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Nascemos da necessidade de garantir tranquilidade ao

ambiente dos clientes – entregando serviços e consultoria

em Tecnologia da Informação (TI) para que os negócios

sejam mais seguros, automatizados e efetivos.

Por experiência de mercado, sabemos o que funciona

corretamente em ambientes corporativos; abordando

metodologia, processos e a tecnologia em si; tendo como

diferencial propiciar aos clientes, em razão das parcerias que

mantemos, um menor custo em relação ao mercado no que

ela precisar.

Nós levamos a sua empresa a um outro patamar, cobrindo

inclusive as questões desta lei.

ANJO DA TECNOLOGIA
PRAZER EM AJUDAR



E AGORA COM A LEI????

Você faz checkup de saúde com
frenquência; seu carro passa por

revisão frequentemente...
 

Mas e quando é sobre sua
empresa?

DIAGNÓSTICO - VISÃO DO PROJETO



Mais do que adequar sua empresa, existe um processo de

melhoria continua que visa reduzir riscos técnicos e legais.

Revisar o ambiente tecnológico e garantir que esteja

funcionando a pleno para defender os interesses da

empresa e minimizando riscos aos negócios, encontrar

discrepâncias, erros de configuração, falta de

documentação, subutilização ou compras desnecessárias,

ausência de processos estruturados, rotinas e procedimentos

que permitam falhas que venham a comprometer o

ambiente - eis o básico do diagnóstico. 

E agora com a lei 13.709/18, novos pontos relativos aos

dados precisam ser revistos, tais como como quais dados

são armazenados, como são tratados os dados, de quem são,

quem tem acesso, por quanto tempo precisam existir e etc. 

E POR QUE REALIZAR?
A FORÇA DA LEI



COMO FUNCIONA?
PASSO A PASSO

Conhecer o ambiente e

executar o diagnóstico,

solicitar informações ou

documentos que

contribuam.

VISITA E COLETA

Revisar o que foi coletado

para analizar o que

precisará ser feito.

EVIDÊNCIAS E

ANÁLISE Apresentar resultados do

que foi coletado com as

considerações a serem

providenciadas.

APRESENTAÇÃO



Validar ambiente em relação ao mapeamento dos pontos

e possíveis brechas técnicas a serem mitigadas, delinear e

planejar investimentos necessários.

TECNOLOGIA

Identificar fluxo de processos atuais e ajustes para torná-

los transparentes e seguros. Revisão ou criação de novos

procedimentos para estar compliance.

PROCESSOS

Fornecer conhecimento, dar consciência de possíveis atos

e suas consequencias de modo a preparar um mindset

seguro.

PESSOAS

PILARES



ENVOLVIDOS
RH

DIRETORIA

FINANCEIRO

JURIDICO

TI



ALGUMAS
PROBLEMÁTICAS

CREDIBIL IDADE DA MARCA

PERDA FINANCEIRA COM ROUBO DE DADOS

GERENCIAMENTO DA CADEIA DE

FORNECEDORES

ABORDAGEM DE MARKETING COM

CLIENTES

GOLPES COM ROUBO DOS DADOS

ETC,  ETC. . .

"Não há uma solução única
para proteger a empresa,
existe uma visão de negócio
que precisa também ser
revalidada. Também deve ser
incorporada ciclicamente."



Execução.

DIAGNÓSTICO
Apresentação do plano

de ação recomendado.

APRESENTAÇÃO
Uso de ferramentas de

verificação.

DESCOBERTA
Ajustes em processos,

configurações de

ambiente e uso de

ferramentas para o ciclo.

AJUSTES
Revalidação de processo

e ajustes após 12 ou 18

meses.

REVALIDAÇÃO

LINHA DO TEMPO
A PROJEÇÃO



+55 51 4063-8905

TELEFONE
LGPD@anjodatecnologia.com.br

E-MAIL

AnjoTecnolgia

TWITTER
AnjodaTecnologia

FACEBOOK
AnjodaTecnolgia

INSTAGRAM

CONTATE-NOS
PARA MAIORES INFORMAÇÕES
SOBRE COMO AJUDAREMOS A
SUA EMPRESA

https://AnjodaTecnologia.com.br
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