
Os impactos da LGPD no RH: como a lei afeta os
processos admissionais de colaboradores
Os impactos da LGPD no RH são diversos, aliás, esse setor é um dos mais afetados, uma
vez que os processos admissionais lidam com enormes quantidades de dados pessoais dos
candidatos.

Por isso, os profissionais de Recursos Humanos devem estar bem atentos sobre o impacto
da nova lei na contratação de pessoal e no departamento como um todo. Continue lendo e
entenda mais!

LGPD: o que é essa nova lei de proteção de dados?
LGPD é a sigla da Lei Geral de Proteção de Dados, sancionada em 2018. Com ela, há
melhor padronização de normas e práticas, além de um cenário de maior segurança jurídica
acerca do tema.

A lei opera sob alguns pilares essenciais:

● Consentimento: os usuários devem consentir com o tratamento de dados, exceto
quando o tratamento tiver base legal, como a coleta de informações para
confeccionar o contrato de trabalho do novo colaborador;

● Automatização com autorização: em processos automatizados, como acontece
muito nas plataformas de contratação online, o candidato tem direito de pedir a
revisão do procedimento feito por máquinas, além de ter direito de pedir eliminação,
revogar o consentimento, transferir os dados, etc.

● ANPD e agentes de tratamento: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD) é responsável por fiscalizar a LGPD e penalizar os agentes infratores. Os
agentes podem ser controlador, que toma as decisões, operador, que realiza o
tratamento em nome do controlador, e o encarregado, que interage com os cidadãos
e a ANPD.

● Prevenção: por fim, a lei estipula que o foco deve ser na gestão de riscos e falhas,
de modo preventivo, ou seja, evitar que um incidente ocorra em primeiro lugar.

Nesse contexto, os Recursos Humanos é um setor que envolve muita informação pessoal
dos colaboradores, por isso, os impactos da LGPD no RH como um todo são enormes!

Cuidados que o RH deve ter durante o processo admissional
Nos processos admissionais o setor de Recursos Humanos lida com muitos dados
pessoais, muitas vezes dados sensíveis também. Logo, esse é um processo fortemente
impactado pela LGPD.

Nesse sentido, é fundamental revisar como é feita a admissão. Por exemplo:
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● Definir como receber os currículos: será por email, LinkedIn, plataforma de
contratação online, pela recepção? Isso é necessário para identificar pontos
sensíveis à LGPD.

● Período de guarda: por quanto tempo o currículo ficará no seu banco de dados?
Aliás, a finalidade desse currículo não pode se alterar durante esse período.

● Dados sensíveis: precisam coletar dados sensíveis? Então, defina procedimentos
de proteção de privacidade e obtenha consentimento.

● Transparência: deixe claro para o candidato sobre o armazenamento e explique
como ele pode solicitar as informações geradas sobre ele (os candidatos têm direito
a solicitar tudo que for gerado sobre eles no processo de admissão).

Atualmente utilizamos diversos softwares e plataformas durante a admissão de pessoal.
Assim, além de adequar nossos processos internos, é fundamental avaliar se o software
possui suas políticas de privacidade atualizadas, como a solução de admissão digital da
Hrestart, que está adequada à LGPD.

Dados sensíveis: como o RH deve agir
Os impactos da LGPD no RH são ainda mais fortes quando se trata de dados sensíveis,
que são definidos pela lei como:

“II – dado pessoal sensível: dado pessoal 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;”

Com isso, para tratar dados sensíveis nos processos de admissão é necessário ter
consentimento ou para premissas de:

● Cumprir obrigação legal ou regulatória;
● Órgão de pesquisas, sempre com anonimização de dados;
● Exercício de contratos e processos judiciais;
● Proteção da vida e segurança física;
● Tutela de saúde (válido para serviços de saúde); e
● Prevenção à fraude e segurança do titular (como a biometria em catracas de acesso

e ponto eletrônico).

Então, os impactos da LGPD no RH são ainda maiores quando há presença de dados
sensíveis, uma vez que o tratamento é mais restrito. Assim, é fundamental tomar bastante
cuidado e atenção para certificar que os dados estão bem protegidos.

Home office e a proteção de dados
Além dos desafios operacionais, a questão de proteção de dados e privacidade no Home
Office se torna ainda mais latente. Afinal, o trabalho remoto envolve diversas plataformas e
impõe desafios para monitorar e controlar o uso dos dados pelos colaboradores.
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Nesse sentido, para reduzir os impactos da LGPD no RH com trabalho remoto, é
fundamental:

● Preparar sistemas de proteção de dados nos softwares e recursos utilizados;
● Implementar sistemas de monitoramento e controle dos dispositivos (não esqueça

de respeitar as regras da LGPD para esse procedimento);
● Treinamento e conscientização (especialmente no momento de onboarding) sobre

tratamento de dados dos candidatos/funcionários e penalidades impostos pela
LGPD.

Para garantir que essas medidas sejam efetivas, é importante designar um Data Protection
Officer (DPO), que pode ser um membro da sua equipe que ficará responsável pelo
cumprimento da LGPD.

Consequência de negligenciar as obrigações da LGPD no RH
A lei já está em vigor e os impactos da LGPD no RH já podem ser observados. Por isso, se
sua empresa ainda não está adequada à nova lei, aplique as dicas desse artigo e, se
necessário, busque uma consultoria especializada!

Do contrário, a empresa poderá sofrer penalizações e multas que podem ser de 2% do
faturamento anual ou até R$ 50 milhões! Essas multas ainda não estão sendo aplicadas
pela ANPD, mas os tribunais de justiça já estão usando o texto legal para embasar
sentenças.
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