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1 ano para vigência da 
LGPD: e agora?

Adotar um Comitê multidisciplinar 
para o acompanhamento do Projeto: 
lembre-se que a adequação deve ser 
um projeto da empresa inteira.

Limitar o escopo jurídico ao 
enquadramento de bases legais: 
princípios, direitos dos titulares e 
medidas de governança também 
devem ser observados.

Ignorar dados de colaboradores: 
lembre-se que o dever de casa 
também deve ser feito e não adianta 
olhar só para dados de consumidores.

Deixar de realizar treinamentos: a 
LGPD não tem linha de chegada; após 
as ações de adequação, o time deve 
ser conscientizado constantemente.

Deixar de estabelecer cronograma 
realista: é comum querer pular etapas 
e tentar se adequar em poucos meses, 
porém o procedimento não é simples 
e deve ser conduzido com precisão.

Ignorar aspectos setoriais: normas 
regulamentares representam 
importante ponto de atenção para 
identifi car as bases para tratamento.

DON’TsDOs

Ter um líder in-house na condução do 
projeto: como a adequação demanda 
trabalho em conjunto de diversas 
equipes, ter um centralizador dos 
trabalhos costuma ajudar.

Garantir apoio jurídico, inclusive 
durante o mapeamento: fundamental 
para garantir que serão levantadas as 
informações necessárias.

Implementar divisão de tarefas entre 
consultorias técnica e jurídica: as 
duas têm muito a contribuir com a 
adequação e distribuir atribuições faz 
toda diferença para a organização.

Atentar ao confl ito de interesses na 
nomeação do DPO: o profi ssional pode 
acumular funções, porém atuação 
independente é essencial.

Faltando um ano para o início da vigência da Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD), o time de Privacidade e Proteção de Dados da 
Daniel Advogados apresenta dicas práticas, percebidas na realidade do dia 
a dia dos planos de adequação à Lei, sobre o que fazer e o que não fazer 
durante a implementação de programas de compliance em proteção de dados.


