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Diagnóstico de maturidade e avaliação de riscos de 

Segurança da Informação e Tecnologia da Informação com 
vista para a LGPD. 

 
 
A. Descrição. 
 
Para o trabalho de diagnóstico é importante conhecer como encontram-se a 
governança de tecnologia e segurança da informação, para tal o trabalho irá focar 
em como a organização controla, dirige e monitora pessoas, processos e 
tecnologias, e como se encontra alinhada aos objetivos de negócio da 
organização. 
 
Será avaliado a existência de processos e controles, bem como as 
documentações, registros e evidências que atestem a eficiência e eficácia frente 
a possíveis auditorias. 
 
A abordagem se valerá de um modelo baseado na ISO 27001 e CobIT para 
entender como a gestão da segurança e da TI estão aderentes as necessidades 
da organização, aptas aos desafios de regulamentações, incluindo a existência 
de um modelo de gestão baseado no SGPD - Sistema de Gestão de Proteção de 
Dados, previsto como medidas técnicas e organizacionais/administrativas para 
atender a Lei 13.709/2018 (LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados) e apresentar 
um score com o nível de maturidade atual e principais gaps.  
 
O trabalho será executado, observando a metodologia dos diagramas contidos 
nos Anexos I e II ao final do documento. 
 
A visão final do projeto será entregar um projeto que possa atender aos 
requerimentos da LGPD e alterações, atendendo os artigos no Anexo III. 
 
Para parte de gestão será avaliada políticas, normas e procedimentos, além de 
processos de comunicação, treinamento e capacitação das equipes responsáveis 
por TI e SI e como aspectos de uso de tecnologia e práticas de segurança é 
transmitida os usuários em geral. 
 
Será avaliada também topologia da rede, camadas de segurança da informação, 
processos de gestão de mudança, controle de acessos, inventário de softwares e 
sistemas, tecnologias disponíveis, plano de contingência, processos de gestão de 
serviços de TI e incidentes, gestão de terceiros de TI, avaliação de acessos 
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privilegiados, eficiência do uso de ferramentas e softwares disponíveis, avaliação 
de Capacity Plan para processamento atual e escalabilidade, uso de legados, 
capacidade de integração e mobilidade frente as tecnologias mais usuais, 
operações de ferramentas não suportadas pela TI (possível Shadow IT), processo 
de classificação da informação e gestão orçamentária. 
 
 
O foco do trabalho é oferecer uma visão sistêmica e adequada da segurança e 
tecnologia que mitigue riscos frente a possíveis divulgações ou processamento 
de dados errados, vazamento ou violação de informação, e descumprimento de 
prazos e obrigações regulatórias. 
 
Será realizado uma avaliação de Compliance com os modelos formalizados pela 
organização e verificar a aderência as regulamentações aplicáveis para buscar 
apontar melhorias e possíveis oportunidades de otimização de recursos. 
 
O trabalho também irá apresentar uma avaliação dos principais riscos e linhas de 
priorização para possíveis adequações e investimentos, servindo como material 
base para melhor tomada de decisão. 
 
Algumas das etapas mais importantes do nosso trabalho, consiste em identificar 
a forma mais rápida de se adequar la LGPD, e atender a totalidade dos artigos 
dela, são : 
 

A) Elaboração DPIA para atender artigo 5: 
 
Artigo 5 Inciso XVII - relatório de impacto à proteção de dados pessoais: 
documentação do controlador que contém a descrição dos processos de 
tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos 
direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de 
mitigação de risco; 
 

B) Anonimização dos dados para atender artigo 12: 
 
Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins 
desta Lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for 
revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços 
razoáveis, puder ser revertido. 
 

C) Proteção e auditoria dis dados para atender artigos 18,37,46. 
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A. Escopo, 
 
1. Nível Governança 
1.1. Missão, Visão e Valor 
1.2. Manual de Conduta 
1.3. Termos de responsabilidade 
1.4. Mapa Estratégico 
1.5. Organograma 
1.6. Plano Diretor de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação 
1.7. Políticas de Segurança da Informação 
1.8. Normas e procedimentos de uso de recursos tecnológicos 
1.9. Processos relativos aos serviços de TI 
1.10. Relatórios de Gestão de Mudança 
1.11. Contratos de Terceiros de TI/SI 
1.12. Relatório e/ou planos de gestão orçamentária de TI 
 
2. Nível Gestão Técnica. 
1.13. Inventário de hardware e software 
1.14. Mapeamento de sistemas 
1.15. Mapa de classificação de dados. 
1.16. Layout e topologia da rede (infraestrutura) 
1.17. Diagrama de camadas de segurança (Firewall, IDS/IPS, Antivírus, etc) 
1.18. Arquitetura de dados 
1.19. Gestão de vulnerabilidades / gerenciamento de atualização (Patchs) 
1.20. Plano de Contingência / Recuperação de Desastre 
1.21. Inventário de contas privilegiadas/contas de serviços 
  
3. Nível Operacional. 
1.22. Banco de dados. (DAM, WAF, etc) 
 Consentimento dos Dados Existentes. 
1.23. File Server. (Auditoria, DLP, etc) 
1.24. Gestão de contas e perfis (IAM, AD, TACAS, LDAP, etc) 
1.25. Manutenção de políticas de acesso e segregação (Policies, regras de 
firewall, AntiSpam, tráfego de e-mail e navegação internet) 
1.26. Hardening de dispositivos. 
1.27.  Gestão de Endpoints. 
 
 
4. Nível Auditoria. 
1.28. Registro de logs (SIEM) 
1.29. Ferramentas de monitoramento 
1.30. Relatórios de gestão de incidentes 
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1.31. Relatório de testes/avaliações de segurança e follow-up. 
1.32. Demais evidências (de acordo com as tecnologias envolvidas). 
1.33.  Vazamentos. (BDS, etc.) 
 
Observação: Para cobertura do escopo a execução dos trabalhos será realizado 
por meio de Walkthrough/Entrevistas, além de análises de documentos e demais 
evidências disponíveis. 
  
Anexo I 
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Anexo II 
Artigos que nosso escopo de trabalho consegue atender. 
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