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Este ebook tem por objetivo registrar e disseminar as informações 
compartilhadas no Talks “LGPD na prática para Hotelaria”, organizado pela 
equipe de Customer Success da Zoox Smart Data no dia 1º de julho de 2021 
e com a participação da Head of Privacy & Data Compliance e DPO da Zoox, 
Daniela Cabella, e do Legal & Privacy Director e também DPO da Zoox, 
Pedro Nunes.

O evento abordou o fortalecimento da proteção de dados, tanto no cenário 
nacional como internacional, e seus impactos; apresentou o Programa de 
Governança em Privacidade implementado pela Zoox para adequação à 
nova cultura de uso sustentável dos dados pessoais; indicou cinco possíveis 
prioridades para os agentes do setor de hotelaria que estejam no início de 
sua jornada de adequação à LGPD e expôs os benefícios que as companhias 
podem obter como retorno do investimento em privacidade.

Esperamos que este material possa ser útil a todo o setor de hotelaria e 
interessados no assunto. Boa leitura!
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Estamos passando por um período de mudança de cultura dentro das 
organizações tanto do setor público como privado. É um processo 
semelhante ao que o Brasil vivenciou em 1990, quando o Código de Defesa 
do Consumidor entrou em vigor. Nós, cidadãos, ganhamos novos direitos e, 
em contrapartida, as empresas e entidades do setor público e do terceiro 
setor passaram a ter novas obrigações.

Toda mudança (e esta não é diferente) gera um desconforto, pois os 
processos e atividades já consolidados precisarão ser revistos e ajustados 
às novas regras. No entanto, vale lembrar que, por mais trabalhosa que seja, 
a adequação não apenas vai valer a pena, mas é extremamente necessária 
para assegurar que a inovação ande junto com o respeito a direitos e 
garantias fundamentais.

O atual momento que estamos vivendo é resultado de um avanço sem volta 
no fortalecimento do direito à privacidade e à proteção de dados pessoais. 
Um marco importante na consolidação desse movimento é a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, que estabeleceu o direito 
à privacidade em seu artigo 12º:

DUDH, Artigo 12º - “Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida 
privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem 
ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a 
pessoa tem direito à proteção da lei”.



Ainda no âmbito internacional, além da DUDH, diversas outras legislações 
também tiveram e têm papel importante para a garantia da privacidade e 
proteção dos dados pessoais, como a Diretiva (EU) n. 95/46/CE, substituída 
pelo Regulamento (EU) n. 2016/679 (o General Data Protection Regulation 
europeu, também conhecido como “GDPR”) e o California Consumer 
Privacy Act (CCPA), dos Estados Unidos.

No Brasil, a garantia da privacidade foi inserida na Constituição Federal 
promulgada em 1988, símbolo do processo de redemocratização pós 
ditadura militar, trazendo ênfase aos direitos individuais dos cidadãos, ou 
seja, à proteção do indivíduo em face do Estado.

Constituição Federal, Artigo 5º - “Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação; (...)

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, 
de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual penal.”
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A privacidade também foi consolidada 
como um direito da personalidade 
(direito de um indivíduo em face de 
outros particulares) no Código Civil, 
aprovado em 2002. Isso significa que 
cada cidadão tem um direito à 
privacidade que não pode renunciar 
nem transmitir a ninguém, pois isso faz 
parte da constituição de sua própria 
identidade.

Código Civil, Artigo 21 - “A vida privada 
da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a 
requerimento do interessado, adotará 
as providências necessárias para 
impedir ou fazer cessar ato contrário a 
esta norma.”

A Lei de Acesso à Informação, 
aprovada em 2011, também traz 
conteúdo sobre privacidade:

Lei de Acesso à Informação, Artigo 31 - 
“O tratamento das informações 
pessoais deve ser feito de forma 
transparente e com respeito à 
intimidade, vida privada, honra e 
imagem das pessoas, bem como às 
liberdades e garantias individuais.”



Em abril de 2014, foi aprovado o Marco Civil da Internet, lei que estabeleceu 
que o tratamento de dados pessoais pela internet deve assegurar a 
privacidade:

Marco Civil da Internet, Artigo 2º - “A disciplina do uso da internet no Brasil 
tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: (...)
II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da 
cidadania em meios digitais” (...)
DOS DIREITOS E GARANTIAS DOS USUÁRIOS
Artigo 7º - “O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao 
usuário são assegurados os seguintes direitos:
I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (...)
Da Proteção aos Registros, aos Dados Pessoais e às Comunicações Privadas
Artigo 10 - “A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de 
acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados 
pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à 
preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes 
direta ou indiretamente envolvidas.”



Dois anos depois, foi aprovado o Decreto nº 8.771 (2016), que trouxe 
diretrizes sobre padrões de segurança para o tratamento de dados 
pessoais. Finalmente, em agosto de 2018, foi aprovada a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD):

LGPD, Artigo 1º - “Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, 
inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 
personalidade da pessoa natural.”
Artigo 2º - “A disciplina da proteção de dados pessoais tem como 
fundamentos:
I - o respeito à privacidade; (...)
IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;
V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; (...)
VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a 
dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.”

Vemos, portanto, que há um número crescente de leis e outras normas 
cada vez mais específicas sobre a matéria. É um caminho de avanço (sem 
volta) em direção ao uso sustentável de dados pessoais.
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Para saber mais sobre o uso sustentável de 
dados pessoais, leia o artigo de Daniela Cabella 
e Ana Beatriz Rocha intitulado “Vigência da 
LGPD: o nascimento de uma nova cultura no 
cenário nacional”, disponível em: 

Dica de 
leitura:

Clique aqui para ler agora

https://www.mobiletime.com.br/artigos/11/11/2020/lgpd-cultura-inovacao/


A jornada de evolução em direção ao uso sustentável de dados pessoais 
recebeu uma importante contribuição do artigo 50, § 2º, inciso I da LGPD, 
que menciona a implementação, pelo controlador, de um Programa de 
Governança em Privacidade. Segundo o texto da lei, seu objetivo deve ser 
estabelecer uma relação de confiança com o titular, e o resultado da sua 
implementação inclui a demonstração do comprometimento do 
controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o 
cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à 
proteção de dados pessoais - inclusive, avaliação sistemática de impactos e 
riscos à privacidade.

A Zoox, que conta com a área  “Privacy & Data Compliance” 100% dedicada 
para o tema, já implementou um Programa de Governança em Privacidade, 
que está dividido em cinco iniciativas, a saber:
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Figura 1: Esquema visual dos 

cinco pilares que sustentam o

Programa de Governança em 

Privacidade da Zoox.



1. Compliance de Dados Pessoais, sejam eles de usuários das 
soluções da Zoox ou de não usuários, como colaboradores e 
representantes de fornecedores, de clientes ou de terceiros. Os controles 
de compliance são baseados em medidas implementadas, documentadas e 
monitoradas, e consideram as melhores práticas nacionais e internacionais 
de compliance na matéria. Outras medidas abarcadas por este pilar 
compreendem também a revisão de contratos e a inclusão de cláusulas de 
proteção de dados.

2. Análise e Gestão de Risco à Privacidade e Proteção de Dados 
Pessoais, que leva em consideração melhores práticas como a ISO 29134 
(Privacy Impact Assessment) e o modelo de Data Protection Impact 
Assessment (DPIA) publicado pela autoridade do Reino Unido e adotado 
mundialmente - inclusive no Brasil, por autoridades como o Ministério 
Público na exigência de apresentação de Relatório de Impacto à Proteção 
de Dados.

3. Privacy by Design, que envolve a integração da equipe de Privacy & 
Data Compliance com as equipes de Produto e Tecnologia. Essa troca 
permite que o desenvolvimento de novos produtos ou funcionalidades já 
ocorra tendo em vista soluções para contribuir com a privacidade e 
proteção de dados desde o início, ou seja, desde a fase de concepção dos 
novos projetos e ideias.
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4. Governança de Proteção de Dados Pessoais e Segurança da 
Informação, com a elaboração, revisão e atualização de políticas, normas 
e procedimentos internos. A estrutura de governança da Zoox já conta com, 
por exemplo e sem limitação, Política de Segurança da Informação, Política 
de Gerenciamento de Riscos, Norma de Classificação da Informação, 
Norma de Uso de Controles Criptográficos, Norma de Utilização de Senhas, 
Plano de Resposta a Incidentes, Procedimento de Atendimento a 
Requisições dos Titulares de Dados, dentre outros.

5. Cultura e Comunicação para temas de privacidade e segurança da 
informação. Essa iniciativa trata da comunicação frequente junto a todos os 
colaboradores da Zoox por meio do canal oficial de comunicação interna, 
bem como no formato de Legal & Privacy News. Também envolve a 
produção de materiais para conscientização, treinamentos e apoio aos mais 
diversos departamentos, e iniciativas de conscientização e fortalecimento 
da cultura de proteção de dados voltados para o mercado e a sociedade.

 Para maiores detalhes sobre como implementar um Programa de 
Governança em Privacidade semelhante ao da Zoox e acesso a 
referências de materiais de apoio, recomendamos o estudo do Guia 
Prático publicado como material de referência no site da International 
Association of Privacy Professionals (IAPP), disponível nas versões em 
Português do Brasil e em Inglês no seguinte link:

Dica de  leitura:

Clique aqui para ler agora

https://iapp.org/resources/article/zoox-smart-data-privacy-program-implementation-guide/


Como o cerne do negócio da Zoox é composto por “dados”, sua adequação 
à legislação de proteção de dados teve início já há alguns anos. Temos 
observado que empresas do setor de tecnologia tendem a estar mais 
avançadas no compliance à LGPD do que as organizações de setores mais 
tradicionais, sendo que estas últimas acabam encontrando certa dificuldade 
em conduzir o processo de adequação pois, como há muito a ser feito e 
com urgência, não conseguem identificar quais atividades deveriam ser 
priorizadas.

Dessa forma, e com a intenção de apoiar dando um “norte” para direcionar 
esforços, elencamos, a seguir, cinco tópicos que entendemos ser prioridade 
em um processo de adequação para o setor hoteleiro. Destacamos que 
todas as cinco prioridades são importantes e devem andar relativamente 
juntas, sendo a enumeração meramente uma forma de organizar as ideias.
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Instituir Encarregado(a) pelo 
Tratamento de Dados Pessoais (“DPO”)1. 

De acordo com a LGPD (art. 5º, VIII), o Encarregado pelo Tratamento de 
Dados Pessoais (também chamado em algumas empresas pela 
nomenclatura do GDPR, como Data Protection Officer ou “DPO”) é a 
“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)”.

Dentre suas atividades (art. 41, § 2º), estão:

Em resumo, o Encarregado ou DPO assume uma posição de intermediação, 
de “ponte” entre a organização controladora de dados (ex: rede hoteleira) e 
a ANPD ou outras autoridades públicas que notifiquem ou entrem em 
contato com a organização a respeito da matéria de tratamento de dados 
pessoais.

O Encarregado também é uma ponte entre o controlador (rede hoteleira) e 
os próprios titulares de dados, que podem ser os hóspedes, representantes 
de fornecedores e até mesmo os próprios funcionários ou terceirizados que 
trabalham no hotel, para a comunicação de assuntos relacionados ao 
tratamento de seus dados pessoais pela rede hoteleira.

I. Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar 
esclarecimentos e adotar providências;

II. Receber comunicações da autoridade nacional e adotar 
providências;

III. Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das 
práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

IV. Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou 
estabelecidas em normas complementares.
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Figura 2: Encarregado (DPO) como ponte entre a rede hoteleira e tanto titulares dados como 

autoridades públicas para assuntos relacionados ao tratamento de dados pessoais.

Como o Encarregado/DPO deve prestar esclarecimentos e adotar 
providências em relação ao tratamento dos dados pessoais, ele precisa ser 
envolvido em TODAS as operações, planejamentos, projetos, processos e 
comunicações internas a respeito do assunto. Por isso, é fundamental que 
as áreas que lidam com dados pessoais (em geral, todas!) envolvam o 
Encarregado/DPO em todas essas atividades e o quanto antes possível.
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Figura 3: Todas as áreas que lidam com dados pessoais devem envolver o Encarregado (DPO)

nos processos e decisões pertinentes.

Recomenda-se que a pessoa nomeada como Encarregado/DPO tenha 
conhecimento tanto da lei aplicável em matéria de proteção de dados e 
privacidade, como da operação e dos sistemas de tecnologia adotados pela 
rede hoteleira. Essa pessoa pode ser apoiada por uma consultoria externa e 
por um Comitê interno formado por representantes das principais áreas 
que tratam dados pessoais.

É importante lembrar que a lei determina que a identidade (nome e 
sobrenome) e as informações de contato do Encarregado/DPO sejam 
divulgadas publicamente, preferencialmente no próprio site do controlador, 
e não há forma definida por lei para que isso seja feito. Portanto, é possível 
colocar essa informação em uma aba dedicada do site, ou no rodapé, ou até 
mesmo na Política de Privacidade - o importante é garantir que a 
informação esteja clara, disponível e acessível.
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Reforçar a 
Transparência2. 

Dentre os princípios estabelecidos pelo art. 6º da LGPD, está o da 
transparência (inciso VI), definido como a “garantia, aos titulares, de 
informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do 
tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os 
segredos comercial e industrial”. Isso significa que é fundamental tomar 
medidas para que os hóspedes, bem como os funcionários e quaisquer 
outras pessoas físicas, saibam quais dados pessoais seus estão sendo 
tratados pela rede hoteleira e para quais finalidades, quais são as medidas de 
segurança aplicadas, se esses dados são armazenados fora do Brasil (por 
exemplo, em nuvem com servidores em outro país), que é o Encarregado 
pelo Tratamento de Dados Pessoais da rede hoteleira e como pode ser 
contatado, dentre outras informações.

É importante que toda explicação sobre o tratamento de dados seja 
realizada no momento que faça sentido para a pessoa titular dos dados. Por 
exemplo, a ocasião mais adequada para explicar que os dados coletados na 
Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) têm por finalidade atender 
uma obrigação legal que o hotel deve cumprir seria quando o hóspede fosse 
preencher a FNRH.

Também deve-se ter a certeza de utilizar palavras claras e acessíveis, para 
que o texto explicativo seja de fácil compreensão. O objetivo principal é 
garantir que as pessoas entendam o que é feito com suas informações 
pessoais e, com isso, assegurar que elas tenham maior visibilidade e 
controle sobre o que está sendo feito.

Vale lembrar que, para as operações que se baseiam no consentimento, o 
art. 18, inciso VIII da LGPD estabelece que é necessário informar ao titular 
“sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 
consequências da negativa”. Isso significa que o aviso deve deixar claro que 
a pessoa tem o direito de conceder ou não aquela autorização, e, antes de 
decidir como vai prosseguir, deverá saber o que vai acontecer caso não 
conceda a autorização (consentimento).



De acordo com a LGPD, toda pessoa física (titular de dados pessoais, como o 
hóspede e o funcionário ou terceirizado) tem direito a obter do controlador (a 
rede hoteleira), o exercício dos direitos listados nesta seção.

Esses direitos podem ser exercidos pelo titular em relação aos seus próprios 
dados pessoais, a qualquer momento, dependendo apenas de um 
requerimento expresso feito pelo titular ou seu representante legalmente 
constituído.

O requerimento de exercício do direito deverá ser gratuito e atendido pela rede 
hoteleira nos prazos e termos previstos em regulamento.

CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO TRATAMENTO
A confirmação se seus dados pessoais estão sendo de fato tratados pela rede 
hoteleira ou não.

ACESSO AOS DADOS
As informações e os dados poderão ser fornecidos, a critério do titular: (i) por 
meio eletrônico e seguro, ou (ii) na forma impressa (papel), enviado ao endereço 
fornecido pelo requisitante.

Quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, 
o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral de seus dados pessoais, 
observados os segredos comercial e industrial, nos termos de regulamentação 
da autoridade nacional, em formato que permita a sua utilização subsequente, 
inclusive em outras operações de tratamento.

Tanto a confirmação de existência como o acesso aos dados pessoais devem 
ser respondidos: (i) em formato simplificado e imediatamente, ou (ii) por meio 
de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a 
inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, 
observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15 
(quinze) dias, contado da data do requerimento do titular.

Garantir o Atendimento 
aos Direitos dos Titulares3. 
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CORREÇÃO DOS DADOS
O controlador deve disponibilizar uma forma de o titular 
corrigir seus dados que eventualmente estejam 
registrados de forma incompleta, inexata ou 
desatualizada.

ANONIMIZAÇÃO
Processo de eliminação segura (sem volta) dos dados que 
identificam direta ou indiretamente o titular dentro do 
contexto da operação do controlador. Os demais dados 
(não eliminados) não mais identificam os titulares, 
deixando de ser considerados dados pessoais. Dessa 
forma, podem ser utilizados para composição de 
estatísticas, por exemplo, e a LGPD não incide sobre eles.

Somente podem ser objeto de anonimização os dados 
pessoais considerados desnecessários, excessivos ou 
tratados em desconformidade com a LGPD.

BLOQUEIO
O titular dos dados pode requisitar a suspensão 
temporária de qualquer operação de tratamento, 
mediante guarda dos dados pessoais. Essa operação 
somente pode ser aplicada aos dados considerados 
desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com a LGPD.

ELIMINAÇÃO
Exclusão (sem possibilidade de retorno) dos dados 
pessoais considerados desnecessários, excessivos ou 
tratados em desconformidade com a LGPD ou tratados 
com base no consentimento e que não estejam sujeitos a 
nenhuma hipótese de retenção.
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PORTABILIDADE
Significa a possibilidade de o titular passar seus dados pessoais 
para outro fornecedor de serviço ou produto. Os dados 
anonimizados também não podem ser objeto de portabilidade, 
pois já não é mais possível identificar quais atributos pertenciam 
originalmente àquele titular específico (deixaram de ser dados 
pessoais).

INFORMAÇÃO
O titular tem direito a ser informado pelo controlador sobre as 
entidades públicas e privadas com as quais ele realizou o uso 
compartilhado de dados, bem como sobre a possibilidade de não 
fornecer consentimento e as consequências da negativa.

Tem ainda o direito ao acesso facilitado a informações claras, 
adequadas e ostensivas sobre: (i) a finalidade específica do 
tratamento; (ii) a forma e duração do tratamento, observados os 
segredos comercial e industrial; (iii) a identificação do controlador; 
(iv) o contato do controlador; (v) o uso compartilhado de dados 
pelo controlador e a finalidade; (vi) as responsabilidades dos 
agentes que realizarão o tratamento; (vii) os direitos do titular, e 
(viii) os critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão 
automatizada (quando aplicável), observados os segredos 
comercial e industrial.

REVOGAÇÃO DO CONSENTIMENTO
Este direito poderá ser exercido a qualquer momento, mediante 
manifestação expressa do titular por procedimento gratuito e 
facilitado, permanecendo válidos os tratamentos realizados sob 
amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto 
não houver requerimento de eliminação dos dados.
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PETICIONAMENTO
Realizar requerimentos em relação aos seus dados contra o controlador 
perante a ANPD ou perante os órgãos de defesa do consumidor.

OPOSIÇÃO
Requisitar que o tratamento realizado com fundamento em uma das 
hipóteses de dispensa de consentimento e que esteja em desconformidade 
com a LGPD seja impedido de ser realizado.

REVISÃO DE DECISÕES AUTOMATIZADAS
Segundo a LGPD (art. 20), o titular dos dados tem direito a solicitar a revisão 
de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado 
de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões 
destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de 
crédito ou os aspectos de sua personalidade.



Elaborar Relatório de Impacto 
à Proteção de Dados Pessoais4. 
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Esse relatório é definido pelo art. 5º, inciso XVII da LGPD como a 
“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”. Não é um documento obrigatório, mas é altamente 
recomendável que seja elaborado mesmo quando não solicitado por 
nenhuma autoridade pública por dois motivos: (i) é um documento que 
possibilita uma análise mais detalhada da operação com dados pessoais e 
dá maior visibilidade sobre potenciais riscos, o que contribui para que, uma 
vez conhecidos, possam ser mitigados antes que qualquer dano seja 
gerado; e (ii) é resultado de uma análise muitas vezes longa e complexa, que 
não pode ser desenvolvida de modo satisfatório e completo em pouco 
tempo e “na correria”. Portanto, é muito importante que esse documento 
esteja pronto para, caso seja solicitado à rede hoteleira, ela já esteja 
devidamente preparada para apresentá-lo à autoridade pública.

A lei prevê uma situação específica quando esse relatório poderá ser 
solicitado (art. 10, § 3º, LGPD), que será quando o tratamento tiver como 
fundamento o interesse legítimo. Há controvérsias sobre essa exigência, 
mas, por ora, é uma previsão da lei que pode ser exigida pelas autoridades. 
Destacamos que o relatório a ser apresentado não precisa (e nem deve) 
divulgar segredos comerciais da operação, e essa ressalva é feita na 
própria lei.

Além dessa previsão específica, o art. 38 da LGPD determina que a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) poderá determinar ao 
controlador (a rede hoteleira) “que elabore relatório de impacto à proteção 
de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente a suas operações 
de tratamento de dados, nos termos de regulamento, observados os 
segredos comercial e industrial”. Ou seja, mesmo para as operações com 
dados pessoais que não são baseadas no legítimo interesse, se há o 
potencial de gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, 
pode ser que um relatório de impacto seja solicitado.



Ainda não há um modelo oficial no Brasil para a elaboração do Relatório 
de Impacto. No entanto, o Despacho Ministerial do Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios traz uma estrutura de Relatório que 
está embasada em melhores práticas internacionais, com destaque 
para o modelo proposto pela autoridade de proteção de dados do 
Reino Unido, a ICO, e pode ser usado como orientação para a 
elaboração desse documento pela rede hoteleira.

Dica de  leitura:

Clique aqui para ler agora

E o modelo da ICO, bem como diretrizes e orientações de elaboração.

Clique aqui para ler agora
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Por fim, o parágrafo único do mesmo art. 38 lista os elementos mínimos que 
devem contar nesse relatório, e são eles:

(i) a descrição dos tipos de dados coletados;
(ii) a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das 
informações, e 
(iii) a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e 
mecanismos de mitigação de risco adotados.

https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/Despacho_DPIA_3_1.pdf
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-impact-assessments/
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5 DICAS para minimizar incidentes de SI decorrentes de falha humana:

1. Efetuar o bloqueio do dispositivo no caso de precisar deixá-lo sem vigilância por algum motivo.

2. Usar controles de acesso (evite logins genéricos como “TI” ou “Recepção” compartilhados por 
diversos funcionários, e opte por logins individualizados para um controle mais eficiente das 
atividades nos sistemas e dispositivos do hotel), senhas fortes e múltiplo fator de autenticação de 
dispositivos.

3. Verificar a integridade e veracidade dos e-mails, ligações telefônicas, mensagens em redes sociais 
e mensageiros instantâneos.

4. Não acessar anexos ou clicar em links enviados por agentes desconhecidos e, desconfiar do 
conteúdo mesmo de origens conhecidas.

5. Evitar fornecer informações a terceiros ou fazer publicações em redes sociais sobre a empresa, 
bem como das atribuições da função dos colaboradores.

Segurança da Informação é a proteção das informações, por meio de 
medidas técnicas e administrativas, contra o acesso e/ou outra operação 
não autorizados. Essa proteção deve garantir que as informações sejam:

          CONFIDENCIAIS, de modo a que somente pessoas autorizadas, com 
o devido permissionamento, tenham acesso a elas. A confidencialidade 
contribui para o cumprimento dos princípios da segurança e da prevenção, 
previstos na LGPD, e pode ser assegurada por meio da implementação de 
controles de acesso e gestão de identidades em sistemas, bancos de dados 
e instalações físicas, por exemplo.

          ÍNTEGRAS, para que não sejam corrompidas ou modificadas sem 
autorização, mantendo-se exatamente da forma como foram coletadas ou 
tratadas, de forma legítima, pela última vez. Além de cumprir o princípio da 
segurança, a integridade também contribui para a qualidade dos dados, 
outro princípio previsto na LGPD.

          DISPONÍVEIS, ou seja, podem ser acessadas sempre que houver 
necessidade. A disponibilidade contribui para o cumprimento do princípio da 
segurança e também do livre acesso, previsto na LGPD.

Reforçar a Segurança 
da Informação5. 



De acordo com os frameworks de melhores práticas de segurança da 
informação, é recomendável que a rede hoteleira implemente uma Norma 
de Classificação da Informação, para categorizar o grau de confidencialidade 
das informações e definir o nível de permissionamento de acesso para 
cada uma.

A rede hoteleira também deve contar com um Plano de Continuidade de 
Negócios, documento que prevê uma série de procedimentos reativos 
pré-estabelecidos para os casos em que haja necessidade de recuperação 
de desastres ou situações que gerem grandes impactos na operação. Por 
exemplo, danos em sistemas ou falhas na cadeia de fornecimento de 
insumos por força maior ou na prestação de serviços por caso fortuito.

Além disso, é fundamental que os sistemas de tecnologia da informação 
tenham (i) backups periódicos; (ii) planos de redundância (para que um 
componente entre em funcionamento no caso de falha em outro) em 
softwares (sistemas lógicos) e hardwares (equipamentos físicos), e (iii) 
clusters (conjunto de equipamentos que sustentam sistemas). Estas 
medidas compõem o atendimento do pilar da disponibilidade 
das informações.

A implementação de múltiplos fatores de autenticação, a instituição de 
norma para definição e uso de senhas fortes e com a exigência de alteração 
frequente, o uso de crachás, o controle de acesso a sistemas, e-mails e 
canais de comunicação e o armazenamento de logs de auditoria também 
são medidas de segurança da informação recomendadas e atendem a 
frameworks de melhores práticas internacionais para prevenir que ameaças 
explorem vulnerabilidades e concretizem riscos, com potencial de gerar 
danos à organização e aos titulares dos dados.

DICAS DE SI:



Como realizar downloads de sites da internet 
com segurança? Há três passos recomendados que 
podem contribuir com a segurança no download de 
conteúdo de sites: (i) verificar a procedência do portal de 
download (o site de origem, por exemplo); (ii) verificar o 
certificado digital do site (clicando no símbolo de 
“cadeado” na barra do endereço do site na janela do 
navegador), e (iii) manter o antivírus atualizado.

Como identificar se o dispositivo foi invadido 
por um cibercriminoso? Alguns indícios de atuação 
maliciosa no dispositivo podem ser identificados da 
seguinte forma: (i) fique atento para os alertas feitos pelo 
antivírus e para qualquer indício de perda de performance 
do dispositivo (se estiver mais lento do que o normal, sem 
motivo aparente para tanto, por exemplo); (ii) procure 
identificar quaisquer processos estranhos que estejam 
em execução; (iii) verifique se há telas do prompt de 
comando surgindo aleatoriamente; (iv) verifique se há 
e-mails sendo enviados supostamente por você e que 
você mesmo não tenha de fato enviado; (v) verifique se há 
arquivos sendo criados, deletados ou criptografados sem 
o seu comando.

Como manter os dispositivos relativamente 
seguros? Fazer uso de senhas complexas/fortes, 
múltiplos fatores de autenticação e manter o sistema 
operacional da máquina e aplicativos atualizados são 
medidas de segurança importantes. Além disso, 
recomenda-se: fazer uso de bons antivírus e manter 
varreduras periódicas no sistema; habilitar o firewall; 
manter o navegador atualizado, com a execução de 
scripts desabilitados; caso seja possível, fazer uso de 
proxys, e evitar, o máximo possível, o uso da conta com 
perfil de “Administrador” nas máquinas corporativas.
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A conta “Admin” possui inúmeras permissões habilitadas por padrão. Isso 
significa que, se o equipamento sofrer um ataque cibernético, o agente 
malicioso contará com a concessão de todas essas permissões para atuar, 
enquanto que se o ataque for direcionado a uma conta de usuário limitada, a 
atuação do ciber criminoso certamente será mais restrita e outros controles 
habilitados podem detectá-lo e até mesmo contê-lo.

Recomenda-se, ainda, verificar a procedência de emails, links e arquivos 
antes de acessá-los, e evitar acessar conteúdo pirata. Além de ser crime, 
esse tipo de conteúdo costuma estar repleto de ameaças aos 
dispositivos eletrônicos.
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“Cartilha de Segurança para Internet”. Cartilha 
publicada pelo Comitê Gestor da Internet 
no Brasil.

Dica de 
leitura:

Clique aqui para ler agora

https://cartilha.cert.br/livro/cartilha-seguranca-internet.pdf


A implementação de medidas técnicas e organizacionais para atender à 
LGPD tem o potencial de viabilizar o desenvolvimento econômico e 
tecnológico e a inovação com respeito aos direitos humanos. Segundo o 
Relatório da Cisco “Da Privacidade ao Lucro” (2020), isso agrega valor à 
marca e reputação da organização e ainda traz impactos financeiros 
positivos: para cada US$ 1 investido em privacidade, a média global de 
retorno é de US$ 2.7 e, no Brasil, é de US$ 3.3! Ganha-se em eficiência 
operacional, maior confiança e fidelização de clientes, há menos perdas 
com incidentes envolvendo dados pessoais e a empresa fica mais atraente 
para os investidores.

Esperamos que este material tenha contribuído para a aplicação da LGPD 
no seu ambiente de trabalho dentro do setor de hotelaria e para que, juntos, 
possamos garantir o pleno e efetivo exercício do direito humano à 
privacidade!
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https://www.cisco.com/c/dam/global/pt_br/solutions/pdfs/2020-data-privacy-report-ptbr.pdf


LGPD PARA HOTELARIA:
5 DICAS PRÁTICAS

https://zooxsmart.com/
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