Programa de capacitação

LGPD – Lei Geral de
Proteção de Dados

REALIZAÇÃO E PARCERIA

LGPD – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
O que é a LGPD?
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, Lei nº 13.709/2018, é a
legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais.
A Lei afetará a forma com que as empresas e organizações captam, armazenam
e utilizam dados de seus clientes, tanto no meio online quanto ofﬂine. Todas as
empresas, independente do porte e segmento terão que se adequar a Lei.
Data que entrará em vigor: Agosto de 2020 (a ser conﬁrmada).

CENÁRIOS E TENDÊNCIAS

Pesquisa realizada pelo Serasa Experian em 2019 mostrou que 85% das
companhias entrevistadas aﬁrmaram que ainda não são capazes de garantir
conformidade com a regulação. Após um ano da pesquisa, o cenário pouco mudou.
Empresas com mais de 100 funcionários: 72% aﬁrmaram ter planos para contratar
um proﬁssional para cuidar especiﬁcamente do assunto.
73% dos participantes enxerga algum impacto — pouco ou bastante signiﬁcativo
— em sua atual infraestrutura de tecnologia da informação com a chegada da lei.
Multas para quem não se adequar: a Lei prevê diversas sanções administrativas
como: advertência, publicação da infração, bloqueio e eliminação dos dados pessoais
a que se refere a infração e multas. A multa é de até 2% do faturamento da empresa,
grupo ou conglomerado até o limite de R$ 50 milhões de reais por infração .

O PROGRAMA COMPREENDE:

Diretrizes

● Políticas e Normas que especiﬁcam o que e por que fazer?

Práticas

● Procedimentos que deﬁnem: como, quem, quando fazer?

Ferramentas

● Dashboard de gestão: painel de controle das atividades
e dos resultados.
● Ambiente computacional: hardware e software

Capacitação

● Atividades de capacitação dos proﬁssionais.

Comunicação

● Atividades de Comunicação para manter todos os envolvidos

motivados e cientes do progresso, diﬁculdades do Programa.

OBJETIVOS E BENEFÍCIOS DO PROGRAMA

Objetivo: Capacitar proﬁssionais no conhecimento da LGPD e seus impactos nas
empresas, preparando-os para as adaptações que terão que ser feitas no
processos de coleta, tratamento e guarda das informações coletadas dos
stakeholders.
Benefícios: A implantação da LGPD exigirá que os processos de coleta de dados
das empresas sejam revistos, oportunizando a revisão de processos. Tratar de
maneira ética, aberta e transparente o atual consumidor, demonstrará a
reputação da empresa e trará uma vantagem competitiva frente ao mercado. A
correta utilização de dados ﬁdelizará os consumidores.

MAIS
BENEFÍCIOS
APONTADOS
PELA PESQUISA
SOBRE
SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
1º ENCONTRO:
Resumo e explicação da LGPD por meio de mapas mentais:
• Propósitos da nova legislação
• Princípios que norteiam a lei
• Conceitos
• Benefícios para a empresa, os stakeholders e a sociedade
• Sanções/multas
• Responsabilidades (o que os diretores e cada área da empresa precisam fazer)
• O que será preciso mudar nos sistemas e processos administrativos, jurídicos e tecnológicos.
2º ENCONTRO:
Análise de escopos e roteiros de implementação do programa de proteção e privacidade de dados:
• Estrutura de gestão da LGPD: Comitê de Privacidade, DPO (data protection ofﬁcer), canal de
comunicação
• Diretrizes: código de conduta, políticas e normas internas
• Documentação: termos de consentimento, contratos
• Mapeamento e ciclo de vida de Dados Pessoais
• Proteção de dados: concepção (privacy-by-design)e padronização (privacy-by-default).

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
3º ENCONTRO:
•
•
•
•
•
•

Sistemas e Processos Administrativos, Jurídicos e Tecnológicos
Gestão do Programa e Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais
Segurança da Informação
Interfaces da Programa LGPD com o Gerenciamento de Riscos
Interfaces da Programa LGPD com o Programa de Compliance
Como desenvolver uma cultura de proteção de dados pessoais.

DATA, CARGA HORÁRIA E INVESTIMENTO
Público-Alvo: gestores das áreas administrativa, ﬁnanceiras e aﬁns.
Número de Participantes: mínimo de 12 até 30 participantes
Carga Horária: 8 horas, divididas em 4 encontros de 2 horas
OBS: O curso poderá ser feito in company sob medida às necessidades da sua empresa, conforme
a maturidade do programa de implantação. Investimento sob consulta.
Formato: online com participação presencial do(s) instrutoras(s) à distância com 30 dias de
acompanhamento do grupo via WhatsApp após a conclusão do programa.
Datas: 7, 9, 14 e 16 de julho das 08:30h às 10h30
Investimento: Programa Aberto: R$ 880,00
Certiﬁcação eletrônica: para participantes que tiverem participação em 75% da carga horária.

CURRÍCULO E CLIENTES
www.integrow.com.br

IDEALIZADORA: Maria Fernanda Teixeira. CEO da Integrow. Conselheira no World Bank –Membro
do Conselho Fiscal da INSEAD ALUMNI. Foi presidente e COO America Latina na First Data
Corporation. Na ICT Group Corporation foi presidente América Latina e COO América Latina na EDS
– Eletronic Data Systems.
INTEGROW: Por meio do Método GROW e de Nossos Produtos, contribuímos para a consolidação
de uma cultura da integridade ajudando sua organização a criar, gerir e aprimorar um Programa
Integrado de Governança Corporativa, Gestão de riscos, Compliance e Etica (GRC+E).
CLIENTES:

CURRÍCULO E CLIENTES
www.lapidusnetwork.com.br

IDEALIZADORA: Regina Arns. Diretora Executiva. Economista com Especialização em
Administração de Empresas. Profa da FAE Business Scholl durante 15 anos e Mestre em Educação
pela PUC PR.
LAPIDUS NETWORK: Disseminação do CONHECIMENTO associado a um NETWORKING
diferenciado, compartilhando ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIOS. Atua há 18 anos no mercado em TRÊS
frentes principais: ESPAÇOS DO CONHECIMENTO .LAPIDUS CONECTA .LAPIDUS EXPERIENCE
CLIENTES:

CONTATOS:

REALIZAÇÃO: INTEGROW
Ana Lúcia Bittencourt
Diretora Executiva – Regional Sul

PARCERIA: LAPIDUS NETWORK
Regina Arns
Diretora Executiva

(41) 99971-5020
albittencourt@integrow.com.br

(41) 3338-3083
administrativo@lapidusnetwork.com.br

