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O que é LGPD SIM 

É um programa de auditoria 

independente, via aplicativo 

WEB e não presencial, que 

confere aos participantes um 

certificado de conformidade 

com requisitos mínimos de 

adequação de sua empresa à 

LGPD – Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais (Lei N. 

13.709/2018). 

 

 

 

Idealizadores 

As empresas Academia 

Brisot, Agência Trampo e 

ABC CERT Certificadora 
uniram esforços para 

desenvolver o programa LGPD 

SIM, visando garantir o 

mínimo de adequação aos 

requisitos legais quanto a 

proteção de dados pessoas. 
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A quem se destina 

Este programa de auditoria 

independente é indicado a 

empresas de todos os 

segmentos e setores que 

buscam uma forma prática e 

razoável para identificar o 

grau de conformidade com 

adequação à LGPD – Lei Geral 

de Proteção de Dados 

Pessoais (Lei N. 13.709/2018). 

 
 

Vantagens do programa 

Este programa, além da 

auditoria independente, com 

emissão de certificado e selo 

de conformidade, possui um 

sistema de autoavaliação, com 

orientações de como cada 

empresa poderá alcançar 

aderência aos pontos de não 

conformidade, por meio de 

treinamento incluso, material 

didático, e-Book e modelo de 

documentos. 
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Benefícios 
Os principais benefícios são a 

agilidade no processo e o 

baixo custo da adequação, 

visto que o material didático e 

aulas gravadas, se aplicados 

com dedicação, poderão levar 

a empresa a alto grau de 

conformidade, conferindo o 

certificado e selo “LGPD SIM”, 

por entidade de certificação 

independente. 

 

 

 
 

Ciclo da certificação 

Em função da dinâmica das 

ações em torno da segurança 

da informação e da proteção 

de dados e privacidade, o selo 

e certificado tem validade de 

um ano, sendo necessária sua 

renovação após esse período. 

 

 

 

 

4/20 



  

MODUS DPO | ABC CERT Certificadora | Agência TRAMPO 

 

 
 

 

Fluxo de certificação 

 

No diagrama abaixo temos 

todas as etapas do processo 

de certificação LGPD SIM e em 

seguida, um detalhamento de 

cada uma delas. 
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Adesão e cadastro 

Para aderir ao programa LGPD 

SIM, clique em “ADESÃO” ou 

em “ADERIR” na “Home” do 

site www.lgpdsim.com.br. 

Clique em “Criar Conta”,  

preencha corretamente o 

cadastro e confirme. 

 

 

Investimento 

Para empresas e instituições 

não associadas aos parceiros 

do programa de parceria, o 

investimento é de R$ 1.299,00 

R$ 699,00, via PagSeguro ou 

PIX da ABC CERT Certificadora. 

 

Para empresas e instituições 

associadas aos parceiros do 

programa de parceria o 

investimento é de R$ 1.249,00 

R$ 649,00, somente via PIX da 

ABC CERT Certificadora.  
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Forma de pagamento 

O pagamento pode ser feito 

por meio do PagSeguro 

(Somente para empresas e 

instituições não associadas 

aos parceiros) do próprio 

aplicativo WEB ou por meio de 

PIX (Tanto para empresas e 

instituições associadas aos 

parceiros ou não) realizado 

diretamente para a ABC CERT 

Certificadora. 
 

 

 

Parceiros 

 

Verifique os nossos parceiros no link 

a seguir: 

 www.lgpdsim.com.br/parcerias  
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Autoavaliação 

Após a adesão, o participante 

deve acessar o aplicativo e 

iniciar a sua autoavaliação. 

Dessa forma pode verificar o 

grau de adesão em que a sua 

empresa ou entidade se 

encontra, em relação aos 

requisitos da check list do 

programa LGPD SIM. 
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E-book 

Esse material ficara disponível 

no aplicativo para que o 

participante entenda cada 

uma das questões da check 
list de autoavaliação, 

possibilitando que faça análise 

e faça as devidas adequações 

em seu sistema de gestão 

para atendimento mínimo da 

LGPD. 

A linguagem utilizada nesse 

documento é objetiva de fácil 

entendimento. 
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Treinamento LGPD 

Um treinamento gravado 

ficará disponível em seis ou 

mais módulos para que todos 

os envolvidos possam assistir 

e entender a importância de 

cada tema. 

O treinamento é composto de 

dois módulos jurídicos, dois 

módulos de segurança da 

informação / PD&P e mais dois 

módulos de prática de 

adequação, no mínimo. 
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Modelo de documentos 

Juntamente com os módulos 

do treinamento LGPD, foram 

disponibilizados modelos de 

documentos que podem ser 

úteis na implementação dos 

requisitos da LGPD. 

 

 

Auditoria independente 

Terminando a autoavaliação e 

obtendo aprovação, aparece a 

seguinte mensagem: 
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Realização da Auditoria 

Ao solicitar a auditoria via WEB 

App, a ABC CERT Certificadora 

recebe um e-mail e entra em 

contato com a empresa para 

agendamento da realização do 

processo. 

Feito isso, a empresa recebe 

com antecedência um link para 

o evento e um(a) auditor(a) 

competente realizara a auditoria 

por amostragem, conforme data 

e horário agendados. 

Cabe a empresa se preparar 

para apresentar evidências da 

conformidade com as questões 

da check list do programa LGPD 

SIM. 

Ao final, se a empresa cumpriu 

um mínimo de 75% de 

conformidade, receberá o 

certificado imediatamente. Do 

contrário, deve ser realizada 

uma auditoria de follow up. 
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Auditoria de follow-up  

Caso a empresa ou instituição 

não atinja o mínimo de 75% 

das questões da auditoria, 

terá que refazer o processo. 

Para tanto, deve fazer 

novamente a autoavaliação e 

auditoria independente de 

follow-up com a ABC CERT 

Certificadora, agendando nova 

data com o(a) auditor(a) 

competente. Caso isso ocorra, 

a empresa participante terá 

um custo adicional de R$ 

250,00, pago via PIX. 
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Certificado de conformidade 

Ao atingir a conformidade mínima 

de 75%, a empresa receberá o 

certificado LGPD SIM.  

Esse documento terá validade de 1 

(um) ano a contar da data da 

realização da auditoria.  

Importante lembrar que o fato da 

empresa estar certificada, não 

garante a ausência de qualquer 

risco relacionado ao atendimento 

da LGPD - Lei Nº 13709/2018, pois 

o processo de auditoria é feito por 

amostragem. Portanto, cabe a 

empresa se responsabilizar em 

manter o atendimento e a 

conformidade com a lei. 

O certificado mostra às partes 

interessadas que a empresa está 

comprometida com o 

atendimento da LGPD, dando a ela 

credibilidade. 
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Selo e adesivo LGPD SIM 

Uma vez certificada, a 

empresa pode utilizar os selos 

e o adesivo LGPD SIM em suas 

mídias internas ou externas. 

Basta fazer o download e 

aplicar onde achar melhor. 

 

Veja os modelos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Adesivo para impressão 

 

 

 

 

 
    Selo 300X150 

                                    

                                Selo 200X316 
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Apelações 

Eventuais recursos devem ser 

elaborados com observância 

dos itens constantes no 

formulário (Anexo 1), no prazo 

de dez dias corridos, 

constados a partir da data de 

recebimento do resultado no 

Web App, contados a partir do 

primeiro dia útil seguinte e 

incluído o dia do vencimento, 

e sendo esse dia não útil, 

prorrogar-se-á o prazo para o 

primeiro dia útil seguinte. 

As apelações devem ser 

encaminhadas para o e-mail 

contato@abccert.com.br. 

Todos os recursos que forem 

apresentados serão 

respondidos até o 15º dia útil 

para o e-mail da empresa, 

cadastrado no ato da adesão. 
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Condições gerais 

A adesão da empresa implica 

na aceitação, de forma ampla 

e irrestrita de todas as 

exigências e disposições 

contidas neste regulamento, 

cujo descumprimento inteiro 

ou parcial acarretará a sua 

imediata desqualificação.  

O programa LGPD SIM será 

operacionalizado pela 

comissão organizadora, 

composta por representantes 

da Academia Brisot e ABC 

CERT Certificadora, a quem 

caberá decidir casos omissos, 

sendo suas decisões 

soberanas e irrecorríveis. 

Quaisquer informações que se 

apresentem incompletas ou 

inverídicas prestadas pelas 

empresas participantes 

poderão acarretar a 

desqualificação quanto à 

participação no programa 

LGPD SIM. 
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Este regulamento entrará em 

vigor na data de sua 

divulgação nos sites 

www.abccert.com.br e 

www.lgpdsim.com.br.  

 

 

 

 

01 de setembro de 2021. 
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Conformidade com a LGPD 

As empresas idealizadoras desse 

programa, ABC CERT Certificadora, 

Agência Trampo e Academia Brisot, 

em observância à Lei nº 13.709, de 

14 de agosto de 2018, a qual dispõe 

sobre proteção de dados pessoas, 

tornam públicos aos participantes 

do programa LGPD SIM, 

fornecedores e parceiros, o 

compromisso e adequação com a 

legislação supracitada, com vistas a 

assegurar: 

a) a autodeterminação 

informativa; 

b) a inviolabilidade dos dados 

pessoais e dos dados sensíveis 

tratados; 

c) o respeito à privacidade; 

d) a preservação da intimidade, 

da honra e da imagem; 

e) a não divulgação dos dados 

coletados. 
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Anexo 1 

 
À Comissão Organizadora do programa LGPD SIM. 

 

Eu, ________________________________________________, 

portador(a) do RG nº ______________________(órgão 

expedidor)_____________, inscrito(a) no CPF sob o nº 

__________________________, residente e domiciliado (a) 

em _____________________________________ (endereço 

completo para contato), 

_____________________________________, representante 

da 

_________________________________________________ 

(Nome da empresa conforme consta no CNJ/CNS) 

venho, com base no Regulamento REG ABCC 002 – 2021 

do programa LGPD SIM, apresentar a presente 

APELAÇÃO quanto ao RESULTADO obtido na auditoria 

independente, pelos fatos e fundamentos que passo a 

expor: 

 

I – DOS FATOS: 

 

 

 

 

II – DO EMBASAMENTO: 

 

 

 

 

III – DO PEDIDO: 

 

 

 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

 

 

 

___________________________, ____/____/_______. (local) 

(dia) (mês)(ano) 

 

 

 

_____________________________________________ 

(assinatura) 
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