
FORMAÇÃO “GESTOR DE PRIVACIDADE” 

 

EXERCÍCIO PRÁTICO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE  

GESTOR DE PRIVACIDADE 

 

• Este exercício consiste em analisar o estudo de caso e realizar três atividades práticas.  

• Este exercício passa a ser obrigatório a partir de 2021 para receber o certificado de conclusão 

do curso de Gestor de Privacidade. E é obrigatório também como parte da avaliação formal para 

emissão do Certificado Profissional Gestor de Privacidade.  Além de passar na prova de 40 

questões, você será avaliado neste trabalho para receber nossa certificação final. Desta forma, 

você terá dois certificados distintos: um do curso e outro da certificação que comprova 

conhecimento prático e teórico.  

• Enviar resposta deste trabalho para flavio@tiexames.com.br com arquivo anexo em formato 

Word ou PDF ou ainda com a tabela de resolução no corpo do e-mail.  Não é necessário escrever 

mais do que 2 páginas. Seja objetivo!  

• Prazo de entrega do trabalho: até final de dezembro de 2020.  

• Prazo para correção: 3 dias úteis. Você vai receber por e-mail um feedback se as suas respostas 

estavam de acordo as práticas propostas durante o curso.  

• Para receber aprovação neste trabalho, você deverá completar as três atividades e as respostas 

precisam estar adequadas de acordo com o cenário e práticas ensinadas no curso.  Caso não 

estejam, você receberá um feedback com o que precisa ser corrigido e precisará devolver a 

correção em até 10 dias.  

• Nenhuma informação adicional será fornecida além do que está escrito no cenário. Então se 

você acredita que há algum ponto a ser corrigido ou melhorado, mas que não está explícito no 

cenário, então faça com base em suposição.  

mailto:flavio@tiexames.com.br


ESTUDO DE CASO A SER ANALISADO 

 

A Vestirsi Bene – carinhosamente chamada pelos seus fãs de VB – é uma empresa sediada em Milão, 

Itália, sendo uma das mais antigas da cidade no ramo da moda e alta costura. A empresa atua na área 

de vendas de vestuário e acessórios finos, nomeadamente chapéus, tendo uma única loja física situada 

na Galeria Vittorio Emanuele II, bem em frente à famosa Catedral de Milão. 

 

A despeito da pandemia, em julho de 2020 a VB deu sequência ao seu plano de lançar sua primeira 

filial fora do território italiano – a Vestirsi Bene Brasil (VB-BR). A filial brasileira, composta por um total 

de 43 colaboradores, foi estabelecida com o objetivo de representar a marca italiana no Brasil, mas 

estruturou-se com total independência administrativa em relação à matriz – ou seja, todas as decisões 

a respeito do futuro da empresa são tomadas localmente, sem nenhuma ingerência externa. 

 

Com base nesta independência administrativa, a direção da VB-BR optou por se organizar inicialmente 

com base em acordos informais entre seus diretores, no que diz respeito à metodologia de trabalho 

interna. Para além de uma Diretoria Geral (equivalente ao CEO), a empresa se estruturou com uma 

Diretoria Jurídica, uma Diretoria Financeira, uma Diretoria de RH, uma Diretoria de Marketing e uma 

Diretoria de TI. Todos os colaboradores estão distribuídos nestas diretorias. As regras iniciais de 

funcionamento da empresa correspondem à tradução dos originais italianos, estando já disponíveis a 

política de segurança da informação, a política de verificação de antecedentes para novos 

colaboradores e a política de novos fornecedores, sendo que esta última enfatiza modelos contratuais 

a serem utilizados. 

 

Por sua vez, em relação ao público a primeira ação da filial brasileira foi abrir um site de e-commerce 

completamente funcional (disponível em https://vestirsibene.shop) e uma conta em uma das redes 

sociais mais utilizadas no Brasil (disponível em https://www.instagram.com/vestirsibene.shop). Optou-

se por lançar o site e o perfil na rede social com rapidez para que a empresa pudesse se tornar 

rapidamente conhecida no mercado brasileiro. A VB-BR disponibilizou publicamente um aviso de 

privacidade geral e um aviso de cookies, seguindo a praxe do mercado brasileiro. 

 

A estratégia inicial do setor de marketing para a divulgação da empresa, que teve apoio da Direção 

Geral, foi a de adquirir listas de e-mails disponíveis publicamente para venda que dissessem respeito a 

pessoas que pudessem ter algum interesse nos produtos vendidos pela VB-BR. Assim, já em agosto a 

empresa passou a realizar e-mail marketing com base em tais listas, oferecendo produtos que 

pudessem interessar aos destinatários. A escolha do produto divulgado no e-mail se baseia em uma 

https://vestirsibene.shop/
https://www.instagram.com/vestirsibene.shop


análise automatizada resultante da taxa de cliques nos e-mails: quanto mais um destinatário clica em 

determinado produto, mais ele recebe informações sobre produtos semelhantes. 

 

Outro critério utilizado diz respeito à classificação dos produtos vendidos, em que se utiliza um 

esquema de “cinco estrelas”: cada visitante do site pode validar sua opinião sobre um produto e, em 

seguida, a VB-BR analisa quais são os produtos mais bem avaliados, relacionando-os com os cliques na 

abertura do e-mail para oferecer ofertas personalizadas. A avaliação dos produtos permite ainda a 

inserção do comentário da pessoa sobre o produto, bem como seu nome e e-mail, todos estes itens 

sendo campos obrigatórios para que – segundo o Diretor de TI – se evite spam. 

 

Não houve indicação aos consumidores, em nenhum momento, a respeito da fonte destes dados. O 

que existe, em cada um dos e-mails enviados, é uma indicação no rodapé informando que se a pessoa 

não quiser mais receber os informativos da VB-BR, deverá entrar em contato com a empresa pelo 

formulário de contato que está disponível no site. Por sugestão da Diretoria de Marketing, a empresa 

estabeleceu que todos os contatos dos consumidores serão centralizados exclusivamente por este 

formulário de contato, pois como a VB-BR ainda está no início, não valeria a pena criar toda a estrutura 

de um serviço de atendimento ao consumidor antes da empresa estar bem estabelecida. 

 

A VB-BR também implementou, ainda em agosto de 2020, o projeto chamado Intelligenza quando si 

veste. Baseado em inteligência artificial, o projeto se fundamenta no consumidor disponibilizar à VB-

BR algumas informações – como idade, medidas corporais e uma foto – para que o sistema de 

inteligência artificial “escolha” a melhor roupa ou acessório para o consumidor. O projeto utiliza os 

serviços de duas outras empresas: 

 

1) Uma das empresas armazena todos os dados envolvidos no projeto, incluindo as fotos utilizadas pelo 

sistema de inteligência artificial, os dados pessoais dos consumidores inseridos no seu painel de 

compras e o próprio perfil do consumidor criado pelo algoritmo com base no seu histórico de compras. 

2) A outra empresa é responsável por criar o site da VB-BR e por realizar todo o processo de venda online, 

estando incluídos em seus serviços a criação e a manutenção do site, o gerenciamento do pagamento 

por parte do consumidor e ainda o envio para o consumidor dos produtos comprados por meio de 

outras empresas (Correios ou DHL, a depender do destino). 

 

As duas empresas foram contratadas com base em sugestões feitas por um dos diretores da VB-BR. Há 

um contrato-padrão assinado com estas empresas que estipula as responsabilidades civis de cada uma 

das partes, bem como questões referentes à remuneração pelos serviços prestados. A VB-BR não 



possui equipamentos próprios, sendo os computadores fornecidos pela segunda empresa acima 

indicada. 

 

Os colaboradores contratados pela VB-BR têm acesso a uma intranet em que existem vídeos sobre o 

histórico da VB em Milão. Há também vídeos oriundos do YouTube a respeito da estrutura do mercado 

brasileiro na área de moda e acessórios, além de outros vídeos referentes ao marketing digital e, 

também, alguns sobre ética nos negócios no mercado brasileiro. 

 

Por sua vez, o acesso em si à intranet é realizado por meio de login e senha exclusivos de cada 

colaborador, que é utilizado também para acessar todos os demais sistemas internos da VB-BR. Os 

colaboradores em cargo de direção têm acesso a toda a intranet, enquanto os colaboradores em outros 

cargos têm acesso apenas àquilo que é necessário para o exercício de suas respectivas funções. Não 

há qualquer mecanismo de bloqueio em relação a mídias removíveis. 

 

Em setembro de 2020 – portanto, logo após sua estruturação no Brasil –, a VB-BR se deparou com um 

desafio: a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Apesar de ter 

conhecimento prévio sobre a possibilidade de entrada em vigor da lei, a Direção da VB-BR optou por 

deixar este aspecto em segundo plano no momento de sua entrada no mercado brasileiro por ter 

acreditado que a legislação entraria em vigor apenas em 2021. 

 

Contudo, com a legislação em vigor, a VB-BR não quer ter o mesmo destino da matriz italiana, que já 

passou por algumas violações de dados pessoais nos últimos 2 anos. Sendo assim, a VB-BR optou por 

contratar um Gestor de Privacidade para que seja implantado um programa de adequação à LGPD na 

empresa. 

 

  



Atividades a serem realizadas com base no estudo de caso 

Você é o Gestor de Privacidade contratado(a) pela VB-BR. Com base na Caracterização Geral da 

Empresa e Contexto apresentados no estudo de caso, complete as atividades abaixo.  

Atividade 1 

Defina em qual é o nível de maturidade a Vestirsi Bene Brasil se encontra no momento. Para isso, você 

utilizará como base o Modelo de Maturidade em Privacidade (Privacy Maturity Model – PMM) 

apresentado no módulo 2 do curso (Ad-hoc, Repetível, Definido, Gerenciado ou Otimizado). É 

necessário justificar porque você escolheu este nível.   

Nível de maturidade atual Justificativa 

Nível de Maturidade 
 

Repetível 
 
 
Possui procedimentos e processos 
semelhantes, mas não estão totalmente 
documentados e não cobrem todos os 
aspectos relevantes. 

A Vestirsi Bene possui o aviso de privacidade 
incompleto, que não cobrem totalmente todos 
os aspectos relevantes, como a transferência 
de dados para terceiro, falta da base legal e 
informações sobre o consentimento.  
As políticas de segurança da informação (PSI), 
a política de verificação de antecedentes e a 
política de novos fornecedores, devem ser 
revisadas devido a sua tradução do italiano. 
O fato da operação estar em datacenter, 
assegura um boa nível de segurança nesses 
ambientes, mas há falhas de segurança no 
ambiente de trabalho da VS-BR. 
Políticas de governança praticamente 
inexistente, como também Política do exercício 
dos direitos dos Titulares de Dados Pessoais, 
Gerenciamento de Risco, Política de controle 
de acesso, entre outras 
Outra informação essencial que não está no 
aviso de privacidade é não ter o contato do 
DPO, devido a própria falta da nomeação. 

 

 

A Análise completa da maturidade da Vestirsi Bene, utilizando o modelo de análise da maturidade da 

AICPA/CPA CANADA, encontra-se no link:  

https://www.gsadatapro.com.br/vestirsi-bene 

 

A planilha desenvolvida, com os cálculos dinâmicos, com base no modelo AICPA/CPA CANADA, 

também encontra-se a disposição para compartilhar, se desejar. 

https://www.gsadatapro.com.br/vestirsi-bene


 

 

  



Atividade 2 

Desenvolva um inventário de dados pessoais relacionado ao projeto Intelligenza.  Para isso, você 
utilizará como base os elementos de inventário de dados listados no módulo 3 (ver tabela abaixo).  Na 
tabela abaixo, a coluna Informações traz orientações para você fazer o preenchimento de cada 
elemento. Troque as orientações pelas informações que você conseguir identificar no estudo de caso.  
 

Elemento Informações 

A natureza de um repositório 
de dados pessoais 

Processo de compras pelo site da VB-BR e de sugestões de produtos 
(Sistema Intelligenza), baseados em inteligência artificial, a partir de 
informações dos titulares como: idade, medidas corporais, idade e 
foto 

Localização do repositório Os dados pessoais são coletados a partir do site da VB-BR e de listas 
de e-mail (nome e e-mail) e são armazenados eletronicamente nos 
sistemas Intelligenza, do Site da VB-BR e em e-mails de funcionários. 

O formato dos dados Os dados estão armazenados nos Sistemas do Site da VB-BR, no 
Sistema Intelligenza e nos e-mails, no formato eletrônico. 

O uso dos dados Os dados pessoais são utilizados pelo sistema Site VB-BR, para 
efetuar o processo de compra (faturamento) e envio dos produtos 
adquiridos pelo titular. O sistema Intelligenza, os dados pessoais são 
utilizados para criar perfil de compra, utilizando IA (Inteligência 
Artificial). E listas de e-mails estão armazenadas em contas do 
departamento de marketing da VB-BR. 

Tipo (ou tipos) de dados 
pessoais no repositório 

A seguir os dados pessoais identificados na análise:  

• Nome 

• Endereço Faturamento 

• Endereço Envio 

• E-mail 

• Telefone 

• Número Cartão de Crédito 

• Nome do usuário - Login 

• Senha do usuário 

• IP 

• Perfis de Compra 

• Data de nascimento 

• Altura 

• Peso 

• Gênero 

• Cútis 

• Foto 

• Site 

• Renda Mensal 

Onde os dados são 
armazenados 

Os dados estão armazenados em Datacenter no Brasil e com 
transferência internacional pelo PayPal, para países não 
especificados e pelo Google, para servidores nos EUS 

Onde os dados são acessados Os dados são acessados no Brasil e em países onde o PayPal tem 
suas operações e pelo Google. 

Transferências internacionais Há transferência de dados pessoais pelo Paypal e pelo Google (caso 
os cookies forem habilitados). Pode haver também transferência 
internacional através de mídia incorporada no site. 

Com quem os dados são 
compartilhados 

Os dados pessoais são compartilhados com: 
Operadores:  onde opera os sistemas VB-BR e Intelligenza ,  
Poderão ser transferidos para terceiros, através da mídia 
incorporada , pelo PayPal e pelo Google 

 

A planilha RoPA e de Inventário de Dados do processo Intelligenza, encontra-se no link: 

https://www.gsadatapro.com.br/vestirsi-bene 

https://www.gsadatapro.com.br/vestirsi-bene


Atividade 3 

Identifique os principais riscos relacionados ao projeto Intelligenza, determine o nível de risco de 

acordo com a tabela proposta no módulo 3 (nível 1 ao 8) e apresente medidas de segurança (técnicas 

e administrativas) que sejam apropriadas para cada risco. 

Abaixo a matriz de riscos apresentada no módulo 3, que você pode utilizar como base para determinar 
o nível de cada risco.  Considerando que o cenário pode não trazer todas as informações necessárias, 
você poderá fazer uma avaliação subjetiva e com base em suposições.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riscos e Medidas – Sistema Intelligenza 

Identifique os principais riscos relacionados ao projeto Intelligenza, determine o nível de risco de 

 

Descreva os riscos  

Nível do Risco 

(Impacto/ 

Probabilidade) 

Medidas 

Violação de Dados 

Pessoais, inclusive 

sensíveis, nas 

instalações da VB-BR. 

5 

(Alto/Média) 

• Definição de uma política de direito de acessos 

aos dados pessoais. 

• Criação de mecanismos de geração de log de 

acesso aos dados pessoais na rede 

• Criar mecanismos de criptografia nos 

computadores e notebooks de todos os 

funcionários da VB. 

• Inibir interface USB dos computadores da VB-BR 

• Eliminar/descartar os arquivos e e-mails que 

contenham as listas de e-mails adquiridas. 

• Efetuar DPIA 

Violação de dados 

pessoais, inclusive 

sensíveis, por terceiros 

ou parceiros 

6 

(Alto/Alta) 

• Adequação dos contratos com terceiros, 

parceiros ou subcontratados, contemplando  

cláusulas/anexos de proteção de dados e de 

segurança da informação. 

• Efetuar questionário de Due Diligence com 

fornecedores e terceiros, sobre proteção de 

dados 

• Retirar do site da VB-BR os conteúdos de mídia 

incorporadas, que coletam dados pessoais. 

• Ajustes nos tipos de Cookies e respectivos tempo 

de expiração. 

• Criar política de Cookies 

• Efetuar DPIA 

Falta de documentos 

ou procedimentos de 

adequação a LGPD e 

5 

(Alto/Média) 

• Efetuar o DPIA em todos os processos da VB-BR, 

principalmente no Intelligenza, visando a 

identificação de todos os riscos e suas 

respectivas medidas para mitigação.  



ficar sujeito a multas 

pela ANPD. 

• Promover o Privacy by Design e by Default, 

minimização e pseudonimização (Ex: processo de 

newsletter coleta informações além da 

finalidade). 

• Criar planilha RoPA e Mapeamento do processo 

Intelligenza. 

• Nomeação do DPO 

• Criar Política de Gestão do Consentimento. 

• Definição, gestão e divulgação no aviso de 

privacidade, das bases legais dos processos da 

VB-BR, principalmente no Intelligenza. 

• Atualização do aviso de privacidade, com o 

objetivo atualizado e demais informações 

pendentes. 

• Efetuar um plano de trabalho, baseando-se nos 

resultados do Análise de Maturidade, para 

adequação a LGPD e ter um nível aceitável de 

proteção a privacidade e aos dados pessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


