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RESUMO

A importância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD
13.709/2018) é aumentar a privacidade de dados pessoais da sociedade e
o poder das entidades reguladoras para fiscalizar organizações por meio
de regras claras sobre os processos de coleta, armazenamento e
compartilhamento dessas informações, contribuindo na promoção do
desenvolvimento tecnológico na sociedade e a própria defesa do
consumidor. O presente estudo teve como objetivo analisar as
dificuldades de profissionais de diversos setores em se adequarem à nova
Lei e a necessidade de uma readequação das atividades pertinentes à sua
implementação. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental
relacionadas à privacidade de dados visando a adoção das melhores
práticas na implementação da LGPD. Foi utilizado nesta análise o Método
SADEMON, que possui como base a modelagem matemática de apoio
multicritério aplicada à tomada de decisão, permitindo um estudo
qualitativo e quantitativo. Os resultados obtidos contribuíram na decisão
quanto à importância da implementação da LGPD, ajudando diversas
organizações a se adequarem contornado os óbices encontrados durante
o processo, garantindo os resultados favoráveis ao negócio. Concluiu-se
que a aplicação da ferramenta influencia significativamente na tomada de
decisões, considerando como base a identificação do perfil organizacional.
Por conseguinte, a partir do mapeamento do problema, observou-se a
contribuição na adequação por parte dos colaboradores em todos os
níveis organizacionais.
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