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Serviços de assessoria e consultoria para adequação e compliance.



Abordagem 
LGPD Assessment

Execução do 
Plano de Ação



Assessment

Planejamento e treinamento

Mapeamento e diagnóstico de compliance 
com a LGPD

Mapa e diagnóstico para classificação e 
fluxo de dados

Análise dos GAP’s 

Apresentação do Plano de Ação



Execução do plano de ação

• processos

• TI – dados, sistemas, infra e segurança

• documentação e aspectos legais

• governança

• gestão de crises

• treinamento e comunicação



Processos

• adequação das rotinas, 
fluxos, manuais e 
instruções de trabalho



TI – dados, 

sistemas, 

infraestrutura

e segurança

• dados

• políticas e procedimentos de segurança

• mapeamento e classificação

• relatório de impacto para proteção de 

dados

• organização de governança

• dados

• TI

• suporte

• adequação de sistemas e infraestrutura

• contratação de seguro de riscos 

cibernéticos

• implementação de SGSI – Sistema de 

gestão da Segurança da Informação 



Documentação e 

aspectos legais

• suporte na revisão de contratos
com fornecedores, clientes, 
parceiros, etc

• políticas de privacidade e termos
de uso de dados

• políticas preventivas a incidentes



• controles

• matriz de risco

• auditorias

• suporte na definição do DPO

Governança



Gestão de crises

• elaboração de plano e 
processos

• treinamentos

• medidas preventivas



Treinamento e 

Comunicação

• lideranças e conselhos

• funcionários

• prestadores de serviço

• clientes



Equipe
Nome: Wagner Friia
Posição: Consultor em Previdência
Formação: Graduado em Administração de Empresas pela UNIFEI e Ciências Contábeis pela UNIP, com especialização em Marketing 

pela FIA, e na FIPE em Economia. Participação em treinamentos e workshops sobre a LGPD na UniAbrapp, IPCOM e FIA.
Certificado pelo ICSS - Instituto de Certificação de Seguridade Social.

Experiência: Profissional com mais de 25 anos de experiência nas áreas de previdência complementar fechada, recursos humanos,

gestão da qualidade, planejamento estratégico e finanças.

Na PSS Seguridade Social, fundo de pensão da Philips do Brasil, foi diretor de seguridade e atuou em empresas de grande

porte como Philips, Philco, Bank Boston e Bradesco.

Nome: Fernando Nery
Posição: Gerente de TI / DPO
Formação: Graduado em Tecnologia de Processamento de dados com especialização em Análise e Auditoria de Sistemas, Sistemas de 

Informatização empresarial e MBA em Gestão de Sistemas Integrados pela UFRJ. 

Certificado EXIN em Segurança da Informação, Fundamentos da Privacidade e Segurança de dados.
Experiência: Profissional com mais de 26 anos de experiência na área de Tecnologia da informação com forte vivencia em 

implementação de sistemas, inovação de processos administrativos, processos de reestruturação operacional, gestão e 

recuperação de projetos críticos e de alta complexidade, como implementação de datacenter e de gestão de mudança em 

fábricas de softwares, atuando ainda como Champion em auditorias internas e controles de compliance, e governança de 

TI. Atuou em empresas multinacionais do ramo automotivo, farmacêutico e de serviços.

Nome: Elaine Turatti
Posição: Advogada
Formação: Graduada em Direito pela Uni FMU, especialização em Processo Civil pela PUC/SP, especialização em Direito Empresarial pela FGV e

MBA em Gestão Empresarial, também pela FGV. Cursou Compliance Anticprrupção na LEC (Legal, Ethics and Compliance) e imersão 

em LGPD e GDPR na Opice Blum Academy. Inscrita na OAP/SP.  Certificada pelo ICSS (Instituto de Certificação de Seguridade Social)

Experiência: Profissional com mais de 18 anos de atuação jurídica em empresas de grande porte, tendo atuado nos seguimentos bancário, 

segurador e previdência complementar. Os últimos 13 anos foram dedicados ao Fundo de Pensão do Grupo Telefônica /Vivo, 

respondendo pelos assuntos de natureza jurídico generalista (previdência, investimentos, benefícios, empréstimos e governança), 

contencioso, societário, contratos e regulatório. Acompanhou de perto temas relacionados a transformação digital da Entidade, bem 

como mapeamento para adequação à LGPD. 
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wagner@mgtcore.com.br
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