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PORQUE VOCÊ DEVE 

SE PREOCUPAR

LG
PD



A LEI

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18), é a legislação brasileira que regula as

atividades de tratamento de dados pessoais, e que também altera os artigos 7º e 16º do Marco

Civil da Internet. Sancionada em 14 de agosto de 2018, a LGPD tomou corpo com a criação da

ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), anteriormente vetada pelo presidente Temer,

e posteriormente criada por medida provisória (MP 869).

E no impasse da decisão sobre a vigência da lei, foi rejeitada em 26/08/2020 pelo Senado

Federal o trecho da MP 959 que tratava da prorrogação, fazendo com que automaticamente ela

entrasse em vigor no dia seguinte. Portanto, a vigência da LGPD se dará oficialmente a partir de

27/08/2020.



QUAIS AS 
BASES

DA LEI?

 A Lei de Proteção de Dados Pessoais foi debatida por

aproximadamente 4 anos, sendo que em meio à sua

estrutura legal, foi aproveitado também alguns conceitos da

norma europeia conhecida como GDPR (General Data

Protection Regulation), aprovada em 14 de abril de 2016

pelo parlamento europeu.



SUA 
EMPRESA 
CORRERÁ 
RISCOS
SE NÃO
SE ADEQUAR

 Para as empresas que não se adequarem a esta norma,

que entrará em vigor em agosto de 2021, haverá a

possibilidade de aplicação de multas de até

R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por

infração à norma. Por isso é imprescindível que os

empresários solicitem o mais rápido possível a análise de

uma consultoria especializada em Direito Digital e GRC,

das rotinas e sistemas da empresa, para que sejam

elaborados os documentos necessários, e informe as

alterações necessárias para que a empresa esteja em

conformidade com a legislação.



A LGPD IRÁ
IMPACTAR
NO MUNDO
CORPORATIVO 
E NA SOCIEDADE

 O mundo corporativo será muito impactado porque não

haverá a possibilidade de trânsito de dados com tanta

facilidade como atualmente é realizada, sendo certo que

cada ato promovido com dados alheios deverá ser

devidamente informado, descrito e obedecido à risca, com o

consentimento da sociedade. Já sobre a sociedade, em

tese a nova Lei deve gerar a conscientização do usuário

comum do que é feito com seus dados, e do quanto valem

esses dados, mesmo que superficiais, às empresas, já que

é válida a máxima de que “se o serviço é gratuito, o produto

é você”.



A NOVA 
LEI SERÁ 
UM MEIO

DE SE
VIABILIZAR

NOVOS

NEGÓCIOS

 É certo que as empresas em conformidade serão vistas de

maneira mais positiva pelo mercado. Não só pelos ganhos

intangíveis em reputação de marca, as empresas passarão

a exigir a conformidade com a LGPD para viabilizar novos

negócios e parcerias. Entende-se que a administração

responsável de dados pessoais, denota confiança de que

qualquer atividade comercial realizada entre empresas em

conformidade, está plenamente coberta por recursos e

processos validados para legalidade.



VOCÊ DEVERÁ 
CONHECER 

SEUS 
GAPS E 

REMEDIAR
FALHAS DE

PROCESSOS

 A Lei Geral de Proteção de Dados trata às empresas a

necessidade da exploração e descoberta de pontos falhos

das atividades que dependam/envolvam uso de dados

pessoais. E levando em conta, não só a grande

necessidade das empresas em adotarem recursos de

tecnologia que tornem seus negócios mais ágeis, como

também manter suas forças de trabalho conectadas, isso

irá gerar diversas falhas de processos as quais serão portas

escancaradas para uso indevido e descuido com

informações pessoais ou confidenciais. Tão logo, é

importante estar atento a isso para não falhar na tarefa de

adequação à LGPD.



DESCUBRA COMO     
NOSSOS 4 PILARES
PODERÃO DEIXAR 
SUA EMPRESA EM 
CONFORMIDADE
COM A LGPD.

A chave para ter sucesso na adequação à LGPD, 
parte da identificação eficaz das vulnerabilidades da 
empresa em relação às exigências da lei. Esta 
etapa é fundamental e faz parte do programa de 
apenas 4 pilares para compliance, oferecido pela 
Gantech e HVA Advogados.

Conheça mais sobre ele em gantech.com.br/lgpd ou 
envie um e-mail para lgpd@gantech.com.br.

https://gantech.com.br/lgpd
mailto:lgpd@gantech.com.br

