
Contextualização:  

A modernização da vida das pessoas tem sido um movimento cada vez mais 

crescente na atual sociedade, os dados das pessoas deixam de ser algo particular e passam a 

se tornar cada vez mais um objeto de valor, tanto para empresas, quanto para agentes 

maliciosos.  

Por conta dessa modernização, fez-se necessário, no mundo todo, que houvessem 

normas que regulamentem a respeito da responsabilidade a qual uma empresa deve ter com 

os dados pessoais dos seus usuários.  

No Brasil, isso ocorreu em Agosto de 2020, sendo um verdadeiro marco para todas 

as empresas, haja vista que entrou em vigor a Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de 

Dados, a qual legisla a respeito da Proteção de Dados. Entretanto, há que se questionar como 

esse acontecimento de fato afeta as empresas, e como estas devem adequar-se para manter-se 

de acordo com a legislação vigente.  

A Lei nº 13.709/2018, denominada de Lei Geral de Proteção de Dados, estabelece 

princípios, e boas práticas quanto ao tratamento de dados, além de estabelecer sanções 

administrativas para aqueles que a descumprirem.  

Em suma, percebe-se como a LGPD afetou as empresas, muitas ainda estão 

adequando-se, e para que isso ocorra da melhor forma possível e da maneira correta, diversas 

empresas prestam serviços nessa área, a fim de que a empresa encontre-se em conformidade 

com a lei. A SenseBase é uma dessas empresas, oferecendo suporte necessário para que a 

empresa reflita em sua rotina uma cultura de práticas LGPD.  

 

Princípios da LGPD:  

A LGPD é essencial para evitar que usuários tenham seus dados violados, além de 

que tem como escopo proteger contra práticas discriminatórias envolvendo o usuário. Por 

conta disso, a lei possui princípios pré estabelecidos para evitar essas ações. 

Dentre esses, deve citar os princípios da finalidade, adequação e necessidade, dessa 

maneira, dados só podem ser coletados quando possuem uma finalidade pré estabelecida e 

devidamente autorizada pelo usuário.  

Há que mencionar também os princípios do livre acesso, qualidade de dados e 

transparência, os quais são os direitos do titular de ter acesso aos seus dados coletados pela 

empresa. 

Uma vez comentado a respeito da finalidade e livre acesso aos dados, é necessário 

explicar a respeito da proteção desses dados, uma vez que seguindo o princípio da proteção 



de dados, somente deve ter acesso pessoas autorizadas, não sendo permitida práticas 

discriminatórias.  

Por fim, através de relatórios e documentos é necessário que se preste contas quanto 

aos tratamentos realizados.  

Em suma, há que se concluir que os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados 

são configurados sobre quatro pilares principais, sendo estes, proteção à privacidade, 

transparência, padronização e segurança jurídica.  

 

Boas Práticas LGPD:  

Para estar em conformidade com a Lei, além de seguir os princípios da norma, as 

empresas precisam adequar-se às boas práticas LGPD, as quais possuem os principais 

tópicos:  

● Mapeamento de dados: para que seja possível proteger os dados, é necessário 

entender onde, e como ele se relaciona com o dia a dia na empresa;  

● Manter registros das operações de tratamento: uma vez que deve ser registrado 

as operações que envolvam tratamento de dados, principalmente no caso de 

ser solicitado por agentes fiscalizatórios;  

● Elaborar relatórios de impacto à proteção de dados: sempre que for realizada 

operações em possa gerar riscos ao titular;  

● Atender os direitos dos titulares: deve haver um canal de comunicação para 

atender às solicitações dos titulares, tais como para esclarecimento das dúvidas 

pertinentes;  

● Treinar e conscientizar a equipe: o treinamento da equipe da empresa é 

essencial para que os mesmos saibam como realizar o tratamento correto dos 

dados;  

● Investir em segurança da informação: além de uma boa prática, é uma 

exigência conforme a LGPD.  

 

Sanções:  

 Aqueles que não adequarem-se corretamente a norma, poderão estar sujeitos a um 

processo administrativo, podendo ter como sanções: advertência, multas de até 2% do 

faturamento, ou até mesmo o bloqueio e exclusão dos dados a que se refere a infração.  

 É muito importante ressaltar que não somente tem como intuito evitar sanções 

administrativas, mas estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados é 



necessário para estabelecer uma relação de confiança com o cliente, haja vista que as pessoas 

entendem cada vez mais a importância de seus dados pessoais, e não desejam associar-se com 

empresas que estão envolvidas em escândalos de vazamento de dados.  

 

 

Programas de Compliance:  

 É imprescindível ressaltar que somente a existência de sanções não são suficientes 

para que as empresas entrem em conformidade com a lei, para que isso ocorra, é necessário 

que as companhias mudem sua cultura interna, com o intuito de refletir as boas práticas 

LGPD. 

 Com as empresas necessitando de mudanças internas, visando que as boas práticas da 

LGPD sejam efetivamente aplicadas no dia a dia da empresa, surgiu no mercado um 

segmento de empresas que auxiliam nesse processo. 

 Por conta disso, diversas empresas buscaram assessoria jurídica, assim como 

especializações necessárias a fim de evitar as sanções a que estão expostas as empresas que 

não adequaram-se corretamente à norma.  

 Com a finalidade de refletir como cultura da empresa as boas práticas da LGPD, os 

empreendimentos têm contado com o apoio de empresas parceiras que auxiliam nessa brusca 

mudança.  

 Através do mapeamento de dados, verificações, documentoscopia, além de auxílio 

quanto a segurança dos dados pessoais, e desse modo garantindo programas efetivos para 

mantê-los seguros.  

 Esse é um dos papéis da Sense Base, através desses processos, auxiliamos o seu 

negócio a trilhar o correto caminho para estar em conformidade com a Legislação vigente, 

evitando multas ou futuros processos administrativos. 

Podemos auxiliar o seu negócio a fim de proteger e tratar corretamente os dados de 

seus clientes, visando o crescimento profissional da sua empresa, tirando de seus 

compromissos essa adequação, desse modo você poderá focar em seu negócio, enquanto 

cuidamos dessas responsabilidades, adequando sua empresa a legislação vigente. 

É válido ressaltar que investir em proteção de dados não é somente uma boa prática 

LGPD, mas também uma exigência da legislação, por conta disso, podemos apresentar 

nossos serviços de proteção de dados. 

Baseamos todo nosso seguimento para auxiliar as empresas que precisam de 

adequação nesta área, mantendo sempre os princípios da LGPD e suas boas práticas, 



converse e confie em quem conhece do assunto, solicite nossos serviços através do link: 

https://sensebase.com.br/ 

 


