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A Empresa

LGPD novo ciclo: em agosto ANPD
poderá aplicar multas!
LGPD está mais fortemente acontecendo em
função do mercado, dos clientes”.

A partir do mês que vem, a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados - ANPD
poderá aplicar multas às organizações em
função de não conformidade com a Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.

A LGPD tem como objetivo unificar as regras
sobre tratamento de dados pessoais de
clientes e usuários por parte de empresas
públicas e privadas. A ideia é simplificar a vida
dos cidadãos e facilitar a fiscalização contra
abusos na utilização desses dados.
Organizações de todos os portes, digitais ou
não, precisarão agora intensificar esforços de
adequação à lei. “Na maioria das organizações
que temos atendido, a motivação é pela
exigência de organizações clientes. Sem
negociação. Ou a empresa fica em
conformidade com a LGPD, ou a organização
cliente deixa de ser cliente”, comentou Fontes.

Edison Fontes, sócio da Núcleo Consultoria e
especialista em Segurança da Informação
disse que já se passaram três anos da
aprovação e publicação da lei e tem um ano
que entrou em vigor. “As organizações tiveram
tempo suficiente para se adequar a legislação,
ou pelo menos estar em processo de
adequação. Mas, muitas organizações ainda
estão decidindo iniciar a adequação, em
função de que os Gestores dessas empresas
acreditam na sorte e de que não serão pegos
pela ANPD. Sinceramente, para a maioria das
organizações isso pode até ser verdade.
Porém a exigência da conformidade com a

Neste momento a ANPD ainda não definiu
situações específicas para segmentos ou
porte de organizações, então a LGPD vale
para todas as organizações de maneira igual.
“A implementação da conformidade deve
contar com a sabedoria do Consultor que
fará da maneira mais coerente com as
características da empresa, porém
respeitando todos os controles legais da
LGPD e das demais leis relacionadas à
Informação: Marco Civil da Internet,
Constituição, Direito do Consumidor,
Lei de Tipificação de Delitos ou Crimes
Informáticos”, reforçou.

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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A Guerra do Amanhã
Em 2051, a maior parte do mundo foi dizimada e os Estados Unidos estão em
guerra contra extraterrestres. A única alternativa para garantir a sobrevivência da
raça humana é recrutar soldados do presente para lutarem no futuro. Dan
Forester (Chris Pratt), um professor de biologia com formação militar, se torna uma
das principais armas para encontrar a fórmula capaz de exterminar os inimigos.
Ele tem apenas uma semana para viajar ao futuro e salvar a humanidade. “O filme
consegue se destacar em meio a tantos outros e traz um ótimo entretenimento
aos fãs de ação e ficção científica. Faz questão de pontuar a educação e a ciência
como importantes meios de solucionar problemas. Muito bom, vale a pena
assistir!” Marcela Floriano
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Pensamento
“Elogie em público e corrija em
particular. Um sábio orienta sem
ofender e ensina sem humilhar”.
[Mário Sérgio Cortella]

