
Qualquer equívoco nessa utilização pode prejudicar 
diretamente os resultados com a imposição de multas,  
clientes insatisfeitos e danos à imagem. 

Portabilidade, correção e eliminação de dados se 
tornaram um dos maiores desafios para a adequação a lei. 

Integrar tudo isso e manter a operação pode ser custoso e 
demorar meses sem o poder da automação e inteligência 
artificial. 

Com a LGPD, a privacidade virou assunto 
de toda a empresa

Todas as etapas para se adequar a 
LGPD numa única solução

Você conseguiria entregar todos os dados 
dos seus clientes em apenas 2 semanas?

Atualmente, os dados dos clientes circulam praticamente 
em todos os setores. Cada informação possui uma utilização 
diferente, mas caminha para um objetivo de negócio 
comum.
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Do dado ao nível estratégico 

LGPD
Gestão de Consentimento

Facilitamos as opções de consentimento para 
os titulares dos dados, seja para cookies ou 
formulários.

Gestão de fornecedores

Realizamos análise de riscos de fornecedores 
para avaliar se eles possuem controles de 
proteção de dados.

Atendimento às solicitações

Atendemos às solicitações dos titulares dentro 
do prazo legal, com apoio de automação e 
inteligência artificial.

Descoberta e classificação de dados

Mais de 200 conectores prontos para integrar 
aos seus sistemas, mapear, classificar e 
organizar dados para manter um inventário 
sempre atualizado e responder aos titulares 
de dados de forma rápida e assertiva.

#Somos

Asseguramos o que é mais importante: a entrega contínua de valor para 
o seu negócio. Existimos para deixar a sua empresa sempre à frente da 
concorrência e preparada para a competição digital. 

Mais de 160 
colaboradores ativos

Mais de 25 prêmios de 
reconhecimento mundial

Mais de 100 certificações 
técnicas por ano

SP | PR | RS

Saiba mais em www.somosagility.com.br
contato@somosagility.com.br

Nossa solução XaaS tira a operação de suas mãos, com o 
Tudo como Serviço, entregamos:


