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AGENDA

✔ A LGPDp

✔ Como está o tratamento de dados pessoais hoje?

✔ Qual a motivação da sua empresa para a LGPDp?

✔ Por onde começar?

✔ As quatro áreas e os cuidados com elas

✔ Agora esta tudo pronto?

✔ Conclusão 
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A LGPDp
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A LGPDp

✔ A Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, é conhecida como Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais – LGPDp. Ela dispõe sobre a proteção de dados

pessoais e altera o Marco Civil da Internet

✔ Com as alterações realizadas pela Medida Provisória n. 869, a LGPDp entrará em 
vigor a partir de 15 de agosto de 2020
✔ Parece longe mas está logo ali….
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A LGPDp

✔ A LGPDp impactará praticamente todos os setores da economia brasileira, das 
pequenas, medias e grandes empresas
✔ Inclui empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em 

regime de concorrência

✔ Tratamento de dados: 
✔ Toda operação que utiliza informações pessoais, incluindo a coleta, 

classificação, reprodução, transmissão e armazenamento
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A LGPDp

✔ Dados Pessoais
✔ Dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, 

filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, 
dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 
vinculado a uma pessoa natural
✔ O perfil comportamental poderá ser considerado dado pessoal, desde que a 

pessoa natural (pessoa física) seja identificada
✔ A simples operação de armazenar os dados pessoais de clientes como

(nome, CPF, e-mail etc) é considerada tratamento para fins da LGPDp
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A LGPDp

✔ Dados anonimizados
✔ São dados relativos aos titulares que não possam ser identificados, 

considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião 
de seu tratamento

✔ Não serão considerados dados pessoais para os fins da LGPDp

✔ Dados pseudo anonimizados
✔ permitem a associação a um indivíduo a partir de informações mantidas pelo 

controlador em ambiente separado e seguro
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A LGPDp
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Como está o 
tratamento dos 
dados pessoais hoje?
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Nossos dados estão por ai… mas
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Nossos dados estão por ai… mas
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Nossos dados estão por ai… mas
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Qual a motivação da 
sua empresa para a 
LGPDp? 
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Qual a motivação da sua empresa para a 
LGPDp? 

✔ Evitar multas?
✔ Até 2% do faturamento do seu último exercício, excluídos os tributos (pode 

chegar a R$ 50.000.000,00)



17

Qual a motivação da sua empresa para a 
LGPDp? 

✔ Evitar multas?
✔ Até 2% do faturamento do seu último exercício, excluídos os tributos (pode 

chegar a R$ 50.000.000,00)

✔ Extorsão?



18

Qual a motivação da sua empresa para a 
LGPDp? 

✔ Evitar multas?
✔ Até 2% do faturamento do seu último exercício, excluídos os tributos (pode 

chegar a R$ 50.000.000,00)

✔ Extorsão?

✔ Oportunidade de negócios
✔ Para aqueles que estão compliance com a LGPDp
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Por onde começar?
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Por onde começar?

✔ Como está sua estratégia de TIC?
✔ Mapeamento estratégico da TI alinhado ao mapeamento estratégico da 

empresa 

✔ Como está seu plano de Segurança de Informação?
✔ Normas e procedimento
✔ Existe uma política de revisão periódica?

✔ Como está seu mapa de riscos operacionais e estratégicos de TIC?

✔ Como está seu plano de continuidade de negócio?
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Por onde começar?

✔ Pessoal
✔ Controlador

✔ A lei define como controlador a “pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados 
pessoais”

✔ Encarregado
✔ Figura que faz a intermediação entre o controlador, o titular e a ANPD
✔ Também chamado de DPO (Data Protection Officer)
✔ Pessoa física ou jurídica é indicada por quem está recolhendo os dados
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As quatro áreas



23

Quatro áreas

✔ Em relação a LGPDp precisamos adequar as quatro áreas da empresa:
✔ Os endpoints
✔ A infra estrutura interna
✔ Os servidores
✔ A rede externa
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Endpoints
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Endpoints

✔ Algumas tecnologias nos ajudam:
✔ DLP (Data Loss Prevention) 

✔  Monitorar e bloquear o compartilhamento de arquivos, realizar o controle de 
impressão e ter total rastreabilidade dos arquivos

✔ MDM (Mobile Device Management)
✔ Smartphone com dados corporativos, informações corporativas segregadas 

dos dados pessoais, wipe remoto
✔ Bloqueio de USB 
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Endpoints

✔ Algumas tecnologias nos ajudam:
✔ Criptografia de Disco

✔ Mitigar o risco de quando há uma perda/roubo de equipamento como 
notebook

✔ Filtro de conteúdo local (proxy) 
✔ Visa garantir que todo tráfego dos usuários passe por uma solução de filtro 

de conteúdo corporativa
✔ Antivírus

✔ Protegem os equipamentos de diversos malwares 
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Infra estrutura
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Infra estrutura

✔ Algumas tecnologias nos ajudam:
✔ Segregação de rede

✔ Pensando na LGPDp podemos imaginar que agora teremos a rede PCI e rede 
de dados pessoais

✔ Ambiente de Desenvolvimento, Homologação, Produção, PCI, Dados 
Pessoais, Dados Pessoais Sensíveis

✔ Honeypot 
✔ Identificação da existência de vetores de ataques interno 
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Infra estrutura

✔ Algumas tecnologias nos ajudam:
✔ Cofre de Senhas

✔ Evita senhas anotadas em postits, bloco de notas e planilhas
✔ Motivo de város incidentes de segurança reportados
✔ Importante ter um plano de emergência para acionamento em caso de 

indisponibilidade do cofre
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Infra estrutura

✔ Algumas tecnologias nos ajudam:
✔ IAM (Identity Access Management)

✔ Normalmente temos problemas em auditorias devido ao não desligamento 
de um usuário, a não revisão de acesso, a criação de forma errada, etc

✔ IPS (Intrusion Prevention System) 
✔ Mesmo sendo rede interna pouco se tem visibilidade das ações que estão 

sendo executadas
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Infra estrutura

✔ Algumas tecnologias nos ajudam:
✔ Network APT (Advanced Persistent Threat)

✔ As soluções de APT dentro da rede visa identificar possíveis comunicações 
que os ativos internos estão realizando para ambientes externos como 
command-and-control (C&C) provenientes de infecções do ambiente interno

✔ Scan de vulnerabilidades interno
✔ Importante ter o controle das vulnerabilidades do ambiente interno
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Infra estrutura

✔ Algumas tecnologias nos ajudam:
✔ Proxy para servidores

✔ Em diversas empresas é possível identificar servidores com acesso full à 
internet expondo assim toda o ambiente produtivo

✔ Monitoração de Disponibilidade
✔ Para acompanhar de perto a performance dos ativos de seu ambiente
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Servidores
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Servidores

✔ Algumas tecnologias nos ajudam:
✔ Antivírus

✔ Protegem os servidores de malwares, que tem como objetivo realizar 
algumas ações, como: corromper arquivos, criptografar os dados, sequestrar 
dados, entre outros

✔ Virtual Patch
✔ Aplicação de atualizações podem gerar grandes impactos no ambiente
✔ Atualizações de segurança demoram para serem implantadas
✔ Soluções de HIPS (Host Intrusion Prevention System) 
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Servidores

✔ Algumas tecnologias nos ajudam:
✔ FIN (File Integrity Monitor): 

✔ Permite a monitoração da integridade de arquivos críticos dentro dos 
servidores

✔ Proteção em Banco de Dados 
✔ DAM (Data Activity Monitor): permitel realizar o monitoramento online, 

detectar e proteger os acessos e as consultas aos bancos de dados
✔ Criptografia dos dados: Para realizar a criptografia dos dados salvos
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Rede externa
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Rede externa

✔ Algumas tecnologias nos ajudam:
✔ Firewall de Borda e IPS (Intrusion Prevention System)

✔ Soluções básicas que podem delimitar a DMZ como o Firewall 
✔ Respostas a ataques de forma automatizadas por meio do IPS

✔ WAF (Web Application Firewall): 
✔ Solução para detecção e respostas a ataque na camada de aplicação que 

normalmente soluções de IPS e anti-DDoS não conseguem bloquear
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Rede externa

✔ Algumas tecnologias nos ajudam:
✔ CASB (Cloud Access Security Broker): 

✔ Monitorara todo tráfego que está saindo para as nuvens e tomar ações de 
bloqueio em caso de vazamentos de arquivos com classificações não 
permitidas

✔ Anti-Spam 
✔ DLP de e-mail 

✔ Monitora, detecta e bloqueia possíveis vazamentos de informações 
classificadas através do e-mail 
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Rede externa

✔ Algumas tecnologias nos ajudam:
✔ OTP (one-time password)

✔ Duplo fator de autenticação para consumo de serviços internos como VPN 
Client-to-Site

✔ Scan Externo / Pentest
✔ Honeypot

✔ Cria ativos fake a fim de entender formas de ataques para prevenção do 
ambiente
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UFA !

Agora esta tudo 
pronto?
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Quase… 

✔ Seus fornecedores e parceiros estão alinhados à LGPDp?
✔ Quem certificou seus fornecedores e parceiros?

✔ Eles devem ter o mesmo nível de certificação que o seu 
✔ Se eles tem acesso a informações pessoais de seus clientes e usuários

✔ Vazamento de dados a partir de parceiros é uma das formas mais comuns que 
temos visto atualmente
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Conclusão
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Obrigado

Contato:
gilbertosudretecnologia

gilbertosudre

gilbertosudre

gilberto@sudre.com.br
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