
A CONSCIENTIZAÇÃO É A FERRAMENTA MAIS 

PODEROSA NA GARANTIA DA SEGURANÇA E 

DA PRIVACIDADE DE DADOS

VENHA COM A GENTE!
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O CRESCENTE USO DE 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

ELEVOU AS PREOCUPAÇÕES 

DA SOCIEDADE A RESPEITO 

DA PRIVACIDADE DE SEUS 

DADOS. 

Para garantir que consumidores 

de produtos e serviços tenham 

um controle mais efetivo de suas 

informações pessoais, foi 

instituída a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais. 

Essa Lei atribui diversas 

responsabilidades às empresas 

com o objetivo de proporcionar 

maior segurança e 

transparência no tratamento 

de dados. 

PÚBLICO-ALVO
Funcionários de 

empresas públicas 

e privadas. 

CARGA HORÁRIA
30 minutos.

ESTE MATERIAL TEM COMO OBJETIVO:

Conscientizar os colaboradores das empresas acerca das 

mudanças trazidas pela LGPD. Abordar os impactos que a Lei n° 

13.709/2018 traz para as atividades de coleta, armazenamento 

e utilização de dados de clientes. Diferenciar dados pessoais e 

dados pessoais sensíveis. Informar os dez princípios utilizados 

no tratamento de dados pessoais. Descrever os papéis e 

responsabilidades das empresas e outros agentes, os direitos 

dos titulares e o que diz a legislação específica. Tudo isso por 

meio de informações atualizadas, exercícios de fixação, peças 

gráficas e uma navegação leve. Dessa forma, os funcionários da 

sua organização estarão aptos a agir em conformidade com as 

regras vigentes de tratamento de dados. 

HTML responsivo, com a melhor experiência em 

desktop/mobile;

Scorm interativo com distribuição no LMS de sua organização;

Acessível para deficiente visuais (audiodescrição);

Personalizável para a sua organização.

RECURSOS



VOCÊ TEM UM PAPEL FUNDAMENTAL NA CONSTRUÇÃO 

DE UMA SOCIEDADE LIVRE DA CORRUPÇÃO.

 

VENHA COM A GENTE!

co me r cia l@a s te r is co e d u ca ca o . co m. b r

A BANDEIRA DO COMBATE À 

CORRUPÇÃO TEM SIDO 

LEVANTADA NO MUNDO 

TODO. 

Diversas leis internacionais, 

como a Lei de Práticas de 

Corrupção no Exterior (FCPA) 

dos Estados Unidos e a Lei 

Antissuborno do Reino Unido, 

serviram de exemplo para que o 

Brasil adotasse uma posição 

mais rígida com relação a esse 

tema tão sensível. Em 2013, 

aprovamos a Lei nº 12.846, 

também conhecida como Lei 

Anticorrupção, que trata dos 

crimes de corrupção e suborno 

contra a administração pública. 

PÚBLICO-ALVO
Funcionários de 

empresas públicas 

e privadas. 

CARGA HORÁRIA
30 minutos.

ESTE MATERIAL TEM COMO OBJETIVO:

Apresentar as definições de corrupção e suborno. Conscientizar 

os funcionários das empresas respeito dos impactos negativos 

da corrupção para empresas, governos e sociedade. Abordar as 

práticas proibidas descritas na Lei nº 12.846/2013 e as sanções 

impostas às empresas e seus funcionários. Descrever as ações 

que os funcionários e as empresas podem tomar para mitigar o 

risco de corrupção, bem como a quem recorrer e como agir caso 

presenciem uma situação que possa ser considerada ilícita. Tudo 

isso por meio de informações atualizadas, conteúdo personali-

zável, interface interativa e uma navegação leve. Dessa forma, 

os funcionários da sua organização internalizarão o que se 

espera em termos de ação ética e em conformidade com a lei.

HTML responsivo, com a melhor experiência em 

desktop/mobile;

Scorm interativo com distribuição no LMS de sua organização;

Acessível para deficiente visuais (audiodescrição);

Personalizável para a sua organização.

RECURSOS


