LGPD
O Desafio da Proteção de Dados!
A Lei Geral da Proteção de Dados – LGPD (13.709/2018) entrou
em vigor em 18 de Setembro de 2020, ficando as Sanções
administrativas valendo a partir de 1º de Agosto de 2021.
A LGPD se aplica a todas as empresas nacionais (públicas,
privadas e terceiro setor) de todos os segmentos da economia
e as que tenham caráter universal (empresa estrangeira com filial
no Brasil ou que ofereça serviços para o mercado nacional e faça
o tratamento de dados de brasileiros).

Essas regulamentações exigem o cumprimento de uma série de
requisitos legais que comprovem boas práticas na coleta,
tratamento, guarda, manipulação e descarte dos Dados Pessoais
de clientes, fornecedores, funcionários, usuários, visitantes (web e
físicos), público, entre outros. Englobam a adequação de vários
Processos de Negócios e Suporte da empresa que trabalham com
Dados Privados (Ex. Marketing, Comercial, Cadastro, Atendimento,
Tecnologia da Informação, Contratos, Ouvidoria, Jurídico, Compras,
Patrimônio, Cobrança, Comunicação, RH, Benefícios...), requisitos
Legais e de Tecnologia e Segurança da Informação.

A Organização que for denunciada por violação ou manipulação
ilegal de Dados Privados, poderá ser autuada em 2% do
Faturamento Bruto no limite de R$ 50 Milhões por evento pela
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e seus
responsáveis podem vir a sofrer processos no âmbito criminal e
civil por parte do MP e Órgão de Defesa do Consumidor. Vale
lembrar o desgaste da Organização em uma situação desta, que
pode levar a grandes Perdas de Valor e Imagem.
Vale lembrar que a legislação considera a inversão do ônus da
prova, ou seja, o acusado é responsável por apresentar
evidências de sua Conformidade com a LGPD. Este fator pode
ser determinante para uma avalanche de processos e
indenizações, caso as empresas não consigam comprovar que
estão obedecendo a Legislação.

Mesmo no prazo dado pela LGPD para adequação das empresas, temos vivenciado na prática, ações de investigação do Ministério Público
sobre empresas de vários tamanhos e segmentos que tiveram vazamento de Dados Privados de clientes, usuários e colaboradores e denúncias
de uso e compartilhamento de Dados Privados, não autorizados por seus titulares.
“Quem não se adequar a LGPD terá dificuldades em fazer negócios com empresas nacionais e internacionais de países que
aderiram (ou estão em processo) aos protocolos internacionais de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, à exemplo dos Países
da União Europeia, Japão, Canadá, México, Chile, Argentina, entre outros”.
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Resumindo, a LGPD precisa ser levada a sério como Estratégia de Negócio, por seus altos riscos, que podem levar a grandes
Perdas de Valor. (Pinheiro, Walfrido Brito: 2018).
A BI Gestão & TI é especializada, desde 2006, em Avaliar e Preparar as empresas para Adequação à Regulatórios e Best Practices. Somos
especialistas em Due Dilligence e Assessments de Negócios, Processos, Tecnologia da Informação, Governança, Riscos & Compliance. Com
metodologias próprias baseadas nas Best Practices da OECD, ISO, NIST, COBIT, e uma equipe experiente atuamos em todos os Segmentos
de empresas (públicas e privadas) no país.
Nossos Serviços em LGPD:
Diagnóstico e Avaliação da Maturidade para Adequação à
LGPD
• Relatório para Adequação à LGPD contendo Levantamento
de Necessidades, Análise de GAPs e Riscos, Quick Wins,
Maturidade Atual e Necessária, Plano de Ações & Projetos,
Plano de implantação e Orçamento de Investimentos. Prazo:
4 a 8 semanas.

Outsourcing da Função DPO
• Gestão das demandas LGPD, Atualização do Relatório de
Impacto à Proteção de Dados, suporte no relacionamento
com os Órgãos Reguladores. Prazo: Anual.

Implementação da LGPD
• Adequação dos Processos e Sistemas à LGPD, Revisão
Jurídica e implantação da LGPD como um Serviço. Prazo: 12
a 48 semanas.

Workshop LGPD e seus Impactos na Organização (4hs)

Treinamentos LGPD
Objetivo: Informar e sensibilizar os Profissionais para a
importância da LGPD na Empresa.

Implementação do Escritório de Proteção de Dados
• Estrutura, Processos, Modelo Operativo, Manuais, Métricas,
Relatórios (RIPD), Ferramentas e Capacitação de
Profissionais. Prazo: 12 a 24 semanas.

LGPD na Prática (8hs)

Mentoria LGPD
• Transferência do Conhecimento e orientação para
Adequação e Gestão da LGPD por equipes internas.
Prazo: Sob consulta.

DPO na Prática (16hs)

Objetivo: Preparar os gestores, equipes e interessados para a
adequação à LGPD.

Objetivo: Capacitar Gestores e Colaboradores para atuar na
função de DPO na Empresa.

Clientes que confiam e atestam a qualidade dos nossos serviços:

Se você quer saber mais sobre nossa metodologia de trabalho e experiência, entre em contato com a gente. Nós vamos te ajudar!
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