
Governança Contratual

Framework para Gestão de Contratos



Quem Somos

A Castro Alves advocacia atua desde 2004, oferecendo consultoria
jurídica e de proteção de dados com expertise:

• No âmbito do Direito Empresarial: Negócios, Compliance,
Governança Corporativa, Holdings Patrimoniais Familiares e
Gestão de Contratos.

• No âmbito do Direito Digital: Cibersegurança Digital e
Implementação da ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27701. A partir de
2018 desenvolveu um Framework específico para a
adequação das empresas frente a Lei Geral de Proteção de
Dados, Lei 13.709/2018.



• By Pact é um Framework de Gestão de Contratos Corporativos
que permite o acompanhamento de todo o ciclo de vida das
Informações até que sejam transformadas em Ativos valiosos de
Inteligência!

• Enxergar os processos pelo viés tecnológico aumenta a proteção
da Organização, otimiza controles de processos e aperfeiçoa a
entrega da Informação aos Gestores do negócio!

• A gestão contratual deve ser controlada a partir dos Canais de
entrada de Informações da empresa, permitindo classificar os
níveis de confidencialidade e compartilhamento de dados, avaliar
a modelagem padrão da célula jurídica, acompanhar o processo
singular do andamento contratual em cada área do negócio,
prevenir riscos operacionais e executivos frente a legislação,
descomplicar a Compliance através do prisma de tecnologia, e
inserir mecanismos eficientes de controle do ciclo de vida destes
pactos.

O Que é o By Pact



O Velho jeito de enxergar a Gestão 
Contratual de sempre

• As organizações precisam se
adequar ao processo de
transformação Digital, e
introduzir o conceito de
Privacy by Design – Criando
modelos de Gestão baseados
em informação Qualificada!

PARTES INTERESSADAS

OBJETO DO CONTRATO

VIGÊNCIA E CRONOGRAMA

RESPONSÁVEIS LEGAIS

VALORES E FORMAS DE PAGTO

RESPONSABILIDADES

NÍVEIS DE SERVIÇO

DIREITOS E OBRIGAÇÕES



Privacy by Design  – A nova maneira de Gerenciar Contratos 
Corporativos através da Transformação Digital
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• Canais de informação

• Classificação da informação

• Modelagem e padrões ISO

• Workflow dos contratos

• Análise de riscos

• Compliance contratual

• CLM Sistema

GESTÃO CONTROLE PROTEÇÃO PSC
Política de Segurança Contratual



Canais de informação
POLÍTICA DE SEGURANÇA CONTRATUAL

Mapeamento dos caminhos por onde entram informações 
dentro da Organização e a preparação para a coleta de 
evidências:

Data Mapping de Dados Sensíveis

• Centrais de relacionamento – Mapeamento dos fluxos 
automatizados de comunicação e resposta aos consumidores 
com base na LGPD;

• E-mails e Aplicativos de comunicação  – Controle da 
Informação e gerenciamento das políticas de privacidade;

• Trilhas de auditoria – Coleta de evidências e salvaguarda de 
informações sensíveis .

• Redes sociais – Proteção das mídias digitais e veículos de 
conversão (Leads/Prospects).

Data 
Mapping
Análise dos canais de entrada de 
Informações



Classificação da informação
POLÍTICA DE SEGURANÇA CONTRATUAL

Controles das áreas de Tecnologia e respostas a Incidentes 
envolvendo Ciberataques diretos em informações dos tipos:

• Confidenciais – Informações que devem ser consideradas 

vitais para a organização;

• Restritas – Informações que possuem alta relevância para 
setores chave do negócio;

• Privadas – Informações que devem ser disponibilizadas apenas 
a grupos específicos e sob controle;

• Locais – Informações de menor impacto mas de alta 
relevância;

• Públicas – Informações inseridas sem controle podem tornar-
se um problema. CID

Confidencialidade | Integridade | 
Disponibilidade



Modelagem e padrões ISO
POLÍTICA DE SEGURANÇA CONTRATUAL

Quando a empresa já possui um modelo de gestão 
contratual padronizado.

• Análise de conformidades – A política de Segurança

contratual deve ser estendida através das políticas de
segurança da Informação Internas e da mesma forma, aos
acordos de Privacidade específicos da Organização.

• Com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, a
Organização precisa comunicar as suas intenções e deter a
capacidade de comprovar o modo de tratamento de
informações entre todas as partes; afinal a responsabilidade
Solidária é total entre Controladores e Operadores de dados.

ISO/IEC 27701
Extensão de Privacidade



Workflow dos contratos
POLÍTICA DE SEGURANÇA CONTRATUAL

O mapeamento da hierarquia de aprovações – Esta etapa
merece a devida atenção, pois quando o fluxo de
autorizações é desenhado corretamente, desburocratiza o
andamento do negócio e facilita a rastreabilidade dos atos
durante todo o andamento contratual.

Quando a Organização possui um grande fluxo de contratos
e (ou) aprovações segmentadas por diferentes setores, é
necessário possuir mecanismos que validem o processo e
sejam escalonados de maneira confortável para a alta
gestão.

O desenho do controle de aprovações otimiza os processos
de “entregas” de todas as equipes do empreendimento. Processos

Timeline contratual segmentada



Análise de riscos
POLÍTICA DE SEGURANÇA CONTRATUAL

A declaração de aplicabilidade da ISO/IEC 27001 e 27701: -
Trata-se da avaliação dos requisitos de segurança e
conformidade mandatórios da norma máxima em segurança
da Informação; através de técnicas específicas de avaliação
em cada segmento do negócio, viabiliza-se um relatório
pormenorizado das deficiências e controles necessários para
corrigir os pontos fracos de cada célula; controles estes
baseados no Anexo A da ISO/IEC 27701, com vistas à
extensão da ISO/IEC| 27701 – Privacidade e tratamento de
dados identificáveis. Gaps

Avaliação de Segurança da
Informação e resposta a Incidentes



Compliance contratual
POLÍTICA DE SEGURANÇA CONTRATUAL

• Atendimento aos requisitos da organização e a
transformação Digital. – Trata-se de criar um mapeamento
de informações eficiente e gerir processos segmentados
de tratamento.

• Cabe aos gestores contratuais deter a capacidade de
olhar as tendências do mercado e criar mecanismos que
não engessem o negócio, e ao mesmo tempo
transformem obrigações em poder econômico. Ex: LGPD |
Canais de negociações extrajudiciais ,etc.

Conformidade
Obrigações x Poder Econômico



CLM Sistema
POLÍTICA DE SEGURANÇA CONTRATUAL

Control Lifecycle Manager

Sistema de Controle de Contratos: Após a informação ter
recebido o tratamento adequado por todas as células do
negócio, ter sido devidamente classificada e ter recebido os
mecanismos adequados de proteção e salvaguarda de
evidências, a introdução de um sistema de gestão de
contratos em modelo “Cloud Computer”, que permita o
acesso e/ou a assinatura com validade legal a partir de
qualquer dispositivo informático faz todo o sentido!

A alta gestão merece ter a certeza sobre o tratamento e a
validade das informações que serão disponibilizadas e, da
mesma forma, possuir a capacidade de promover o
andamento executivo dos pactos a partir de qualquer lugar!

Gestão da 
Informação
Controle do ciclo de vida contratual



Márcio Castro Alves
Advogado - OAB/RS 55.227

MBA em governança Corporativa
Especialista em Direito dos Contratos e 

Responsabilidade Civil

Áreas:

Especialista em Direito Empresarial
Especialista em Compliance Corporativa 

Especialista em Gestão de Contratos
Especialista em Direito Tributário

Exin PDPF – Privacy Data Protection Foundation
Exin PDPE – Privacy Data Protection Essentials

(51 98580 5003

Mauricio Castro Alves
ISO 27001 Sênior Lead Implementer

Especialista em Segurança da Informação
Perito em Forense Computacional

Gestor de Tecnologia

Áreas:

Cibersegurança e Compliance Digital
PECB - ISO/IEC 27001 Sênior Lead Implementer

Exin DPO – Data Protection Officer
Exin PDPP – Privacy Data Protection Practitioner

Exin PDPF – Privacy Data Protection Foundation
Exin PDPE – Privacy Data Protection Essentials

Exin ISFS – ISO\IEC 27001 – Information Security Foundation 

EspecialistasNosso Time de Especialistas



Cases de Sucesso

YEAH! 
Entretenimento

Mapesul
Empreendimentos 

Imobiliários

UNITS Brasil 
Indústria Química



www.castroalvesadv.com.br

castroalvesadv

(51) 998138-1742
castroalves@gmail.com

Transformando obrigações
em Poder Econômico!

http://www.castroalvesadv.com.br/

