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Uma das primeiras obras que aborda tanto o viés jurídico, da tecnologia e da segurança da
informação, além das atribuições e recomendações para atuação do profissional responsável
pelo tratamento de dados pessoais: o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais ou
Data Protection Officer (DPO), como é conhecido este profissional no exterior e pelo mercado.
Tal papel foi criado pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, conforme
previsões dos artigos 5, III e 41, bem como inspirados nos artigos 37 a 39 do Regulamento
Geral sobre a Proteção de Dados – GDPR, complementado pelo Grupo de Trabalho 29
(Comissão Europeia de Proteção de Dados). Para você que deseja se tornar um DPO, essa
obra te dará o aprofundamento nos detalhes técnicos e jurídicos para elevar o seu
conhecimento com dois dos maiores nomes da LGPD no Brasil.Autores: • Profa. Adrianne
Lima, MSc • E0� Mestra (MSc) com estudos e atuação no cenário europeu (Portugal, 2017).
Instrutora e palestrante em cursos relacionados a0� Protec2v��o de Dados e Privacidade.
Advogada inscrita na OAB, com atuac2v��o em Direito Empresarial e Digital. Lead Implementer
ISO/IEC 27701:2020. Membro da Comissa06ð de Direito Digital da OAB/SJC. E0� DPO e tambe0�Ð
Diretora do Comite0 Juri0�F–6ð da ANPPD® - Associação Nacional dos Profissionais de
Privacidade de Dados. [IN] https://https://www.linkedin.com/in/adrianneclima/• Prof. Davis
Alves, Ph.D • Presidente da ANPPD® • ITIL® Expert, LGPD Specialist, DPO, CISO, Ethical
Hacker, Oficial do EXIN® & PeopleCert®. Atuou com CISO no exterior e um dos primeiros
DPOs no Brasil da área de segurança da informação. Consultor empresarial de TI tendo
passado por grandes empresas como Johnson e Johnson, Nestlé, Catho, Fiocruz, Usina
Nuclear de Angra dos Reis, Itaú, Santander, Deloitte, Claro, entre outras. Pesquisador e
palestrante em diversos eventos científicos internacionais relacionados com TI & GDPR na
Espanha, Israel, Holanda e Estados Unidos - tendo seus estudos publicados nesses países.
[IN] https://https://www.linkedin.com/in/davisalvesphd/

"They say you can't go back again, but reading Vintage Games comes close. Open the book,
and I'm back in the video arcades of my youth. Turn the page, and I'm in college again,
discovering the secret joys of the early PC games. Turn the page again, and I'm back in my
living room, playing Mario with my young kids. But Vintage Games is more than just a trip down
memory lane, because the authors analyze each game in ways that bring fresh insights to
those nostalgic memories."--Steve Meretzky, Veteran Game Designer"An interesting and
insightful trip down a gamer's memory lane, focusing on titles that have become benchmarks in
videogame history."--Didi Cardoso, Managing Editor, Grrlgamer.com"The video game industry
has a poor track record when it comes to preserving its history. Fortunately, scholars and
enthusiasts have stepped in to fill the void, and Vintage Games is an essential contribution to
this effort. Loguidice and Barton are to be commended for documenting the history of gaming's
greatest landmarks."--Michael Abbott, The Brainy Gamer Blog and Podcast, Professor of
Theater and Film Studies, Wabash College"Essential reading for video game fans and game
studies scholars alike!"--Laurie N. Taylor, Digital Library Center, University of Florida"A must-
read for anyone even remotely interested in video gaming history - from the hardcore to the
casual. A book that anyone that has ever held a joystick would enjoy."--Shane R. Monroe, Host
of RetroGamer Radio/Monroeworld.com"The book is smart and fun - much like the games it
addresses."--Dr. Matthew S. S. Johnson, Southern Illinois University Edwardsville
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BIOGRAFIA DOS AUTORESAdrianne Lima, MS.cMestre em Administração do
Desenvolvimento de Negócios pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Advogada em
projetos de Adequação à Governança em Privacidade (LGPD).Em 2019, assumiu como
Diretora do Comitê Jurídico da ANPPD® – Associação Nacional dos Profissionais de
Privacidade de Dados.Em 2020, certificou-se como Data Protection Officer – DPO, com a
Portal do Treinamento e EXIN.Advogada com experiência em multinacionais, bancos e
escritórios de advocacia, com atuação na área jurídica há mais de 13 anos, especialmente
com negociação e redação de contratos nacionais e internacionais, emissão de pareceres,
treinamentos internos e externos. Mestre em Administração do Desenvolvimento de Negócios,
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tendo cursado disciplinas como: Estratégias de
Negócios, Viabilidade Financeira de Projetos, Criação de Valor ao Cliente, Estruturas de
Governança e Business Inteligence. Data Protection Officer – DPO, tendo cursado a trilha na
Portal do Treinamento e certificada pela EXIN. Diretora do Comitê Jurídico da Associação
Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados - ANPPD. Membro da Comissão de
Direito Digital da OAB/SJC. Membro do Comitê de Estudo sobre Segurança da Informação,
Cibersegurança e Proteção de Privacidade da ABNT. Instrutora credenciada EXIN e
palestrante em cursos relacionados à Proteção de Dados e Privacidade.Formada pela ABNT
como NBR ISO 27701 Lead Implementer (Gestão da Privacidade da Informação). Professora
convidada em cursos de pós-graduação lato sensu da Universidade Mackenzie e da PUC
(Campinas), com as disciplinas de Direito Empresarial, Proteção de Dados Pessoais em
Negócios Digitais, bem como Pilares do Programa de Integridade e Tecnologia da
Informação.Acompanhe Adrianne Lima, MS.c nas redes sociais:Instagram:https://
www.instagram.com/profadrianne/Cursos e próximos eventos com Adrianne Lima: https://
cursos.linktree.com.br/AdriannelimaMateriais e conteúdos:https://go.hotmart.com/
I42966875DLinkedIn:https://www.linkedin.com/in/adrianneclima/Davis Alves, Ph.DDoutor em
Administração de TI – Ph.D na Florida Christian University (EUA), Mestre em Administração
com foco em TI Verde (USCS, 2015), Extensão em Gestão de TI pela FGV/SP (2011), Pós-
graduado em Gerenciamento de Projetos (2009), Graduado em Redes de Computadores e
Internet (2008). Residiu para estudos nos Estados Unidos e Nova Zelândia. Possui as
certificações ITIL® Expert, COBIT®, ISO-20000®, ISO-27002®, EXIN® Agile Scrum
Foundation e Scrum Master, VeriSM, Lean IT, Green IT Citizen, Green IT Foundations, ICS
MCSA® Windows Server 2003, Cloud Computing, EXIN® DPO Data Protection Officer LGPD/
GDPR (PDPE, PDPF, PDPP), & CISO – Certified Information Security Officer – ISO-27001
Professional, Cyber Security, Ethical Hacker (Human Hacking através da Fisiognomonia),
DAC® Wireless, DCP® Switching, DSS® IP Surveillance. É consultor de Gestão de
Sustentabilidade de TI, desenvolvendo produtos e consultorias em Green IT para órgãos
públicos municipais do Brasil, além de Consultor em Privacidade de Dados (LGPD).Em 2019
assumiu como Presidente da ANPPD® – Associação Nacional dos Profissionais de
Privacidade de Dados. Figura como DPO pioneiro no Brasil na área de Segurança da
Informação & Ethical Hacker tendo formado mais de 1800 DPOs no país.Em 2020 recebeu o
título de Membro de Honra da Digital Law Academy passando a integrar o seleto grupo do
Conselho Superior, onde reúne os mais respeitados juristas federais, desembargadores, e
grandes nomes do Direito Digital no Brasil.Atuou como sócio-gerente na Millennium
Hardware® responsável pela coordenação da equipe técnica e projetos de infraestrutura de
TI, além de lecionar Gestão de Serviços, Segurança da Informação e Redes de



Computadores na Universidade Paulista - UNIP (professor titular), Universidade Municipal de
São Caetano do Sul - USCS (professor concursado), Universidade Federal de São Carlos -
UFSCar e DARYUS/Faculdade Impacta. Academicamente é membro do Congresso Científico
Internacional POMS nos Estados Unidos, onde participa como presidente da sessão de
Sustentabilidade. Já no Brasil faz parte do NDE (Núcleo Desenvolvedor Estruturante) da
Universidade Paulista do curso superior de Tecnologia em Redes de Computadores,
responsável pela adequação do curso junto ao MEC, onde obteve a nota máxima (5). Também
responde como instrutor credenciado pelo EXIN/PeopleCert com foco em ITIL®, GDPR,
ISO-27001®, Green IT, além de pesquisador e palestrante em diversos eventos científicos
internacionais relacionados com TI Verde & GDPR na Espanha, Holanda e Estados Unidos –
tendo seus estudos publicados nesses países.Siga o Prof. Davis Alves, Ph.D nas redes
sociais:Instagram:https://instagram.com/davisalvesphdYoutube:https://youtube.com/
davisalvesphdLinkedIn:https://linkedin.com/in/davisalvesphdAPRESENTAÇÃOEste livro é
produto de diversos trabalhos nas áreas de tecnologia, segurança da informação e jurídica
que realizamos para empresas de diversos segmentos, no Brasil, nos Estados Unidos e na
Europa.De consultorias a pareceres, passando por análises preventivas ou intervenções como
forma de remediar, reunimos os temas mais recorrentes na nossa prática desse importante
tema, que é a proteção de dados e privacidade.Seguindo a demanda internacional, o Brasil
sancionou em 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, que trouxe consigo a
criação de uma nova carreira: o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais, ou data
protection officer – DPO, como é mais conhecido no exterior.A obra sugere práticas, sob os
vieses da tecnologia, segurança da informação e jurídica, para que o profissional conte com
orientações práticas sobre formas de implementação do tema nas empresas, seja quando
atuar internamente ou de forma terceirizada.“Palavras importantes daqui em diante:
governança na organização e transparência com os titulares!”Adrianne Lima, MS.c“Todos nós
temos 3 vidas: a pública, a pessoal e a secreta! Precisamos de um DPO!”Davis Alves,
Ph.DPREFÁCIOEm meio a muitas publicações ligadas ao tema privacidade e proteção de
dados, chega ao mercado um material diferenciado, focado no dia a dia de um DPO (data
protection officer), ou encarregado pelo tratamento de dados pessoais, para usarmos a
terminologia adotada no Brasil. O livro traz uma abordagem prática quanto aos diversos
papéis que orbitam em torno do DPO, exemplos de documentos críticos (prepare-se para um
toolkit!), abordagem de processos e dicas importantes sobre o mercado de trabalho,
formações específicas e conhecimentos fundamentais para que se exerça a função
adequadamente.Um tema sem dúvidas muito rico e atual, e que deve nortear por muito tempo
ainda as ações das empresas e fornecedores de serviços (consultorias, capacitação, soluções
tecnológicas etc.), afinal, temos um país continental para se adaptar a uma nova forma de
tratar os dados pessoais de toda a cadeia. Impactos profundos na imagem das empresas, na
percepção dos clientes e titulares de dados, na reorganização dos processos internos e
relações com terceiros. Uma nova abordagem e práticas comerciais alinhadas aos países que
já fizeram (ou estão em fase de adequação) a sua parte, mantendo o Brasil em condições
competitivas no mercado global.Sucesso aos atuais e futuros DPOs!Milena Andradediretora
regional – EXINDiretora do EXIN responsável pelas operações no Brasil. Alinhamento de
negócios, ISO/IEC-27001, acordos de nível de serviço (SLA), estratégia de TI e especialista
em orientações e mentoria para profissionais de TIRECOMENDAÇÕES“Acompanho, desde o
início, o envolvimento da Dra. Adrianne Lima e do Dr. Davis Alves no cenário brasileiro de
proteção de dados e privacidade e posso dizer que são grandes profissionais, que contribuem
e acompanham as atualizações acadêmica e prática sobre o tema. Diante da necessidade de



se discutir o tema, fundamos a associação para reunir profissionais interessados em
compreender como a lei de proteção de dados será aplicável a diferentes segmentos de
mercado, por profissionais de atuações diversas. Atualmente, é possível verificar conteúdos
voltados para profissionais da área jurídica e técnica, mas esta obra visa abranger todos os
profissionais, diante das dificuldades que os alunos reportam aos professores durante os
treinamentos e cursos de aperfeiçoamento sobre a temática de governança em privacidade.
Recomendo a obra e os profissionais. Sem dúvida, uma grande contribuição acadêmica e
prática! Aproveite o conteúdo.”Umberto CorreiaCEO e fundador do Portal do Treinamento e
vice-presidente da ANPPD, DPO, especialista em governança de TI e SI e professor da
Universidade Mackenzie, ITIL Expert e MP4, Cobit 5, Lean IT, Scrum Master“Segurança da
informação começa por informação sobre segurança. A maior proteção que podemos ter está
sempre na camada do conhecimento, na blindagem do usuário. Por isso é extremamente
importante investir na capacitação tanto dos profissionais que devem atuar na área como nas
campanhas educativas para conscientização para uma conduta mais preventiva e pró-
ativa.Acompanho o trabalho e empenho do Dr. Davis Alves juntamente com a Dra. Adrianne
Lima em evangelizar a temática da cibersegurança e da privacidade de dados no Brasil, já
estivemos juntos em diversos eventos e é perceptível a satisfação dos alunos e dos
professores após uma sessão de aprendizagem promovida por eles. Deixo aqui minha
indicação deste livro que compartilha o conhecimento de profissionais dedicados,
demonstrando a importância de buscarmos sempre compartilhar conhecimento atualizado e
aprofundado.”Patricia Peck, Ph.DInfluenciadora best-seller em Direito Digital, acadêmica,
advogada, consultora e pioneira em privacidade de dados no Brasil. Membro de Honra da
ANPPD e presidente da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB/
SP.Este livro, na forma de coletânea de pensamentos, se inclui em um processo mais amplo
de reflexão sobre a privacidade, a cultura da privacidade e o grau de maturando da educação
brasileira contemporânea que, quanto a proteção de dados, vem sendo desencadeado pela
ANPPD.Ver de perto a evolução do Dr. Davis Alves é gratificante. Seu trabalho na formação de
DPOs em todo o território nacional é ímpar, ético e inovador, permeando profundamente no
conhecimento científico e aplicado sobre LGPD/GDPR. Profissional que vem se tornando
cada vez mais uma referência no assunto, por isso foi digno do título de Membro de Honra da
Digital Law Academy, que agora com este nobre livro sobre DPO figurou para a história da
Segurança da Informação e do Direito Digital no Brasil. Pela ética, notoriedade e competência;
tem minha total recomendação!”Coriolano Camargo, Ph.DJuiz do Tribunal de Impostos e
Taxas, professor e coordenador na ESA Nacional do Conselho Federal da OAB, INTERPOL e
EUROPOL Visiting Researcher e presidente da Digital Law Academy.“O Dr. Davis Alves e a
Dra. Adrianne Lima são grandes profissionais. Realizamos diversos trabalhos em conjunto e
sou testemunha da qualidade de seus trabalhos. Este livro vem justamente para
complementar o conhecimento dos DPOs que formamos, com aprofundamento dos assuntos
que são abordados nas capacitações. Esta obra tranquilamente será vista como “A Bíblia” do
DPO, pelo fato de unir e complementar as fontes confiáveis que já tínhamos; a LGPD, o GDPR
e os artigos europeus. Recomendo para todos os profissionais que desejam profundo
conhecimento para se tornar um DPO.”Flavio Pinheiro, ITIL ExpertCEO e fundador da TI
Exames, especialista em Ensino Digital, ITIL® Expert, PMP®, EXIN® & PeopleCert® Official
TrainerDEPOIMENTO“O Brasil tem um grande desafio à frente que é o de consolidar a cultura
da proteção à privacidade. E, nesse cenário, um dos maiores desafios é a consolidação da
função do encarregado de privacidade (ou DPO na sigla inglesa), que é, e será cada vez
mais, uma ocupação estratégica e da mais alta relevância na transição digital de todas as



organizações públicas e privadas. Por isso, é estratégico para o país que tenhamos a
existência de associações e organizações de classe que promovam a integração, a troca de
experiências, a consolidação das melhores práticas e o avanço do cenário legal e regulatório
no país sobre o tema.”Andriei Gutierrez, Ph.DDiretor de Relações Governamentais e Assuntos
Regulatórios da IBM Brasil. Líder de entidades do setor de tecnologia da informação,
cofundador e coordenador do Movimento Brasil, País Digital. Membro de Honra da ANPPD.1.
IntroduçãoDiante da atual Sociedade da Informação, em que dados são coletados,
compartilhados e armazenados, quase de forma ilimitada e transfronteiriça entre empresas,
muitos desses são transformados em informação e conhecimento pelas empresas.Uma vez
coletados os dados, esses são organizados, sumarizados e podem vir a ser informação. Após
a interpretação da informação, é obtido o conhecimento, o qual será utilizado pelas empresas
no processo de tomada de decisões diversas (DAVENPORT & PRUSAK, 1998).Portanto, a
qualidade, a rapidez de acesso, a gestão dos dados, da informação e do conhecimento são
importantes para a definição de estratégias e à tomada de decisões empresariais.Nesse
sentido, para obter vantagens competitivas dentre as concorrentes, as empresas contam com
o suporte de redes de comunicação e sistemas informáticos que interligam, de formas
automatizadas e válidas, empresas, clientes e fornecedores.Segundo Porter (PORTER, 1989),
informações sobre clientes, fornecedores, concorrentes e fontes de desenvolvimento
tecnológico permitem conhecimento da alta gestão e vantagem competitiva à empresa.Os
dados, as informações e o conhecimento devem ser capazes de suportar a empresa a atingir
os seus objetivos, reduzir custos, aumentar a oferta, melhorar a satisfação dos clientes,
detectar problemas e antecipá-los, melhorar a qualidade dos produtos e serviços.Dessa
forma, geralmente, o valor da informação está relacionado ao quanto ela suporta os
tomadores de decisão a atingir as metas da organização.Nesse contexto, a importância sobre
a privacidade das pessoas físicas passou a ter maior evidência, isso porque as empresas têm
utilizado de forma massiva os dados – como nome, identificadores, leitura facial – em suas
atividades regulares, seja quando há preenchimento de formulários ou registros de cookies,
análise de perfil e envio de mala-direta de marketing direcionado.Também é cabível a famosa
frase de Ajay Banga, “os dados são o novo petróleo”. Segundo o executivo, a diferença entre
os dados e o petróleo é que um dia o petróleo acabará um dia, enquanto os dados não, pois
são utilizados cada vez mais (Rennan A. Julio, 2019).Seguindo a legislação europeia, o Brasil
e outros países têm se movimentado para terem leis específicas sobre o tema da privacidade
de dados de pessoas físicas, bem como sobre os respectivos mecanismos de
proteção.Embora diversas leis anteriores já especificassem as regras de proteção de dados
pessoais e privacidade, o tema ficou ainda em maior evidência com o General Data Protection
Regulation – GDPR (2016) , que entrou em vigor em 2018 no Espaço Econômico Europeu –
EEE.Desde 1977, a Alemanha tem uma lei federal de proteção contra o uso ilícito de dados
pessoais. A Dinamarca regulamenta a questão da proteção de dados pelas Leis 243 e 244,
ambas de 8 de julho de 1978, que estenderam a proteção também para as pessoas jurídicas.
A França tem a Lei 78-77, de 6 de janeiro de 1978. A Espanha tem a peculiaridade de ter uma
regra constitucional determinando a regulamentação da proteção da privacidade contra
invasões da atividade informática (art. 18, par. 1º). A Constituição de Portugal de 1977 tem
texto ainda mais completo (art. 35), pois contempla a previsão do direito do cidadão de
conhecer os dados que lhe são concernentes, de que esses dados sejam utilizados de acordo
com a finalidade para a qual foram recolhidos e, ainda, de retificá-los (em caso de erro) e de
atualizá-los. (REINALDO FILHO).O GDPR reúne as principais diretivas que já existiam na
União Europeia – UE sobre proteção de dados pessoais, fazendo com que estados-membros



adequassem as suas leis nacionais a ele. O fortalecimento das questões atreladas à proteção
dos dados pessoais fez com que diversas organizações ao redor do mundo aprimorassem
seus processos e controles, visando às respectivas adequações ao regulamento europeu e às
melhores práticas de mercado.Em 2020, ainda é possível verificar que as organizações
europeias continuam em processo de adequação às regras de proteção de dados e
privacidade, sendo que as autoridades de privacidade têm aplicado sanções administrativas a
situações envolvendo a violação de dados pessoais e caso haja possíveis riscos à privacidade
das pessoas.Dentre os 99 artigos dispostos no GDPR, o artigo 83º estabelece as condições
gerais para a aplicação de multas. Segundo o item 5 do mesmo artigo, a violação ou o
tratamento de dados pessoais realizado em desconformidade com o regulamento pode
acarretar multas de até €20.000.000,00 (vinte milhões de euros) ou de 4% do seu faturamento
global, o que for mais elevado, podendo acarretar um valor expressivo à empresa infratora.No
Brasil, não tem sido diferente. Sancionada no dia 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de
Proteção de Dados, a Lei nº 13.709/2018 (LGPD, 2018), com vigência sendo discutida por
meio de medidas provisórias e projetos de lei, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais
realizado por pessoa natural ou jurídica, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais
da liberdade e da privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoal
natural.O direito à vida privada e a proteção para a respectiva garantia já eram previstos,
dentre os direitos humanos básicos descritos no Artigo XII da Declaração Universal dos
Direitos Humanos (DUDH, 1948), à qual o Brasil é signatário: “ninguém será sujeito à
interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência,
nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra
tais interferências ou ataques”.No Brasil, desde 1988, a Constituição Federal também prevê o
direito à privacidade como um dos direitos fundamentais no artigo 5º, X:Art. 5º Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:X – São invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação.Influenciada pelo GDPR, a LGPD traz novas
responsabilidades para as organizações, a fim de que essas adotem medidas necessárias
para a proteção dos dados pessoais e garantam os direitos do titular previstos no artigo 18 da
lei.O primeiro passo é a indicação do data protection officer – DPO que, por sua vez, surge
com o objetivo de ser o centralizador das demandas e tratativas relacionadas aos diversos
tipos de tratamentos de dados pessoais, sendo, também, o responsável pelo canal de
comunicação da empresa para com os titulares e a Autoridade Nacional de Proteção e Dados
– ANPD, tratando todos os temas relacionados à legislação de proteção de dados, bem como
o relacionamento desta com regulamentos e normativos específicos ao segmento de atuação,
na organização.É certo que responsabilidades como essas farão com que as organizações
indiquem e proponham aos seus colaboradores atenção ao tema e, principalmente, um
empenho maior quanto à conscientização das pessoas e adaptação dos processos para
correta aderência aos seus requisitos.Todavia, uma falha sequer pode acarretar danos
financeiros que serão cobrados pelo não cumprimento da lei, com possibilidade de danos à
imagem da organização e, também, a qualquer pessoa física, podendo, também e em alguns
casos, expô-las a riscos de constrangimento ou morte.No próximo capítulo, serão abordados
os escândalos de violações e vazamentos de dados pessoais que, além de expor os titulares
de dados, também são notáveis devido a sanções e multas aplicadas às organizações.1.1.
Privacidade dos dados: escândalos de violação e vazamentosAcontecimentos mundiais



fizeram com que as organizações se preocupassem com as leis de privacidade e proteção de
dados pessoais. Além de ser obrigatório o cumprimento, por ser lei, também são motivadores
à adequação as altas e milionárias multas pecuniárias e, em determinadas leis, como GDPR,
por exemplo, o encerramento de suas atividades atreladas ao tratamento de dados.Além do
risco de prejuízos financeiros, há também aqueles atrelados à imagem da organização, que
podem fazer com que esta perca o seu valor de mercado e, em alguns casos, seus
investidores. Há também o risco de demissões e movimentações internas, uma vez que
sempre há um responsável ou um grupo de responsáveis pela não conformidade com as leis
de privacidade, aos controles e boas práticas de segurança para a proteção de seus
ambientes.Muitos são os exemplos de empresas penalizadas, sendo citadas algumas delas a
seguir.1.1.1. Ashley Madison“A vida é curta, curta um caso”, é o slogan de um dos casos mais
emblemáticos sobre a privacidade de dados mundial. O site de relacionamentos Ashley
Madison, que garante sigilo aos seus usuários e é conhecido por ser um site para relações
extraconjugais, sofreu, em julho de 2015, um ataque hacker que ocasionou na exposição de
mais de 37 milhões de usuários da plataforma.Ao divulgar a notícia sobre o caso do site, o
jornalista Krebs (2015) destacou que o ataque envolveu “trechos de dados da conta
aparentemente vazados entre cerca de 40 milhões de usuários, os hackers vazaram mapas
de servidores internos da empresa, informações da conta da rede de funcionários, dados da
conta bancária da empresa e informações salariais” e que a exposição dos usuários afetou
suas vidas particulares, visto que suas atividades acabaram sendo descobertas e provocaram
o término de relacionamentos (Krebs, 2015).Dois anos após o ataque hacker, o proprietário do
site de adultério Ashley Madison informou a proposta de US$ 11,2 milhões para resolver os
litígios norte-americanos referentes a, aproximadamente, 37 milhões de usuários cujos dados
pessoais foram expostos em 2015 (Stempel, 2017).1.1.2. British AirwaysA companhia aérea
British Airways recebeu a maior multa da história do GDPR, qual seja: €183,39 milhões
(aproximadamente R$ 1.110 bilhões), por falha de segurança e vazamento de dados.O
Information Commissioner’s Office – ICO, órgão independente do Reino Unido, criado para
defender os direitos à informação, propôs uma multa relacionada a um incidente cibernético
notificado à ICO pela British Airways em setembro de 2018.Esse incidente envolveu, em parte,
o tráfego de usuários no site da British Airways sendo desviado para um site fraudulento. Por
meio desse site falso, os detalhes dos clientes foram coletados pelos atacantes.Os dados
pessoais de aproximadamente 500.000 clientes foram comprometidos nesse incidente. A
investigação da ICO constatou que uma variedade de informações foi comprometida por
acordos de segurança inadequados na empresa, incluindo login, cartão de pagamento e
detalhes de reservas de viagens, bem como informações de nome e endereço (ICO,
2019).1.1.3. Facebook – Cambridge AnalyticaFigura 1: Ed Hall/Cartoon of the DayFonte:
Forbes, 2018A Cambridge Analytica, empresa de data marketing e análise de informações, foi
fundada em 2013 no Reino Unido e logo se tornou conhecida por seus resultados em
mineração e análise de dados que apoiaram as decisões e estratégias de processos eleitorais
de alguns países, principalmente os Estados Unidos da América.O escândalo de dados
coletados pelo Facebook e utilizados pela Cambridge Analytica é um dos casos em que mais
a privacidade de dados foi violada. Mais de 80 milhões de usuários da rede social tiveram
seus dados coletados e analisados detalhadamente, sem conceder consentimento para tanto,
a fim de suprirem objetivos políticos.Após a coleta dos dados, um conjunto de algoritmos
manipulava as informações para influenciar a opinião e a intenção de votos de eleitores ao
redor do mundo. O caso Cambridge Analytica foi um dos fortes fatores para, em 2016,
reforçarem a implementação do GDPR na União Europeia.Em março de 2018, os jornais The



New York Times e The Guardian e o Channel 4 News fizeram relatórios mais detalhados sobre
a violação de dados, incluindo novas informações de que um ex-funcionário da Cambridge
Analytica, Christopher Wylie, havia fornecido dados mais claros sobre o tamanho da violação
de privacidade, a natureza das informações pessoais roubadas, a comunicação entre
Facebook e Cambridge Analytica e os representantes políticos que haviam contratado a
empresa Cambridge Analytica para utilizar os dados a fim de influenciar a opinião do eleitor
(Matthew Rosenberg, 2018).Em 2019, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos
aprovou uma multa de US$ 5 bilhões de dólares (R$ 18,7 bilhões de reais) ao Facebook por
ter violado as regras de privacidade de seus usuários no caso Cambridge Analytica (POZZI,
2019).1.1.4. Edward SnowdenEm 2013, Edward Snowden, ex-técnico da CIA, ganhou
notoriedade mundial ao ser acusado por vazamento de informações sigilosas de segurança
dos Estados Unidos, revelando com detalhes alguns dos programas de vigilância que o país
usava para espionar a população americana, utilizando bases de dados de empresas como
Apple, Google e Facebook. Além disso, informações sobre espionagem e vigilância americana
de outros países, incluindo o Brasil, também foram expostas a público, acarretando em
problemas políticos entre os países e uma série de explicações que levaram o tema de
privacidade a um dos assuntos mais tratados na época.Com acesso às informações sigilosas,
na época em que prestava serviços para a Agência Nacional de Segurança (NSA), Snowden,
apesar dos riscos que sua decisão resultaria, sentiu obrigação de expor as informações a
público a fim de que todos soubessem sobre o alto esquema de vigilância americana.
Portanto, copiou as informações com o objetivo de procurar jornais para publicação e
exposição das mesmas. “O público precisa decidir se esses programas e políticas são certos
ou errados”, disse Snowden ao The Guardian. Esse jornal britânico e o norte-americano The
Washington Post foram os primeiros a publicar alguns dados vazados e, logo depois, os
serviços de Inteligência dos EUA iniciaram uma investigação criminal sobre o caso, acusando
Snowden de espionagem pelo vazamento de dados.Com medo de possíveis retaliações,
torturas e perseguição americana, Snowden decidiu se refugiar em outros países, onde, hoje,
reside em território russo.1.1.5. NetshoesNo Brasil, nos anos de 2017 e 2018, a Netshoes
também teve dados vazados. Dados de quase 2 milhões de clientes foram expostos,
compreendendo desde nomes completos, e-mails, CPFs até o histórico de produtos
comprados.Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, esse foi
“um dos maiores incidentes de segurança registrados no Brasil”. O MPDFT também
pressionou a companhia até que essa resolveu contatar, via telefone, as quase 2 milhões de
pessoas afetadas (Ventura, 2019).Em 2019, a Netshoes assinou um acordo de indenização no
valor de R$ 500 mil e que será depositado no Fundo de Defesa de Direitos Difusos – FDD, por
danos morais. Além da indenização, a empresa também deverá implementar medidas e
controles de segurança da informação, proteção e privacidade de dados. Não cumprindo as
medidas propostas pelo MPDFT, a companhia ficará sujeita a uma ação coletiva no valor de R
$ 85 milhões.Ou seja, o fato de não aplicar medidas de segurança da informação faz com que
diversas organizações do Brasil e do exterior corram o risco de receberem sanções
administrativas, dadas pelas autoridades supervisoras e/ou órgãos reguladores, bem como a
exposição de seus clientes e funcionários, com grandes chances de impacto ao negócio. Com
base no histórico europeu, o não cumprimento do GDPR ultrapassou a casa do bilhão em
sanções administrativas aplicadas contra empresas que não cuidaram corretamente dos
dados pessoas sob seu controle.1.2. Multas aplicadasO GDPR atingiu, em março de 2020, o
valor de € 466.67 milhões, aproximadamente R$ 2.783 bilhões, em multas na Europa. De
acordo com o GDPR Enforcement Tracker, site público que lista, em uma visão geral, as



multas e penalidades que as autoridades de proteção de dados no EEE aplicaram. Ao todo,
de julho de 2018 a março de 2020, foram aplicadas 230 multas (GDPR Enforcement Tracker,
s.d.), como demonstra a Figura 2.Figura 2: Curso da soma total das multas na Europa.Fonte:
GDPR Enforcement Tracker, 2020A Figura 3, representa o total, em euros, das multas
aplicadas na Europa desde julho de 2018.Figura 3: Curso do valor total das multas na
Europa.Fonte: GDPR Enforcement Tracker, 2020Conforme a Figura 3, a evolução de
aplicações de sanções na Europa tem crescido em números exponenciais, passando da casa
dos milhões de euros. As últimas multas publicadas no GDPR Enforcement Tracker são
referentes ao mês de março de 2020 porque devido à pandemia do Covid-19, que, na Europa
e no mundo, causou grandes danos, foi necessário que as atenções fossem voltadas ao
isolamento social, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde.No Brasil,
os autores desta obra desenvolveram o acompanhamento de sanções administrativas e
penalidades aplicadas pelo Poder Judiciário, para que profissionais interessados possam
compreender como os temas estão sendo decididos, não somente com fundamentação na
LGPD, mas também em outras leis, bem como para fins de benchmarking com organizações
infratoras do mesmo setor de atuação. Consulte: https://anppd.org/violacoes .Também vale
destacar que algumas empresas têm contratado seguros de cibersegurança pensando nos
possíveis questionamentos ou sanções que podem vir a responder em casos de vazamento
de informações. Muitas delas, como não deram a devida atenção à legislação europeia, se
resguardaram através dos seguros, assumindo os riscos de violação de dados e de segurança
da informação.Em linha com as sanções e o histórico do GDPR, abordaremos, nos capítulos
seguintes, episódios que antecederam a sanção da LGPD e seus principais acontecimentos.
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