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A Empresa

O maior vazamento de dados da história do Brasil
empresas na época, que segundo informações
são de agosto de 2019”.
A Polícia Federal abriu inquérito e está fazendo
cruzamento de dados para tentar chegar aos
autores do vazamento. Os policiais já
começaram a planejar os primeiros
depoimentos para confrontar versões e ouvir
suspeitos.

No país, 223 milhões de registros de brasileiros
tiveram seus CPFs vazados, alguns com
informações mais detalhadas, como telefone,
salário, endereço. O número é maior que a
população do Brasil porque envolve até dados
de pessoas que já morreram. Não se sabe por
quanto tempo as informações ficaram
disponíveis ilegalmente, nem quantas vezes
foram compartilhadas e vendidas.
Sobre o vazamento, Edison Fontes, sócio da
Núcleo Consultoria e especialista em
segurança da informação disse que “as notícias
indicam que são dados de uma empresa de
serviços de análise de crédito e perfil
financeiro, em função das características de
tipos de dados que coincidem com serviços
prestados por este tipo de organização. Elas
negam, mas não basta negar. Pela LGPD - Lei
Geral de Proteção de Dados o ônus da prova é
da empresa. Entendo que é simples. Basta
pegar uma amostra e bater com os dados das

“Este fato tem que ser investigado, os
responsáveis punidos e todos nós Titulares de
Dados Pessoais devemos receber uma
satisfação. A ANPD - Autoridade Nacional de
Proteção de Dados não pode multar, mas pode
exigir o cumprimento dos controles da lei. A
ANPD não pode ficar em silêncio. Órgãos de
defesa do consumidor já estão se
movimentando e espero que o Ministério
Público do Distrito Federal também tome as
medidas cabíveis. Além disso, os titulares
(pessoas), se prejudicados, podem exigir
indenização por negligência com a guarda de
dados pessoais”, complementou Fontes.
“Isso fica de lição para todas as empresas, é
necessário ter segurança da informação
adequada ao seu negócio e porte,
possibilitando a conformidade com a LGPD.
Aviso aos navegantes: a LGPD está em vigor e
os gestores das empresas são os
responsáveis para a conformidade com a lei”,
alertou.

A Núcleo é uma empresa de
consultoria e assessoria em
gestão de riscos, composta
por gestores em segurança
empresarial, administradores
de empresas, advogados e
engenheiros, preparada para
atender seus clientes nas
diversas necessidades de segurança e proteção.

Serviços
Análise de Risco
Auditoria
Continuidade de Negócios
Gerenciamento de Crise
Gestão da Segurança
Corporativa
Investigação
Política, Normas e
Procedimentos
Produtos e Serviços
Projetos de Segurança
Eletrônica
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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Destruição Final: O Último Refúgio
Uma família luta pela sobrevivência quando um cometa destruidor de planetas
chega à Terra. John Garrity (Gerard Butler), a sua ex-mulher Allison (Morena
Baccarin), e o seu jovem filho, Nathan, fazem uma perigosa viagem até à sua
derradeira esperança de salvação. Por entre terríveis relatos de destruição a nível
mundial, a família Garrity experiencia o melhor e o pior da Humanidade, à medida
que a contagem decrescente para o apocalipse global se aproxima do zero. “O
filme passa uma sensação desesperadora de incapacidade e deixa aquele
pensamento assustador e incômodo: o que faríamos nessa situação? Além disso,
nos faz refletir sobre a importância de se ter um plano de crise para algo pouco
provável, mas essencial para a continuidade do ser humano”. Marcela Floriano
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Pensamento
“O segredo do sucesso é a
constância do propósito”.
[Benjamin Disraeli]

