
LGPD
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS



LGPD  - sobre a obrigação 

de estar de acordo com a 
lei e as multas milionárias.

Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor de 2020

para regulamentar o uso de dados pessoais de TODAS as

empresas brasileiras ou estrangeiras que oferecem

produtos/serviços para cidadãos brasileiros, de todos os

segmentos e áreas de atuação.

A empresa que não estiver de acordo com a lei, será

multada em 2% do faturamento anual, limitada ao valor

de R$ 50.000.000,00

Portanto, implementar a LGPD é obrigação da empresa

e PRECISA SER FEITA POR EXPERTS NO ASSUNTO!



Quem fará esse trabalho

de forma segura para a

minha empresa?

A advogada e Mestre em Direito Digital Ana Paula

Siqueira Lazzareschi de Mesquita desenvolverá,

especialmente para a sua empresa, o melhor

método de implementação de LGPD do Brasil,

totalmente customizado às necessidades da sua

empresa e 100% focado nos resultados protetivos e

proativos.



O que a empresa ganha ao 

implementar a LGPD?

• A empresa estará de acordo com a lei, fato que 

evita a imposição de multas milionárias.

• Redução do Custo de Aquisição de Clientes (CAC)

• Branding image – fortalecimento da marca 

perante clientes e fornecedores

• Redução das ações trabalhistas envolvendo casos 

de assédio moral e mobbing

• Retenção de talentos com a implementação de 

politicas de ética e boas praticas de convívio social



1- Mapeamento 
e Análise de GAP 
(verificação das 

falhas e riscos 
jurídicos e 

tecnológicos)

2- Plano de ação e 
Implementação

3 - auditoria

3 Etapas 



Etapa 1 - Mapeamento e Análise 

de GAP (verificação das falhas e 
riscos jurídicos e tecnológicos)

 Mapeamento dos processos de Negócio e do Ciclo

de Vida de Dados.

 Classificação de Risco de GAPs (falhas na

segurança da informação)

 Relatório de Impacto (riscos que a empresa corre)

Definição do DPO (encarregado de proteção de

dados)



Etapa 2 - Plano de ação e

Implementação

 Classificação de ações prioritárias com base na sua

complexidade e tempo de implantação.

 Definição e implantação de ferramentas.

 Elaboração de treinamentos, cursos e palestras de

conscientização.

 Criação de indicadores.

 Execução de análise de vulnerabilidades.

Definição e melhorias de processos, políticas e

procedimentos internos e externos de compliance



Etapa 3 - Auditoria

Realização de auditorias internas para verificar a

efetividade das ações implementadas com auditor

líder.

Apresentação de relatório de auditoria para a

demonstração de conformidade com a LGPD.



O que você terá em mãos 

ao final do trabalho.

• Diagrama de processos internos

• Avaliação jurídica dos riscos

• Plano de ação anual

• Definição de ferramentas.

• Relatório anual de auditoria interna.


