento

Gerenciamento do Ciclo de Vida 
realizada pelo 

+ Controlador & Operador 

+ Titular dos dados pessoais 
com autoridade 

para corrigir e bloquear o 
tratamento

Eliminação

Portabilidade

Exclusão

Anonimização



Dado coletado 
deve estar
 pronto para: ser 

excluído
ser 

limitado
ser 

suspenso

ser 
portabilizado

ser auditado
(iconografia)

ADAPTAR OS PROCESSOS PARA O 
GERENCIAMENTO DOS DADOS PESSOAIS



GOVERANÇA DE DADOS
Respeito aos 11 Princípios da Privacidade e Proteção de 
Dados Pessoais (art. 6º, caput e incisos de I a X da LGPD)

1. Boa-fé

É um princípio geral do Direito que presume que as pessoas agem com boas 
intenções na realização dos negócios jurídicos. Contrariá-lo gera um ônus jurídico, 
decorrente da quebra da Boa-fé. 



GOVERANÇA DE DADOS
 

2. Finalidade

Os dados devem ser tratados para determinados propósitos, os quais devem ser 
informados ao titular dos dados previamente, de modo explícito e sem que seja 

possível a utilização dos dados posteriormente para outra aplicação.  



GOVERANÇA DE DADOS
 

3. Adequação

Os dados devem ser usados de modo compatível com a finalidade 
declarada ao titular dos dados. 



GOVERANÇA DE DADOS
 

4. Necessidade

O tratamento deve ser limitado ao mínimo necessário para a 
realização do objetivo que você informou. 



GOVERANÇA DE DADOS
5. Livre acesso

Deve ser garantida aos titulares a consulta facilitada e gratuita 
sobre a forma e a duração do tratamento, bem como o acesso à 
integralidade dos seus dados. Ênfase nos termos “facilitada”, 
“gratuita” “acesso à integralidade”.



GOVERANÇA DE DADOS
 
6. Qualidade dos dados

Deve ser garantida a exatidão, clareza, relevância e atualização 
dos dados. Os dados entregues devem ser os que a empresa 
possui, não apenas os que foram coletados: os transformados 
também.



GOVERANÇA DE DADOS
 
7. Transparência

Deve ser garantida a prestação de informações claras e facilmente 
acessíveis pelos titulares. O titular deverá ser capaz de solicitar 
seus dados, de corrigi-los ou de solicitar sua exclusão de forma 
rápida, fácil e descomplicada.



GOVERANÇA DE DADOS
 
8. Segurança

Deverão ser adotadas medidas técnicas e administrativas aptas a proteger 
os dados de acessos não autorizados. 

Confidencialidade, integridade e disponibilidade: os três pilares da 
segurança da informação.

O art. 46, parágrafos 1º e 2º estipulam que, além da 
responsabilidade pela adoção das medidas de 

proteção, a Autoridade Nacional de Dados 
poderá dispor sobre os padrões 

técnicos mínimos aceitáveis. 



GOVERANÇA DE DADOS
 
9. Prevenção

A lei introduz o conceito de Privacy for Design (PbD), que passa a ser 
obrigatório em processos de coleta de dados, armazenamento, 
transformação, circulação e uso dos dados. 

O comando legal é dirigido não só ao campo técnico, mas também ao 
administrativo, à alta gestão.



GOVERANÇA DE DADOS
 
9. Prevenção

Deverão ser adotadas medidas para prevenir a ocorrência de 
danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Notem que o 
princípio é de prevenção. Não bastará mais agir de modo reativo, 
ou seja, após o incidente. 

 

1
0. Não 



GOVERANÇA DE DADOS
 
 10. Não discriminação

Impossibilidade de tratamento para fins discriminatórios. Utilizar 
dados para fins que gerem discriminação são proibidos. O Direito da 
Anti-Discriminação é um campo vasto e complexo, novo no Brasil.

 

1
1. Responsabilização e prestação de contas

A
s empresas deverão criar Controladores de dados, 
Operadores de dados e Encarregado de dados. 
Esses serão os responsáveis diretos por a 
empresa estar compliance com a nova lei. Além 
disso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) irá dispor sobre o relatório de impacto à 
proteção de dados pessoais, que as empresas 
deverão apresentar. Ainda não sabemos se esse 
relatório terá caráter permanente e sazonal – a ser 
apresentado a cada mês, ou semestral, ou anual – 
ou se será extraordinário, devendo ser feito apenas 
quando solicitado pela ANPD, ou ainda ambos os 
casos.



GOVERANÇA DE DADOS
 
11. Responsabilização e prestação de contas

As empresas deverão estabelecer as relações e os papéis de cada 
agente no tratamento de dados, de forma clara. Quem é o Controlador 
de dados, quem é Operadores de dados e Encarregado de dados. 
Esses (últimos) serão os responsáveis diretos nas empresas, para a 
prestação de contas e orientações internas, em relação à conformidade 
com a nova lei. 



RELATÓRIO DE IMPACTO À 
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Por default, desejamos ter o relatório de impacto 
desde o momento da coleta do dado. 



RELATÓRIO DE IMPACTO A 
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Documentação do controlador que 
contém a descrição dos processos de 
tratamento de dados pessoais que 
podem gerar riscos às liberdades civis 
e aos direitos fundamentais, bem como 
medidas, salvaguardas e mecanismos 
de mitigação de risco.



MUITO OBRIGADO




