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A linguagem dos quadrinhos pode ajudar a traduzir para todos os públicos a 
relevância da proteção dos dados. 

Mauricio de Souza Produções
lança História em Quadrinhos
a respeito da Proteção de Dados Pessoais

Foi publicado no blog do Google 
Brasil, no dia 29 de novembro 
passado (2022), a parceria entre a 
Google e a Maurício de Sousa 
Produções para o lançamento de uma 
edição especial da Turma da Mônica a 
respeito da Proteção de Dados 
Pessoais.

O lançamento de Turma da Mônica 
em: Proteção de Dados Pessoais não é 
recente, mas sua divulgação deve ser 
potencializada ao longo deste ano 
(2023) com a distribuição dirigida 
para instituições e entidades que 
lidam especialmente com esse
tema.

Embora a iniciativa seja voltada 
esteticamente ao público 
infantojuvenil, seu conteúdo
é um chamado de atenção
para todas as idades. Afinal,
muitas pessoas ainda não se
deram conta de como seus
dados são tratados, de
como e com quem foram
compartilhados e quais as
possíveis consequências
desses tratamentos.
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Por Matheus Koseki
do hub de Corporativo, para a Área de 
compliance em Proteção de Dados 
Pessoais e Cibersegurança.

Nossas publicações 
têm o objetivo de 
comunicar a 
perspectiva legal dos 
acontecimentos e 
prover contexto aos 
fatos jurídicos mais 
relevantes que podem 
influenciar 
companhias e 
organizações. Casos 
em concreto 
demandam atenção 
técnica personalizada 
sobre os fatos, e devem 
obter assessoria 
jurídica sob medida 
antes da adoção de 
qualquer providência 
legal ou paralegal. Se 
você, sua empresa ou o 
conselho de acionistas 
de sua organização 
precisam de 
aconselhamento, entre 
em contato com o 
advogado de sua 
confiança.

E por outro lado, da parte das 
empresas, uma fatia considerável em, 
praticamente, todos os Setores 
Econômicos ainda não se atentou 
para as novas obrigações legais que a 
Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais impõe às suas operações.

Na história, a Mônica atende uma 
estranha ligação telefônica e leva o 
dispositivo até sua mãe, que se 
espanta com a precisão das 
informações que um desconhecido 
tem a respeito de sua identidade e 
preferências de consumo.

Esse evento é apenas o início de uma 
curiosa aventura da «menina mais 
corajosa da turma» a respeito do seu 
direito à privacidade e de como 
navegar pela internet de maneira 
segura, numa jornada de 
conhecimento muito divertida.

O «gibi» digital está disponível no site 
da Turma da Mônica (UOL) e sua 
distribuição é gratuita.
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