
São Paulo, 17 de Outubro de 2018 

Os impactos da norma sobre as empresas e como 
se preparar para as novas obrigações.
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Cyber Security and Privacy Trends

José Pela Neto | Cyber Transformation

Cyber Security and Privacy 
Trends

Ameaças voláteis e 
sofisticadas

• Inovadores – frequentes –
direcionados – sofisticados. 

• Imitando o comportamento 
do usuário

• Crime as a service

• Ransomware, phishing, 
DDoS e etc.

Negócios Digitais

• Experiência do cliente

• Desenvolvimento Ágil 

• Shadow IT & Cloud Computing

• Big Data & Analytics

• IoT e tecnologias emergentes 
(Robotics, blockchain, V2E, etc.) 

Tecnologias de Segurança

• Consolidação

• Segurança integrada

• Maior visibilidade & automação 

• “-as-a-service”

• Conveniente (password less)

Foco nos pontos importantes

• Crown Jewels

• Foco em riscos prioritários 
Governança de Dados

• Privacidade de dados pessoais

• Compliance Regulatório

Resiliência 360º

• Gestão de Crises Cibernética 

• Red/Blue Team

• Cyber War gaming

• Compartilhamento de 
Inteligência cibernética

Tema de Board e novo 
perfil do CISO

• Maior atenção e orçamento

• 3 Linhas de defesa

• Ações judiciais derivadas

• Empresas e fusões

• Estratégico, Consultivo, 
Guardião e Técnico
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Cenário global das regulamentações de privacidade

Visão da Deloitte sobre Privacidade

Austrália
Lei Federal Australiano de 
Privacidade de 1988, Lei de 
Privacidade Emendada, Lei 
de Anti-Spam de 2004

Califórnia
California Online 
Privacy Protection 
Act 2003, 
Security Breach 
Notice (Código 
Civil 1798 
Anteriormente SB 
1386)

União Europeia (UE)
General Data Protection Regulation (GDPR), 
Proteção de Privacidade de UE, Diretiva de 
Retenção de Dados de Comunicação (2006), 
Diretiva de UE de Privacidade e Comunicações 
Eletrônicas, implementada por 27 diferentes Leis 
de Proteção de Dados dos Membros de Estado 

África do Sul
Lei de Comunicações 
e Transações 
Eletrônicas

Leis Federais dos EUA
HIPAA, GLBA, COPPA, 
CAN-SPAM, Do Not Call, 
Safe Harbor Principle, 
FCRA

Hong Kong
Decreto de Privacidade dos 
Dados Pessoais

Canada
PIPEDA, CASL 
and Provincial 
Privacy Laws

Argentina
Lei de Proteção de 
Dados Pessoais de 
2000, Lei de 
Confidencialidade da 
Informação

Coreia do Sul
Lei sobre Promoção da 
Utilização de Informação e 
Rede de Comunicação, e 
Proteção de Dados de 2000

Taiwan
Lei de Proteção de Dados 
Pessoais Processados por 
Computadores

Nova Zelândia
Lei de Privacidade de 1993, 
Emenda de Privacidade de 
1993 e 1994

Índia
Proposta legislativa em 
discussão, Lei de 
Tecnologia da 
Informação de 2000

Filipinas
Lei de Privacidade de Dados 
proposta pelo ITECC, Lei Civil 
do Direito de Privacidade

Chile
Lei de Proteção de Vida 
Privada, Lei de 
Proteção de Dados 
Pessoais de 1998

Suíça
Lei Federal de 
Proteção de 
Dados de 1992

Rússia
Lei Federal de 27 de Julho de 
2006, Nº 152-FZ sobre 
dados pessoais

Dubai
Lei de Proteção 
de Dados de 
2007

Colômbia
Lei de Proteção de 
Dados Pessoais 2012

Uruguai
Lei de Proteção de 
Dados Pessoais de 
2008

Brasil

- Lei 12.965/14 - Marco Civil 

da Internet.

- Lei 13.709/18 – Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais.
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Proteção de Dados e Riscos de Privacidade Emergentes

Visão da Deloitte sobre Privacidade

Tecnologias Emergentes Riscos de Privacidade em Alta

Economia Compartilhada, incluindo 

plataformas de financiamento coletivo e 

uso de informações pessoais para 

conectar oferta e demanda.

Ataques facilitados em outros 

sistemas e riscos de segurança.

Robôs coletar e comunicar os dados 

sobre os indivíduos de diferentes 

maneiras. 

Acesso e uso indevido de dados 

pessoais. 

Internet das Coisas que permite que 

diversos dispositivos  troquem 

informações entre si. 

Constante transmissão de 

informações de vários dispositivos. 

Big data aproveita grandes 

quantidades de dados coletados de 

diferentes formas e fontes.

A coleta de dados pessoais permite que 

uma entidade faça inferências sobre 

os dados pessoais do indivíduo e tome 

decisões baseada nessas informações. 

Blockchain remove a necessidade de 

intermediários e pode aumentar a 

transparência de transações. 

Coleta direta de dados pessoais 

sensíveis (ex. Dados financeiros, de 

saúde, etc.)
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Visão da Deloitte sobre Privacidade

Direcionadores de privacidade – diversas razões para dar atenção ao tema

• Múltiplas jurisdições para regulações de 
privacidade

• Soluções jurídicas para transferências globais de 
dados, tais como modelos contratuais

• Códigos de conduta de privacidade específicos 
para a indústria

• Conformidade específica por país

• Relacionamentos com representantes, parceiros, 
vendors e prestadores de serviços

• Implementação inconsistente de práticas de 
privacidade entre diferentes organizações 

• Falta de clareza nas responsabilidades associadas 
à privacidade

• Atividades globais adicionais resultam em 
aumento na exposição a requisitos regionais e de 
privacidade

• Economia de troca de informações

• Aplicações web interagem com clientes online
• Sistemas de CRM centralizam dados de clientes e 

empregados ao redor do mundo

• Uso de tecnologias de personalização, tais como 
cookies, smart tags, identificadores únicos, perfis 
de clientes, etc.

• Sensibilidade para práticas agressivas de marketing
• Políticas de privacidade existentes e expectativas dos 

clientes

• Diferentes perspectivas e expectativas
• Procedimentos para responder a reclamações de 

privacidade

Aumento nas 
regulações

Organização 
estendida

Globalização

Avanços em 
tecnologia

Sensibilidade 
dos clientes

• Uso de privacidade para aprimorar a marca e o 
posicionamento das organizações

• Redução dos riscos à marca causados por 
vazamentos de dados

Riscos para a 
marca

Risco 
Financeiro

Risco de 
Empregados

Risco
Reputacional
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Elevada importância na 
privacidade dos indivíduos: 

Similar à importância dada para práticas 
responsáveis sobre uso de dados de 
consumidores para ganho de competitividade 
e definição de indicadores financeiros, esta 
regulação reflete um aumento na 
importância das práticas de dados pessoais, 
trazendo grandes penalidades por não 
conformidades. 

Fortalecimento de 
controle individual:

As novas regulações de privacidade 
fortalecerão a privacidade de 
indivíduos na União Europeia e 
Brasil, permitindo que cada pessoa 
física tenha controle sobre seus 
dados pessoais.

Resposta tempestiva 
para vazamentos de 
dados:

As organizações precisarão 
responder rapidamente a 
vazamentos de dados e 
notificar os indivíduos afetados. 

Visão da Deloitte sobre Privacidade

A LGPD demanda uma abordagem multidisciplinar para privacidade com foco nas 
informações dos indivíduos. 

Privacidade com 
estabilidade legal:

As organizações poderão 
desenvolver suas práticas com 
previsibilidade e estabilidade 
legal para a coleta e manuseio de 
dados. As relações deverão ser 
transparentes e sensíveis ao 
consumidor.
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Ética

Vantagem 

Competitiva

Estratégia

Governança 

Digital

Liberdade de

Escolha Confiança do 

Consumidor

Liderança de

Mercado

Proteção da 

Marca

Políticas

Contratos

Operações

Multas

Compliance

Leis

Responsab.

Legal

Qual o mindset de sua empresa?

Visão da Deloitte sobre Privacidade

Obrigação /Pressão 
regulatória

Oportunidade de 
crescimento

A LGPD representa uma grande 
oportunidade para as organizações, 
já que requerem uma abordagem 
estratégica para tratamentos de 
dados pessoais.

As empresas podem alavancar a 
LGPD para adquirir uma vantagem 
competitiva no uso destes dados, e 
usar boas práticas de privacidade 
para aumentar o nível de confiança 
de potenciais clientes. 

Por outro lado, a LGPD trará 
uma maior pressão regulatória, 

já que requer forte controle 
sobre o processamento de 

dados pessoais e exige maiores 
medidas organizacionais 

holísticas.

As empresas terão de mostrar 
suas responsabilidades sobre 

os dados pessoais processados. 
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Framework de Privacidade

Visão da Deloitte sobre Privacidade

EstratégiaCamada 1
• Um forte ponto de partida que determina o direcionamento em alto nível e o apetite a 

riscos, a partir do qual a organização constrói seu programa de privacidade

Organização e ResponsabilidadeCamada 2
• Possibilitar a efetiva implementação da estratégia de privacidade requer uma estrutura 

organizacional robusta e multidisciplinar. Esta camada cobre a estrutura de privacidade 
da organização, bem como os papéis e responsabilidades dos envolvidos, tais como o 
DPO (Data Privacy Officer). 

Política, processo e dadosCamada 3

• Associação com o negócio para garantir que o dado esteja protegido, seja governado, 
gerenciado e utilizado de forma eficiente, em linha com a estratégia da organização. 
Cobre, ainda, desafios tecnológicos, tais como requisições de acesso aos dados, 
retenção de dados, direito a ser esquecido, notificação de vazamento, e transferências 
internacionais e de terceiros. 

Comunicação, Treinamento e ConscientizaçãoCamada 4 
• Criação de conscientização organizacional sobre privacidade, garantindo que os 

colaboradores conheçam e sigam as regras.

Operações de privacidadeCamada 5

• Inserir o tema privacidade na metodologia de projetos da organização, por meio de 
diretrizes claras durante a concepção de novos projetos ou alterações em produtos ou 
serviços (“Privacy by Design”), bem como avaliação de sistemas novos ou existentes 
seguindo um método de PIA (Privacy Impact Assessment) e certificação de privacidade 
(auditoria ou compliance).

Inventário de processamentoCamada 6
• Um inventário de processamento de dados é elemento fundamental em qualquer 

programa de privacidade, e é requisito mandatório da LGPD.
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Ações, esforços e priorizações da LGPD

Visão da Deloitte sobre Privacidade

Esforço:

Alto Médio Baixo

Programa de Privacidade

• Desenvolver, aprovar e comunicar à organização o 
planejamento do programa da Privacidade.

Treinamento e Comunicações

• Implementar treinamento em privacidade e plano de 
comunicação global para todos os funcionários e 
contratados

• Implementar plano de gestão de mudança

Indicadores, Monitoramento e Relatórios

• Elabore, revise e implemente métricas de privacidade, 
procedimentos de coleta e modelo de relatório

• Identificar processos para conformidade contínua por meio 
de auditoria e auto avaliações

Privacy by Design

• Implementar medidas apropriadas para incorporar 
conceitos de privacidade em novas iniciativas de negócios 
e tecnologia

• Desenvolver e implementar procedimentos de PIA

Remediação de Processos e Sistemas

• Identifique o sistema, processe as alterações necessárias, 
complete o projeto para alterações de alta prioridade nos 
processos e aplicativos de negócios e execute as alterações 
para suportar a conformidade com a LGPD

Gestão de Consentimento

• Desenvolver um sistema centralizado para colocar controles 
para gerenciar a coleta e o processamento de consentimentos 
de usuários

• Atualizar, implementar e manter mecanismos de escolha e 
consentimento

Gerenciamento de Riscos de Terceiros

• Incorporar novos controles no processo e atualizar requisitos 
de contratação no programa de gerenciamento de riscos de 
terceiros

Governança de Dados e Inventário

• Desenvolver estratégia e requisitos de governança e 
segurança de dados

• Inventário e gerenciamento de dados em todo o seu ciclo de 
vida (mapa de fluxo de dados, PIA)

• Estabelecer processos e identificar ferramentas para proteger 
dados pessoais, incluindo gestão de acesso

Governança e Política de Privacidade

• Criar e formalizar o modelo de governança de Privacidade 

• Criar, revisar avisos de privacidade, políticas de privacidade, segurança 
de informações, retenção de dados, gerenciamento de registros e 
políticas de PIA para refletir os requisitos regulatórios (GDPR e LGPD).

Gerenciamento 

de Riscos de 

Terceiros

Governança 

de Dados e 

Inventário

Governança 

e Política de 

Privacidade

Gestão de 

Consentimento

Remediação 

de Processos 

e Sistemas

Privacy by 

Design

Indicadores, 

Monitoramento 

e Relatórios

Treinamento e 

Comunicações

Programa de 

Privacidade

Conformidade

Com a LGPD
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Contatos

José Pela Neto

Cyber Transformation Leader

jpela@deloitte.com
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