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GESTÃO DE RISCOS E ANÁLISE DE IMPACTO PARA 

PROJETOS DE CONFORMIDADE COM A LGPD 

Gestão de Riscos e Análise de Impacto para Projetos de Conformidade com a LGPD 

 

Aprenda com um método prático e eficiente a abordagem de gestão de riscos e análise de impacto 

aplicada a projetos de conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). 

Neste treinamento de imersão prática, os participantes utilizarão técnicas, ferramentas e artefatos 

para identificar, analisar, tratar riscos e analisar o impacto da violação de dados em projetos de 

adequação com a LGPD. Em 36 horas de treinamento, você irá ser capaz de: 

 Desenvolver as competências necessárias para tratar riscos qualitativos no ambiente; 

 Gerenciar riscos para gerar resultados reais para a organização; 

 Identificar as ameaças e vulnerabilidades que afetam o ambiente; 

 Identificar os impactos e os riscos para tomada de decisão. 
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 Unidade 1 – Introdução a Gestão de Riscos voltada para projetos de Conformidade com a LGPD  

 Unidade 2 – O Sistema de Gestão de Dados Pessoais – SGDP 

 Unidade 3 – Conformidade, Normas e Regulamentos  

 Unidade 4 – Análise de riscos como ferramenta  

 Unidade 5 – Elaboração de critérios  

 Unidade 6 – Identificação de Vulnerabilidades  

 Unidade 7 – Identificação dos GAPs  

 Unidade 8 – Identificação de controles a serem aplicados  

 Unidade 9 – Identificação dos pontos críticos  

 Unidade 10 – Como elaborar um plano de ação  

 Unidade 11 – Análise de Riscos versus Relatório de Impacto à Proteção de Dados – RIPD  

 Unidade 12 – Revisão geral e encerramento. 

Para maiores informações acesse: https://www.masterhouse.com.br/gestao-de-riscos-lgpd   

 Consultore, Advogados e Especialista de Direito Digital;  

 Profissionais da Área de Tecnologia e Segurança da Informação; 

 Compliance Officer´s e Auditores; 

 Especialistas em Governança, Profissionais de Risco; 

 Encarregados de Proteção de Dados Pessoais / DPO´s. 

 Demais profissionais interessados em aprender gestão de riscos. 

 

 

 Obter maior controle de investimentos, por meio da adoção de técnicas de gerenciamento e tratamento de 

riscos; 

 Oferecer uma abordagem de gestão de riscos, alinhado com a estratégia da organização; 

 Melhorar a integração com os riscos organizacionais e conformidade dentro da organização; 

 Entender como capitalizar os investimentos com o uso de sistemas de controle já em uso. 

Objetivos de aprendizado 

Conteúdo Programático 
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