
A LGPD - Lei Geral de 
Proteção Dados Pessoais já é
realidade no Brasil.

A sua organização já está preparada?



A O&G Brasil em parceria 
com a empresa Europeia 
DataShield traz para o 
Brasil uma das primeiras 
consultorias 
internacionais 
especializadas em 
segurança da 
informação e tecnologia 
para a implementação 
da LGPD. 

A LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD) – Lei N. 13.709 Brasileira é 
inspirada quase em sua totalidade na lei 
Europeia - EU General Data Protection 
Regulation (GDPR) em vigor em 2016 e 
aplicável desde maio de 2018.

“ MOTIVADORES



“

Elmer Oliveira
O&G Brasil

“A DataShield vem adaptando sua 
metodologia a medida em que os 
processos inerentes ao cumprimento e 
adoção da GDPR na Europa vão 
amadurecendo.  

Esta expertise, de mais de 2 anos, permite 
aos clientes da O&G Brasil saírem na 
frente antecipando problemas, reduzindo 
custos e agilizando a implementação da 
LGPD no Brasil.

Uma das características da O&G é 
aliar-se a parceiros estratégicos 
para a execução de projetos que 
exigem experiência e expertise 
como a LGPD e o RGPD.  

“
A O&G tem parcerias estratégicas 
na Nova Zelândia, Portugal, 
Londres e Estados Unidos, sempre 
buscando ampliar a oferta de 
produtos e serviços com alto nível 
de qualidade e entrega.



CONSULTING

Assessment

implantação

Gestão de projetos (PMO)

Assessoria

Formação e awareness



DPO & AUDIT

DPO As-A-Service

Auditoria de conformidade

Modelos de controlo

Validação de DPIA

DPO coaching/assessoria



LEGAL

Revisão de contratos

Pareceres jurídicos e técnicos

Atualização legislativa

Processos sancionatórios

Representação de entidades externas



TECH

Cibersegurança

Virtualização de dispositivos

Identity Management

Encriptação e auditing RDBMS Oracle

Blockchain



FORMAÇÕES E 
CERTIFICAÇÕES

(ISO 17024)

Segurança de Informação Classificada

Cibersegurança na Educação

GDPR Foundation (GASQ certified)

GDPR Practitioner (GASQ certified)

Data Protection Officer (Behaviour cert.)

CIPP-E (IAPP certified)

ISO 27001 – ISMS F (GASQ certified)

ITIL, PMP, Prince, Scrum



CLIENTES

Telecomunicações

Educação

Governo

Associações profissionais

Saúde

Municípios



Abordagem para a 
Conformidade

Metodologia, Standards e Práticas

Assessment | Implementation | Control | Training



Abordagem 360º



Abordagem 360º

ASSESSMENT

LGPD COMPLIANCE

IMPLEMENTAÇÃO CONTROLE

METODOLOGIA



Abordagem 360º

1 | ASSESSMENT | AVALIAÇÃO 

1
PREPARAÇÃO

2
ANÁLISE ORGANIZACIONAL

3
INVENTÁRIO

4
LACUNAS E RISCOS

5
METODOLOGIA E PLANO DE 

AÇÃO

ASSESSMENT | AVALIAÇÃO INICIAL



Abordagem 360º

1
PREPARAÇÃO

• Nomeação dos elementos de ambas 
as equipes

• Planejamento de atividades
• Plano de comunicação
• Reunião de kick off
• Apresentação do projecto
• Divulgação do projeto
• Workshop inicial sobre a LGPD

• Plano de projeto
• Documento inicial (âmbito, 

objetivos, equipes, planos, etc.)
• Reunião de de kick off
• Workshop inicial

Atividades Entregáveis

1 | ASSESSMENT | AVALIAÇÃO 



Abordagem 360º

• Reuniões de levantamento de informação para 
contextualização da atividade

• Reuniões para entendimento do funcionamento da 
organização

• Identificação das áreas em que há tratamento de 
dados pessoais

• Avaliação de instalações físicas (incluindo visita)
• Levantamento das politicas de privacidade já 

existentes
• Avaliação de legislação específica e setorial 

aplicável
• Preparação de plano de inventariação de dados 

pessoais

• Relatório Preliminar de análise 
organizacional e constrangimentos

• Plano de inventariação de dados 
pessoais

Atividades Entregáveis

2
ANÁLISE ORGANIZACIONAL

1 | ASSESSMENT | AVALIAÇÃO 



Abordagem 360º

• Elaboração de questionários
• Recolha presencial de respostas
• Levantamento de recursos físicos e técnicos 

onde são tratados dados pessoais
• Identificação de utilizadores e entidades 

envolvidas
• Fluxos de dados e registos das atividades
• Mapeamento de dados de categorias 

especiais
• Identificação de subcontratantes e terceiros

• Reuniões de levantamento
• Relatório de fluxos de dados e 

atividades de processamento

Atividades Entregáveis

3
INVENTÁRIO

1 | ASSESSMENT | AVALIAÇÃO 



Abordagem 360º

• Mapeamento dos resultados das fases 
anteriores com a LGPD

• Análise dos níveis de cumprimento
• Análise dos “gaps” (não conformidades) em 

relação ao regulamento
• Avaliação de riscos
• Definição de áreas criticas e prioritárias

• Relatório preliminar de 
avaliação de conformidade

• Reunião de apresentação dos 
resultados

Atividades Entregáveis

4
LACUNAS E RISCOS

1 | ASSESSMENT | AVALIAÇÃO 



Abordagem 360º

• Preparação de metodologia para 
implantação da conformidade com a LGPD

• Preparação de plano de ações
• Awareness (divulgação) sobre os 

resultados da avaliação de conformidade
• Encerramento do assessment

• Relatório final com avaliação 
de conformidade, metodologia 
e plano de ações

• Ações de awareness

Atividades Entregáveis

5
METODOLOGIA E PLANO DE 

ACÇÃO

1 | ASSESSMENT | AVALIAÇÃO 



Abordagem 360º

2 | IMPLANTAÇÃO

14 controles



Abordagem 360º

2 | IMPLANTAÇÃO

12 controles



Abordagem 360º

2 | IMPLANTAÇÃO

5 controles



Abordagem 360º

2 | IMPLANTAÇÃO

27 controles



Abordagem 360º

2 | IMPLANTAÇÃO

13 controles



Abordagem 360º

2 | IMPLANTAÇÃO

12 controles

+

114 controles ISO 27001



Abordagem 360º

2 | IMPLANTAÇÃO

9 controles



Abordagem 360º

2 | IMPLANTAÇÃO

7 controles



Abordagem 360º

2 | IMPLANTAÇÃO

10 controles



Abordagem 360º

2 | IMPLANTAÇÃO

7 controles



Abordagem 360º

2 | IMPLANTAÇÃO

8 controles



Abordagem 360º

2 | IMPLANTAÇÃO

8 controles



Abordagem 360º

2 | IMPLANTAÇÃO

7 controles



Abordagem 360º

1 DPO
(ENCARREGADO P.D.)

2
COMPLIANCE FRAMEWORK

CONTROLE

3 | CONTROLES E BOAS PRÁTICAS



Abordagem 360º

1
LGPD

2
PIMS

3
ISMS

DATASHIELD COMPLIANCE FRAMEWORK

3 | CONTROLES E BOAS PRÁTICAS



Abordagem 360º

• A LGPD vem impor um conjunto de normas cujo cumprimento tem de ser evidenciado 
(accountable) em qualquer momento. Desta forma torna-se necessário implantar um conjunto de 
controlos que possam ser monitorizados e auditados de forma a demonstrar a conformidade.

• Da totalidade das normas, apenas uma parte requer demonstração de conformidade pelo que a 
framework da DATASHIELD considera os controlos necessários para que a Organização possa 
monitorizar e evidenciar a sua conformidade.

• Esta dimensão está devidamente integrada com as dimensões de Protecção de 
Dados/Privacidade (PIMS) e Segurança de Informação (ISMS), de forma que não exista 
redundância no modelo de gestão de compliance.

3 | CONTROLES E BOAS PRÁTICAS



Abordagem 360º

• Protecção de Dados e Privacidade - princípios e controlos das normas BS10012:2017 (PIMS – 
Personal Information Management System), ISO 29100:2011 (Data Privacy) e as guidelines da ISO 
29134:2017 para a Avaliação do Impacto à Proteção de Dados (DPIA)

• A BS10012:2017 consubstancia-se também como o único standard para a implantação de um 
PIMS, alinhado com o GDPR. Tendo que a LGPD se baseia na legislação europeia, aquele 
standard cumpre com os parâmetros necessários para implantar um sistema de gestão de dados 
pessoais

• A framework considera os princípios descritos nos standards BS10012:2017 e ISO 29100:2011, 
devidamente integrados com os restantes controlos necessários para garantir a conformidade

3 | CONTROLES E BOAS PRÁTICAS



Abordagem 360º

3 | CONTROLES E BOAS PRÁTICAS

• Na vertente da Segurança de Informação, a DATASHIELD incorporou na sua framework as 
práticas e controlos definidos na ISO 27001:2013 (ISMS – Information Security Management 
System) e as guidelines das normas ISO 27002 e ISO 27005

• Estes standards mapeiam e permitem demonstrar conformidade com as medidas de segurança 
dos dados pessoais que vêm descritas na LGPD, possibilitando ainda a evolução para a 
certificação ISO 27001

• A framework a implantar em cada Organização, é adaptada à sua realidade no sentido de apenas 
serem considerados os controlos e práticas relevantes

• Em breve teremos também a norma ISO 27552 (atualmente em draft) que permite acrescentar a 
vertente de privacidade às organizações certificadas em ISO 27001



Treinamento

1
WORKSHOP

2
AWARENESS

TREINAMENTO E AWARENESS

#


Treinamento

• Noções fundamentais sobre dados pessoais
• Regime jurídico da LGPD
• Definições e princípios relativos ao tratamento de dados pessoais
• Licitude do tratamento
• Tratamento de dados pessoais de categorias especiais e de menores
• Direitos do titular dos dados
• O responsável pelo tratamento e o subcontratante
• Os conceitos de “Privacy-by-design e “by-default”
• Registo das actividades de tratamento de dados
• Gestão de incidentes de violação de dados
• Avaliação de Impacto da Protecção de Dados (DPIA)
• Encarregado de protecção de dados (DPO)
• Códigos de conduta e certificação
• Transferências de dados para fora do Brasil
• Autoridade de Controlo e a auto-regulação
• Reclamações dos titulares dos dados
• Sanções e responsabilidades

1
WORKSHOP

Programa



Treinamento

• Compreender as principais alterações legislativas no âmbito da proteção de 
Dados

• Compreender os aspectos fundamentais da LGPD
• Compreender as novas obrigações, princípios, direitos dos Titulares e os 

fundamentos
• Compreender as novas regras sobre a validade do consentimento e a licitude 

de tratamento
• Compreender as novas regras sobre as notificações em caso de violação de 

dados pessoais
• Compreender os deveres do responsável pelo tratamento ou um 

subcontratante
• Compreender a função do Encarregado de Proteção de dados (DPO)
• Compreender o regime sancionatório aplicável em caso de incumprimento da 

LGPD

1
WORKSHOP

Objetivos



Treinamento

Programa

• Revisão dos principais conceitos da LGPD
• Caracterização dos dados pessoais tratados pelo Cliente
• Caracterização das principais atividades de tratamento de dados
• Caracterização dos principais ativos que suportam os dados pessoais
• Tratamento de dados de categorias especiais e de menores
• Riscos nas atividades de tratamento
• Gestão de acessos aos dados
• Medidas de segurança existentes
• A questão da privacidade
• Principais “gaps”
• Práticas que devem ser consideradas (quick wins)
• Metodologia
• Plano de ações

2
AWARENESS

#


Treinamento

Objetivos

• Compreender os aspectos fundamentais da LGPD
• Compreender que dados pessoais são tratados
• Compreender que atividades de tratamento existem
• Compreender os riscos no tratamento de dados
• Compreender o conceito de privacidade nas operações de tratamento de 

dados
• Compreender algumas práticas que podem ser adoptadas
• Compreender as ações que devem ser implementadas

2
AWARENESS

#


Now you now
how to get ready



Sobre
nós



um time dedicado a desenvolver por meio de metodologias inovadoras: 
workshops, treinamentos e cursos personalizados, colocando o indivíduo no 
centro da experiência e mostrando que eles devem ser o protagonista da sua 
história, respeitando as individualidades.

Imaginou? Somos nós!

Imagine...



Nosso propósito é

Elevar a realidade unificando o digital e experiências presenciais

Por meio de …

Game Thinking, UX,  serious games,  design thinking, métodos ágeis, metodologias ativas de 
aprendizagem, Storytelling, Microlearning entre outras, criamos jornadas inovadoras para eventos, 

educação corporativa e processos de trabalho

O que o Mundo Ekoá entrega…

Experiências que mesclam o digital e mundos físicos para promover engajamento e cumprimento 
dos objetivos institucionais e desenvolvimento de alta performance de executivos para níveis 

estratégicos das empresas.

Nosso Golden Circle



A DATASHIELD DPBCS  (www.datashield.pt) é uma empresa 100% 
Portuguesa especializada na prestação de serviços e fornecimento 
de soluções na área da protecção de dados

Os Consultores detêm vasta experiência nas vertentes de consultoria 
de gestão e tecnológica, em vários setores de atividade (ex. Indústria, 
Serviços, Financeiro, Administração Pública Central e Local, 
Educação, Saúde, Distribuição, Utilities, Telecomunicações, etc.), com 
particular incidência na privacidade e proteção de dados.

Esta equipe realizou várias ações de formação sobre o RGPD e 
obteve um conjunto de certificações relevantes face ao novo 
paradigma legislativo sobre a proteção de dados.

No contexto do novo regulamento de protecção de dados (EU 
2016/679), a DATASHIELD desenvolveu uma oferta integrada (GDPR 
One-Stop Shop) que endereça de forma multidisciplinar as vertentes 
legal, de processos, tecnológica e encarregados de proteção de 
dados

A Datashield assinou um acordo de aliança com a empresa O&G 
Brasil (www.ogbrasil.com.br) empresa especializada em consultoria 
no Brasil e desta forma, alarga o seu mercado para todo o terrítório 
Brasileiro.

A O&G Brasil Ltda (www.ogbrasil.com.br) é uma empresa Brasileira 
especializada na prestação de serviços e desenvolvimento de 
soluções tecnológicas. 

Seus consultores tem experiencia em diversas áreas que vão desde 
apoio a gestão de contratos de outsourcing da área tecnológica, 
segurança da informacão, business inteligent, certificados digitais e 
proteção geral de dados em diversos setores de atividade como 
Governo Federal e empresas privadas no Brasil.

Uma das características da O&G é aliar-se a parceiros estratégicos 
para a execução de projetos como a LGPD.   A O&G tem parcerias 
estratégicas na Nova Zelandia, Portugal, Londres e Estados Unidos, 
sempre buscando ampliar a oferta de produtos e serviços com alto 
nível de qualidade.

No contexto da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, o Brasil 
sofre do mesmo problema enfrentado na Europa em 2016, onde os 
principais consultores do mercado eram jurístas, ignorando toda a 
complexidade de processos e tecnologias necessários para toda as 
áreas da organização.  O acordo de aliança com a empresa 
DataShield vem cobrir esta lacuna, com experiencia e notoriedade 
no tema.

http://www.datashield.pt/
http://www.ogbrasil.com.br/


Referências
Projetos desenvolvidos pelos profissionais da Datashield, tanto no âmbito de 
setor público como para o setor privado, nos quais se destacam:



Josep Capellades, 
40, 08760 Martorell, 

Barcelona
Espanha

www.ogbrasil.com.br www.datashield.pt

Avenida de Berna, 
24, 1º Dto.

1050-041 Lisboa
Portugal

ST SRTVS N.110
quadra 701 bloco O 423 – Parte K

Asa Sul – Brasilia – DF
Brasil

contato@ogbrasil.com.br

Parque Tecnológico 
de Óbidos

2510-216 Óbidos
Portugal

geral@datashield.pt

Brasilia Lisboa

Óbidos

www.mundoekoa.com

SCRS 513
Bloco C Loja 63

Asa Sul – Brasilia – DF
Brasil

contato@mundoekoa.com.br

Brasilia Barcelona


