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“SEGURANÇA E PRIVACIDADE “BY DESIGN” – A segurança da 

informação e a privacidade/proteção de dados pessoais deverão ser 

adotadas em todas as etapas do ciclo de vida dos produtos ou 

serviços, para garantir segurança e privacidade aos projetos de 

software, aos produtos finais e à adoção de novas tecnologias.”

O que é a LGPD ? O que eu tenho com isso ? 
Lei nº 13.709/2018 

Os dados
O Case Serpro

O Contexto
O Projeto
A Governança da Proteção de Dados
A Governança Corporativa

Desafios e Reflexões

PRIVACIDADE “BY DEFAULT” – A atuação das pessoas e dos 

sistemas que tratam dados devem respeitar a privacidade com 

prevalência e antecedência aos demais fatores. O respeito à 

privacidade não deverá ser condicionado por exigências ou 

opções do usuário



Os dados são o 

novo petróleo*

* https://www.cnbc.com/2017/10/24/mastercard-boss-just-said-data-is-the-new-oil.html

https://www.cnbc.com/2017/10/24/mastercard-boss-just-said-data-is-the-new-oil.html
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No Serpro

Tratamos dados 

para reduzir o 

custo Brasil e 

ajudar o país a 

crescer:
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No Serpro

Desenvolvemos

e Processamos
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Macroestrutura do Projeto – 4 Dimensões

Preparação

Elaboração de Relatório de Conformidade

Elaboração de Relatório de Risco de Sistemas

Redação de Manual Jurídico atualizável

Constituição de Escritório de Governança

Inventário de Dados e de Fluxos

Elaboração da Política de Proteção de Dados

Elaboração do Programa de Proteção de Dados

Orçamento – Custos de Implementação de LGPD

Implementação

Estratégia, Planos e Políticas definidas

Sistema de classificação de Dados

Procedimentos de aprovação de tratamento de dados

Registro de bases de dados

Avaliação de eventuais tratamentos internacionais de dados

Integração da privacidade

Plano de Treinamento em execução
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Macroestrutura do Projeto – 4 Dimensões

GOVERNANÇA

Política atualizada e estratégia definida

Procedimentos de avisos aos titulares

Plano de atendimento a solicitações e reclamações

Processos de avaliação de risco implementados

Relatórios de Privacidade /DPIA**

Documentação atualizada automaticamente

Plano de respostas a violações elaborado

PDCA*

Relatório de conformidade

Relatório de Auditoria Externa

Benchmarking

Data Protection Impact Assessment

Emissão periódica de relatórios de riscos

Relatório de análise de resultados de riscos

Monitoração do Manual Jurídico

*    Plan Do Check Action

** Data Proctection Impact Assessment

Modificação de redação de contratos – Inserção de Cláusulas

• Contratos de Receita

• Contratos de Despesas

• Contratos de Parceria

• Contratos de adesão – Produtos, API´s, etc. 

• Política e Programa
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Foco na “Accountability”

A importância do projeto é a de que deve 

representar:

(i) o referencial corporativo para o governo e para 

a sociedade;

(ii) Demonstrar que a organização compreendeu e se 

alinhou aos fundamentos e aos princípios da 

LGPD

(iii) Demonstrar que a organização está alinhada aos 

requisitos para tratamento de dados, de acordo 

com a LGPD, e na ausência da ANPD, com 

normativos da GDPR, quando aplicáveis

Premissas

Incorporação das práticas à Governança 

Corporativa do SERPRO

A Política deve incorporar a estrutura interna do 

Projeto LGPD à Governança Corporativa da 

empresa quanto ao Tema Privacidade

Planejamento e Execução Coordenada das Ações 

para a Adequação:

O Projeto LGPD deve seguir as etapas previstas 

desde a fase de Planejamento e as ações ao longo do 

período estipulado.
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A Política (PPPD) – Alta Administração

A Política de Privacidade e Proteção de Dados (PPPD) é 

a base para a estrutura normativa em termos de 

Privacidade e Proteção de Dados que a seguirá. 

A PPPD é a base para o (i) Programa de Privacidade e 

Proteção de Dados, que por sua vez atribuirá força 

normativa:

(ii) às Normas de Privacidade;

(iii) à formalização dos processos específicos de trabalho; 

(iv) às normas para o tratamento de incidentes de 

privacidade

(v) aos processos de gerenciamento de riscos de 

privacidade

(vi) as ações de controle

(vii) aos processos de comunicação;

(viii) aos ritos e procedimentos para a notificação do 

titular;

(ix) aos procedimentos para atendimento aos direitos do 

Titular;

(x) à cadeia de comunicação com a futura ANPD; 

(xi) à definição dos artefatos de Governança e Gestão; e

(xi) ao estabelecimento de baselines e o processo de 

Melhoria Contínua (PDCA).
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Atribuições e aprovações

A Política é um dos resultados do Projeto LGPD da organização, 

deve ser redigida pela Equipe LGPD, submetida à (eventual) Rede 

LGPD. No caso SERPRO, integrada por 72 profissionais de diversas 

áreas da Empresa, tendo recebido também contribuições da:

(i)  Auditoria Interna;

(ii) do CCD;

(iii) da área de Segurança da Informação

E foi aprovada internamente pelo:

(iv) Comitê de Governança, Riscos, Controle, Segurança da 

Informação e Privacidade – COGRS

(v) Diretoria Executiva.
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Modelo de Governança da Privacidade
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7. Inserção da Privacidade no Modelo/Política de 
Governança Corporativa atual do SERPRO
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“Múltiplas estruturas e áreas de sombreamento dificultam o 
diagnóstico e a inserção da LGPD na organização. Imprescindível 
o comando e o controle”

“Impactos” da LGPD 
nas organizações

Desafio #1 – Inserir a LGPD na 

Governança e na Cultura 

Corporativa
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“Impactos” da LGPD 
nas organizações

Desafio #2 – Integração com a

área de Riscos e Integridade. 

Duplo papel:

(i) Acompanhamento do 

Projeto

(ii) Inserção no risk

management da organização
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“Um ano depois, vimos na pesquisa de 2018 que as organizações 
aumentaram suas equipes de privacidade, enfrentaram o 
trabalho árduo de implementar programas GDPR, gastaram 
muito dinheiro para chegar lá (uma média de US$ 1,3 milhão, 
com US$ 1,8 milhão adicional esperado) e aprendemos muitas 
lições ao longo do caminho.”

“Impactos” da LGPD 
nas organizações

Reflexão #1 - A LGPD pode ter 

um custo elevado para o seu 

cumprimento?
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“Nos Estados Unidos, os investimentos passam dos US$ 13 bilhões 
anuais, mas seguem crescendo justamente pela evolução dos 
ataques, cada vez mais modernos e sofisticados. Abrir mão da 
cibersegurança pode custar muito caro.”

“Impactos” da LGPD 
nas organizações

Reflexão #2 - Novos riscos de 

segurança cibernética?
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Conclusão:

Não há alternativa. Quem não tiver e cumprir
suas próprias normas de proteção aos dados
pessoais e à privacidade, ou seguirá a 
legislação de outros países, ou ficará à 
margem da economia mundial

“Impactos” da LGPD 
nas organizações

Reflexão #3 – Existe 

Alternativa ?



Obrigado !!!

Gileno Barreto
Diretor Jurídico, de Governança e Gestão
gileno.barreto@serpro.gov.br

https://www.serpro.gov.br/lgpd

/serprobrasil

@serprobrasil

@serpro

/serpro

serpro.gov.br


