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• Avaliar a atual conformidade das empresas com a LGPD.

• Identificar a compreensão e envolvimento dos Conselhos com o tema 
LGPD. 

• Verificar se há distinção na adesão a LGPD, nas diferentes realidades:

• Existência de um Conselho de Administração ou Conselho 
Consultivo;

• Natureza da empresa: capital aberto, fechado, cooperativas etc.;
• Porte e segmento de atuação da empresa.

Objetivos
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A pesquisa e perfil das empresas e respondentes 

Questionário de autorresposta - online - Amostra: 207 empresas
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O panorama 
atual do 

mercado na 
entrada em 
vigor das 

penalidades 
previstas pela 

LGPD 
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Nossa organização estará adequada à LGPD 
até 1º de agosto de 2021

Não sei
Não
Parcialmente
Sim

• Aproximadamente 40% das empresas dizem não estar 
preparadas para a entrada em vigor das penalidades previstas 
pela LGPD 

Dentre aquelas que não estarão adequadas até a data limite de adequação, a amostra não 
indicou nenhuma diferença quanto à natureza da empresa, seu porte e segmento de 
atuação.
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O panorama 
atual do 

mercado na 
entrada em 
vigor das 

penalidades 
previstas pela 

LGPD 

• As empresas com conselho de administração estão mais bem 
preparadas do que aquelas que possuem unicamente conselho 
consultivo
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O panorama 
atual do 

mercado na 
entrada em 
vigor das 

penalidades 
previstas pela 

LGPD 

• As empresas que alocaram orçamento para a adequação à 
LGPD estão muito melhor preparadas para a entrada em vigor 
das penalidades previstas pela LGPD do que aquelas que não o 
fizeram 
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Perfil do DPO

• 66 % das empresas já nomearam um Encarregado pela Proteção 
dos Dados Pessoais (ETD), figura também conhecido como Data 
Protection Officer (DPO)
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Perfil do DPO

• 82% das empresas entrevistadas estimam que o DPO responde 
ou deveria responder diretamente à mais alta hierarquia da 
empresa 

A QUEM DEVE SE REPORTAR O DPO
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Envolvimento 
do Conselho 
com a LGPD
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• Apesar do conhecimento dos Conselhos sobre os impactos da 
LGPD, a maioria não se considera o maior impulsionador para a 
adequação à lei
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Relevância da 
LGPD

• 61% dos Conselhos consideram que a LGPD traz valor para as 
empresas e não a veem como mais um obstáculo burocrático 
criado pelo legislador para complicar a vida do empresariado 
brasileiro 
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Risco 
Cibernético

• 60 % das empresas ainda ignoram o alto impacto e alta 
probabilidade de ocorrência de um incidente de segurança 
relacionado ao risco cibernético 



13

Risco 
Cibernético

• Apenas 13% das empresas entrevistadas já sofreram um ataque 
cibernético e somente 6% já fizeram face a uma solicitação de 
exercício de direito de um titular de dados pessoais.
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Risco 
Cibernético

• As empresas que já passaram por mais experiências dessa 
natureza têm maior tendência a contratar um DPO exclusivo 
para a função .
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Orçamento e 
esforço para 
adequação à 

LGPD

• 48% das empresas têm orçamento alocado para a área 
responsável pela adequação à LGPD.

ALOCAÇÃO DE BUDGET CONFORME O PORTE DA EMPRESA
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Orçamento e 
esforço para 
adequação à 

LGPD

• 57% das empresas contam ou pretendem contar com o apoio de 
uma consultoria externa especializada para auxiliar no processo 
de adequação à LGPD.

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA CONFORME PORTE DA EMPRESA
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Orçamento e 
esforço para 
adequação à 

LGPD

• O percentual de empresas que contrataram ou pretendem 
contratar uma consultoria especializada é muito maior naquelas 
que já indicaram um DPO. 
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Orçamento e 
esforço para 
adequação à 

LGPD

• 19% das empresas investiram em softwares para facilitar a 
gestão da governança de dados da empresa.
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Orçamento e 
esforço para 
adequação à 

LGPD

• Empresas que já têm um profissional na função exclusiva de 
DPO tendem a ter maior interesse na contratação de um 
software de apoio.
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Principais
Resultados

• De maneira geral, os conselhos 
conhecem, valorizam e 
consideram a LGPD como 
prioridade para as empresas. 
Mas falta ainda, na maioria dos 
casos, chamar para si a 
responsabilidade de cobrar a 
plena adequação nas empresas 
que administram.

• A pesquisa revela claramente a proporção 
direta entre a existência de um DPO e o grau 
de investimento da empresa na adequação à 
LGPD. Tal profissional tem um papel 
importantíssimo na identificação das 
necessidades e organização dos recursos e 
competências necessárias à adequação das 
organizações às exigências previstas na lei.

• Há evidências que empresas de maior porte e/ou que percebem ameaças críticas
em relação aos requisitos da lei, já terem:

o Contratado um DPO;

o Alocado orçamento; e

o Manifestado intenção de contratar consultorias e softwares.

• Empresas com conselho administrativo tendem a ter uma melhor percepção e 
envolvimento com as ações para implantação da nova lei do que empresas que têm 
apenas conselho consultivo 


