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Institutos Tempest e Datafolha divulgam pesquisa sobre cibersegurança | 
08/07/2022  

Resultados mostraram que, no ambiente corporativo, as empresas, em 

maioria, têm se preocupado com discussões referentes ao tema. Das 172 

empresas brasileiras que participaram da pesquisa, 51% mencionaram 

que cybersecurity faz parte de seus mapas estratégicos. Destaca-se 

ainda que, o setor financeiro é o que mais investe neste ramo, o que 

encontra justificativa no fato da sensibilidade nos dados que tratam, bem 

como por serem mais afetados por ataques cibernéticos. 

 
Para saber mais, acesse: https://www.tempest.com.br/tempest-lanca-3a-edicao-da-sua-

pesquisa-de-ciberseguranca-em-parceria-com-o-datafolha/ 

____________________________________________________________________________ 

 

STF lança chatbot por whatsapp para atendimento ao público | 06/07/2022   

 

O STF anunciou a criação de um chatbot para atendimento a dúvidas 

pontuais do público, disponibilizando links importantes e portagens já 

existentes nos sites. Esse tipo de tecnologia tem sido utilizado por 

diversos órgãos e empresas. Menciona-se, no entanto, que na hipótese 

de uso desta tecnologia, devem ser adotadas boas práticas, como por 

exemplo, i) dados pessoais (ex. CPF) não devem ser coletados antes do 

atendimento por pessoa física; ii) por se tratar de uma decisão 

automatizada, a solicitação deve ser revisada por uma pessoa natural, caso seja pedido pelo 

titular. 

Link para o chatbot:  https://wa.me/556132173003 

Saiba Mais: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=490132&ori=1 

________________________________________________________________________ 

 

Hackers vendem dados pessoais de mais de 1 bilhão de chineses | 26/05/2022   

https://api.whatsapp.com/send/?phone=556132173003&text&type=phone_number&app_absent=0
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=490132&ori=1
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Hackers colocaram a venda dados pessoais de 1 bilhão de chineses, 

precificando base de dados em 10 bitcoins. Trata-se de um dos maiores 

episódios de vazamento de dados da história. 

 

Para saber mais, acesse: https://www.morningbrew.com/daily/stories/hacker-claims-access-

data-billion-chinese-citizens 

____________________________________________________________________________ 

 

Segundo o TCU, 76% das organizações federais não se adequaram à LGPD | 
23/06/2022  

 

Embora a ANPD já tenha sido constituída e as empresas tenham 

trabalhado no processo de adequação de suas atividades à Lei Geral de 

Proteção de Dados, um levantamento do TCU mostrou que 76% das 

organizações federais ainda não implementarem medidas internas de 

conformidade à LGPD. Neste contexto, é importante observar o 

comportamento da própria ANPD, que neste momento, tem adotado um 

comportamento mais educativo do que repressivo, visando criar, inicialmente, uma cultura de 

proteção de dados no país. No entanto, a notícia é alarmante, pois evidencia-se que órgãos 

públicos, que tratam dados de brasileiros em larga escala, não têm tratado tais informações de 

acordo com parâmetros legais, mesmo em meio a tantos ataques hackers. 

 

Para saber mais, acesse: https://www.otempo.com.br/brasil/tcu-diz-que-76-de-organizacoes-

federais-nao-se-adequaram-a-lgpd-1.2687796 

____________________________________________________________________________ 

 

Você sabe como a ANPD pode ser acionada? | Dica Final 

  

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados possui determinadas 

prerrogativas previstas em lei, dentre elas seu poder fiscalizatório. 

Nestas condições, ela pode: monitorar e orientar empresas/entidades, 

bem como auxiliar na prevenção de incidentes. A ANPD pode atuar de 

ofício, caso deseje fiscalizar empresas ou se for provocada. E esta 

provocação pode se dar por meio eletrônico. Em seu próprio site, a autoridade disponibiliza links 

para titulares que queiram indicar um tratamento inadequado de controlador, para denúncia de 

https://www.otempo.com.br/brasil/tcu-diz-que-76-de-organizacoes-federais-nao-se-adequaram-a-lgpd-1.2687796
https://www.otempo.com.br/brasil/tcu-diz-que-76-de-organizacoes-federais-nao-se-adequaram-a-lgpd-1.2687796
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descumprimento da LGPD em geral ou para comunicação de incidentes, o que geralmente é 

feito pela empresa-vítima:  

 

Caso decida fiscalizar alguma empresa, a ANPD pode realizar auditorias e exercer suas 

atribuições, inclusive aplicar sanções administrativas em caso de comprovado descumprimento 

da LGPD.  

Acesse o site da ANPD e veja mais: https://www.otempo.com.br/brasil/tcu-diz-que-76-de-

organizacoes-federais-nao-se-adequaram-a-lgpd-1.2687796 
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