
LGPD

ADAPTE SUA 
ORGANIZAÇÃO À 
LGPD POR MEIO DE 
APRENDIZAGEM ATIVA

FGV

Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD),

muitas organizações têm enfrentado desafios para se adaptarem e 

atender aos requisitos previstos e desenvolver uma cultura de 

privacidade e proteção de dados.

O programa FGV Action LGPD visa à construção de um projeto para 

enfrentar desafios reais da organização, utilizando o conhecimento e 

a mentoria FGV, com uma metodologia estruturada e abordagem 

prática. O projeto terá como foco o ajuste de processos de 

tratamento de dados pessoais às exigências da Lei Geral 

de Proteção de Dados.

ACTION



CONHEÇA A
METODOLOGIA
FGV ACTION

FGV ACTION LGPD

O programa FGV Action está estruturado em quatro fases: 

D CI A

DESCUBRA INOVE CONSTRUA AVALIE

M
Ó

D
U

L
O

S
O

B
J
E

T
IV

O
S

Descoberta de 

oportunidades 

para alavancar 

os resultados 

no tema 

estratégico 

definido.

Definição de 

objetivos.

Desenho de 

novas soluções 

focalizadas 

em desafios 

e contexto 

específico

da organização.

Detalhamento 

da solução 

aprovada. 

Criação de 

um plano de 

mudança. 

Implantação, 

quando 

aplicável.

Avalie os 

resultados 

para direcionar 

novos ciclos 

de aprovação.

5 SEMANAS 4 SEMANAS 1 SEMANA2 SEMANAS

Buscar nas bases 
legais alternativas de 
tratamento para os 
processos mapeados, 
visando corrigir/
eliminar tratamentos 
irregulares, 
inconsistentes ou que 
ofereçam algum tipo 
de risco.

Detalhar as soluções 
priorizadas com base 
no levantamento 
realizado.

Especificar os 
requisitos de 
tecnologias, processos 
e pessoas para 
implementar as
mudanças.

Criar/executar um 
plano de ação para 
a adequação da 
organização à LGPD.

Criar mecanismos 
de monitoramento 
e avaliação de 
resultados.

Apresentamos o objetivo de cada fase da turma de LGPD:

DESCUBRA AVALIEINOVE CONSTRUA

Compreender o 
ambiente de negócios 
da organização 
participante (contexto 
interno e externo) e 
identificar o grau de 
maturidade em relação 
à proteção de dados.
 
Analisar os processos 
mapeados e constatar 
os gaps existentes.

Identificar o nível de 
criticidade de cada 
processo.

Qualificar o desafio 
da equipe envolvida 
na implantação ou no 
fortalecimento de uma 
cultura de privacidade.

Elaborar um datamap
da organização.

Conduzido por professores e especialistas FGV, 

o programa conta com oficinas de aprendizagem 

coletivas e mentoria customizada por organização 

e ambiente de intensa colaboração, com turmas 

compostas por uma equipe de até quatro 

participantes por empresa.

Doutor em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pelo Instituto de Economia da UFRJ. 

LL.M em International Business Law pela London School of Economics and Political Science (LSE). 

Mestre em Regulação e Concorrência pela Ucam. Formado pela Emerj. Bacharel em Direito pela UFRJ 

e em Economia pela Ucam. Coordenador da Pós-graduação lato sensu em Direito da FGV Direito Rio. 

Advogado. Coordenador do MBA Executivo em Gestão e Business Law – FGV Online. Membro do 

Conselho Diretor do Mediare – Diálogos e Processos Decisórios e do Corpo Permanente de Mediadores 

e Árbitros da Câmara FGV de Mediação e Arbitragem. Membro da International Society for Ecological 

Economics e da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. Presidente honorário da LSE Brazilian 

Alumni Association.

Advogado, Consultor Jurídico em projetos de compliance de dados pessoais. Professor Convidado 

dos programas de pós-graduação (LLM e MBA) da FGV, da Escola da Magistratura do Estado do Rio 

de Janeiro e da Fundação Escola do Ministério Público. Doutorando em Direito, Instituições e Negócios 

pela UFF e Mestre em Direito das Relações Econômicas. Pesquisador CNPq – UFF em Privacidade e 

Proteção de Dados. Curso em Direito Digital pelo IDP. Curso em Contract Law: From Trust to Promise 

to Contract, Professor Charles Fried – Harvard X. Membro da International Association of Privacy 

Professionals (IAPP). Membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB-RJ. Membro 

do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr). Membro do Instituto Brasileiro de Direito dos Negócios e 

do Ibradim. Foi Diretor Jurídico da CNM por dois mandatos (2003 e 2005), Consultor de organizações 

não governamentais (ONGs), de empresas de tecnologia (desde 2008) e Advogado do Conselho 

Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj,  1997).

RAFAEL ALVES 
DE ALMEIDA

COORDENADOR

DO PROGRAMA 

ANDRÉ ROBERTO 
DE SOUZA 
MACHADO

DOCENTE



Duração: 12 semanas
(aproximadamente três meses).

Carga horária total: 60 horas
na modalidade Live.

As oficinas de aprendizagem 

acontecerão às segundas-feiras, das 

8h às 12h, e os encontros de mentoria 

ocorrerão às sextas-feiras, entre 9h e 

18h, com duração de uma horas por 

organização (a definir com cada uma).

A FGV conta com excelente 

infraestrutura digital e ferramentas 

para promover um ambiente 

dinâmico, de troca e aprendizagem 

mesmo a distância.

SEJA UMA DAS ORGANIZAÇÕES

DESSE PROGRAMA!

Entre em contato pelo nosso site:

www.fgv.br/in-company-action


