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RESUMO 

  

Por sua interdisciplinaridade, um projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais brasileira pode se tornar um grande desafio para as organizações. Um projeto 

LGPD não envolve apenas o conhecimento do Direito e da Tecnologia da Informação, sendo 

necessário o uso de outros ramos do conhecimento, como administração de empresas, ciência 

de dados e recursos humanos. O presente artigo tem como objetivo apresentar as melhores 

práticas de gerenciamento de projetos para a adequação à LGPD, onde são apresentados os 

principais desafios de implementação da LGPD, e as possíveis soluções sob a ótica da sétima 

edição do PMBOK. 

Palavras-chave: LGPD, Privacidade digital, Gerenciamento de Projetos, PMBOK, Métodos 

Ágeis. 

 

LGPD AND PMBOK 7: BEST PROJECT MANAGEMENT PRACTICES FOR THE 

ADAPTATION OF ORGANIZATIONS TO THE BRAZILIAN GENERAL PERSONAL 

DATA PROTECTION LAW 

 

ABSTRACT 

 

Due to its interdisciplinary nature, a project to adapt to the Brazilian General 

Personal Data Protection Law can become a major challenge for organizations. An LGPD 

project does not only involve knowledge of Law and Information Technology, it is necessary 

to use other fields of knowledge, such as business administration, data science and human 

resources. This article aims to present the best project management practices for adapting to the 

LGPD, where the main challenges of implementing the LGPD are presented, and the possible 

solutions from the perspective of the seventh edition of the PMBOK. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A demanda por privacidade digital é um fenômeno recente da sociedade, 

impulsionada pela rápida revolução tecnológica ocorrida nas últimas décadas. Diversos 

dispositivos legais, como a Lei 8.078/1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor, 

estabelece em seu artigo 43 que o consumidor terá direito ao acesso de seus dados pessoais 

arquivados em determinada empresa. Entretanto, os dados pessoais estão espalhados nos mais 

diversos cadastros, como os dos nossos empregadores ou de empresas que prestamos serviços, 

apenas para citar alguns exemplos. 

Neste sentido, a Lei 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD), que foi influenciada pela General Data Protection Rule (GDPR), o código europeu de 

proteção de dados pessoais, veio com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de 

liberdade, de privacidade e de desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.  

Após um período de vacatio legis, a LGPD entrou em vigor em primeiro de agosto 

de 2021, onde suas sanções variam desde mera advertência até multas que podem atingir até 50 

milhões de Reais. Com multas tão pesadas, as organizações iniciaram projetos de adequação à 

LGPD, com o intuito de alinhar seus processos empresariais e seus sistemas legados aos novos 

dispositivos legais. 

Projetos de adequação à LGPD, por causa de sua complexidade inerente e 

envolverem toda a organização empresarial, podem ser caros e lentos. Em uma análise 

superficial, é possível supor que um projeto LGPD envolveria apenas o corpo jurídico e a equipe 

de tecnologia da informação da empresa, entretanto os dados pessoais podem estar espalhados 

por toda a estrutura organizacional. Neste sentido, avaliar adequadamente como os dados 

transitam entre as entidades organizacionais torna-se fundamental para o atingimento dos 

resultados esperados, e para que isso aconteça, é necessário envolver toda a organização. 

Por causa da interdisciplinaridade da LGPD, serão necessários buscar conceitos 

complexos da ciência da computação, como anonimização e pseudonimização de dados 

pessoais, além da análise dos principais conceitos de gerenciamento de projetos. 

Um projeto é uma atividade temporária, com início, meio e fim, que tem como 

objetivo entregar um produto específico, e ele pode ser conduzido de diversas formas, no intuito 

de maximizar a geração de valor para a organização. Neste sentido, a utilização de metodologias 
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consagradas de gerenciamento de projetos pode auxiliar a entrega do escopo contratado, 

minimizando custos e tempo de implantação. 

Em 2021 foi lançado a sétima edição do PMBOK, Project Management Body of 

Knowledge, pelo PMI, Project Management Institute, que é um dos guias para gerenciamento 

de projetos mais utilizados no mercado mundial. A primeira versão do PMBOK foi lançada em 

1996, em uma tentativa de estruturar um conjunto de boas práticas em gerenciamento de 

projetos. Este corpo de conhecimento em gerenciamento de projetos representa um dos 

principais padrões mundiais para o acompanhamento e desenvolvimento de projetos. 

Neste contexto, a área de recursos humanos terá que participar ativamente na 

avaliação dos dados pessoais dos funcionários, o setor administrativo terá que avaliar os dados 

pessoais dos prestadores de serviços, a área responsável pela relação com os investidores terá 

que avaliar os dados pessoais de acionistas e investidores, e assim por diante. 

O presente artigo se apresenta relevante no sentido de tentar responder aos possíveis 

questionamentos em relação ao projeto de adequação à LGPD, tratando-se de uma investigação 

exploratória, teórica e bibliográfica, com a revisão diversos textos sobre o tema.  

 

2. ESTÁGIO ATUAL DA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Com o fim da vacatio legis da LGPD, seria natural pressupor que a adequação da 

maioria das empresas estaria concluída, ou em fase final de implementação. Entretanto, em 

levantamento realizado pela RD Station, 77% das empresas estavam atrasadas em seus projetos. 

Das 997 empresas consultadas, onde cerca de 60% eram microempresas, apenas 7% tinham 

finalizado completamente seus projetos, enquanto 8% estavam em processo final de 

adequação1.  

Cabe destacar que, segundo o art. 52 da LGPD, as multas pelo descumprimento 

podem alcançar a 2% da receita, até o limite de 50 milhões de reais, mas as sanções incluem a 

proibição da atividade de tratamento de dados pessoais relacionados à infração, eliminação ou 

 
1 SERPRO. Dados Pessoais: Lentidão na adaptação à LGPD expõe empresas a penalidades administrativas e 
financeiras. Disponível em: <https://bit.ly/3n52eAk>. Acesso em 05 set. 2021. 
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bloqueio dos dados relacionados à infração, advertência e multa diária2. Para as organizações 

públicas são previstas sanções regulatórias, como penalidades administrativas, não existindo 

quaisquer sanções pecuniárias. 

As principais barreiras para a lentidão da adequação aos padrões da LGPD 

envolvem a ausência de pessoas especializadas com o conhecimento necessário nas 

organizações. A sensação de desorientação se dá principalmente pelo fato de apenas 3% das 

empresas pesquisadas pela RD Station poderem efetivamente contar com algum tipo de auxílio 

técnico. Desta forma, as empresas não conseguem definir o escopo necessário para que possam 

saber o que fazer e como fazer para ficar de acordo com a legislação da LGPD3.  

Um projeto LGPD envolve necessariamente especialistas na ciência do Direito, pois 

será necessária a correta interpretação da Lei e de seus princípios. Caso a organização possua 

um mínimo de sistemas informatizados, também precisará contar com profissionais 

especializados em Tecnologia da Informação, pois precisará reorganizar os dados pessoais de 

diversas partes interessadas, como clientes e funcionários, no sentido de se adequar à LGPD. 

Também precisará envolver todas as lideranças das respectivas áreas funcionais, como as de 

Recursos Humanos e as de Vendas, que trabalham diretamente com os diversos tipos de dados 

pessoais armazenados na organização. 

Neste sentido, um projeto de adequação à LGPD pode ser considerado de alta 

complexidade, pois sua interdisciplinaridade envolve necessariamente muitas áreas funcionais 

da organização, além de necessitar de conhecimentos avançados em diversas áreas do 

conhecimento humano. Por este motivo, o engajamento da alta gerência da organização pode 

ser considerado um fator crítico de sucesso, pois exigirá grande esforço organizacional. A alta 

gerência poderá variar de empresa para empresa, podendo ser a Diretoria, o Conselho de 

Administração ou um grupo de gerentes4. 

Para a conquista do engajamento da alta gestão da organização, serão necessárias 

diversas reuniões, no sentido de explicar as peculiaridades da LGPD, principalmente no 

esclarecimento das penalidades pelo descumprimento. Na maioria das empresas, as multas 

 
2 LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. Comentários à lei geral de proteção de dados: Lei n. 13.709/2018, com 
alteração da lei n. 13.853/2019. São Paulo: Almedina, 2020, p. 440. 
3 SERPRO. Dados Pessoais: Lentidão na adaptação à LGPD expõe empresas a penalidades administrativas e 
financeiras. Disponível em: <https://bit.ly/3n52eAk>. Acesso em 05 set. 2021. 
4 POHLMANN, Sérgio Antônio. LGPD Ninja: Entendendo e Implementando a Lei Geral de Proteção de Dados 
nas empresas. Editora Fross, 2019, p. 150. 
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tendem a representar o principal fator de convencimento para o engajamento das partes 

interessadas5. 

 

3. ANOMIZAÇÃO E PSEUDONIMIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

Em um contexto geral, a LGPD exigirá que as organizações ofereçam ferramentas 

para que os titulares dos direitos possam saber quais dados pessoais estão armazenados, e, após 

esta identificação, que possa ser solicitada a anonimização ou a pseudonimização destes 

mesmos dados, que possuem definições distintas. 

 

3.1. Anonimização 

 

Um dado anonimizado é aquele que é referente ao titular que não pode ser 

identificado. Um processo de anonimização pode ser uma forma de mascarar ou remover 

informações sensíveis de um documento, preservando o seu formato original, ou um 

processamento irreversível de dados pessoais, no sentido de impossibilitar a identificação do 

usuário. Neste sentido, há o conceito de anonimização robusta, onde a reidentificação se 

tornaria impossível, entretanto, neste cenário haveria uma forte diminuição da utilidade destes 

dados6. 

Em um projeto de adequação à LGPD, a efetiva anonimização de um dado pessoal 

pode se tornar um desafio técnico relevante, pois um mesmo dado pode estar espalhado por 

diversas estruturas tradicionais ou digitais. Na hipótese da solicitação de anonimização por um 

titular de direitos, será necessário verificar se os dados estão armazenados em arquivos em 

papel, bancos de dados tradicionais, arquivos de backup, planilhas eletrônicas etc. 

 

 
5 POHLMANN, Sérgio Antônio. LGPD Ninja: Entendendo e Implementando a Lei Geral de Proteção de Dados 
nas empresas. Editora Fross, 2019, p.150. 
6 LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. Comentários à lei geral de proteção de dados: Lei n. 13.709/2018, com 
alteração da lei n. 13.853/2019. São Paulo: Almedina, 2020, p. 121. 
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3.2. Pseudonimização 

 

Enquanto a anonimização impossibilita saber quem é o titular, a pseudonimização 

é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, 

a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo 

controlador em ambiente controlado e seguro. 

O conceito da forma geral de pseudonimização é derivado do regulamento europeu 

de proteção de dados pessoais, e está previsto no artigo 13, § 4º, da LGPD. A utilização de 

pseudônimos é considerada uma medida de segurança suplementar, pois apenas reduz a 

possibilidade de composição de dados para a identificação, mas não a elimina7. 

 

4. INTEGRANTES DA LGPD 

 

É de fundamental importância a identificação dos atores e das entidades que estão 

envolvidos, diretamente ou indiretamente na adequação das organizações à LGPD.  

 

4.1. Titular 

 

O titular é a pessoa natural a quem pertence os dados que serão objeto do 

tratamento. Em um projeto LGPD, o correto entendimento de que, por exemplo, o titular jamais 

será uma empresa, auxilia na identificação das partes interessadas. 

O consentimento do titular dos dados deverá ser mediante um ato positivo claro, 

podendo ser escrito ou eletrônico, que indique uma manifestação de vontade livre, no sentido 

de consentir o tratamento dos dados que lhe digam respeito. O consentimento poderá ser via o 

acesso de um site na internet, e o silêncio ou omissão não poderão constituir um consentimento8. 

 

 
7 LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. Comentários à lei geral de proteção de dados: Lei n. 13.709/2018, com 
alteração da lei n. 13.853/2019. São Paulo: Almedina, 2020, p. 130 
8 LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. Comentários à lei geral de proteção de dados: Lei n. 13.709/2018, com 
alteração da lei n. 13.853/2019. São Paulo: Almedina, 2020, p. 225. 
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4.2. Controlador 

 

Conforme o inciso VI do art. 6º da LGPD, o controlador é pessoa natural ou jurídica, 

de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados 

pessoais. Neste sentido, o Controlador determinará a finalidade e os motivos para o tratamento 

dos dados pessoais.  

Sobre a responsabilidade, segundo o artigo 42 da LGPD, o Controlador responde 

de forma objetiva, ou seja, prescindindo de análise de culpa. 

Em um projeto de LGPD, a correta identificação do Controlador é de fundamental 

importância, pois determina o responsável pelos possíveis danos em decorrência do tratamento 

dos dados pessoais. Além disso, possui diversas obrigações, como a elaboração de relatório de 

impacto, manter registro das operações de tratamento de dados, notificar incidentes de 

segurança que envolvam o tratamento dos dados pessoais, sigilo etc. 

 

4.3. Operador 

 

Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento 

de dados pessoais em nome do Controlador, conforme o inciso VII do art. 6º da LGPD. Além 

disso, o artigo 42, da LGPD, estabelece que tanto o Controlador quanto o Operador são 

solidariamente responsáveis pelos danos que causarem no exercício da atividade de tratamento 

de dados pessoais9. 

Caso as instruções dadas ao Operador pelo Controlador sejam ilícitas, aquele não 

poderá segui-las, sob pena de ser equiparado a este, para fins de responsabilidade civil. E na 

hipótese da não observância das instruções dadas pelo Controlador, o Operador também se 

equipara ao Controlador, para fins de responsabilidade civil10. 

 

 
9 LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. Comentários à lei geral de proteção de dados: Lei n. 13.709/2018, com 
alteração da lei n. 13.853/2019. São Paulo: Almedina, 2020, p. 330. 
10 LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. Comentários à lei geral de proteção de dados: Lei n. 13.709/2018, com 
alteração da lei n. 13.853/2019. São Paulo: Almedina, 2020, p. 333. 
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4.4. Encarregado 

 

Pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o 

controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conforme o 

inciso VIII do art. 6º da LGPD. O artigo 41, da LGPD, traz atribuições mínimas ao encarregado, 

mas suas atribuições poderão ser ampliadas pela ANPD.  

O Encarregado deve possuir um profundo conhecimento sobre a matéria de 

proteção de dados pessoais, podendo ser um funcionário do próprio Controlador ou uma 

empresa especializada contratada. Esta experiência se faz necessária pelo mapeamento de riscos 

associados às operações de tratamento. 

De acordo com o artigo 42, da LGPD, o Encarregado não pelos danos causados no 

âmbito do tratamento dos dados pessoais, entretanto, no caso dele ser funcionário do 

Controlador, aplicam-se as leis trabalhistas, e na hipótese de ser uma empresa contratada, o 

contrato entre as partes estabelecerá a responsabilidade11. 

 

4.5. Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

 

Um dos pontos polêmicos da LGPD foi a criação de uma agência regulatória, 

fiscalizatória e sancionatória no âmbito dos dados pessoais, pois os artigos que faziam menção 

à ANPD foram vetados pelo Presidente da República. Posteriormente, a ANPD foi criada pela 

Medida Provisória número 869, de 27 de dezembro de 2018, e, novamente, objeto de debates 

até a sua conversão em lei pela Lei n. 13.853, de 08 de julho de 201912. 

Segundo o artigo 38, LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode 

determinar a elaboração de relatório de impacto de proteção de dados, e o Controlador e o 

Operador devem observar os padrões técnicos estabelecidos. 

 

 
11 LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. Comentários à lei geral de proteção de dados: Lei n. 13.709/2018, com 
alteração da lei n. 13.853/2019. São Paulo: Almedina, 2020, p. 335. 
12 LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. Comentários à lei geral de proteção de dados: Lei n. 13.709/2018, com 
alteração da lei n. 13.853/2019. São Paulo: Almedina, 2020, p. 16. 
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4.6. Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade 

 

O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade é um órgão 

da ANPD, composto por vinte e três titulares e suplentes nos termos do art. 58-A da LGPD 

conforme a redação alterada pela Lei n. 13.853/2019. 

Colaborando para a autonomia técnica da ANPD, a composição do CNPDPP 

funciona como um sistema de freios e contrapesos interna corporis, por sua composição 

multisetorial. 

 

5. IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD NAS ORGANIZAÇÕES 

 

A efetiva adequação das organizações à da Lei Geral de Dados Pessoais agrega 

diversas competências, como o conhecimento da Ciência do Direito, da Administração de 

Empresas, da Ciência de Dados, entre outras. Envolve mobilizar, de forma coordenada, 

praticamente toda a organização, pois os dados pessoais estão espalhados pelos diversos 

sistemas empresariais. Em uma primeira análise, existe a tendência das organizações 

entenderem que apenas os dados pessoais de clientes são relevantes, entretanto existem dados 

sensíveis de colaboradores, prestadores de serviços, parceiros comerciais etc. 

 

5.1. Mapeamento de dados organizacionais 

 

Por força dos artigos 6º, 7º, 8º, 15º, 19º, 33º e 37º, da LGPD, serão necessários o 

mapeamento e a classificação dos dados pessoais contidos nos diversos bancos de dados, sejam 

eles estruturados ou não. Após o mapeamento, estes dados deverão ser parte de um inventário, 

no sentido de controlar o fluxo de dados na organização e fora dela. Esta atividade não envolve 

apenas a equipe de tecnologia de informação, mas os representantes das diversas equipes 

funcionais da organização. No caso de uma área de Departamento pessoal, por exemplo, existe 

a necessidade legal da manutenção por determinado tempo das informações pessoais dos 
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funcionários da organização, sendo necessário que estes dados sejam devidamente identificados 

e catalogados13. 

 

5.2. Avaliação de riscos dos fornecedores 

 

De acordo com os artigos 6º, 7º, 9º, 10º, 11º, 12º, 15º, 16º, 18º, 20º, 21º, 38º, 39º, 

46º, 47º, 49º e 50º, da LGPD, é necessário que exista o gerenciamento de riscos dos dados 

oriundos dos diversos fornecedores que atuem em determinada organização empresarial. Estes 

fornecedores podem ser, por exemplo, prestadores de serviços que necessitem compartilhar os 

dados de pessoais de seus colaboradores para a empresa tomadora. A partir deste mapeamento, 

é possível identificar os diversos riscos associados. 

 

5.3. Pedidos do titular dos direitos 

 

Independente do processo de automatização, de acordo com os artigos 6º, 9º, 15º, 

18º, 19º, 20º, 21º e 50º, da LGPD, é necessário que exista alguma forma de que o titular dos 

direitos possa solicitar o fornecimento das informações que estão em poder da organização. 

Além disso, será necessário que exista alguma forma de que os dados possam ser anonimizados, 

mediante solicitação formal do titular dos direitos14. 

 

5.4. Resposta a incidentes 

 

Conforme o ICO - Information Comissioner’s Office, do Reino Unido, o vazamento 

de informações pessoais representa um “incidente de segurança que afeta a confidencialidade, 

 
13 POHLMANN, Sérgio Antônio. LGPD Ninja: Entendendo e Implementando a Lei Geral de Proteção de Dados 
nas empresas. Editora Fross, 2019, p.156. 
14 POHLMANN, Sérgio Antônio. LGPD Ninja: Entendendo e Implementando a Lei Geral de Proteção de Dados 
nas empresas. Editora Fross, 2019, p.159. 
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integridade ou disponibilidade dos dados pessoais”, como quando estes dados são perdidos, 

destruídos, indisponibilizados etc.15. 

 

5.5. Gerência de consentimento, políticas e preferências 

 

Em um projeto LGPD, é necessário que todos os consentimentos, as políticas e as 

preferências sejam devidamente armazenadas de forma centralizada, para que possam ser 

gerados os relatórios exigíveis.  

Em sites de internet, por exemplo, caso sejam utilizados arquivos que guardem o 

comportamento do usuário, será necessário o consentimento deste.  

 

6. GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO CONEXTO DO PMBOK SÉTIMA 

EDIÇÃO 

 

Projeto é um esforço temporário que tem o objetivo de criar um produto, serviço ou 

resultado único16. Estruturar um projeto para adequar uma empresa à LGPD pode representar 

diversos desafios, pois não envolve apenas do conhecimento técnico do Direito, podendo 

necessitar de técnicas de Administração de Empresas, Engenharia de Produção, Segurança da 

Informação, Ciência de Dados, Desenvolvimento de Sistemas, entre outras.  

A busca por melhores práticas de projetos se faz necessária para a implantação de 

um projeto de adequação à LGPD, pois, desta forma, será possível internalizar muitos dos 

conhecimentos aplicados em projetos semelhantes. Neste sentido, a realização de um processo 

de benchmarking, onde são comparadas práticas com outras organizações, é vital para o sucesso 

da adequação.  

 
15 GARCIA, Lara Rocha; AGUILERA-FERNANDES, Edson; GONÇALVES, Rafael Augusto Moreno; PEREIRA-
BARRETO, Marcos Ribeiro. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Guia de Implantação. São Paulo: Blucher, 
2020, p. 38. 
16 PMI. Guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia PMBOK 7a. ed. - EUA: Project 
Management Institute, 2021, p. 4. 
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Diversas são as variáveis de projeto que podem influenciar as variáveis de 

desenvolvimento, como a disponibilidade de recursos financeiros, restrições de cronograma, e 

a devida identificação das partes interessadas17. 

 

6.1. Identificação das partes interessadas 

 

Identificar corretamente as partes interessadas de um projeto representa um fator 

crítico de sucesso para a implementação de um projeto de adequação à LGPD. Algumas partes 

interessadas são mais simples de serem identificadas, como o patrocinador e os clientes finais, 

mas outras podem ser de difícil identificação, por não estarem diretamente conectadas ao 

projeto. A análise das partes interessadas envolve vários aspectos como poder, impacto, atitude, 

crenças, expectativas, grau de influência, proximidade, interesse, entre outros18. 

 

6.2. Processo formal de planejamento 

 

O escopo do projeto deverá ser mapeado em um processo formal de planejamento, 

onde todas as etapas deverão ser identificadas e mapeadas pelos diversos profissionais da 

operação da empresa. Cada etapa deve ser organizada de tal forma que possa ser acompanhada 

pelo gerente de projeto. 

 

6.3. O papel do patrocinador e do gerente de projetos 

 

O patrocinador, também conhecido como sponsor, é uma das figuras mais 

importantes em qualquer projeto. Quanto mais estratégico for o projeto para a organização, 

maior deverá ser a posição hierárquica do patrocinador. Em um projeto LGPD, que exige 

esforço adicional de todas as áreas de negócios, um patrocinador forte poderá influenciar 

positivamente toda a organização no sentido de engajar as partes interessadas. Quando o 

 
17 PMI. Guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia PMBOK 7a. ed. - EUA: Project 
Management Institute, 2021, p. 40. 
18 PMI. Guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia PMBOK 7a. ed. - EUA: Project 
Management Institute, 2021, p. 11. 
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patrocinador não está, por exemplo, buscando garantir os recursos necessários para o projeto, 

este fato pode ter um impacto negativo no projeto19. 

O gerente de projetos deverá ser capaz de transitar em diversas áreas do 

conhecimento empresarial, como o direito, tecnologia da informação, bancos de dados, 

administração de empresas, processos de negócios, recursos humanos etc. Além disso, também 

será necessária uma forte interação com o patrocinador, para que possa ter a autoridade 

necessária perante as áreas funcionais. 

 

6.4. O Escritório de Projetos - PMO 

 

Muitas empresas mantém um escritório de projetos para garantir a padronização das 

metodologias de projetos na organização. Apesar de não ser um procedimento mandatório, um 

PMO bem estruturado possibilita que os projetos possam ser acompanhados de forma uniforme, 

gerando valor para a organização20. 

 

6.5. Termo de abertura do projeto 

 

O termo de abertura é o documento de formaliza o projeto, estabelecendo as 

premissas e os objetivos do projeto21. O PMBOK estabelece que o termo de abertura é um 

documento fundamental, e em um projeto LGPD não poderia ser diferente, pois define as 

responsabilidades e institui formalmente o projeto. 

 

6.6. Mapeamento de riscos 

 

 
19 PMI. Guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia PMBOK 7a. ed. - EUA: Project 
Management Institute, 2021, p. 208. 
20 PMI. Guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia PMBOK 7a. ed. - EUA: Project 
Management Institute, 2021, p. 242. 
21 PMI. Guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia PMBOK 7a. ed. - EUA: Project 
Management Institute, 2021, p. 46. 
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No contexto de um projeto, um risco é um evento incerto que pode ocorrer de forma 

positiva, gerando uma oportunidade, ou de forma negativa, representando uma ameaça. Dentro 

do processo de gerenciamento de riscos, o objetivo é avaliar e gerenciar os riscos, mitigando os 

eventos negativos e maximizando os eventos positivos. Em um projeto LGPD, o processo de 

avaliação de riscos deve ser conduzido em conjunto com os profissionais que atuam diretamente 

nas respectivas áreas de negócios, pois são eles que possuem o entendimento aprofundado das 

probabilidades e dos impactos do gerenciamento de determinado dado pessoal. Neste sentido, 

é possível identificar que riscos comuns a qualquer projeto LGPD estão ligados a problemas de 

identificação dos dados pessoais nos diversos bancos de dados, o que exigirá ações específicas 

neste sentido. 

 

6.7. Gerenciamento da comunicação 

 

Em um projeto LGPD, um fator crítico de sucesso é a capacidade da equipe de 

projeto se comunicar com as partes interessadas em toda a organização, pois será necessário o 

efetivo engajamento de todos. Do ponto de vista prático, a adequação à LGPD acarretará uma 

carga adicional de serviço, o que pode ocasionar resistências das diversas partes interessadas. 

Por ser uma demanda legal, uma comunicação adequada viabilizará o atingimento das metas 

planejadas.  

 

6.8. Integração 

 

Um dado pessoal em específico, poderá estar pulverizado em diversos sistemas, 

sejam eles informatizados ou não. O processo de gerenciamento de integração possibilitará a 

coordenação e a conciliação das diversas atividades pertinentes a um projeto, representando um 

processo vital para o sucesso de qualquer projeto. 

 

6.9. Escopo, custo, tempo e qualidade 
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Dentro de uma metodologia tradicional de gerenciamento de projetos, o sucesso 

pode ser medido pelo atingimento dos objetivos de escopo, custo, tempo e qualidade planejados, 

entretanto, é importante destacar que se um projeto não for capaz de gerar valor para a 

organização, ele poderá não ser considerado um projeto de sucesso. Apesar de complexa, esta 

lógica de adequa perfeitamente a um projeto LGPD, pois, na hipótese de que um usuário não 

consiga efetivamente verificar os seus dados pessoais armazenados em uma determinada 

organização, de nada adiantará que o projeto tenha cumprido seus objetivos de custos, por 

exemplo. 

 

6.10. Valor para o negócio 

 

No contexto das metodologias de projetos ágeis, a correta mensuração do valor para 

o negócio é fundamental para criar engajamento e alinhamento em torno de metas mensuráveis 

e factíveis. Em um passado recente, atividades operacionais de projetos de software, como 

testes unitários e integrados, eram consideradas como entregas de valor para o negócio, 

entretanto esta é uma visão superada. Em um projeto LGPD, o valor para o negócio está ligado 

em possibilitar ao detentor dos direitos a correta identificação dos seus dados pessoais, e em 

possibilitar a anonimização destes. 

 

6.11. Termo de encerramento 

 

O encerramento oficial de um projeto também é considerado um procedimento 

imprescindível, pois libera formalmente recursos, avalia os resultados atingidos e documenta 

as lições aprendidas e as entregas. Em um projeto LGPD, a documentação formal das entregas 

realizadas pelo projeto possibilitará a manutenção das entregas, e as lições aprendidas servirão 

como insumos para a melhoria contínua dos projetos da organização. 
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6.12. Paralelismo ou Fast Tracking 

 

Entre as diversas técnicas de gerenciamento de projetos explicitada no PMBOK, 

uma das mais valiosas para um projeto LGPD é o método de Fast Tracking, que comprime o 

cronograma em atividades ou fases paralelas, que seriam normalmente realizadas de forma 

sequencial22. Todo o mapeamento de riscos pode acontecer simultaneamente ao 

desenvolvimento dos softwares que serão responsáveis pela anonimização dos dados, por 

exemplo. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização das melhores práticas em gerenciamento de projetos, apresentadas na 

sétima edição do PMBOK, pode ser determinante para o sucesso da adequação de uma 

organização à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Quanto maior e mais complexa for 

uma determinada empresa, maior será a necessidade da aplicação de boas práticas de mercado 

para o gerenciamento de projetos. 

A adequação à LGPD representa um enorme desafio para as organizações, pois 

envolve diversas práticas empresariais que não estão completamente assimiladas pelos 

profissionais de direito, tecnologia da informação, administradores de empresas, contadores etc. 

Entretanto, os conhecimentos sobre as boas práticas em gerenciamento de projetos contidos no 

PMBOK podem efetivamente acelerar o processo de implantação, otimizando os custos e 

melhorando a previsibilidade dos riscos. 

Também é de fundamental importância destacar que apenas a adoção de melhores 

práticas reconhecidas pelo mercado não será capaz de garantir um projeto de sucesso. Outros 

fatores, como um excelente processo de engajamento das equipes operacionais ou a contratação 

de pessoal técnico capacitado em gerenciamento de projetos de alta complexidade, podem ser 

fatores decisivos de sucesso. Um dos grandes desafios de um projeto LGPD é a resistência das 

equipes operacionais da organização em atuar em atividades além daquelas que já tomavam 

todo o dia de trabalho. 

 
22 PMI. Guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia PMBOK 7a. ed. - EUA: Project 
Management Institute, 2021, p. 248. 
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O Guia PMBOK pode não ser a solução definitiva para qualquer tipo de projeto, 

mas oferece roteiros que possuem excelente aderência em projetos LGPD. Desde a 

identificação de um patrocinador que tenha o poder de influência adequado no sentido de 

engajar todos os níveis operacionais, passando pelos necessários termos de abertura e 

fechamento do projeto, identificação de riscos e planejamento, os principais procedimentos 

estão devidamente mapeados. 

O processo de fechamento administrativo deverá mapear as lições aprendidas e 

documentar a manutenção das atividades que garantirão aos titulares de direitos a possibilidade 

de identificar quais dados estão armazenados nos diversos bancos de dados das organizações, 

e estabelecer mecanismos para a solicitação de anonimização, entre outros procedimentos 

estabelecidos na LGPD. 
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