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RESUMO 

 
O presente estudo propõe a estruturar um framework para adequação de 

micros e pequenas empresas a partir dos elementos considerados fundamentais na 

Lei Geral de Proteção de Dados – Lei Federal 13.709 (LGPD). Para tanto, fez-se o 

levantamento bibliográfico nos principais portais de periódicos de pesquisa para 

aprofundamento do tema e das técnicas necessárias para sua análise e assim, 

elaborar o framework, utilizando a metodologia de estudo de caso.  

A partir do framework, é possível atender os princípios exigidos à proteção de 

dados pessoais. Isso se dá através da aplicação do passo a passo do framework por 

uma empresa para cumprir a LGPD a fim de se adequar e mitigar os riscos existentes. 

 

Palavras-Chave: LGPD; Framework; Proteção de Dados; Micro e Pequenas 

Empresas; Adequação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 

The present study proposes a structuring structure for the adequacy of micro 

and small companies based on the fundamental elements considered in the Brazilian 

Data Protection Law – Federal Law 13.709 (LGPD). For this purpose, a bibliographic 

survey was carried out in the main portals of research journals to deepen the theme 

and the techniques necessary for its analysis and thus elaborate the framework, using 

the case study methodology. 

From the framework, it is possible to comply with the principles required for the 

protection of personal data. This is done through the step-by-step application of the 

framework by a company to comply with the LGPD in order to adapt and mitigate 

existing risks. 

 

Keywords: LGPD; Framework; Data Protection; Micro and Small Businesses; 

Adequacy. 
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1 INTRODUÇÃO 

“Os dados são o novo petróleo”, a frase que agitou o mundo dos negócios foi 

criada por Clive Humby, especialista em ciência de dados. E precisam ser protegidos 

da mesma forma. Diversos países possuem sua própria lei quanto à proteção de 

dados. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD, 

está em vigor desde 2018. Todas as empresas, independentemente do tamanho, 

devem estar em conformidade para que não sofra as sanções listadas no Art 52 da 

referida lei e que poderão ser impostas pela Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados (ANPD), que podem variar desde a simples aplicação de advertência, 

passando pela paralização no tratamento de dados e até mesmo a aplicação de 

multas que podem chegar até 2% do faturamento anual, limitado a 50 milhões de reais. 

O processo de adequação à lei pode ser custoso e confuso quanto a sua 

aplicação, caso seja realizado sem auxílio de uma consultoria, pois trata-se de um 

tema multidisciplinar que envolve aspectos jurídicos, processos e tecnologia. Portanto, 

o framework proposto será necessário para que micro e pequenas empresas 

consigam se adequar sem a necessidade de contratação de um terceiro. 

1.1 O problema e sua importância 

 Com o crescente desenvolvimento tecnológico, os dados passaram a ser 

coletados em grande escala, muitas vezes sem o consentimento do dono do dado 

e/ou com a finalidade não especificada. Para proteger a individualidade dos titulares, 

diversos países criaram leis e políticas impondo sanções caso as empresas violassem 

os direitos dos indivíduos ao redor do mundo.  

 Além da preocupação com o tratamento de dados pessoais sem a devida 

autorização, outro ponto em constante crescimento e de extrema importância é o risco 

de vazamento dos dados, que possam trazer prejuízos aos indivíduos de alguma 

forma. 

A LGPD é aplicável a empresas de todos os tamanhos. De acordo com o 

Sebrae (2018), os pequenos negócios ocupam 98% do total de empresas em São 

Paulo. Pequenos empreendedores também podem sofrer sanções e multas caso 

violem os direitos dos titulares de dados.  

Portanto, os micros e pequenos empreendedores precisam conhecer seus 

processos, saber o que é um dado pessoal, um dado pessoal sensível, conhecer os 
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tipos de titulares, locais de armazenamentos físicos e digitais, assim como as grandes 

empresas, que em geral, são mais bem estruturadas sob estes aspectos.  

A falta desse conhecimento faz com que as empresas não se adequem à 

LGPD, sofrendo as sanções estabelecidas por ela. Além disso, com tal conhecimento, 

os dados podem ser tratados de maneira que contemple os desejos do titular, quanto 

das empresas.  

 

1.2 Objetivos 

 Nas próximas seções estão descritos o objetivo geral e os específicos deste 

trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Desenvolver um framework para auxiliar micro e pequenas empresas a se 

adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

● Propor um modelo de framework para que micro e pequenas empresas 

se adequem à LGPD; 

● Validar a aplicação do modelo de framework em uma microempresa do 

setor de vestuário; 

● Conhecer os frameworks já existentes. 

 

1.3 Justificativa 

 Tanto no âmbito nacional quanto internacional, é notável a crescente 

preocupação com a proteção da privacidade. Em maio de 2016 entrou em vigor na 

União Europeia a Lei Geral de Proteção de Dados, (GDPR - General Data Protection 

Regulation), com sanções previstas a partir de 2018 (EUR-LEX, 2018). No Brasil foi 

aprovada a Lei Federal nº 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD) que cria determinações e salvaguardas ao uso de dados pessoais em todo o 

país. Ambas trazem disposições sobre a proteção de privacidade a todas as empresas 

que tratam dados pessoais. 

Mesmo com as micro e pequenas empresas ocupando grande porcentagem do 

total de empresas em território brasileiro, nota-se baixa aderência à nova lei. Por ser 

recente, ainda há grande dúvida ao redor da sua aplicabilidade, sanções e as ações 
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da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) – uma espécie de agência que 

foi criada pela Lei para fiscalizar as empresas e órgãos quanto aos tratamentos de 

dados e conformidade com a referida Lei.  

Desse modo, este trabalho contribui ao abordar um estudo do cenário da 

adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais de micro e pequenas 

empresas. Este trabalho é relevante, ao se considerar a importância de adequar 

pequenas empresas com os princípios da LGPD, bem como, guiar no processo de 

adequação. A dissertação fornece uma abordagem prática para a problemática da 

adequação com a LGPD. 

 

1.4 Escopo do Trabalho 

A premissa desta pesquisa é desenvolver e validar um framework que possa 

nortear as micro e pequenas empresas brasileiras na conformidade com a LGPD. 

Para que os objetivos da pesquisa sejam alcançados, além da pesquisa bibliográfica, 

será disponibilizado um template para mapeamento dos processos que possuem 

dados pessoais às pequenas empresas. O template preenchido juntamente com a 

pesquisa bibliográfica, será utilizado para o desenvolvimento do framework, e por fim, 

será selecionada uma empresa para sua aplicação.  
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2 METODOLOGIA 

A escolha da metodologia a ser empregada dentro da pesquisa refere-se aos 

recursos de análise e aos métodos que serão utilizados para o desenvolvimento da 

mesma. Ciribelli (2003) aponta que o método científico é um conjunto de etapas e 

instrumentos o qual utiliza-se para direcionar a pesquisa para que se comprove ou 

não uma tese inicial. Desta forma, a definição de um processo metodológico fornece 

a direção dos procedimentos técnicos e metodológicos de maneira bem definida, para 

que além de uma explicação científica, descubra-se suas relações com outros fatos e 

sua explicação (GALLIANO, 1986). 

 

2.1 Classificação da pesquisa 

Quanto a classificação de uma pesquisa científica, quanto a natureza existe 

duas possibilidades: aplicada e básica.  Para Gil (2009), a pesquisa aplicada possui 

como objetivo gerar conhecimento sobre uma ação prática para a resolução de 

problemas específicos. Partindo do pressuposto que o presente trabalho busca gerar 

conhecimentos envolvendo interesse de pequenas empresas e tem como objetivo a 

solução de problemas reais da mesma, esta foi classificada como aplicada. 

Quanto aos seus objetivos, a pesquisa pode ser classificada como descritiva, 

explicativa, normativa ou exploratória. O presente projeto possui caráter exploratório, 

pois envolve uma pesquisa bibliográfica sobre as questões centrais e específicas, 

além de entrevistas com colaboradores da unidade de análise em questão. Ou seja, 

busca maior familiaridade com o problema, além de delimitá-lo e defini-lo na busca de 

sua resolução. Ademais, possui planejamento flexível que permite que o assunto seja 

analisado por diferentes ângulos e aspectos (PRODANOV e FREITAS, 2013). 

Além de aplicada e exploratória, a pesquisa tem sua classificação quanto à 

abordagem de caráter qualitativo. Uma abordagem qualitativa, para Prodanov (2006), 

considera uma dinâmica existente entre o sujeito e a realidade apresentada. A escolha 

dessa abordagem se deve ao tema ter uma relação dinâmica com o mundo real, 

aplicável ao contexto analisado. 
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Por fim, a classificação quanto ao método optou-se pelo estudo de caso. 

Segundo Yin (2010), este refere-se a uma aprendizagem profunda e minuciosa de um 

ou mais objetos para que se possa esclarecer uma decisão, motivos, resultados e 

implementações dentro de um contexto de vida real. Dentro do contexto analisado, 

para que se possa implementar o framework nas empresas, será necessário englobar 

tais características presentes no método. 

 

2.2 Procedimento para pesquisa bibliográfica 

Neste tópico, será abordado o procedimento que será adotado para a busca, 

organização, seleção e leitura das fontes de pesquisa que serão utilizadas durante 

todo o projeto, para a dissertação da pesquisa bibliográfica. 

 

2.2.1 Busca 

 O processo de busca é uma estratégia que, segundo Volpato (2010), é formada 

por um grupo de palavras ou expressões. Essas são responsáveis por informar ao 

sistema de busca como combinar os termos pesquisados com os operadores 

booleanos. 

Existem dois tipos de bases de dados que estão disponíveis para os 

pesquisadores: as bases referenciais e as bases textuais. As bases de dados 

referenciais são aquelas que têm como função listar as referências bibliográficas dos 

assuntos para facilitar a busca por um tema específico. Já as bases de dados textuais, 

podem ser descritas como aquelas que incluem todas as informações dadas na base 

referencial e possibilitam o acesso ao artigo completo. Se enquadram nessa 

classificação bases como Scielo, Google Acadêmico e Portal Capes. 

As pesquisas serão realizadas em bases de dados textuais, as quais darão 

prioridade a artigos publicados em revistas com avaliações que estejam entre A1 e 

B1. Além destes, serão utilizados livros especializados em mapeamento de processos 

e gestão da qualidade. Ademais, serão utilizados como forma de suporte e pesquisa 

adicional artigos publicados em congressos, teses de pós-graduação, mestrado e 

doutorado se assim forem encontradas. 
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2.2.2 Organização 

A organização é o método utilizado para facilitar o processo da pesquisa 

bibliográfica. Nessa parte, após realizadas as buscas, a bibliografia será separada de 

forma que quando necessário consultá-la o tempo seja otimizado e a realização do 

projeto não tenha atrasos. Além disso, a organização também auxilia a priorização 

dos conteúdos, através de uma sistematização com ferramentas de detalhamentos e 

classificações, possibilitando uma melhor visualização do que foi buscado. 

A bibliografia será separada de acordo com o conteúdo exposto, sendo que 

obras que possuírem similaridades serão enquadradas nas mesmas categorias. 

Dessa forma, quando houver a necessidade de consultar a bibliografia sobre um 

assunto específico, ele poderá ser encontrado mais facilmente. 

Para organizar as referências bibliográficas utilizadas serão usados programas 

como o Mendeley, onde um dos membros da equipe será responsável em auxiliar os 

outros a utilizar essa ferramenta. 

 

2.2.3 Seleção 

A seleção e priorização das referências é realizada para que sejam utilizadas 

no projeto, apenas aquelas que possuam maior relevância no assunto. Para isso, são 

observadas classificações, nível de aprofundamento, proximidade do assunto e grau 

de reconhecimento acadêmico. 

Após a coleta de dados, será feita uma análise para determinar quais obras 

serão utilizadas durante a realização do projeto. Essa análise avaliará os pontos mais 

importantes e relevantes para a presente pesquisa em fontes confiáveis, a fim de 

garantir a qualidade do projeto. 

 

2.2.4 Leitura, anotação e análise crítica 

A realização da leitura será feita de acordo com o que foi colocado como 

prioridade na seleção.  
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2.2.5 Redação 

A redação tem por finalidade responder às questões levantadas pela pesquisa, 

portanto, encarar a busca bibliográfica com um objetivo bem definido é fundamental. 

O ponto de partida deve ser a confiabilidade nos documentos de leitura, por isso a 

necessidade de artigos de alto nível, uma vez que a pesquisa bibliográfica tem como 

alvo apoiar a redação do projeto. 

A redação será realizada com base nos artigos selecionados, assegurando a 

qualidade e veracidade das informações do estudo, deste modo, o projeto poderá se 

basear em fontes confiáveis e entregar um resultado eficiente. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 No presente estudo revisaremos, primeiramente, os conceitos sobre a proteção 

de dados e as diferentes legislações mundiais existentes. Na sequência 

apresentaremos, no tópico 3.2, os conceitos relacionados a micro e pequenas 

empresas no Brasil, sendo importante para entendermos o contexto atual no país e 

refletir sobre a viabilidade de se aplicar leis em empresas de todos os tamanhos. No 

tópico 3.3, apresentaremos uma análise dos conceitos e funcionalidades do setor de 

serviços, pois o framework será aplicado em uma pequena empresa. No tópico 3.4, 

para finalizarmos, trazemos o conceito de frameworks de proteção e privacidade de 

dados e os tipos existentes. 

 

3.1 Proteção de Dados 

 Para Mendes (2014), a proteção à privacidade, em seus primórdios, vem com 

uma perspectiva totalmente individualista, com grande preocupação no direito de ser 

deixado só. No decorrer do século XX, a transformação da função do Estado, aliada 

à revolução tecnológica, contribuiu para modificar o sentido e o alcance do direito à 

privacidade. 

 De acordo com Cantali (2009, p. 65), “Os direitos da personalidade são 

posições jurídicas fundamentais do homem, as quais são inerentes, já que os homens 

as têm pelo simples fato de existir, são condições essenciais do seu ser e de vir [...]”. 

Acerca desse direito, as palavras de Bauman (2004) são esclarecedoras: 

Quanto à ‘morte do anonimato’ por cortesia da Internet, a 

história é ligeiramente diferente: submetemos à matança nossos 

direitos de privacidade por vontade própria. Ou talvez apenas 

consintamos em perder a privacidade como preço razoável pelas 

maravilhas oferecidas em troca. Ou talvez, ainda, a pressão no sentido 

de levar nossa autonomia pessoal para o matadouro seja tão 

poderosa, tão próxima à condição de um rebanho de ovelhas, que só 

uns poucos excepcionalmente rebeldes, corajosos, combativos e 

resolutos estejam preparados para a tentativa séria de resistir. 

(BAUMAN, 2014, p. 20). 

 A discussão sobre o controle das informações toma corpo a partir da redação 

da LGPD, pois afere equilíbrio nas relações de poder que a informação tende a criar. 

(DONEDA, 2006). As regras que a LGPD pode implementar são padrões tanto para 

os setores privados como para o setor público. 
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 Atualmente, a privacidade é muito mais observada sob o ângulo da 

funcionalidade e abduz todas as formas de estigmatização social que possam ser 

oriundas e decorrentes dela. (RODOTÁ, 2008). 

 

3.1.1 Leis de proteção de dados 

 A General Data Protection Regulation (GDPR) é um regulamento da união 

europeia criada em 2016 e que só entrou em operação em 28 de abril de 2018, 

respeitando o prazo legal estabelecido de 2 anos. A GDPR se preocupa com o 

processamento de dados pessoais e a livre movimentação desses dados. O objetivo 

principal da GDPR é salvaguardar a dignidade humana e os direitos fundamentais do 

titular dos dados (CAPODIECI e MAINETTI, 2019). 

A lei define como as empresas e órgãos públicos da união europeia devem lidar 

com os dados e informações sensíveis de seus usuários, prezando pela total 

privacidade de tais informações. Para que tal objetivo seja cumprido, é necessário que 

seja identificado o motivo pelos quais esses dados serão guardados e processados, 

definir quem tem acesso a esses dados, quantas vezes esses dados poderão ser 

acessados e por quanto tempo ficarão armazenados (UNIAO EUROPEIA, 2016). 

Dados pessoais somente poderão ser processados caso o titular dos dados 

forneça consentimento por meio de uma afirmação explícita e uma declaração escrita, 

indicando que seus dados podem ser processados por determinada empresa (UNIAO 

EUROPEIA, 2016). Após a introdução da Lei e das mudanças que ela trazia acerca 

de privacidade da informação e proteção de dados, houve repercussão para quem faz 

a modelagem de processos de negócios utilizando o BPMN, pois na época de 

desenvolvimento do BPMN a GDPR ainda não existia, portanto, em sua fase de 

análise o BPMN não incluía todas as informações necessárias que garantem que uma 

organização está em conformidade com o GDPR (CAPODIECI e MAINETTI, 2019). 

Por isso, para identificar as atividades e os respectivos responsáveis em um 

modelo BPMN onde os dados pessoais são manipulados a GDPR define quatro 

entidades (AGOSTINELLI et al., 2019): 

1) Data Subject: A pessoa titular dos dados; 

2) Data Controller: Entidade que coleta e armazena os dados de uma 

pessoa e determina os propósitos de processá-los; 

3) Data Processor: Entidade que processa os dados pessoais de um 

Data subject por solicitação do Data Controller; 
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4) Data Protection Officer (DPO): Entidade que faz monitoramento 

sistemático no Data Controller e no Data Processor para garantir que 

estejam em conformidade com a GDPR nos dados coletados do Data 

Subject. 

 Não apenas o Reino Unido com a GDPR e o Brasil com a LGPD criaram suas 

leis de privacidade, outros países ao redor do mundo avançaram no campo de leis de 

privacidade. Por exemplo, os Estados Unidos da América possuem várias leis de 

privacidade estaduais. Desde 2004, o estado da Califórnia já havia posto em prática 

a California Online Privacy Protection Act ou CalOPPA (ZACHARY et. al., 2014), o 

que fez com que a Califórnia se tornasse o primeiro estado americano a aprovar uma 

lei exclusiva de privacidade de dados.  

 A CalOPPA diz que o operador de um serviço online ou site comercial que 

coleta dados pessoais ou informações identificáveis através da internet de 

consumidores residentes no estado da Califórnia que usam ou visitam o serviço online 

devem postar explicitamente sua política de privacidade (CALIFORNIA, 2004). 

 O Canadá também conta com sua própria lei de privacidade, a Personal 

Information Protection And Electronic Documents Act (PIPEDA). A lei diz que os 

negócios que estejam usando dados com o propósito de atividades comerciais devem 

especificar os motivos do processamento dos dados aos seus respectivos donos, e 

obter seu consentimento para que possa continuar (CANADÁ, 2020). 

 Outras leis de privacidade são encontradas em outros países como a África do 

Sul, que possui a Protection of Personal Information Act (POPI) (SOUTH AFRICA, 

2013) e a Personal Data Protection Bill, na Índia (INDIA, 2019). 

 Os fatores que motivaram a criação da Lei Geral de Proteção de Dados foram, 

segundo Lemos, Adami e Sunfeld (2018):  

1) O uso, cada vez maior, de dados pessoais, que com a expansão da 

comunicação mundial e da tecnologia global, os usuários estão inseridos 

em um ambiente amplo, geradora de dados em alta escala;  

2) O dado é o recurso mais valioso do mundo. Segundo Mendes (2004, 

p.109), “O objetivo da mineração de dados é a extração de inteligência 

significativa e de padrões de conhecimento, partindo de um banco de 

dados, por meio de sua ordenação e transformação”. Importante falar 

que o valor dos dados pessoais não está nos dados em si, e sim na 

capacidade de analisá-los e transformá-los em informação. Com o 
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resultado, é possível descobrir cenários que podem influenciar no 

destino do mundo;  

3) Impacto na vida das pessoas, negócios e eleições, pois há 

possibilidade de expor suas informações pessoais de forma 

transparente. Com o princípio da transparência no tratamento de dados 

pessoais, a linguagem deverá ser mais simples e clara para os titulares 

de dados. Isso, de acordo com Pinheiro (2018), proporciona um 

empoderamento ao dono dos dados sobre como seus dados estão 

sendo tratados;  

4) A ausência de um marco regulatório nacional quanto à proteção de 

dados pessoais. No Brasil, a LGPD foi baseada na GDPR da União 

Europeia. Até então, só possuíamos o Marco Civil da Internet, que 

englobava apenas os dados envolvidos em meios digitais, e não possuía 

as diretrizes para proteção dos dados, sendo necessário uma lei que 

disciplinasse essa proteção. 

5) A Lei do Cadastro Positivo. A Lei 12.414/2011 (BRASIL, 2011) vedou 

o princípio da proibição do armazenamento de informações sensíveis e 

excessivas, o que pode gerar a discriminação do cidadão na sociedade, 

violando o princípio constitucional da igualdade.  

 

 A Lei Geral de Proteção de Dados 13.709/2018 (BRASIL, 2018) surgiu diante 

tendência mundial de trazer maior transparência a respeito dos tratamentos de uso de 

dados pessoais dos cidadãos. É uma lei que elenca princípios, direitos e obrigações 

sobre o uso dos dados pessoais. A proteção deve ser realizada a fim de garantir que 

as informações coletadas sejam autorizadas pelo titular e que o mesmo saiba a 

finalidade da coleta e os tratamentos que serão realizados em cima dele. 

 

3.2 Micro e pequenas empresas no Brasil 

De acordo com Rossi (2017) as micros e pequenas empresas são adaptáveis 

e flexíveis às mudanças, cobrem grande parte dos setores econômicos e são 

consideradas ágeis nas respostas às necessidades do mercado – desde que formais 

e estruturadas. O Ministério da Economia (2020) declarou que 99% dos negócios 

brasileiros são representados por micros e pequenas empresas, representando 30% 

de toda a produção de bens e serviços no Brasil. O órgão afirma que a ideia é 
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conceder ainda mais medidas facilitadoras de crédito para que os negócios prosperem 

e passem ilesos pelo cenário negativo causado pela pandemia. Ademais, ao comparar 

os anos de 2009 e 2017, conclui-se um aumento de aproximadamente 10,2% no 

número de micro e pequenas empresas no Brasil, onde cerca de 50% concentram-se 

no Sudeste do país (DIEESE, 2017). 

As pequenas empresas são capazes de contribuir beneficamente para o bem-

estar econômico do país em uma visão econômica amplificada – similar à de grandes 

empresas -, visto que produzem parte considerável dos bens de consumo (HOY et al., 

1997, p. 34). Ainda segundo Hoy et al (1997) elas são capazes de oferecer novos 

empregos, inovações, produção eficiente de bens de consumo, auxílio às grandes 

organizações e estímulo à competição. No Brasil é possível realizar a classificação 

das empresas através de sua receita bruta anual, assim como consta na legislação 

vigente, a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, onde determina-se 

que:  

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 

microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a 

sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o 

empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 

2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas 

Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde 

que: I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - no caso 

de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a 

R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (2006).  

 

 Filho (2013) afirma que a classificação entre empresas no Brasil – 

microempresas e empresas de pequeno porte - surgiu a partir da necessidade de 

incrementação e desburocratização da atividade empresarial, a partir da implantação 

de políticas públicas voltadas ao apoio e incentivo dessas empresas. As 

microempresas e empresas de pequeno porte possuem tratamento jurídico 

diferenciado no intuito de estimular o crescimento econômico, reconhecendo sua 

importância, hipossuficiência e adesão ao princípio de igualdade (FILHO, 2013).  

 

3.3 Setor de Serviços 
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Johnston e Clark (2002, p.55) descrevem serviço como “o modo como a 

organização gostaria de ter seus serviços percebidos por seus clientes, funcionários, 

acionistas e financeiros; em outras palavras, o conceito de serviços é a proposição do 

negócio”. O setor de serviços ocupa posição de destaque na economia em todos os 

países desenvolvidos. No Brasil, o serviço está em crescimento por dois fatores de 

grande importância: a demanda tanto dos consumidores quanto dos compradores 

organizacionais aumentou, e as novas tecnologias tornaram os serviços mais 

acessíveis. Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000): 

“Eles são fundamentais para que a economia se mantenha sadia 

e funcional e estão localizados no coração desta economia. O 

setor de serviços não só facilita como torna possível às 

atividades de produção de bens, tanto do setor extrativista como 

manufatureiro, os serviços são a força vital para a atual mudança 

rumo à economia globalizada.” 

A importância dos serviços diz respeito ao presente, o que a organização faz 

agora e o que seus clientes pensam que ela faz hoje. Ou seja, não é necessariamente 

o mesmo que a visão ou missão de uma organização, já que a visão de uma 

organização diz respeito à onde ela espera estar em algum momento no futuro 

(JOHNSTON; CLARK, 2002). Para reforçar o conceito de serviços, Lovelock e Wright 

(2004) afirmam que: 

“Serviços são atividades econômicas que criam valor e fornecem 

benefícios para clientes em tempos e lugares específicos, como 

decorrência da realização de uma mudança desejada no, ou em 

nome do destinatário do serviço”. 

     As empresas buscam atender cada vez melhor seus clientes, Johnston 

e Clark (2002) salientam que “a satisfação do cliente é afetada por muitas, senão por 

todos, aspectos da organização de serviço, sem dúvidas, sua imagem de marca”. 

Dessa forma, as principais características são identificadas pelos autores Berry 

(1995), Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000), Gronroos (1993), Schmenner (1999), 

Martins e Laugeni (2006) como: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e 

perecibilidade. Contribui ainda os autores Berry (1995) e Gronroos (1993) 

caracterizando a confiabilidade como característica dos serviços. 
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O setor de serviço é algo que não podemos tocar ou sentir. O que as pessoas 

estão realmente comprando envolve algo intangível. Quando um serviço é excelente, 

isso se deve tipicamente à natureza intangível daquilo que está sendo oferecido, não 

às coisas físicas associadas ao serviço (SCHMENNER, 1999). Para Hoffman e 

Bateson (2003) satisfação ou insatisfação é uma comparação das expectativas do 

cliente com suas percepções a respeito do encontro de serviço real. 

Lovelock e Wright (2004) propõem três níveis de contato do cliente, através da 

representação do grau de interação com o pessoal, com os elementos físicos do 

serviço ou com ambos. Serviços de alto contato são aqueles nos quais os clientes, ao 

longo da prestação do serviço, são ativamente envolvidos. Os serviços de médio 

contato possuem um menor envolvimento com os fornecedores de serviços. Neste 

caso, há situações em que os clientes visitam as instalações do fornecedor do serviço 

e mantêm um contato moderado com o pessoal de serviços. Já os serviços de baixo 

contato são os que envolvem pouco ou nenhum contato direto entre clientes e 

fornecedores de serviço. O contato ocorre em uma base impessoal, por meio de 

canais de distribuição, sejam estes eletrônicos ou físicos. 

     Um bom serviço é demandado cada vez mais pelos clientes, que vem sendo 

muito mais exigentes na hora de contratá-lo. Sendo assim, quando este pode ser 

qualificado como satisfatório para o cliente, a organização tem maior facilidade para 

fidelizá-lo para novos negócios, como diz Corrêa e Caon (2011). Com a correta gestão 

da qualidade dos serviços, será possível produzir um pacote de valor, com níveis de 

qualidade que garantirão a fidelidade do cliente. Dessa forma, o consumidor será um 

agente de marketing da empresa, fazendo a divulgação do serviço prestado e auxiliará 

na conquista de novos clientes. 

 

3.3.1 Classificação de Serviços 

Segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000), a classificação dos serviços é 

baseada no grau de interação com o cliente ou personalização e no grau de 

intensidade do trabalho. Para os autores, a classificação permite a centralização de 

diversos aspectos gerenciais encontrados em diversas indústrias de serviço. À luz de 

Slack et al. (1997), os serviços são classificados a partir do tipo de processo pelo qual 
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são transformados ou gerados, contendo, cada um, características de operações de 

organizações diferentes para atender a diferentes necessidades. 

● Serviços Profissionais: são definidos como organizações de alto contato 

entre o cliente e o executor. Neste tipo de serviço o cliente despende 

grande parte do tempo no processo, que por sua vez é altamente 

customizado a fim de atender às necessidades diferenciadas de cada 

um. Serviços profissionais são baseados em pessoas em vez de 

equipamentos e em processos em vez de produtos. 

● Serviços de Massa: compreendem muitas transações de clientes, 

envolvendo tempo de contato limitado e pouca customização. Neste tipo 

de serviço todos os processos e equipamentos são voltados para o 

produto e com um grande número de pessoas na retaguarda. 

●  Lojas de Serviços: onde o serviço é oferecido através de combinação 

de várias atividades, sendo executados pelos escritórios de linha de 

frente e de retaguarda, pessoas e equipamentos, e ênfase no 

produto/processo. Dentre os tipos já citados a loja de serviços encontra-

se entre os extremos, uma vez que existe um alto grau de liberdade de 

decisão do pessoal, tornando o processo mais flexível. Serviços de 

manutenção em geral, bem como oficinas de veículos se enquadram 

nesta classificação. 

A Figura 01 ilustra como estes três tipos se caracterizam em função do volume 

de clientes atendidos e das seguintes dimensões: grau de customização do serviço, 

tipo de recurso mais empregado, ênfase do processo e intensidade de contato com o 

cliente. 
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Figura 1 - Classificação de Serviços 

 

Fonte: Correa e Caon, 2003 (Adaptado). 

  

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000), citam mais uma classificação, como sendo 

a Indústria de Serviços, caracterizada por oferecer serviços padronizados e com altos 

níveis de investimento de capital, semelhante às linhas de produção industrial. Um 

exemplo da indústria de serviços seriam as empresas aéreas. 

 

3.3.2 O Pacote de Serviços 

“O pacote de serviços é definido como um conjunto de mercadorias e serviços 

que são oferecidos em um ambiente” (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000, p.45). 

Ainda de acordo com os autores, este pacote apresenta quatro características 

importantes consideradas bases da percepção do cliente, sendo: 

● Instalações de apoio, que representam todos os recursos físicos 

disponíveis para que seja oferecido o serviço; 

● Bens facilitadores, que se trata de todo o material consumido ou 

adquirido pelo cliente durante o processo de serviço; 



19 

 

● Serviços explícitos, que são aqueles essenciais, pelo qual o cliente 

procura; 

● Serviços implícitos, onde o cliente pode sentir benefícios sutilmente 

durante o processo. 

         Slack et al. (1997), definem pacote como uma coleção, ou conjunto, de serviços 

e produtos que os consumidores adquirem. Este conjunto é parte essencial do projeto 

de criação de processo de diversas naturezas. Para Slack et al. (1997), grande parte, 

senão todas, das coisas que compramos são compostas por uma combinação de 

produtos e serviços. Certos elementos deste pacote, tanto os serviços quanto os 

produtos, são essenciais para que haja a compra do mesmo, não podendo ser 

removidos sem que haja alteração na sua natureza. 

         Ainda de acordo com Slack et al. (1997), existem outras partes envolvidas que 

servirão para melhorar a parte principal, chamados de bens e serviços de apoio. De 

acordo com Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000, p.314) “o gerenciamento dos bens 

facilitadores que fazem parte de um serviço envolve um equilíbrio entre custos, serviço 

ao cliente e sistemas de informação”. 

 

3.3.3 Função Operações de Serviços 

A função de operações em uma empresa normalmente responde por mais da 

metade dos postos de trabalho e dos ativos físicos. Em geral, também, segundo 

Schmenner (1999), as operações dividem-se em gerência de linha (front office) e 

gerência e serviços de suporte (back office). Em geral a gerência de linha envolve-se 

diretamente com a entrega dos serviços. Os serviços de suporte estão, na maioria das 

vezes, fora do alcance do cliente. 

Gianesi (1996) cita que a função de operações de uma organização é a 

responsável por produzir seus produtos ou serviços. A função de operações é o 

coração ou a função central da maioria das organizações. É a função que provê 

produtos ou serviços aos clientes, envolvendo projeto, planejamento, controle e 

melhoria do sistema. Da mesma forma que as funções de produção, as funções de 

serviços interagem diretamente com o marketing e as finanças (Figura 02). 
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Figura 2 - Interfaces da função operações com outras funções da empresa 

 

Fonte: Gianesi (1996). 

 

3.4 Frameworks de proteção e privacidade de dados 

 De acordo com Crossan, Lane e White (1999), um framework define o território 

e é um passo mais próximo em direção à teoria. Um bom framework, primeiramente 

precisa identificar um fenômeno de interesse, depois suas premissas chaves ou 

pressupostos devem ser determinados e por último as relações entre os elementos 

que necessitam ser descritos. 

 Kinceler (2013), em sua tese, distingue os vários tipos de frameworks baseado 

no ponto de vista de sistemas computacionais do Roock, Wolf e Zullighoven (1998), 

pelo seu uso dentro do processo de desenvolvimento. Segundo os autores, os 

diferentes frameworks apresentam em comum é o suporte que oferecem, integrando 

de forma contínua as diferentes atividades do processo de modelagem e 

desenvolvimento de sistemas, tipificando-os da seguinte forma: 

1) Framework conceitual: ajuda a identificar itens de relevância e 

interesse no domínio da aplicação, apresentando um formato visual 

do futuro sistema. 
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2) Framework de projeto: ajuda a transformar o modelo do domínio de 

aplicação em um projeto técnico de um sistema de software, 

apresentando um conjunto de padrões ou um estilo de arquitetura. 

3) Framework de software: são usados para construir e implementar um 

sistema de aplicação, de pequena ou média escala, para serviços 

genéricos ou específicos a um domínio. Frameworks de software 

disponíveis comercialmente tratam de aspectos técnicos da 

construção de sistemas e, normalmente, oferecem uma biblioteca, 

classes base para construção do software e um catálogo para a 

interface com o usuário.  

 O presente projeto aborda um framework conceitual, que será aplicado a uma 

empresa de maneira a validar sua eficácia e posteriormente aplicado em outras 

empresas a fim de adequá-las à LGPD. 
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4 PROPOSTA DE FRAMEWORK 

 A LGPD deve ser seguida por empresa de todos os tamanhos, inclusive as de 

micro e pequeno porte. O custo para adequação à lei pode variar de R$50 mil a R$800 

mil, de acordo com o jornal Valor Econômico, o que seria inviável para esses tipos de 

empresa. O art. 55-J, inciso XVIII² da LGPD já prevê procedimentos simplificados e 

diferenciados para as microempresas e empresas de pequeno porte e, também, para 

os startups ou empresas inovadoras, mediante normatização da Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados (ANPD). 

A minuta da resolução inicia definindo os conceitos de microempresas, 

empresas de pequeno porte, startups e pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que 

foram designados "agentes de tratamento de pequeno porte": 

Art. 2º Para efeitos desta resolução são adotadas as seguintes definições: 

I - microempresas e empresas de pequeno porte: sociedade empresária, 

sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a 

que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 

incluído o microempreendedor individual, devidamente registrados no Registro de 

Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que se enquadre nos 

termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

II - startups: organizações empresariais ou societárias, nascentes ou em 

operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de 

negócios ou a produtos ou serviços ofertados, que atendam aos critérios previstos no 

§ 1º do art. 4º da Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021; 

III - pessoas jurídicas sem fins lucrativos: associações, fundações, 

organizações religiosas e partidos políticos; 

IV - agentes de tratamento de pequeno porte: microempresas, empresas de 

pequeno porte, startups e pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que tratam dados 

pessoais, e pessoas naturais e entes despersonalizados que realizam tratamento de 

dados pessoais, assumindo obrigações típicas de controlador ou de operador. 

 Utilizando referências relacionadas as principais leis de proteção e privacidade 

do mundo, como a GDPR e LGPD, foi possível chegar a um modelo conforme 

apresentado abaixo, conforme mostra a Figura 3: 
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Figura 3 - Etapas da aplicação do framework 

 

    Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.1 Fases de aplicação 

4.1.1 Fase 1 - Diagnóstico inicial da empresa 

 O início dessa fase se dá através de uma reunião a alta gestão da empresa, 

onde o objetivo principal é obter apoio para o desenvolvimento do projeto. Os 

colaboradores devem ser comunicados sobre o projeto e principalmente, do que se 

trata a lei e a importância da adequação a mesma. Nesse momento, é importante 

definir os responsáveis pelas atividades relacionadas ao projeto. O ideal é que sejam 

pessoas que conhecem a fundo as atividades da empresa.  

 Após essa definição, deve haver a conscientização dos colaboradores a 

respeito da lei, onde os responsáveis pelo projeto devem treiná-los em proteção e 

privacidade de dados e fazê-los cientes dos aspectos da lei geral de proteção de 

dados.  

 Com a conscientização concluída, deve-se realizar o mapeamento dos 

processos e ativos que tratam dados pessoais. O tratamento é qualquer ação 

realizada em cima do dado, seja a visualização, acesso, compartilhamento, 

armazenamento e processamento. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD) disponibilizou um template para auxiliar pequenas empresas a mapear seus 

processos (https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-

dados/templates-e-ferramentas/template_inventario_dados_pessoais.xlsx). Esse 

documento deve conter o nome do processo, a descrição, os responsáveis, o tipo de 

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/templates-e-ferramentas/template_inventario_dados_pessoais.xlsx
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/templates-e-ferramentas/template_inventario_dados_pessoais.xlsx
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documento (físico e/ou digital), o tratamento realizado, o fluxo do dado e o período de 

retenção preferencialmente. 

 Com o mapeamento realizado, é necessário analisar os processos, priorizar 

aqueles com maior risco para a empresa e produzir planos de ação a fim de mitigar 

os riscos ou alterar os processos para o mesmo fim. 

 

4.1.2 Fase 2 – Aplicação de planos de ação e documentação 

 Os planos de ação devem ser produzidos para cada área da empresa, caso ela 

seja dividida. Eles têm como objetivo adequar os processos que de alguma forma 

apresentam risco para a empresa. Os pontos mais importantes em relação a lei devem 

ser relacionados ao tipo do dado – se é simples ou sensível, ao volume de tratamento 

– se o processo envolver um grande volume, a atenção para aquele dado precisa ser 

maior, a possibilidade de minimização de dados – pois muitas vezes os dados que a 

empresa trata não são necessários para a execução daquele processo, o que faz 

aumentar o risco, a possibilidade de anonimização/pseudoanonimização e verificação 

das políticas de privacidade dos sistemas adotados, caso possua. 

 Produzidos e apresentados, as áreas devem executar as atividades propostas 

dentro do tempo estipulado e com acompanhamento dos respectivos responsáveis. 

 Muitas vezes é necessário produzir diretrizes e políticas internas para 

padronizar e conscientizar os colaboradores de como os processos devem ser 

realizados, sistemas que são permitidos, gestão de acesso, entre outros. A produção 

desses documentos pode ser feita paralelamente com a adequação dos processos. 

 

4.1.3 Fase 3 – Auditoria periódica 

 Nesse momento, a equipe responsável deve verificar se todo o material foi 

produzido, se todos os processos foram adequados, e principalmente, se o 

mapeamento realizado está atualizado, pois é nele que está direcionado todos os 

esforços para a adequação da empresa. Caso os processos sofram qualquer 

alteração, o documento precisa ser atualizado imediatamente, sendo essa uma 

exigência para estar em conformidade com a LGPD. 

 Hoje, existem ferramentas que facilitam a gestão de documentos da empresa, 

mas costumam ser para empresas grandes e complexas. Se tratando de empresas 

de micro e pequeno tamanho, o mapeamento pode ser realizado dentro de uma 
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planilha, armazenada em nuvem e com a gestão de acesso atualizada, dessa forma, 

terá baixíssimo prejuízo e investimento.  

 

4.2 Sugestão de checklist de adequação 

 

1) Mapeamento de dados 

 Entender o ciclo de vida de cada dado dentro da instituição, da coleta, ao 

seu uso, compartilhamento, arquivamento e eliminação; 

 Identificar quais setores dentro da empresa tratam o maior volume de dados 

e a natureza destes dados; 

 Verificar com quem a instituição compartilha dados e por que compartilha. 

 

2) Encarregado (DPO) 

 Indicar um encarregado, também conhecido como DPO (Data Protection 

Officer). O cargo é obrigatório por lei para todas as empresas e 

organizações, independentemente do porte. 

 

3) Aderência aos princípios da LGPD 

 Verificar se o tratamento de dados é pautado pelos princípios da LGPD. Em 

especial, se o tratamento cumpre uma finalidade específica; 

 Checar se os dados tratados são de fato necessários para o cumprimento 

dessa finalidade e se não há coleta de dados em excesso. Lembre-se: a 

custódia de dados desnecessários atrai uma responsabilidade 

desnecessária; 

 Verificar se é possível minimizar a coleta de dados, inclusive revisando 

bancos de dados já existentes e a possibilidade de eliminação dos dados 

desnecessários. 

 

4) Enquadramento em bases legais 

 Fazer uma análise jurídica para identificar a melhor base legal para cada 

tratamento, conforme a sua finalidade; 

 No caso de dados sensíveis tratados sem consentimento, verificar se há 

base legal que de fato justifique o tratamento; 

https://getprivacy.com.br/mapeamento-de-dados-lgpd/
https://getprivacy.com.br/10-principios-tratamento-de-dados-pessoais-lgpd/
https://getprivacy.com.br/entenda-as-bases-legais-da-lgpd/
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 Para dados tratados com consentimento (sensíveis ou “comuns”), certificar-

se de que o consentimento é obtido de forma livre, informada, inequívoca e 

para finalidade determinada (o consentimento genérico não é válido). 

 

5) Relacionamento com o titular 

 O titular deve estar ciente da finalidade do tratamento dos seus dados, 

entendendo quais dados são tratados e por que são tratados; 

 Estabelecer um canal de comunicação com o titular, para que ele possa 

requerer informações e solicitar o cumprimento dos seus direitos; 

 Criar um protocolo de resposta às solicitações do titular para tornar fácil e 

ágil o seu atendimento. 

 

6) Gestão de acesso 

 Desenvolver políticas de controle de acesso aos dados, limitando o acesso 

apenas a quem realmente precisa; 

 Manter visibilidade total sobre quem acessa dados pessoais e por que 

acessa; 

 Investir em ferramentas de autenticação segura e proteção de credenciais. 

 

7) Armazenamento e eliminação de dados 

 Garantir o armazenamento seguro dos dados, seja em formato físico ou 

digital; 

 Investir em ferramentas de proteção contra acesso indevido, cópia, roubo, 

perda ou destruição de dados; 

 Desenvolver e testar um plano de backup e recuperação de desastres; 

 Estabelecer critérios para estabelecimento de prazos de armazenamento 

dos dados e sua eventual eliminação; 

 Garantir que a eliminação de dados seja feita de forma segura, preservando 

o sigilo das informações. 

 

8) Proteção contra ataques 

 Estabelecer uma Política de Segurança da Informação adequada, com 

treinamentos, códigos de conduta e ferramentas de proteção; 

 Investir em especial na segurança de endpoints, e-mail, web e redes; 

https://getprivacy.com.br/tratamento-de-dados-lgpd/
https://getprivacy.com.br/direitos-titulares-de-dados-lgpd/
https://getprivacy.com.br/artigo-operacionalizacao-da-resposta-a-requisicao-do-titular-de-dados-na-lgpd/
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 Fazer análises regulares em busca de vulnerabilidades; 

 Promover simulações de ataques para que os colaboradores aprendam a 

reconhecer as ameaças mais comuns. 

 

9) Resposta a incidentes 

 Preparar-se para incidentes de segurança, estabelecendo um plano de 

resposta e treinando o time responsável por avaliar e mitigar o incidente; 

 Estabelecer canais de comunicação seguros com os titulares e com 

a ANPD para situações emergenciais; 

 Estabelecer que a mensagem a ser transmitida quanto ao incidente, se 

necessário, seja feita de forma coerente e clara ao público; 

 Criar protocolos para avaliar os possíveis danos aos titulares; 

 Definir de antemão modelos e formatos de comunicação de incidente a 

serem enviados aos titulares, à ANPD, aos diferentes setores da empresa, 

aos investidores e à imprensa. 

 

10)  Contratação de parceiros e fornecedores 

 Escolher parceiros e fornecedores tendo como prioridade a aderência deles 

à LGPD; 

 Para softwares e sistemas, avaliar o grau de segurança das ferramentas; 

 Incluir cláusulas relacionadas à LGPD e à proteção de dados nos contratos 

com colaboradores, parceiros e funcionários. 

 

11)  Documentos e contratos 

Elaborar políticas e documentos mínimos necessários para a adequação à 

LGPD, como: 

 Aviso de Privacidade (voltado a informar o público externo); 

 Política de privacidade (voltada a orientar os colaboradores da empresa); 

 Política de retenção de dados; 

 Cronograma de retenção de dados; 

 Formulário de consentimento do titular; 

 Contrato de processamento de dados com parceiros; 

 Relatório de Impacto à Privacidade, se necessário; 

 Modelo de resposta e notificação de violação de dados; 

https://getprivacy.com.br/perguntas-respostas-lgpd-vazamento-de-dados/
https://www.gov.br/anpd/pt-br
https://getprivacy.com.br/anpd-o-que-e/
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 Registro de violação de dados; 

 Formulário de notificação à ANPD; 

 Cláusulas contratuais com parceiros quanto à necessidade de compliance. 

 

12)  Treinamentos 

 Treinar e conscientizar colaboradores e funcionários a respeito da proteção 

de dados e da LGPD; 

 Investir em treinamentos de segurança, para que todos consigam 

reconhecer as principais e mais corriqueiras ameaças (a exemplo do 

phishing). 

 

13)  Monitoramento contínuo 

 Monitorar, revisar, prever readequações e alterações de maneira periódica 

e continua; 

 Ficar atento a novas leis e regulamentações de proteção de dados. 

 

5 APLICAÇÃO DO FRAMEWORK 

 A microempresa em que será aplicado o framework proposto está localizada 

em Paty do Alferes, interior do Rio de Janeiro. Está há 12 anos no mercado de 

vestuário, moda íntima e moda praia.  

 Por se tratar de uma loja do interior, é muito comum que ainda exista crediário 

físico. É nele que as fichas com os dados dos clientes ficam armazenados.  

 A entrada, processo e resultado esperado da aplicação do framework estão 

representados na Figura 4. 

https://getprivacy.com.br/lgpd-vantagens-treinamento-de-equipe/
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Figura 4 - Framework 

 

            Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Para a 1ª etapa da adequação, foram identificados os seguintes processos que 

tratam dados pessoais: 

1) Cadastro de clientes do crediário; 

2) Cadastro de fornecedores; 

3) Recebimento de crediário; 

O primeiro processo é quando o futuro cliente quer abrir um crediário na loja e 

ocorre de maneira física. São coletados o nome completo, CPF, endereço residencial 

e número do telefone celular. As fichas preenchidas são armazenadas em uma caixa 

específica no balcão de atendimento por tempo indeterminado e apenas a vendedora 

possui acesso. Elas são descartadas quando o titular efetuou o pagamento total da 

dívida e não deseja continuar com a conta criada. Quando a solicitação é recebida, a 

ficha é picotada e descartada em lixo comum. 

O segundo processo é relacionado ao cadastro de fornecedores. Mesmo se 

tratando de grandes empresas, muitas delas possuem representantes espalhados por 

diversas regiões e o contato passa a ser diretamente com eles. Dessa forma, a dona 

da loja possui o telefone de contato, nome e e-mail dos representantes armazenados 

em seu celular. Não possui período de retenção definido, e mesmo com a troca de 

representantes, o contato não é descartado do celular onde foi armazenado. 

 O terceiro processo é relacionado ao recebimento de crediário. Quando o 

cliente devedor vai até a loja pagar a prestação da sua conta, a vendedora precisa 
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acessar a caixa onde as fichas estão armazenadas, procurar a ficha da cliente e dar 

a baixa na dívida. Nesse momento, ela precisa conferir todos os dados do cliente. 

 Visualizando os processos, podemos ver que a complexidade deles é bem 

baixa, o volume de dados de clientes são em torno de 100 e ocorre 

predominantemente em meio físico. Os riscos identificados são relacionados ao 

acesso aos dados dos clientes e fornecedores. Como a loja possui apenas uma dona 

que é a vendedora, o risco de outras pessoas terem acesso é baixíssimo. Os meios 

viáveis seriam através de um assalto e furto de má fé da ficha do credor em um 

momento que o vendedor não estivesse atento. A caixa em momento algum é 

transportado para outro lugar, sendo a loja o único meio de acesso, coleta e 

armazenamento do dado. 

 Por se tratar de uma única pessoa, a busca pela conscientização sobre a lei 

deve vir de maneira independente. A ANPD possui diversos materiais sobre a lei e a 

importância da mesma. Por ser um assunto extremamente atual e importante, 

diversas empresas estão na mesma movimentação, possibilitando essa troca de 

experiência.  

Para a segunda etapa da adequação, algumas ações devem ser tomadas para 

que os processos ocorram da melhor forma. São elas:  

● Caixa de armazenamento com chave – para que seja fechada sempre no fim 

do dia e horário de almoço; 

● Excluir os contatos de representantes antigos; 

● Definir período de retenção das fichas – caso o cliente não compre nada dentro 

de 6 meses, deve-se descartar a ficha do mesmo. 

 O ideal é que se formalize todos os processos de maneira que, se no futuro, 

entre um novo colaborador, ele saiba como o processo deve ser realizado, quem 

possui acesso, quem são os responsáveis e qual o período de retenção de cada 

documento. 

 Para a terceira e última etapa, deve-se definir uma temporalidade para analisar 

os processos, se eles estão realmente acontecendo da maneira que deve acontecer, 

se os documentos estão produzidos e atualizados e se os processos tiveram alguma 

modificação, seja acréscimo ou não, para que a empresa permaneça em compliance 

com a lei, mesmo após o período de adequação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Através do desenvolvimento deste trabalho, foi possível aplicar, através da 

pesquisa realizada, o framework em uma microempresa do setor de serviços. Muitas 

empresas possuem interesse em se adequar à LGPD, mas a falta de informação e 

estruturação de um framework adequado para cada tipo de empresa dificulta o 

processo, principalmente aquelas que não possuem tanto recurso a ponto de 

terceirizar as atividades. Dessa forma fica evidente o quão necessário são frameworks 

adaptados e estruturados para empresas de todos os portes se adequarem à nova 

legislação. 

 A pesquisa bibliográfica trouxe conceitos essenciais sobre a segurança de 

informação, legislação brasileira e de outros países e o setor de serviços no Brasil, 

que foram necessários para visualizarmos a importância e desenvolvimento de um 

framework adaptado para micro e pequenas empresas.  

 Dada a importância do tema, torna-se necessária a aplicação do framework 

desenvolvido em outras empresas de mesmo porte ou maior, com o objetivo de 

identificar melhoria nas etapas propostas. Por ser um processo contínuo e assunto 

atual, com diferentes demandas vindas da ANPD, a manutenção e desenvolvimento 

do framework se faz necessário.  

 De acordo com o que foi possível constatar durante todo o trabalho, é de grande 

importância a manutenção do framework proposto, bem como uma metodologia para 

conscientização das empresas em relação à legislação vigente e à segurança da 

informação. 
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