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LGPD

Você sabe o que 

significa LGPD e como 

ela impacta na sua 

empresa?



LGPD Aplicação

A LGPD se aplica a qualquer operação de coleta e tratamento de
dados pessoais realizada em território nacional com o objetivo
de ofertar ou fornecer bens ou serviços.

Assim, empresas ou profissionais que utilizam dados pessoais
para suas atividades, devem observar as obrigações instituídas
pela Lei.

Lei 13.709/2018
e suas alterações pela MP 869/2018



LGPD Princípios

• Adequação
• Finalidade

• Necessidade

• Livre acesso

• Qualidade de dados

• Transparência

• Segurança

• Prevenção

• Não discriminatório

• Responsabilização

• Auditoria

• Cidadania



LGPD Dos direitos do titular

CONSENTIMENTO necessário para uso dos dados pessoais (artigo 8o)

REGISTRO das atividades de tratamento (artigo 37o)

RESPONSABILIDADE dos agentes de tratamento (artigo 42o e seguintes)

O consentimento deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. O
consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e
facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver
requerimento de eliminação.

Toda e qualquer atividade de tratamento de dados pessoais deve ser registrada, desde a sua coleta até a sua exclusão, indicando:
quais tipos de dados pessoais serão coletados; a base legal que autoriza os seus usos, as suas finalidades, o tempo de retenção, as
práticas de segurança de informação implementadas no armazenamento e com quem os dados podem ser eventualmente
compartilhados.

Os diferentes agentes envolvidos no tratamento de dados – o controlador e o operador – podem ser solidariamente responsabilizados
por incidentes de segurança da informação e/ou o uso indevido e não autorizado dos dados, ou pela não conformidade com a lei.



LGPD Benefícios
Adaptação
Estar adaptada a uma cobrança de mercado, sobretudo as instituições financeiras e governamentais. 

Vantagem competitiva
Estar em conformidade melhora as relações comerciais e institucionais.

Segurança jurídica
Diminuir os riscos do negócio com ações judiciais e extrajudiciais 

Sustentabilidade
Manter-se operacional e ativo, evitando suspenções, cancelamentos e bloqueios.

Privacy by design
Implementar medidas e ações LGPD durante a criação, desenvolvimento e comercialização de produtos e serviços.

Mercado internacional
A possibilidade de participação em mercado internacional.

Adesão ao mercado digital
Aderir ao mercado digital com total responsabilidade e preparo.



LGPD Punições

Advertência
com indicação de prazo para correção das inconformidades.

Multa
simples ou diária de até 2% (dois por cento) sobre o faturamento até R$ 50.000.000,00 por infração.

Publicização
com possibilidade de sanção no caso de vazamento de dados.

Bloqueio de uso de dados
até que as correções sejam feitas

Eliminação da base de dados
Perda total do banco de dados



LGPD

...quais são as fontes de entrada de dados?

...que dados são armazenados?

...quem acessa a base de dados?

...quais os tipos de dados?

...quais formatos de entrada de dados?

...onde são armazenados?

...para que são utilizados os dados?

...como é o tratamento de dados?

...as políticas, regras e segurança dos dados?

...que amparo jurídico?

A sua empresa sabe...



LGPD

ENTRADA

DE 

DADOS

APLICATIVOS

E-MAIL E

MAIL-MARKETING

FICHA

CADASTRAL

MÍDIA SOCIAIS:

FACEBOOK, 

INSTAGRAM, 

TWITTER, ETC

CURRÍCULOS,

PROPOSTAS,

ACORDOS, 

PRONTUÁRIOS, 

ETC

TELEFONISTA 

CHATBOTS,

TELEGRAM, 

WHATSAPP, 

WECHAT, ETC

ATENDIMENTO 

AUTOMÁTICO,

CALLBACK, ETC

INTERNET:

E-COMMERCE,

PORTAL, BLOG,

ETC

SISTEMAS:

ERP, VENDAS,

COORPORATIVOS, 

ETC

...fontes?



LGPD

ENTRADA

DE DADOS

COLABORADORES

FORNECEDORES

PARCEIROS

SEGUIDORES

CANDIDATOS

CLIENTES

...o que armazenamos?

TERCEIROS



LGPD

BUSINESS

INTELLIGENCE

RECURSOS 

HUMANOS

FORNECEDORES

JURÍDICO CLIENTES

VENDEDORES

TERCEIROS

BASE

DE DADOS

...quem acessa?

CONTADORES



LGPD

...tipos de dados?

DADOS DE

CONTATO

DADOS DE 

COBRANÇA

DADOS 

COMERCIAIS

DADOS DE

IDENTIFICAÇÃO



LGPD

...formatos dos dados?

DIGITAIS FÍSICOS



LGPD

...onde armazenamos?

BANCO DE 

DADOS

ARQUIVOS

FÍSICOS

DATA

CENTER

CLOUD

(NUVEM)

BACKUP*
(CONTIGÊNCIA)

* Fitas, Pendrives, HD externos, Data Center Externo, etc.



LGPD

...qual a finalidade?

Comercial

Cobrança

Vendas

Identificação

Marketing

Leads

Prospecção

Recomendação

Comunicação

Mail

Tele

Mídia social



LGPD

...como é o tratamento?

acesso armazenamento arquivamento avaliação

classificação coleta comunicação controle

difusão distribuição eliminação extração

modificação processamento produção recepção

reprodução transferência transmissão utilização



LGPD

...quem protege os dados?



LGPD

Metodologia e 

proposta



LGPD

Quem somos

Metodologia e pilares LGPD

Nossa equipe

Nossos serviços

Proposta comercial

Metodologia e proposta



LGPD Quem somos

Somos a Smarte Estratégias Empresariais, empresa com foco em consultoria, direito,

tecnologia e inovação. Pertencemos ao Grupo SM.

GRUPO SM

Estratégias Empresariais



LGPD

Advogados
especializados

DPOs
(Data Protector Officer)

Consultores

Especialista em
segurança

Profissionais 
de TI

Suporte

Nossa equipe



LGPD Nossos serviços

AVALIAÇÃO

CONSULTORIA

PREPARAÇÃO

• Avaliação 
• Fragilidades

• Análise de cenários 
• Inconformidades

• Consultoria implementativa
• Treinamento
• Apoio jurídico

• Análise de cenários 
• Preparação para certificação
• Selo de conformidade
• Segurança jurídica



LGPD

LGDP

GOVERNANÇA E

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

JURÍDICO, AUDITORIA

E COMPLIANCE

TECNOLOGIA

PESSOAS

PRODUTOS/SERVIÇOS

E PROCESSOS

Metodologia e pilares LGPD

Somos “agilistas” por natureza e apoiamos nossos serviços nos 5 pilares da LGPD 



LGPD

AVALIAÇÃO

Formulário 

para 

avaliação

Avaliação

Gráfico de 

maturidade

Fragilidades

Digital Documentos

Metodologia e pilares LGPD - avaliação



LGPD

CONSULTORIA

Jornada

do cliente

Design &

Thinking

Cronograma 

de atividades

Cronograma 

de marco

Termos de 

aceite

Kanban

Trello

Processos Documentos Digital

AsIs-ToBe

Inconformidades

Design

Miro

Metodologia e pilares LGPD - consultoria

Treinamento



LGPD

PREPARAÇÃO

Cenários de

avaliação
Validação

Consultoria Documentos

Selo

Metodologia e pilares LGPD - preparação

LGPD
SMARTE



LGPD

Obrigado!

Para mais informações acesse

www.smartestrategias.com.br

(51) 3015-0580

contato@smartestrategias.com.br


