
DPO Saudável
SAUDE EM CONFORMIDADE

P O R T F Ó L I O

Saúde em conformidade
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É com satisfação que apresentamos a DPO

Saudável, uma consultoria na área de segurança

da informação, proteção e privacidade de dados.

E, de modo muito especial, na adequação à Lei

Geral de Proteção de Dados Pessoais para clínicas

e profissionais da saúde.

A DPO Saudável é resultado da combinação da

experiência e anseios de 5 consultores de

diferentes áreas: tecnologia da informação,

cibersegurança, direito digital, administração e

recursos humanos.

Porque acreditamos na transformação

organizacional eficaz, proativa e o

desenvolvimento pessoal dos colaboradores e

direção, comprometidos no desafio da

adequação.

Fazemos uso de metodologia própria, baseada

em ferramentas, normas, pesquisas,

experiências e compartilhamentos.

Desenvolvemos o

nosso framework de

trabalho com foco e

determinação.
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Proporcionar conformidade à Lei e a satisfação de

nossos clientes representam o impacto de

resultados almejados através de projetos viáveis.

A equipe da DPO Saudável, de fato, ama o que
faz. Nossos consultores têm especializações e
certificações em diversas áreas do conhecimento
humano e, acima de tudo, experiência com
pessoas. Visamos um projeto tranquilo, com o
uso de boas práticas de governança, segurança e
metodologias ágeis.

Saúde em conformidade

Nosso Lema:
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Nossa Missão: Contribuir para

que profissionais da saúde

possam estar adequados às

exigências legais e de

segurança.

Nossa Visão: Ser uma

referência no setor e modelo

de excelência em conformidade

à LGPD.

Evidentemente que não poderíamos concretizar

nossos projetos sem contar com a parceria de

empresas e profissionais que disponibilizam sua

expertise em áreas específicas. Somos gratos aos

nossos parceiros pelos resultados alcançados.

Nossos Valores: Dedicação/Foco, Atitude Crítica,

Empatia, Ética e Compromisso.

Nosso Propósito: Servir profissionais da saúde para

que eles possam servir à sociedade.
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A nossa incessante busca de aperfeiçoamento

encontra eco em vários clientes que acreditam em

nosso Ikigai, nos propósitos da Psicologia Positiva

Organizacional que adotamos internamente e a

evolução constante de nossa base de conhecimento,

aprimorando nossas hard e soft skills.

Incrementando nossas

sintonia e sinergia,

direcionando-as para

compreender o

processo de disrupção

da cultura empresarial

em um mundo:

Queremos te convidar a participar de nossa egrégora.

onde as mudanças são enormes, imprevisíveis e

que acontecem a todo momento.
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Por fim, nosso desejo para você e seu consultório: Ainda que não sejamos super-heróis,

nosso empenho em fazer dar certo é uma

certeza digna da magnitude de um super

poder!

Mantenha o foco no tratamento de seus
pacientes/clientes, deixando, para nós, o
tratamento de dados…



Faça seu contato 

através do site 

dposaudavel.com, 

das redes sociais 

@dposaudavel.oficial 

ou, ainda, pelo 

telefone/WhatsApp 

(51) 98405-6969.


