
18th CONTECSI – INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
ISSN 2448-1041 - OCT 13-15, 2021 TECSI – FEA USP SÃO PAULO/ SP BRAZIL

18th CONTECSI 2021 - Proceedings and Abstracts

DOI: 10.5748/18CONTECSI/PSE/ITM/6740

AN ANALYSIS OF SIMILARITIES AND DIVERGENCES BETWEEN BRAZILIAN AND EUROPEAN DATA
PROTECTION LAWS AND THE BEST PRACTICES OF THESE LAWS APPLICABLE TO SOFTWARE DEVELOPMENT
COMPANIES

Allyson Andrade Brito - UFPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0059-4673

Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira - UFPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - Orcid: https://orcid.org/0000-0002-8929-5145

Evaluate data protection legislation, comparing them and identifying their similarities and divergences, extracting from them and
related works the best practices applicable to software companies. Effects of data protection legislation on the software development
process and the recent entry into force of the General Data Protection Law (LGPD) in Brazil, which will require great efforts by
organizations to change their development processes, as well as to adapt of legacy systems. Literature Review, Analysis of Similarities
of Divergences Similarities and Divergences between Brazilian and European Data Protection Laws and the Best Practices of these
Laws applicable to Software Development Companies. The good practices presented contribute to building an environment that
promotes a culture of privacy and data protection. It allows companies to mitigate various risks and be prepared both to protect their
customers' data and to develop solutions that adhere to the legislation in a more extensive way.

Keywords: Privacy, Data Protection, LGPD, GDPR, Security, Software Engineering

UMA ANÁLISE DE SIMILARIDADES E DIVERGÊNCIAS ENTRE AS LEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS BRASILEIRA E
EUROPEIA E AS MELHORES PRÁTICAS DESTAS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS PARA EMPRESAS DE
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.

Avaliar as legislações de proteção de dados, comparando-as e identificando suas similaridades e divergências, extraindo delas e de
trabalhos relacionados as melhores práticas aplicáveis às empresas de software. Efeitos das legislações de proteção de dados no
processo de desenvolvimento de software e pela recente entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil, que
demandará grandes esforços das organizações na alteração de seus processos de desenvolvimento, bem como na adequação de sistemas
legados. Revisão da Literatura, Análise de Similaridades de Divergências Similaridades e Divergências entre as Leis de Proteção de
Dados Brasileira e Europeia e as Melhores Práticas destas Legislações aplicáveis para Empresas de Desenvolvimento de Software. As
boas práticas apresentadas contribuem para a construção de um ambiente que promove a cultura da privacidade e proteção de dados.
Possibilita que as empresas mitiguem diversos riscos e estejam preparadas tanto para proteger dados de seus clientes como para
desenvolver soluções aderentes as legislações de uma forma mais extensiva.
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An Analysis of Similarities and Divergences between Brazilian and European Data 
Protection Laws and the Best Practices of these Laws applicable to Software Development 
Companies 
 
 
 
 
  
 
ABSTRACT: Software has become part of the daily life of our increasingly connected 
society. We use applications massively for everything, whether to communicate, to hold 
meetings, entertainment, locomotion, shopping, banking, among other numerous activities. 
These interactions, when captured and correlated, can build our digital profile and, if used 
along with to information capable of identifying us, allow not only the ability to customize 
the software or offer ads with greater accuracy, but also the possibility of mass behavior 
control, manipulation or even persecution, for this reason issues such as privacy and data 
protection are increasingly important. This way, this paper presents the main points of 
Brazilian and European data laws and the importance of a culture of privacy and data 
protection, in addition to presenting best practices applicable to software companies. We 
carry out an analysis of similarities and divergences between those referred to in order to 
analyze the needs in general. 
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Uma Análise de Similaridades e Divergências entre as Leis de Proteção de Dados 
Brasileira e Europeia e as Melhores Práticas destas Legislações aplicáveis para Empresas 
de Desenvolvimento de Software. 
 
RESUMO: O software passou a fazer parte do cotidiano da nossa sociedade cada vez mais 
conectada. Utilizamos aplicações de maneira intensa para praticamente tudo, seja para nos 
comunicarmos, para realização de reuniões, entretenimento, locomoção, compras, 
transações bancárias, dentre outras inúmeras atividades. Estas interações, quando 
capturadas e associadas, podem construir nosso perfil comportamental digital e, aliadas a 
informações capazes de nos identificar, permitem não apenas a capacidade de 
personalização do software ou oferecimento de anúncios com maior precisão, mas também 
a possibilidade de controle de comportamento de massa, manipulação ou até mesmo 
perseguição, por este motivo questões como privacidade e proteção de dados são cada vez 
mais importantes. Desta forma, este artigo apresenta os pontos principais das legislações 
de dados brasileira e europeia e a importância de uma cultura de privacidade e proteção de 
dados, além de apresentar melhores práticas aplicáveis a empresas de software. Realizamos 
uma análise de similaridades e divergências entre as referidas para uma análise das 
necessidades de maneira geral. 
 
Palavras-chave: Privacidade, Proteção de Dados, LGPD, GDPR, Segurança, Engenharia de 
Software. 
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1. INTRODUÇÃO 
O motivo que inspirou o surgimento de regulamentações de proteção de dados pessoais de 
forma mais consistente e consolidada a partir dos anos 1990 está diretamente relacionado 
ao próprio desenvolvimento do modelo de negócios da economia digital, que passou a ter 
uma dependência muito maior dos fluxos internacionais de bases de dados, especialmente 
os relacionados às pessoas, viabilizados pelos avanços tecnológicos e pela globalização. 
(PINHEIRO, 2020). 

Desse modo, houve a necessidade de resgatar e repactuar o compromisso das 
instituições com os indivíduos, cidadãos desta atual sociedade digital, no tocante à 
proteção e à garantia dos direitos humanos fundamentais, como o da privacidade. A base 
deste pacto é a liberdade, mas o fiel da balança é a transparência. Sendo assim, leis de 
proteção de dados pessoais têm uma característica muito peculiar de redação 
principiológica e de amarração com indicadores mais assertivos, de ordem técnica, que 
permitam auferir, de forma auditável, se o compromisso está sendo cumprido, por meio da 
análise de trilhas de auditoria e da implementação de uma série de itens de controle para 
uma melhor governança dos dados pessoais (PINHEIRO, 2020). 

A proteção da privacidade de dados pessoais em sistemas de informação é 
fundamental em nossa era, devido ao uso de tecnologias móveis e aplicações web 
distribuídas que armazenam e processam dados pessoais de uma quantidade crescente de 
usuários, para prover serviços personalizados e baseados em contextos. Esta necessidade é 
refletida da lei geral de proteção de dados europeia (GDPR, 2018), em vigor desde 
25/06/2018, não apenas para organizações baseadas na Europa, mas também para 
organizações não europeias que armazenem e processem dados pessoais de residentes 
europeus. A GDPR (General Data Protection Regulation) define vários artigos que podem 
ser mapeados para funcionalidades de software e, portanto, de agora em diante, todos os 
novos sistemas precisam incorporar tais funcionalidades, bem como sistemas existentes 
devem ser adaptados para estar aderentes à legislação (VANEZI, 2019). 

As legislações de proteção de dados são fundamentais para garantir o acesso a 
serviços digitais importantes que facilitam a vida das pessoas, mas é importante que isso 
ocorra em harmonia com a preservação dos direitos fundamentais, garantindo inovação 
aliada à privacidade. 

Assim, este trabalho tem se motivado como parte das pesquisas para a elaboração 
de dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da 
Universidade Federal do Pará, na qual serão estudados os efeitos das legislações de 
proteção de dados no processo de desenvolvimento de software. Além disso, motiva-se 
pela recente entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, 2019) no Brasil, 
que demandará grandes esforços das organizações na alteração de seus processos de 
desenvolvimento, bem como na adequação de sistemas legados. 

Cabe notar que, além da existência de legislação própria, este trabalho motiva-se 
pela busca de alternativas para mitigar o impacto que incidentes envolvendo vazamento de 
dados possam causar às organizações, já que isto diretamente afeta sua reputação, 
causando danos irreversíveis, além de grandes perdas. Segundo o relatório da IBM (2020), 
o prejuízo médio de um vazamento de dados variou entre US$ 3,50 milhões e US$ 4,00 
milhões nos últimos anos sendo o setor de saúde o mais impactado, seguida da educação, 
farmacêutico e financeiro. 

Para ilustrar o impacto corporativo causado por incidentes envolvendo vazamento 
de dados, MCAFEE (2021) publicou um relatório reportando graves falhas de segurança 
em um SDK (Software Development Kit) disponibilizado pela empresa Agora Inc., 
utilizado para comunicação de voz e vídeo entre plataformas que permitiam que atacantes 



 

pudessem espionar chamadas de áudio e vídeo em curso, que causou uma perda de 60% do 
valor de mercado da empresa, que tinha ações negociadas na Nasdaq a USD 98,08 em 
19/02/2021 antes da publicação do relatório e que valem USD 38,69 em 16/06/2021, como 
mostra a Figura 1. 
 

   
Figura 1 - (Google Finanças, 2021) Evolução do preço das Ações da Agora Inc nos últimos 

6 meses 
Fonte: MCAFEE (2021) 

 
Alinhado a este cenário, o desenvolvimento de software é uma atividade criativa, 

com bastante interação entre pessoas, que exige boa comunicação, relacionamento e 
coordenação. Dentre as diversas etapas, o levantamento de requisitos é uma das mais 
importantes (SOMMERVILLE, 2011). É neste momento que são identificados os 
requisitos que irão compor o sistema sendo estes, funcionais ou não-funcionais. Sua 
execução bem-feita é determinante para atender as expectativas do cliente.   

É comum que haja muito esforço no levantamento dos requisitos funcionais e a 
literatura está repleta de trabalhos que apresentam metodologias para elicitar requisitos 
funcionais, o que é comum já que estes fazem parte do núcleo do problema que se busca 
solucionar. Contudo, os requisitos não-funcionais são fundamentais para que a utilização 
do sistema possa atingir o impacto (SOMMERVILLE, 2011). A segurança é algo que deve 
estar integrada fortemente na arquitetura e construção do software para que as empresas 
não fiquem sujeitas a riscos que possam evoluir a incidentes, como os expostos 
anteriormente. Principalmente, neste momento, em que há forte regulação quanto à 
privacidade e proteção de dados, a aderência a elas pode ser indispensável para o 
lançamento de um novo produto ou serviço. Desta forma, a segurança ganha um destaque 
importante dentre os demais requisitos não-funcionais, por este motivo este trabalho 
mostra-se relevante por avaliar como as empresas de software precisam adaptar-se face à 
necessidade. 

Assim, os objetivos principais desta pesquisa são avaliar as legislações de proteção de 
dados, comparando-as e identificando suas similaridades e divergências, extraindo delas e 
de trabalhos relacionados as melhores práticas aplicáveis às empresas de software. 

Desta forma, além desta seção introdutória, este artigo esta organizado como segue: a 
Seção 2 trata da fundamentação teórica, apresentando uma visão geral das leis de 
privacidade de dados europeia e brasileira; na Seção 3 serão listados alguns trabalhos 
relacionados; a Seção 4 aborda a metodologia da pesquisa; na Seção 5 serão apresentadas 
as similaridades e as divergências das leis; a Seção 6 trata das boas práticas aplicadas à 
área de software; e, por fim, a Seção 7 discorre sobre as considerações finais. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
As preocupações com segurança da informação e privacidade são abordadas há bastante 



 

tempo na literatura e desde 2000 a ISO (International Organization for Standardization) 
disponibiliza normas que buscam auxiliar organizações na implementação de controles e 
tratamento de riscos de segurança. A ISO/IEC-17799:2000 primeira versão aprovada em 
2001 deu origem a atual ISO/IEC 27002:2013, que está sendo atualizada para a ISO/IEC 
DIS 27002 incluindo questões mais específicas de dados pessoais e uma série de outras 
com foco em gestão de privacidade, que foram disponibilizadas tais quais ISO/IEC 29100, 
27003, 27004, 27005, 29151 e 29134. 

Governos e a sociedade têm abordado o uso indevido de informações pessoais e seu 
risco, o que motivou a criação de legislações específicas como a GDPR (2018) na Europa e 
mais recentemente a LGPD (BRASIL, 2019) no Brasil, bem como diversas outras ao redor 
do mundo. Estas legislações guardam bastante similaridades ao impor condutas proativas 
aos diversos atores envolvidos no processamento de dados, além da aplicação de multas 
elevadas por ocorrência. As legislações de privacidade exigem que as organizações 
estruturem seus processos promovendo a governança e proteção de dados, visando garantir 
que o processamento de dados dos titulares ocorra mediante consentimento, de forma 
segura e controlada.  

O desafio para as empresas brasileiras é enorme, pois a adequação de suas 
operações envolve o mapeamento dos diversos riscos envolvidos, a criação de políticas e 
regulamentos para sua mitigação e o consequente atendimento aos requisitos da lei.   

 
2.1. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados 
A Lei n. 13.709/2018, também conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD 
(BRASIL, 2019), aprovada desde 2018, entrou em vigor em 01/08/2021. A legislação foi 
desenvolvida com forte influência da lei de privacidade de dados europeia a GDPR (2018) 
e visa garantir direitos ao titular dos dados pessoais garantindo que suas informações sejam 
armazenadas e processadas conforme um conjunto de regras e obrigações. 

A lei define a seguinte terminologia como base para discussão dos temas de 
privacidade (BRASIL, 2019):  

• dado pessoal: informação relacionada à pessoa natural identificada ou 
identificável; 

• dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção 
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou 
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; 

• dado anonimizado: dado relativo à titular que não possa ser identificado, 
considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de 
seu tratamento; 

• banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou 
em vários locais, em suporte eletrônico ou físico; 

• titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de 
tratamento; 

• controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; 

• operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 
tratamento de dados pessoais em nome do controlador; 

• encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal 
de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados (ANPD); 



 

• agentes de tratamento: o controlador e o operador; 
• tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a 

coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 
eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 
transferência, difusão ou extração; 

• anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento 
do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, 
direta ou indireta, a um indivíduo; 

• consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular 
concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade 
determinada; 

• bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante 
guarda do dado pessoal ou do banco de dados; 

• eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de 
dados, independentemente do procedimento empregado; 

• transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais para país 
estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro; 

• uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, 
interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados 
pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências 
legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, 
para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, 
ou entre entes privados; 

• relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador 
que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem 
gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, 
salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco; 

• órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta 
ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob 
as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional 
ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter 
histórico, científico, tecnológico ou estatístico; e  

• autoridade nacional: órgão da administração pública responsável por zelar, 
implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional.  No 
caso do Brasil, a Agência Nacional de Privacidade de Dados (ANPD). 

 
A LGPD está distribuída em 10 Capítulos e é organizada de forma normativa, cujo 

conteúdo está apesentado resumidamente no Quadro 1. 
 

Quadro 1 – Capítulos da LGPD 
Capítulo Descrição 

I – Disposições Preliminares Visão geral sobre a motivação da legislação, 
fundamentos, aplicabilidade e não aplicabilidade e 
terminologias  

II – Do Tratamento de Dados 
Pessoais 

Lista as hipóteses para as quais o Tratamento de Dados 
Pessoais, Dados Pessoais Sensíveis, Dados Pessoais de 
Crianças e de Adolescentes é permitido, bem como o 



 

Capítulo Descrição 
término do tratamento de Dados. 

III – Dos Direitos do Titular Versa sobre os direitos do titular dos dados possui em 
relação ao controlador. 

IV – Do Tratamento de Dados 
Pessoais pelo Poder Público 

Detalha como o setor público deve efetuar o tratamento 
de Dados Pessoais visando o atendimento da finalidade 
e do interesse público, bem como sua responsabilidade. 

V – Da Transferência 
Internacional de Dados 

Lista os casos em que a transferência internacional de 
dados é permitida  

VI – Dos Agentes de 
Tratamento de Dados 
Pessoais 

Apresenta obrigações do Controlador, Operador e 
Encarregado de Dados inerentes a operações de 
tratamento de dados, além de versar sobre a 
responsabilidade e o ressarcimento de danos. 

VII – Da Segurança e das 
Boas Práticas 

Versa sobre a segurança e sigilo dos dados, 
apresentando as exigências a serem seguidas pelos 
agentes de tratamento e o papel da autoridade nacional 
neste contexto, além de orientar de forma geral quanto a 
boas práticas e governança de dados 

VIII – Da Fiscalização Discute sobre os sansões administrativos aplicáveis em 
caso de descumprimento da lei, em diversas situações, 
inclusive vazamento de dados, por entidades privadas 
ou públicas. 

IX – Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD) e 
do Conselho Nacional de 
Proteção de Dados Pessoais  
da Privacidade 

Institui a ANPD e o Conselho Nacional de Proteção de 
Dados Pessoais e da Privacidade, apresentando suas 
atribuições e responsabilidades,  

X – Disposições Finais e 
Transitórias 

Altera alguns artigos da Lei 12.965 (marco civil da 
internet) incluindo questões relativas a gestão de dados 
pessoais  

Fonte: BRASIL (2019) 
 
2.2. GDPR - General Data Protection Regulation 
A GDPR, legislação na qual a LGPD baseou-se, possui a mesma finalidade e está 
estruturada em 11 capítulos, apresentados resumidamente no Quadro 2. 
 

Quadro 2 – Capítulos da GDPR 
Capítulo Comentário 

I – Disposições Gerais Visão geral sobre a motivação da legislação, 
fundamentos, aplicabilidade e não 
aplicabilidade e terminologias 

II - Princípios Detalha os princípios relacionados ao 
processamento de dados pessoais, sua 
legalidade, consentimento tanto de adultos 
quanto crianças. Apresenta também 
categorias especiais de tratamento de dados 
pessoais, além de tratar quando o mesmo 
ocorre em crimes e delitos, bem como 
transações com dados pessoais que não 



 

Capítulo Comentário 
requerem identificação. 

III – Direitos do Titular Apresenta os direitos do titular em relação 
ao controlador 

IV – Controlador e Processador Detalha a responsabilidade do controlador, 
seja ele únicos, agrupados, baseados na 
união europeia ou fora dela.  
Apresenta o papel do processador de dados, 
suas possibilidades, requisitos e obrigações 
legais e de segurança da informação, bem 
como os procedimentos a serem adotados 
em caso de vazamento de dados, além de 
apresentar a exigência e detalhar o papel do 
escritório de proteção de dados (DPO).  
Recomenda também a criação de códigos de 
conduta incluindo as exigências da lei e a 
implementação de certificações 
demonstrando conformidade com a 
legislação. 

V – Transferência de dados pessoais para 
países terceiros ou organizações 
internacionais 

Apresenta as regras para transferência de 
dados que não fazem parte da união 
europeia. 

VI – Autoridades de supervisão 
independentes 

Detalha como funcionará o sistema e 
supervisão independente responsável pela 
fiscalização da lei, apresentando como será 
feita sua composição, bem como suas 
tarefas, poderes e obrigações. 

VII – Cooperação e Consistência  Apresenta como deve ser a cooperação entre 
os membros da comissão formada pelas 
autoridades de supervisão independentes. 

VIII – Remediações, responsabilidades e 
penalidades 

Discute sobre os sansões administrativos 
aplicáveis em caso de descumprimento da 
lei, em diversas situações, inclusive 
vazamento de dados, por entidades privadas 
ou públicas. 

IX - Disposições relativas a situações 
específicas de processamento 

Apresenta casos específicos de 
processamento de dados pessoais, tais quais: 
liberdade de expressão e informação, 
documentos oficiais de acesso público, 
números nacionais de identificação, no 
trabalho, guarda e arquivamento de 
informações de interesse público, fins de 
pesquisa, científico ou estatístico, sigilo, 
igrejas e associações religiosas. 

X - Atos delegados e atos de execução Detalha regras sobre adoção atos delegados 
e de execução e como deve ser sua relação 
com a comissão europeia 

XI – Disposições Finais Apresenta as disposições finais 
Fonte: EU (2016) 



 

2.3. Implicações da LGPD 
Há muitos esforços em andamento para apoiar as empresas na adequação, um deles é o 
modelo MOSE.LGPD (ROUILLER, 2020), proposto pelo MOSE Competence Institute, 
que tem por objetivo simplificar o entendimento da LGPD através de um processo de 
implantação e institucionalização da lei, trabalhando ciclos para a evolução de sua 
aderência, em que atividades mais simples são primeiramente institucionalizadas, gerando 
uma base de sustentação para as atividades mais complexas. 

Na indústria de software o desafio é especialmente complexo, pois privacidade e 
segurança são requisitos não-funcionais, em geral, pouco priorizados pelos usuários e 
algumas vezes negligenciados na fase de levantamento de requisitos, exigindo portanto um 
grande esforço e análise de impacto aprofundada, já que as mudanças podem alterar 
profundamente o funcionamento dos sistemas, incluindo ou alterando diversos fluxos de 
trabalho inerente as funcionalidades, sendo necessária além da adaptação, eventual 
treinamento dos usuários (SOMMERVILLE, 2011). 

Os usuários de software possuem uma visão muito mais clara de seus requisitos 
funcionais, sendo bastante comum a estimativa de esforço utilizando a técnica de Análise 
de Pontos de Função (APF) do IFPUG, já que nesta técnica torna-se fácil para o usuário 
perceber a correlação de sua necessidade de negócio com a estimativa de esforço para o 
desenvolvimento de software. Embora haja técnicas que tentam endereçar requisitos não-
funcionais, como SNAP (Software Non-Functional Assessment Process), a mesma é pouco 
utilizada no Brasil. 

Além das dificuldades técnicas, impostas pelas legislações, surgem também 
questões contratuais a serem tratadas visando promover a consideração dos requisitos não-
funcionais de forma mais transparente nos projetos.  

3. TRABALHOS RELACIONADOS 
 

Ao longo da pesquisa, identificamos trabalhos relacionados, mas não necessariamente 
buscando identificar os impactos relacionados ao desenvolvimento de software de uma 
maneira geral. VIRVOU (2017) e VANEZI et al. (2019) apresentaram alguns estudos de 
caso avaliando como softwares educacionais atendiam requisitos da GDPR. 

ARAÚJO et al. (2021) propuseram um método de avaliação de conformidade de 
processos de negócio que visa avaliar a conformidade de processos de negócio com a 
LGPD, bem como apresenta orientações de como modelar processos já aderentes à 
legislação. 

 SION (2019) apresentou a importância da adoção de uma arquitetura de proteção de 
dados em fases iniciais do desenvolvimento de software e apresentou uma proposta de 
arquitetura baseado em requisitos legais da GDPR. 

Percebe-se que nenhum destes trabalhos possui o foco na identificação de 
similaridades e divergências entre as leis, bem como na identificação de boas práticas para 
desenvolvimento de software no que tange ao levantamento de requisitos não-funcionais. 

4. METODOLOGIA DA PESQUISA 
A metodologia da pesquisa baseou-se em uma revisão sistemática da literatura, utilizando 
como bases de dados principais o IEEEXplore (http://ieeexplore.ieee.org) e ACM Digital 
Library (http://dl.acm.org), além de livros e sítios da internet do governo federal, união 
europeia e empresas que possuem relevância na área de segurança da informação e 
privacidade de dados. 



 

A partir da seleção dos trabalhos mais relevantes, efetuamos uma revisão 
abrangente e buscamos responder as seguintes questões de pesquisa:  

1) Quais as similares entre as legislações de privacidade de dados brasileira e 
europeia? 

2) Quais as melhores práticas obtidas a partir do estudo dos requisitos destas leis e 
das necessidades de privacidade no cenário atual e como podem ser aplicadas a 
empresas de software. 

5. COMPARAÇÃO ENTRE AS LEIS BRASILEIRA E EUROPÉIA 
Esta seção trata dos resultados obtidos com a pesquisa desenvolvida neste trabalho. 
 
5.1. Similaridades e Divergências 
A LGPD utilizou a GDPR como base para sua construção, sendo assim, é esperado que 
elas possuam diversas similaridades, tanto nos objetivos quanto nos conceitos inerentes, o 
que se confirmou no desenvolvimento desta pesquisa, sendo um ponto bastante positivo, 
dado que existe uma grande literatura explorando que serve de apoio para as análises. O 
No Quadro 3 podem ser identificadas as principais similaridades e divergências entre as 
leis a partir de alguns critérios (características). 
 

Quadro 3 - Quadro comparativo entre LGPD e GDPR 
Critério LGPD GDPR 

Abrangência Territorial 

Ambas se aplicam a qualquer indivíduo ou empresa que 
trate dados pessoais dentro de suas respectivas 
jurisdições, independentemente de onde esse tratamento 
é realizado. 

Definição de Dados Pessoais 

A definição é feita de forma semelhante – ou seja, 
informações relacionadas ou referentes a uma pessoa 
física identificada ou identificável. Estabelecem 
também, proteções aprimoradas para dados pessoais 
sensíveis, definidos de forma semelhante. Nenhuma das 
leis se aplica a dados anônimos. 

Dados de Crianças e 
Adolescentes 

Menores de 18 
necessitam de 
consentimento do 
representante legal 
 

Menores de 16 necessitam de 
consentimento do 
representante legal 

Princípios de tratamento e 
privacidade 

10 (Finalidade; 
adequação; necessidade; 
livre acesso; qualidade 
dos dados; 
transparência; 
segurança; prevenção; 
não discriminação; e 
responsabilização) 

6 (Licitude, lealdade e 
transparência; limitação das 
finalidades; minimização do 
dados; exatidão; limitação da 
conservação; integridade e 
confidencialidade; e 
responsabilidade) 

Relações entre controlador e 
operador 

O GDPR estabelece requisitos mais rigorosos para a 
relação controlador-operador.  Ele exige que um 
contrato com condições específicas ou outras condições 
legais oriente a relação entre o controlador (também 
conhecido como responsável pelo tratamento) e o 



 

operador (também conhecido como subcontratante ou 
processador). A LGPD, por sua vez, requer apenas que 
o operador execute o tratamento de acordo com as 
instruções do controlador, e que o controlador verifique 
a conformidade do operador 

Direitos do Titular de Dados 

Ambas as leis concedem direitos similares aos 
indivíduos no que diz respeito aos seus dados pessoais. 
De acordo com cada lei, por exemplo, o titular dos 
dados tem o direito de apagar/eliminar, ser informado, 
acessar, revogar o consentimento, corrigir dados 
inexatos ou desatualizados, não discriminação e 
portabilidade de dados, entre outros 
LGPD estipula 15 dias 
para que o controlador 
responda solicitações e 
não requer pagamento 
de taxas 

GDPR estipula o prazo de 30 
dias e permite que sejam 
pagas taxas dependendo do 
tipo de solicitação 

Transferências internacionais 
de dados pessoais 

Tanto o GDPR quanto a LGPD impõem restrições à 
transferência de dados pessoais para países terceiros ou 
organizações internacionais, permitindo tais 
transferências somente de acordo com fundamentos 
específicos. Por exemplo, cada lei reconhece o conceito 
de adequação da proteção de dados de países terceiros, 
assim como regras corporativas globais/regras 
corporativas vinculadas às empresas, cláusulas 
contratuais padrão e certificados/códigos de conduta 
ANPD ainda deve tomar 
decisões e adequação e 
estabelecer regras para 
os demais mecanismos 
legais de transferência 

GDPR já possui as regras 
estabelecidas 

Registros de tratamento de 
dados 

Tanto o GDPR quanto a LGPD exigem que as 
organizações mantenham registros de suas atividades de 
tratamento 
ANDP irá apresentar 
orientações de como os 
registros devem ser 
mantidos  

A GDPR especifica de forma 
mais detalhada as 
informações sujeita à 
manutenção destes registros 

Nomeação do responsável 
pela proteção de dados 

A LGPD exige que 
apenas os controladores 
nomeiem os 
responsáveis pela 
proteção de dados.  A 
ANDP pode editar 
normas que dispensem a 
função do encarregado 
de dados dependendo do 
tamanho da empresa e 
volume de dados 

A GDPR exige que tanto os 
controladores quanto 
operadores nomeiem os 
responsáveis pela proteção 
de dados 



 

Fonte: BRASIL (2019), GDPR (2018), ONETRUST (2021) 
 
5.2. Achados da Comparação 
Considerando a forte influência da legislação europeia na brasileira, observou-se grande 
similaridade nos conceitos, terminologias e em muitas regras, porém algumas divergências 
devido aos regionalismo e tipo de negócios em cada região. 

A principal distinção que pudemos observar é que a GPDR buscou ser mais 
normativa, disponibilizando direcionadores técnicos suficientes para a implementação, sem 
delegar questões importantes para a autoridade nacional, como fez a LGPD. 

6. BOAS PRÁTICAS DAS LEIS RELACIONADAS PARA A ÁREA DE 
SOFTWARE 

Nesta seção encontram-se detalhadas algumas boas práticas que foram retiradas das Leis 
analisadas neste trabalho e que se adequam à área de software. 
 
6.1. Adotar Privacidade nas fases iniciais do desenvolvimento de software 
O desafio da adoção da privacidade nas fases iniciais do desenvolvimento de software 
deve-se ao fato que, na maioria dos casos, os requisitos funcionais não aparentam ao 

processados 

Segurança de dados 

Tanto o GDPR quanto a LGPD exigem que os 
controladores e operadores implementem medidas de 
segurança apropriadas para proteger os dados pessoais 
Fica sob 
reponsabilidade da 
ANPD emtir orientações 
sobre medidas de 
segurança específicas  

GDPR é mais normativa 
detalhando como a segurança 
de dados deve ser 
implementada 

Violações de dados 

Ambas exigem que os controladores notifiquem a 
autoridade de supervisão, assim como os titulares dos 
dados afetados, em determinadas circunstâncias 
LGPD exige que a 
violação seja informada 
em um prazo razoável, 
cabendo à ANPD 
estabelecer regras e 
diretrizes sobre este 
período 

GDPR exige que a violação 
seja informada em até 72 
horas da sua descoberta e 
dispensa caso a mesma não 
atinja um certo nível de 
severidade 

Penalidades e Multas 

Em relação à LGPD, 
dependendo do tipo de 
violação, a ANPD pode 
emitir uma multa de até 
2% do faturamento de 
uma organização no 
Brasil (de acordo com o 
seu último exercício, 
excluindo impostos), até 
um total máximo de 50 
milhões de reais por 
infração 

Dependendo do tipo de 
violação, a penalidade pode 
ser de: 2% do faturamento 
anual global da organização 
ou 10 milhões de euros, o 
que for maior; ou 4% do 
faturamento anual global ou 
20 milhões de euros, o que 
for maior 



 

cliente incremento de valor ao negócio, principalmente com o uso de metodologias ágeis 
onde ocorrem técnicas de priorização de entregas baseadas no valor agregado ao negócio 
do cliente. Assim, tratar deste tipo de questão no início do projeto pode passar a impressão 
que não se estão fazendo progressos significativos, porém SION et al. (2019) destacam que 
abordar problemas de proteção de dados no estágio de projeto do software - em vez de 
adicionar uma camada de conformidade legal a um sistema quase pronto - é cada vez mais 
reconhecido como a abordagem correta para a engenharia de privacidade. Isso tem sido 
recentemente reconhecido pelo GDPR, que obriga os controladores a adotarem uma 
posição proativa tanto ao esboçar (por design) e configurar (por padrão) suas operações de 
processamento.  

Além da falta de percepção de valor ao cliente, o perfil dos profissionais que lidam 
diretamente nestas questões são bem distintas. Enquanto por um lado os engenheiros de 
software estão concentrados em desenvolver soluções efetivas que atendam as 
necessidades dos usuários, os especialistas em segurança preocupam-se com aderência a 
padrões internacionais de segurança, mecanismos de log e auditoria, dentre outras 
questões. Conciliar estes interesses em prol do desenvolvimento de uma solução que 
atenda todos os requisitos e não torne o processo inviável financeiramente é uma equação 
que requer bastante atenção.   
 Segundo SION et al. (2019), uma abordagem eficiente de proteção de dados requer 
uma colaboração próxima entre especialistas em proteção de dados e engenheiros de 
software. O conhecimento legal é essencial para orientar os exercícios de conformidade, 
que, em geral, requerem uma análise de impacto de proteção de dados que normalmente 
consiste em: (i) descrever e mapear as operações de processamento de dados; (ii) 
identificar e documentar ameaças de proteção de dados; (iii) implementar mitigações 
apropriadas; e (iv) garantir a responsabilidade documentando este processo. 
 Para adotar a privacidade desde o início do projeto é fundamental um alinhamento 
entre todos os participantes do projeto de forma que todos tenham a mesma visão e 
percebam a importância e os ganhos que serão obtidos.  

A seguir uma lista das principais funcionalidades que os sistemas devem dispor 
desde o início de sua concepção. 

1) Disponibilizar mecanismos efetivos que possibilitem a captura e 
armazenamento do consentimento dos titulares ou de seus representantes 
(quando crianças e adolescentes) da utilização de seus dados para fins de 
processamento, deixando claro, as bases legais que a operação irá se enquadrar 
e permitindo sua revogação a qualquer tempo; 

2) Implementar mecanismos flexíveis, que permitam a gestão eficiente do 
compartilhamento de dados com terceiros e transferências internacionais de 
dados, bem como transferências internacionais.  Nestes aspectos a LGPD 
requer especial atenção, pois como o detalhamento dos requisitos será feito 
pela ANPD é importante pensar em uma arquitetura de solução que seja 
abrangente para evitar retrabalhos e adaptações; 

3) Estabelecer controles efetivos para utilização de dados sensíveis; 
4) Dispor de mecanismos capazes de efetuar o descarte, exclusão, portabilidade e 

retificação de dados; 
5) Possibilitar de forma ágil que o titular consiga ter acesso de forma simplificada 

a seus dados; 
6) Implementar mecanismos de mascaramento de dados, evitando relacionar 

dados à indivíduos.  Neste aspecto, há um ponto de atenção para a área de 
testes.  É muito comum que sejam feitos testes com dados de produção para 



 

fins de resolução de problemas ou testes de carga, contudo, deve-se 
implementar soluções de mascaramento para mitigar riscos de vazamento de 
informações. 

 
6.2. Qualificar e planejar de forma mais abrangente requisitos não-funcionais como 

Privacidade e Segurança 
Os requisitos não-funcionais merecem bastante importância, pois o comportamento 
requerido pela solução não é atingido apenas com o atendimento dos funcionais, embora, 
na maioria dos casos, estes sejam mais óbvios ao usuário e possam parecer simples. No 
caso desta pesquisa, o usuário pode apenas solicitar que o produto a ser desenvolvido 
esteja em conformidade com a LGPD, sem necessariamente saber o que isto representa 
tecnicamente, sendo portanto fundamental abordar e aferir detalhadamente o impacto 
destes requisitos o mais cedo possível de projeto e de maneira contínua durante sua 
execução.  

SAFE (2021) possui uma abordagem para requisitos não-funcionais, como visto na 
Figura 2, mostrando que eles ocorrem em todos os backlogs e embora não sejam 
representados como histórias de usuário, as complementam totalmente, pois são 
consideradas premissas ou restrições para o framework, requerendo que o time de 
desenvolvimento esteja atento para evitar retrabalho. 

 

 
Figura 2 - Requisitos não-Funcionais em todos os Backlogs 

Fonte: SAFE (2021) 
 
Os requisitos não-funcionais podem restringir qualquer número de itens de backlog, 

como descrito no Modelo de Requisitos do SAFE (2021).  Para saber qual sistema está em 
conformidade com a restrição, a maioria dos requisitos não-funcionais necessitam de testes 
de qualidade (idealmente automatizados), como descrito na Figura 3. 

Como o potencial impacto dos requisitos não-funcionais é elevado, pois podem 
impactar em grandes adequações e mudanças arquiteturais, sua qualificação e gestão 
efetiva, com a devida rastreabilidade, sejam daqueles ligados à privacidade e proteção de 
dados, escopo desta pesquisa, ou outros quaisquer como performance, usabilidade, dentre 



 

outros, são fatores essenciais para garantir que o projeto atenderá integralmente as 
expectativas do usuário e refletirá o esforço necessário do time de desenvolvimento. 

 

 
Figura 3 - O relacionamento entre itens de backlog, requisitos não-funcionais e testes de 

qualidade 
Fonte: SAFE (2021) 

 
6.3. Implantar a Cultura de Proteção de dados na organização 
Pesquisa conduzida por HADAR et al. (2018) buscou compreender conhecimentos e 
percepções sobre privacidade. Os autores concluíram que do ponto de vista dos 
desenvolvedores, exceto em alguns domínios específicos, são ativamente desencorajados 
pelas organizações a tornar a privacidade uma prioridade. Além disso, a maioria não possui 
conhecimentos suficientes para compreender conceitos de proteção de dados, o que 
implica em não saber como desenvolver soluções que preservem a privacidade. 

As empresas de software normalmente podem ter acesso a informações pessoais em 
diversas fases do desenvolvimento de software, como por exemplo, nas etapas de 
levantamento de requisitos e testes. Isto requer que, além dos acordos de confidencialidade 
assinados entre as partes, que as empresas promovam a cultura de proteção de dados em 
suas próprias organizações, de forma a educar não apenas a aspectos técnicos envolvidos 
para a implementação de exigências legais, mas também na sensibilização da importância e 
controle que se deve ter com as informações que estão sem seu poder. 

O gráfico da Figura 1 demonstra o conhecimento dos desenvolvedores em algumas 
soluções, onde se pode observar que apenas temas como criptografia e controle de acesso 
são conhecidos e utilizados pela maioria dos desenvolvedores, sendo perceptível a falta de 
experiência nos demais temas, o que reforça que a segurança não é uma prioridade na 
agenda dos desenvolvedores e das organizações. 



 

 
Figura 2 - Familiaridade e Uso de soluções de privacidade da informação 

Fonte: Hadar et al. (2018) 
 

6.4. Definir critérios de aceitação para requisitos de privacidade 
Considerando a importância da gestão de privacidade e seu impacto nos negócios, é 
fundamental antecipar discussões relacionadas à privacidade de dados para as primeiras 
etapas do ciclo de desenvolvimento. Nessa linha, as empresas de software devem criar 
mecanismos de avaliação e descoberta de questões relacionadas à privacidade em seus 
processos de levantamento de requisitos de forma que as necessidades sejam identificadas 
cada vez mais cedo.   

Ao identificar que determinada funcionalidade utilizará dados pessoais, é muito 
importante estabelecer um padrão que cubra as etapas da legislação para garantir a 
conformidade de forma padronizada. ARAÚJO et al. (2021) propuseram uma modelagem 
de processos de negócios mapeando as etapas necessárias para que processos de negócio 
estejam aderentes à LGPD, conforme mostrado na Figura 5, o que pode ser um bom ponto 
de partida para a construção o desenvolvimento de soluções que já tenham seu núcleo 
projetado para cuidar da privacidade de dados. 
 
6.5. Automação de Testes de Segurança 
As empresas cada vez mais necessitam desenvolver soluções de forma ágil e colaborativa 
para atender suas necessidades de negócio e, neste sentido, a automação tem sido uma 
grande aliada das organizações por possibilitar a construção de fluxos automáticos que, 
durante a construção do código, efetuam testes cujo resultado pode ser decisivo para sua 
entrada em produção. 

A agilidade requerida para a entrega de soluções não pode ser motivo para 
negligenciar questões importantes como a segurança, privacidade e proteção de dados, e 
para garantir que as aplicações desenvolvidas sejam seguras é importante integrar 
validações de segurança durante a construção das aplicações antes que as mesmas entrem 
em produção, pois garantir que o software é seguro previne eventuais possibilidades de 
exploração de vulnerabilidades e consequente vazamento de dados. 

AHMED e FRANCIS (2020) mostram a abordagem de DevSecOps, iniciando as 
avaliações de segurança logo no início do projeto durante a fase de iniciação construindo o 
pipeline apresentado na Figura 6. Um dos principais desafios para a conclusão do trabalho 
foi a necessidade de cada time envolver-se no universo do outro e trabalhar juntos para 
alcançar o objetivo. Contudo, ao final foi bastante positivo pois retirou atividades manuais 



 

de ambos os times que seriam necessárias, sempre que fosse necessária a liberação de 
novos códigos. 
 

 
Figura 5 - Etapas do Método LGPD4BP para modelar um processo de negócio em 

conformidade com a LGPD 
Fonte: ARAÚJO et al. (2021) 

 

 
Figura 6 - Pipeline implementando DevSecOps 

Fonte: AHMED e FRANCIS (2020) 
 



 

A automação da avaliação de segurança e associação de scores de segurança para 
garantir a qualidade do requisito não-funcional de segurança é uma excelente medida no 
caminho da privacidade by design. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
No desenvolvimento deste trabalho buscou-se apresentar de forma resumida as legislações 
de proteção de dados brasileira e europeia e efetuar comparações, onde se observou uma 
grande similaridade, bem como diferenças importantes e, a partir destes conhecimentos e 
nos princípios norteadores destas leis, efetuar uma análise comparativa e identificar 
relações com a engenharia de software. 

As boas práticas apresentadas contribuem para a construção de um ambiente que 
promove a cultura da privacidade e proteção de dados e possibilita que as empresas 
mitiguem diversos riscos e estejam preparadas tanto para proteger dados de seus clientes 
como para desenvolver soluções aderentes as legislações de uma forma mais extensiva. 

Como próximos trabalhos, pretende-se efetuar uma pesquisa com empresas de 
software brasileiras, traçar um perfil e implementar alguma das práticas apontadas para que 
seja possível validar os resultados. 
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