


A LGPD ou Lei Geral de Proteção de Dados 
regula o tratamento de dados pessoais de 
usuários titulares de dados em território bra-
sileiro. A Lei atinge todos os segmentos de 
negócios, inclusive os entes públicos. Tem 
como objetivo, a garantia de transparência, 
proteção e privacidade quanto ao uso dos Da-
dos Pessoais coletados por empresas, ou ou-
tras pessoas físicas, no território brasileiro.
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A implementação à LGPD deixou de ser um di-
ferencial de mercado e passa a ser vista como 
uma necessidade no setor empresarial. Por 
esta razão, é dito que a LGPD tem um “efeito do-
minó” pois daqui em diante empresas exigirão a 
conformidade de seus parceiros e fornecedores, 
já que a legislação prevê responsabilidade solidá-
ria. Esse efeito causará uma verdadeira divisão 
no mercado: as empresas em conformidade e 
adaptadas à regulamentação e, do outro lado, 
companhias consideradas irregulares.

Efeito Dominó
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A nova lei entrou em vigor 
em agosto de 2020 e suas 
penalidades estão previstas 
para 01 de agosto de 2021. 
No entanto, fique atento, 
pois os direitos dos titula-
res de dados já podem ser 
exigidos através de deman-
das judiciais, denúncias no 
PROCON e no Ministério 
Público.
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Nosso objetivo é pensar de forma diferente entregando excelentes resultados. Nós 
fazemos isso apresentando soluções jurídicas eficientes e potencializando negócios. 

A equipe Castro & William atua no Compliance LGPD prestando todo suporte e as-
sessoria completa através de adequação de condutas compatíveis com a Lei Geral 
Proteção de Dados pelo viés operacional e preventivo. 

Nosso trabalho é composto por etapas, sendo elas:
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pré-avaliação e 
diagnóstico da 
empresa, 

apresentação de 
cronograma do 
projeto, 

treinamento de 
conscientização 
de funcionários e 
colaboradores, 

mapeamento de 
processos com 
levantamento de 
dados, 

gestão de riscos, 
planejamento de 
adequação, 

implementação acompanhamento 
periódico
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Todos os nossos Serviços em Privacidade e Proteção de Dados poderão 
ser contratados conforme sua necessidade! 



Quer saber como sua empresa será afetada pela Lei 
Geral de Proteção de Dados? Entre em contato com 
nossos profissionais e solicite um diagnóstico persona-
lizado que atenda a sua realidade. Se preferir, agende 
uma reunião com nossos advogados!

Fale conosco www.castroewilliam.com.br 
contato@castroewilliam.com.br

(35) 98456-0778

(35) 98432-4982 

http://www.castroewilliam.com.br 
https://www.instagram.com/advcastroewilliam/?hl=el
https://www.facebook.com/souzaecastroadvocacia/?ref=bookmarks

