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1 RESUMO EXECUTIVO. 

A PGIDB e uma integradora de soluções de Tecnologia de Informação, com divisões 

em Cibersegurança,  

1.1 OBJETIVOS. 

Atender da forma mais adequada ao cumprimento da LEI, logo dos relatórios 
legais dos advisors jurídicos, as camadas que tínhamos que atender são: 

 

Efetuamos a implantação do nosso projeto no caminho de atender a Norma ISO 27001 
como base para LGPD, e todos os artigos que requeiram implantação de ferramentas 

de TI, seja para infraestrutura ou para CiberSegurança. 
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1.2 ARTIGOS ATENDIDOS NA LGPD. 

Em cumprimento do Artigo 5,  efetuamos processos de governança de dados, num 

processo chamado DPIA. 

• Ferramentas de Mapeamento de rede.  
• Ferramentas de Discovery de dados estruturados. 

• Ferramentas de Discovery de dados não estruturados. 

• Ferramentas de Discovery aplicações departamentais. 

Em cumprimento do artigos 12, efetuamos anonimização dos dados em todas as 

camadas, sejam dados estruturados ou não estruturados. 

• Ferramenta de Anonimização. 

Em cumprimento dos artigos, Art.18, 37, 38, 41, 46, 48, 50  para proteção de dados, 

consentimento, auditoria,  pericia forense usamos ferramentas como 

• DAM. 

• DLP. 
• Gerenciamento de Arquivos. 

• IAM. 

• WAF, para aplicações WEB. 

• SIEM. 
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Em cumprimento do artigo 48 e 50 usamos ferramenta de perícia forense e relatórios 
de situação em caso de vazamento de informações, relatórios que podem ser 

apresentados pelo DPO ao MP ou ANPD. 

Preparamos planos de resposta a incidentes e remediação, assim como demostramos 

o comprometimento do nossos clientes a adotar processos. 

1.3 NECESSIDADES e REQUERIMENTOS. 

Com clientes operando a nível global, a empresa precisava aderir de forma tangível e 

organizada aos padrões de  

• GDPR. Norma Europeia de Proteção de Dados. 

• LGPD.  Norma Brasileira de Proteção de Dados 

• CCPA.  Norma Americana de Proteção de Dados. 

1.4 INFRA-ESTRUTURA DADOS. 

Cliente operando com múltiplos ambientes: 

 Bancos de Dados. 

▪ Sap Hanna 
▪ Oracle 

▪ MSSQL 

Comunicações Unificados.  

• MS Office 365 

• Call Manager 

 Firewall NG 

FileServer  

• Windows 

 Redes 

• Wireless 

• Lan Local 

• SDWaN 
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2 PROJETO 

Nosso projeto envolveu atividades em certas camadas, na sua maioria Infra-Estrutura 

e Camadas de SO. 

2.1 Governança de Dados. 

Avaliamos a existência de processos e controles, bem como as documentações, 
registros e evidências que atestem a eficiência e eficácia frente a possíveis 
auditorias. 

Trabalhamos em  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.  

Passos que foram executados 

• DPIA. 

• Gestão sobre campos e dados baseados em: 

o  
• Auditoria de Dados Estruturados. 

• Auditoria de Sistemas. 
o Avaliação de Usuários. 
o Avaliação de Acessos. 

• Auditoria de Sistemas Legados. 
o Discovery na rede. 
o Avaliação de Usuários. 
o Avaliação de Acessos. 
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2.2 Camada Dados. 

Na camada de dados, além dos procedimentos citados,  implantamos 

anonimização de dados para cumprir com o artigo XII.  

Adotamos medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger 
os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou 
ilícitas de destruição, perda, alteração,  

Atendemos  o artigo  46 que diz “Os agentes de tratamento devem adotar 

medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados 
pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de 
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento 
inadequado ou ilícito.” 

Atendemos  o artigo  18  que diz  nos seus índices 

• VI - eliminação dos dados pessoais ... 

• IX - revogação do consentimento. 

Trabalhamos nos processo de: 

• Auditoria a Duplicidade. 

• Auditoria a Acessos DBA.  

• Auditoria Acessos Usuários.  
• Discovery de Dados Estruturados e Não Estruturados. 

• Inventario e Coleta de Dados.  (RAT). 

• DPIA 

2.3 Camada Ativos IP. 

• Testes de vulnerabilidade  em todos os ativos IP. 

• Testes de Invasão e Pentest em todos as aplicações e hosts residentes. 

• Implantação de 802.1X para evitar acessos não autorizados, em todos os ativos 
de Rede. 

• Implantação de Politicas de Firewall por porta, e não global, restringindo ação 
de possíveis ataques. 

• Implantação de solução de logs inteligentes. (Securonix). 

• Para as soluções na nuvem foi necessário CASB. 
• Revisão de Segmentação por VLAN tendo os ativos em uma mesma VLAN é 

possível aplicar as segmentações por contextos de serviços ou até mesmo, 
ambiente de Desenvolvimento, Homologação, Produção, PCI, Dados Pessoais, 

Dados Pessoais Sensíveis. 
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2.4 Camada FileServer. 

Atendemos  o artigo  46 que diz “Os agentes de tratamento devem adotar 

medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados 
pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de 
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento 
inadequado ou ilícito.” 

Atendemos  o artigo  18  que diz  nos seus índices 

• VI - eliminação dos dados pessoais ... 

• IX - revogação do consentimento. 

Os processos nessa camada foram : 

• Instalação de Solução (YYYYYYY) para controle de  
o Leitura. 

o Escritura. 
o Acesso. 

o Auditoria. 

• Instalação de Solução para Criptografia e Atomização dos Dados. (Compliance 
Art12). (XXXXXX). 

• Instalação de Solução de DLP, para verificar entre outros pontos: 
o Impressões Digitais Usuários. 

o Reconhecimento Ótico de caráteres. 

• Instalação de solução de cofre de senhas. (XXXXXX) 

2.5 Camada BD. 

• Instalação de Solução para controle de acessos e direitos nos BD. (XXXXXXX). 

• Instalação de Solução para monitoramento e firewall de aplicações. 
(XXXXXXXX). 

• Instalação de Solução para Criptografia e Atomização dos Dados. (Compliance 

Art12). (XXXXXX). 

 

2.6 Camada Infraestrutura. 

• Instalação de Solução para controle de EndPoints, (XXXXXXX XXX) prevenção 
de vazamento por: 

o Dispositivos USB. 

o Dispositivos Externos. 
o Proxy Externos. 

• Customização de Soluções para  
o WebFilter. Prevenção de navegação em sites de exposição. 

o Firewall NG. Validação de Regras e Politicas ponto a ponto, para 
diminuição do risco de sniffing. 
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o Firewall NG.  Instalação de camada de serviços para monitorar o 
Trafego Externo dos links. 

▪ MPLS. 

▪ Internet. 
• Customização de 801.1x na rede para. 

o Ativos de Rede Usuários. 
o Ativos de Rede Wireless. 

o Clientes Wireless. 

2.7 Camada Cloud. 

• Instalação de ferramentas para monitorar  informação no Azure. 

• Instalação de Solução para controle e monitoramento das informações no 

Office 365. 

• Instalação de solução para auditar, monitorar OneDrive.  

 

2.8 Escopo Final. 

Trabalhando com nossos parceiros de forma ostensiva, logramos entregar um projeto 

compliance: 

 

 


