
A LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, exige que entidades em todo o 

mundo sigam os requisitos para o gerenciamento do ciclo de vida dos dados pessoais, 

resposta a incidentes oportunos, privacidade por projeto e outros controles.

A LGPD é uma regulação de longo alcance que está tendo um impacto global. Empresas em todo o mundo estão 
sujeitas a regras e penalidades para proteção de dados e informações de clientes. As operações devem aderir 
à LGPD para todos os processos que lidam com dados de privacidade que possam ser usados para identificar 
um titular de dados que resida no Brasil. Uma avaliação abrangente em toda a organização é um passo inicial 
essencial para avaliar com precisão suas práticas e posicionar sua organização para fornecer proteção de dados, 
privacidade do cliente e conformidade com a LGPD.

Os Serviços SecureTrust ajudam sua organização a se preparar e aderir à LGPD e a realizar uma gestão eficaz 
de dados. Os serviços da SecureTrust são formados por nossa longa história com segurança, conformidade 
e gerenciamento de dados. Por mais de 25 anos, a SecureTrust tem apoiado comunidades de sistemas de 
informação com orientação de classe mundial sobre privacidade, segurança da informação e conformidade.  
E, todos os serviços profissionais da SecureTrust são administrados com nossa metodologia comprovada e 
apoiados por nossa tecnologia proprietária, o aplicativo Compliance Manager, para acompanhar e gerenciar 
a avaliação.

Os serviços são projetados para ajudá-lo a determinar onde sua organização deve concentrar seus esforços de 
proteção de dados. Posteriormente, buscamos prestar assistência na reparação de questões conhecidas. E, à 
medida que sua implementação avança, podemos ajudar a avaliar seu progresso em direção aos seus objetivos.

Serviços SecureTrust para LGPD
A SecureTrust com os serviços de consultoria para LGPD ajudam você a avaliar o quão bem você está atendendo 
aos requisitos da LGPD e ajudam a criar um plano estratégico para melhorar as práticas de proteção de dados de 
suas organizações. Os serviços incluem:

Workshop de Privacidade

• Ajuda você a entender o escopo das 
regulamentações de privacidade, especificamente 
a LGPD e os requisitos

• Ajuda a planejar a avaliação de riscos e o 
tratamento de risco para a proteção de dados 
pessoais

• Ajuda a facilitar o endosso da alta administração 
para se preparar para o cumprimento da 
regulamentação de privacidade 

Lacuna de privacidade

• Ajuda a identificar e avaliar lacunas para a 
proteção de dados pessoais e o cumprimento da 
regulamentação

• Ajuda você a remediar e tratar lacunas identificadas 
durante a avaliação

• Ajuda você a alterar políticas e procedimentos 
para garantir um controle efetivo dos dados de 
privacidade

Serviços SecureTrust™ para LGPD – Lei Geral 
de Proteção de Dados 
CONSULTORIA E AVALIAÇÃO DE RISCO DE SEGURANÇA DA  
INFORMAÇÃO E PRIVACIDADE DE DADOS PARA A LGPD – LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS

Benefícios

Uma abordagem 
estruturada baseada em 
análise de riscos

• Com base na 
experiência de 
conformidade e 
segurança SecureTrust

• Plano estruturado 
para priorizar áreas de 
alto risco e construir 
um programa de 
monitoramento de 
conformidade

Análise Abrangente

• Análise da estratégia 
de negócios, escopo e 
tratamento de riscos 

• Investigação de 
todos os fluxos de 
dados identificados 
que contêm dados 
pessoais

• Avaliação do ambiente 
operacional, processos 
e documentação

• Consideração dos 
processadores na 
cadeia de suprimentos

Planejamento 
estratégico

• Tratamento de 
risco e soluções 
recomendadas de 
mitigação de riscos

• Ajuda a incorporar 
privacidade por design 
no planejamento

• Recomendações 
adicionais de controle 
de segurança



Serviços SecureTrust LGPD

Avaliação de risco de segurança de privacidade de 
dados (ARS-PD)

• Fornece uma avaliação dos controles e políticas relevantes 
utilizados para identificar, medir, monitorar e controlar o risco  
de conformidade

• Ajuda você a identificar e avaliar riscos para a proteção de dados 
pessoais e conformidade coma regulação

• Ajuda você a desenvolver um plano estratégico para tratar riscos 
à privacidade de dados pessoais com diretrizes para reduzir ou 
mitigar riscos inerentes

Avaliação de impacto de privacidade dos dados

• Ajuda você a lidar com processos críticos ou de alto risco, 
conforme exigido pela LGPD

• Ajuda você a avaliar a conformidade contínua e o risco para 
processos críticos e de alto risco

Avaliação de Privacidade

Privacidade por Design

Privacidade por design é um conceito importante para a conformidade 
com a LGPD. Isso significa que cada novo serviço ou processo 
de negócios que inclua dados pessoais deve construir a proteção 
desses dados no design através de todo o ciclo de vida dos dados. 
Um princípio central de privacidade por design é que ele previne 
infrações de privacidade de dados antes que ocorram. Como parte do 
SecureTrust ARS-PD (Avaliação de riscos de segurança de privacidade 
de dados), ajudaremos você a identificar qual grau de privacidade de 
dados por design está incorporada dentro de sua organização.

O SecureTrust ARS-PD revisará processos de negócios, 
procedimentos e controles em relação aos requisitos da LGPD, 
incluindo:

• Relatórios de violação de dados

• Segurança de dados (criptografia, pseudônimos, anonimização)

• Recuperação de dados

• Testes de segurança

• Direitos de acesso a dados de pessoas físicas

O SecureTrust ARS-PD ajudará você a identificar, avaliar e tratar riscos 
fornecendo recomendações para remediação, quando necessário. 
Analisaremos se as responsabilidades e a responsabilização pela 
manutenção da proteção de dados pessoais são formalmente 
documentadas, comunicadas e reconhecidas (isso inclui as parcerias 
de terceiros).

Avaliaremos as melhores práticas de segurança e as coerências 
de processos que estão em vigor para atender às exigências da 
LGPD. Ajudaremos você a identificar riscos altos e críticos onde 
sua organização pode precisar realizar avaliações de impacto de 
privacidade de dados, bem como ajudá-lo a executar essa tarefa. E, 
juntamente com sua empresa, vamos determinar se os procedimentos 
em vigor são suficientes para atender às necessidades da LGPD e se 
eles estão em consonância.

Engajando equipes em sua organização 

O cumprimento da LGPD envolve entender o escopo dos dados 
pessoais em todas as suas formas e como ele flui através de toda 
a sua organização. Muitos departamentos devem ser contratados, 
incluindo:

• Governança de Privacidade e Segurança

• Tecnologia da Informação

• Gestão de Riscos Corporativos

• Jurídico e Conformidade

• Compras

• Recursos Humanos

• Serviços Gerais

• Atendimento ao cliente

• Finanças

• Parceiros com acesso a dados pessoais e muito mais

Metodologia de Avaliação
A SecureTrust emprega padrões do setor e conceitos gerais 
especificados no ISO/IEC 31000, NIST SP 800-39 e NIST SP 800-
122 para nossos ARS-PD e serviços de privacidade relacionados. 
A metodologia proposta é focada em privacidade de dados e não 
se destina apenas a se adequar a um único padrão. Outras normas 
podem ser utilizadas para facilitar a avaliação, determinada pelo 
tamanho, complexidade e necessidades da sua organização.

Avaliações adicionais de privacidade

Workshop de Privacidade

Muitas organizações gostam de participar de um Workshop de 
Privacidade antes da avaliação de risco. O Workshop de Privacidade 
ajuda os membros da sua organização a entender o escopo da LGPD, 
planejar a avaliação de riscos, o tratamento de riscos e agilizar o 
suporte da alta administração para o investimento para cumprir a 
regulamentação da privacidade e proteger os dados pessoais.

Avaliação de impacto de privacidade de dados

A AIPD - Avaliação de Impacto de Privacidade de Dados da 
SecureTrust ajuda você a avaliar a conformidade contínua com 
os processos de alto risco identificados na Avaliação de Risco de 
Segurança de Privacidade e Segurança da Informação da LGPD.  
Esse monitoramento contínuo dos processos de alto risco é exigido 
pela LGPD.

Para obter mais informações, visite https://securetrust.com/
challenges/by-mandate/data-privacy/. 
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