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• O que é o CIPP (Certified Information Privacy Professional)? 
  
O CIPP é um certificado conferido pela International Association of Privacy 
Professionals (IAPP) que certifica que o titular possui amplos conhecimentos das leis e 
regulamentações de proteção de dados pessoais de determinado continente ou país. 
  
Atualmente a IAPP disponibiliza o seguintes CIPPs: 
  

• Asia (CIPP/A) 

• Canada (CIPP/C) 

• Europe (CIPP/E) 

• U.S. private-sector (CIPP/US) 
  
Você pode encontrar informações detalhadas sobre este certificado na 
página:  https://iapp.org/certify/cipp/ 
  
E também no handbook: https://iapp.org/media/pdf/certification/IAPP-Privacy-Certification-
Candidate-Handbook3.3.1.pdf   (recomendo a leitura!) 
  
Aqui vou falar do CIPP/E que foi o certificado que eu obtive! Em breve traremos dicas sobre 
os outros certificados. 
  
Nota: além do CIPP a IAPP possui os certificados CIPM e CIPT. Para mais detalhes 
acesse: https://iapp.org/certify/ 
  
  

• Pontos importantes: 
  

o A prova custa US$ 550,00 e com ela você tem um ano de associação, após isto precisa 
renovar anualmente que custa US$ 275,00. 

o Para manter o seu certificado você precisa obter 20 CPEs créditos no período de 2 anos. 
Para obter os créditos você precisará participar de eventos, palestras online e offline, 
como, por exemplo, webinars, knowledge meetings. No site da IAPP eles informam se 
determinado evento confere CPEs e quantos. 

o A prova tem 90 questões com duração de 2,5 horas. Todas são múltipla escolha, 
algumas bem diretas, outras de decoreba e outras com textos e casos para responder 
uma sequência de perguntas. Em algumas perguntas tem pegadinhas. 

o A prova é em inglês, francês ou alemão. Dica estude o material na língua que você for 
fazer a prova, fica mais fácil identificar os termos, ou seja, não leia em português o 
material. 

o Confesso que até hoje não sei direito como é o cálculo para passar na prova. O que sei 
é que a prova é dividida em 03 áreas: Introdution to European Data Protection, European 
Data Protection Law and Regulation e Compliance with European Data Protection Law 
and Regulation e o cálculo é por peso, assim, não adianta você acertar 100% das 
questões de uma área e não acertar nenhum de outra, não é um cálculo direto tipo, você 
precisa acertar 75% das questões. Aqui está a explicação da 
IAPP: https://iapp.org/media/pdf/certification/IAPP-Privacy-Certification-Candidate-
Handbook3.3.1.pdf    

o Na minha prova caiu além do GDPR sobre as Instituições, leis e regulamentos anteriores 
aos GDPR, a E-Privacy Directive e questões que faziam referência 
as Opinions do European Data Protection Board (antigo Article 29 WP). 

  

• Como fazer a prova 
  
A prova pode ser feita: 
  
o Presencialmente: Normalmente nos congressos há dias específicos para você fazer a 

prova e até o treinamento. Eu, particularmente, não gostei desta opção pois é bem 
cansativa, o treinamento é antes do congresso e a prova depois do congresso. 
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o Online: Existem diversos locais que você pode fazer a prova online. Nota: o 
agendamento deverá ser feito com pelo menos 48 horas de antecedência. Eu não 
encontrei dificuldade de agendar e havia vários dias disponíveis. As provas são aplicadas 
em dias úteis, no horário comercial. Nota: não pode entrar com absolutamente nada no 
local da prova, nem chicletes, balas, doces, nem caneta, nem casacos que não estejam 
no corpo. 

  

• Treinamentos 

o Presenciais: você pode fazer o treinamento para a prova presencialmente. Normalmente 
nos congressos há dias para o treinamento. Aqui no Brasil você pode fazer o curso 
pelo Data Privacy Brasil https://dataprivacy.com.br/curso/certificacao-iapp-cipp-e-
certified-information-privacy-professional-europe/ . Nota: Eu fiz o curso de extensão do 
Data Privacy Brasil e amei. O Renato e o Bruno são referência no tema e muito didáticos. 
 

o Online: você pode fazer o treinamento online que inclui além do curso, o custo da prova, 
as samples questions, uma cópia do livro online e um ano de 
associação:  https://iapp.org/store/trainings/a191a0000028P5gAAE/ 

  

• Como eu estudei 
  

o Como já tinha uma certa experiência na área decidi por não fazer os treinamentos e 
estudei por conta própria. Se você está iniciando no tema ou tem dificuldade de focar 
acho que vale fazer os treinamentos. Abaixo vou contar o passo a passo que fiz: 

 
o Li o blue print que indica o que vai 

cair: https://iapp.org/media/pdf/certification/CIPP_E_BoK_1.2.1.pdf 
 

o Comprei o livro base da prova que é esse. Esse livro é a base de tudo que vai cair. Se 
você fizer o treinamento você recebe o livro, se não, ele está disponível para compra no 
site do IAPP e você pode escolher a versão online ou impressa. Eu comprei a impressa 
e não demorou para chegar. Para membros ele custa US$ 65,00 para não membros US$ 
75,00. 

 

 
https://iapp.org/store/books/a191a000002F94uAAC/ 

 

• Material que li: 
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o O GDPR – os recitals ajudam muitooo - https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A32016R0679 

o As opinions do European Data Protection Board (antigo Article 29 WP) - 
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-
recommendations-best-practices_en 

o O livro 
 

• Ordem: 
 

o Eu já havia lido o GDPR e a maior parte das Opinions por questões profissionais, 
então revisei algumas Opinions que achava importante como a de Legítimos 
Interesses, Consentimento, DPO e Anonimização. 
 

o Já o livro eu deixei para o final a parte de Introdution to European Data 
Protection porque é a parte que trata das regulação prévia e as Instituições que 
caem na prova e, para mim, foi pura decoreba. Li essa parte 3 dias antes da 
prova. 

• Como: 
 

o Eu fui estudando aos poucos até o dia que percebi que precisava ter disciplina 
senão iria procrastinar, daí contei quantos dias precisaria para estudar tudo 
(dividi pelo número de páginas a ler por dia) e agendei a prova. 

 

• Sample questions: eu comprei e achei elas bem fáceis perto da prova, mas para reduzir 
a ansiedade vale a pena. Eu achei as questões da prova muito mais difíceis que as das 
sample questions. Elas custam US$ 25,00 para membros e US$ 35,00 para não membros 
e após a compra você recebe um pdf com elas. Para comprar acesse:  
https://iapp.org/store/examprep/a191a000000EcIKAA0/  
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