
DICAS! 

Desde que me certifiquei como Privacy Manager (CIPM) pela IAPP e, mais recentemente, como Privacy 

Professional (CIPP/E), diversas pessoas me pedem dicas sobre a prova. Para facilitar, agrupei aqui algumas 

dicas e aprendizados sobre a preparação. 

Como podem ver no website oficial deles, a IAPP recomenda um período mínimo de 30 horas de estudos 

por certificação.  

Eu optei por estudar por conta própria, por já ter familiaridade com o tema há alguns anos e experiência 

profissional em proteção de dados. As principais dicas estão abaixo. 

1) Use seu tempo de forma inteligente (study smarter, not harder!) 

Leia o blueprint da prova da certificação, para garantir que você irá dedicar seu tempo e esforço 

proporcionalmente ao peso do tópico na prova. 

O Body of Knowledge, disponível para cada certificação da IAPP, descreve todos os tópicos da prova. Com 

o apoio do Blueprint, você consegue entender quantas perguntas serão para cada tópico. 

Leia esses materiais e grife tudo aquilo que você sentir que não conhece muito bem. Veja quais desses 

possuem maior peso. Assim, saberá onde dedicar maiores esforços de leitura! 

Pessoalmente, não vejo muito sentido buscar uma certificação como passo inicial para “entrar” no mundo 

da proteção de dados – então, é provável que você já estude ou trabalhe com tema e, portanto, conheça 

a maioria dos tópicos do blueprint. 

(O Body of Knowledge e Blueprint estão disponível no website da IAPP, de forma gratuita). 

 

2) Leia o GDPR + principais opinions e guidelines 

Leia o GDPR (na mesma língua da prova que você fará – já que, por exemplo, ler o RGPD traduzido em 

Portugal e fazer a prova da IAPP em inglês pode gerar confusão nos termos utilizados) e grife tudo que 

você não tiver entendido completamente. Sim, isso inclui os recitals! 

Além disso, é interessante ler as principais opinions do WP29 e guidelines da ICO e CNIL para os tópicos 

que você tiver dúvidas sobre aplicações práticas (claro, quem já leu as opinions para fins acadêmicos ou 

profissionais – e entendeu - não precisa ler novamente). 

Para trabalhar com isso, você inevitalvemente precisará ler a “fonte”... então, se ainda não leu, aproveite! 

 

3) Leia – de forma geral – o livro de preparação recomendado para a certificação 

Na minha opinião, os livros indicados pela IAPP para cada certificação cobrem a maioria (se não todos) os 

tópicos da prova.  

A leitura é super importante. Claro que quem já tem familiaridade ou trabalha com o tema vai conseguir 

“pular” ou só “passar o olho” por algumas partes do livro. 

 



4) Faça as “Sample Questions” da IAPP 

Apesar de eu achar que as sample questions foram mais fáceis do que as perguntas reais da prova, elas 

são importantes para te dar segurança sobre o formato da prova. 

Dica: As sample questions são comercializadas pela IAPP, mas, ás vezes, eles enviam cupons de desconto 

por e-mail e a provinha fica grátis! Se inscreva na lista de e-mail e clique nas partes do website que falam 

sobre as certificações (os marketing cookies poderão te garantir um cupom por e-mail :P). 

 

5) Se achar necessário, use flashcards e vídeos para fixação das partes mais complicadas  

Usei esse médoto para conseguir entender e assimilar melhor as diferentes instituições e órgãos da União 

Europeia, além dos diferentes regulamentos e convenções (ex. ePrivacy e a Convenção 108) que, 

historicamente, tiveram impacto na seara da privacidade e proteção de dados mundial. É importante 

lembrar no ano e o que cada norma trouxe de novo.. 

▪ Para flashcards, recomendo utilizar o website “QUIZLET” e pesquisar CIPM ou CIPP. 

▪ Para aprender mais sobre as instituições europeias (principalmente para CIPP), tem uma playlist 

que me indicaram: https://www.youtube.com/playlist?list=PLqNq8AGWK_cmguZHPRMxrO-

leUD5H-Dsr 

 

6) Faça anotações 

Cada um tem um jeito de aprender. O meu, é anotando.  

Criei um outline para a prova do CIPM e consegui anotações de um colega estrangeiro para o CIPP, que 

complementei com minhas próprias anotações. Foram muito úteis.  

Se quiserem, é só entrar em contato comigo que posso compartilhar. 

 

7) Acompanhe as principais notícias do mundo da proteção de dados 

O exame não pergunta sobre os cases mais recentes, mas com certeza ler os posicionamentos das 

autoridades, notícias atuais e principais discussões ajudam a contextualizar na prática tudo que você está 

aprendendo (tópicos da prova sendo aplicados na prática, como consentimento, cookies, marketing direto 

costumam cair bastante) – e serão informações extremamente valiosas para você dar continuidade à sua 

carreira, estudos e atuação na área! 

 

8) Não vá para a prova sobrecarregado(a) ou cansado(a) 

A prova é longa... dura 2h30 e são 90 perguntas de múltipla escolha, algumas delas bem detalhadas, além 

de diversos cases, que dependem de uma análise (às vezes subjetiva), para se chegar na resposta correta 

(que nem sempre é a mais óbvia). Fiz a CIPP bem mais rapidamente do a CIPM (acho que pela CIPP ser 

menos subjetiva). 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqNq8AGWK_cmguZHPRMxrO-leUD5H-Dsr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqNq8AGWK_cmguZHPRMxrO-leUD5H-Dsr


Minha dica para as questões que são contextuais e menos objetivas (como as da CIPM que envolvem 

decisões como profissional de privacidade, em que se tem que optar pela resposta “mais” certa ou 

“menos” errada) é sempre optar pela resposta que conduz à resposta que demonstra maior boa-fé do 

agente de tratamento. Além disso, é importante prestar atenção pois muitas perguntas são “o que fazer 

PRIMEIRO em determinado caso?~ (todas as respostas serão atitudes corretas e necessárias, mas é 

preciso avaliar qual é a mais urgente). 

Confesso que a experiência prática no tema definitivamente ajuda para a tomada de decisão da melhor 

alternativa. 

 

PS. não sou patrocinada pela IAPP (gostaria de ser! rs) e não estou recebendo por essas dicas, mas 

realmente acredito na reputabilidade e importância dessa associação e quis compartilhar algumas dicas 

e experiências. Optei pelas certificações da IAPP por ser uma rede de profissionais globais (com eventos, 

webinars, grupos de discussão internos, etc), que exige a sua atualização contínua (você precisa comprovar 

a participação em estudos, eventos e contribuir com o mundo da proteção de dados anualmente – através 

dos CPEs – para que possa continuar a ser certificado) e te dá recursos para continuar a se especializar 

(não é uma certificação que você tira e “acabou”).  

PS 2: todas as certificações podem ser úteis, a depender do seu propósito... Mas não são, por si só, 

atestados de expertise (embora possam ser sim ser uma ótima fonte de validação externa do seu 

conhecimento!).  

 

Por fim, queria deixar a mensagem de que uma certificação não é uma linha de chegada. Após conquistá-

la, você precisa estudar mais ainda (pois muito se esperará de uma pessoa que se diz qualificada para o 

tema). Keep going!  

Boa sorte para quem for prestar a prova! Fico à disposição para quem quiser falar sobre o tema. 

 


