
CONFORMIDADE COM A LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

Garantia de controle e proteção de dados 
pessoais para a sua empresa



Informações bem controladas  
e protegidas significam respeito à 
privacidade e confiabilidade, além 
de alta performance de gestão e 
governança. 

NÓS AJUDAMOS VOCÊ A CUIDAR DISSO. 

LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS



SUA EMPRESA ESTÁ PREPARADA PARA SE ADEQUAR À LGPD?

Se a sua empresa lida com dados pessoais, você precisa adequar o seu negócio à LGPD.

A LGPD impõe uma profunda transformação no sistema de proteção de dados para todas 
as empresas brasileiras, independentemente do seu tamanho ou ramo de atividade; ou 
de onde esteja localizada a organização ou seu centro de dados. 

A  LGPD define regras detalhadas para o acesso, coleta, uso, tratamento e 
armazenamento de dados, impactando todos os setores da economia.

A legislação passa a vigorar a partir de agosto de 2020.

Nosso time de especialistas orienta a sua empresa na conformidade de 
todo esse processo.
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LGPD: PROGRAMA DE CONFORMIDADE

Ajudamos a sua empresa na compreensão profunda da legislação e na implementação 
completa de um programa de conformidade à LGPD, desde a elaboração de normas e 
práticas de governança e adoção de medidas preventivas, até a administração de riscos 
e falhas em benefício dos negócios. 

O processo de adequações à LGPD pode ser complexo ou trabalhoso e envolve uma série 
de fatores, que passam por perspectivas legais, humanas, tecnológicas, de governança 
e gestão, operacionais e organizacionais. Uma mudança cultural.

É um risco tratar o assunto apenas por uma dessas perspectivas. É necessário conjugar 
especialidades e elaborar um programa dirigido, com reflexos imprescindíveis para a 
melhoria da segurança da informação, gestão e governança empresariais.
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ALGUMAS SOLUÇÕES: 

• Assessoria na criação de uma 
estrutura interna de prestação de contas 
e governança. 

• Avaliação e definição das áreas da 
empresa que estão no escopo da 
LGPD e os riscos à proteção dos dados 
pessoais associados. 

• Condução de um gap analysis de 
conformidade detalhado (governança; 
políticas e processos; privacidade 
e proteção dos dados; segurança 
cibernética e da informação; e 
tecnologia). 

• Realização de inventário de 
informações e auditoria do fluxo de 
dados. 

• Assessoria no desenvolvimento 
de políticas, controles e processos 
destinados à regularização do 
tratamento, da segurança e da 
privacidade dos dados pessoais. 

• Revisão e adequação do arcabouço 
jurídico e legal de práticas, termos 
e documental ao alcance da LGPD, 
como contratos e demais documentos 
relacionados à privacidade e proteção de 
dados firmados interna e externamente. 

• Elaboração de toda estrutura 
documental relacionada com a 
privacidade e o ciclo de vida dos dados 
processados. 

• Criação de mecanismos de proteção 
de dados pessoais através de medidas 
processuais e técnicas. 

• Seleção de tecnologias e 
desenvolvimento de medidas 
destinadas à prevenção de incidentes de 
segurança. 

• Criação de processos internos para 
responder adequadamente a ocorrência 
de incidentes de segurança. 

• Seleção de tecnologias e 
desenvolvimento de medidas 
destinadas à prevenção de incidentes de 
segurança. 

• Desenvolvimento de materiais 
educativos e realização de comunicação 
e treinamentos internos. 

• Realização de auditorias e 
monitoramentos recorrentes das 
atividades, objetivando a manutenção 
de um compliance permanente.
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JUNTOS, SOMOS MOORE: 
MAIS CUIDADO, MAIS 
ATENÇÃO E MAIS 
CONFIABILIDADE LEGAL.
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LÍDERES DO NOSSO PROGRAMA DE CONFORMIDADE À LGPD:

MARCELO TONIZZA PEREIRA 
mpereira@moorebrasil.com.br

Líder de Auditoria e Consultoria em TI 
Engenheiro de Sistemas e Economista, com certificação 
DPO – LGPD pela Federação das Empresas Brasileiras de 
Tecnologia da Informação

Mais de 20 anos de experiência em TI, com trajetória em 
grandes corporações globais

VLADIMIR BARCELLOS BIDNIUK  
vbarcellos@moorebrasil.com.br

Líder de Consultoria em Governança Corporativa, Societária, Familiar, 
Digital e GRC. 

Graduado em Informática, com experiência de mais de 30 anos no 
mercado de TI e de mais de 10 anos em governança corporativa e 
GRC. 

Profissional certificado DPO – LGPD pela Assespro-RS – Associação 
das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação / Regional RS.

Fundador e coordenador do GUGRC da Sucesu-RS e idealizador do 
livro “Governança, Risco e Conformidade – GRC: siga este Conselho”; 
membro da coordenação do Capítulo Sul do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC); membro da Comissão Especial da 
LGPD da Federasul e colunista da Revista Relações com Investidores 
(RI). 

SOBRE NÓS

Somos a rede de alto padrão de auditoria, consultoria e 
outsourcing mais acessível do mercado. 
Mergulhamos a fundo nos negócios da sua empresa. 
Somos mais de 300 especialistas no Brasil. 
Somos técnicos, conselheiros e acessíveis.

Somos a Moore: a nova marca da Moore Stephens

A Moore é uma das maiores redes de soluções empresariais 
do mundo, composta por 260 firmas independentes em 112 
países e uma comunidade profissional de mais de 30 mil 
pessoas.

É a número 11 no ranking da atividade, com faturamento 
anual de US$ 3.06 bilhões. Foi fundada em 1907 na cidade 
de Londres e chegou ao Brasil em 1997, expandindo-se para 
importantes cidades brasileiras.

Nosso time está com você, para ajudar a sua empresa a percorrer o complexo processo de 
adequações rumo à conformidade à LGPD. 
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REDE GLOBAL MOORE 
Uma rede mundial que atua há mais de 100 anos  
com personalidade local. 

Isso garante proximidade ao cliente e profundo conhecimento da sua 
região de atuação, respeitando culturas e legislações.

VAMOS CONVERSAR?
lgpdmoore@moorebrasil.com.br

Belo Horizonte - MG 
msbh@moorebrasil.com.br

Cuiabá - MT 
msrp@moorebrasil.com.br

Curitiba - PR 
msct@moorebrasil.com.br

Joinville - SC 
msjl@moorebrasil.com.br

Londrina - PR 
msjl@moorebrasil.com.br

Porto Alegre - RS 
mspoa@moorebrasil.com.br

Ribeirão Preto - SP 
msrp@moorebrasil.com.br

Rio de Janeiro - RJ 
msrj@moorebrasil.com.br

Santa Maria - RS 
mssm@moorebrasil.com.br

São Paulo - SP 
mssp@moorebrasil.com.br

www.moorebrasil.com.br


