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Segurança da Informação

Conversas confidenciaisDescarte de um relatório físico

“É a proteção contra qualquer tipo de
ameaça a informação de uma organização
(de qualquer natureza, ramo ou tamanho),
garantindo, assim, a continuidade dos
negócios e operações, diminuindo
possíveis prejuízos e perdas e, ainda,
maximizando retornos sobre
investimentos”

A segurança da informação tem como propósito proteger as 
informações registradas, sem importar onde estejam situadas: impressas 

em papel, nos discos rígidos dos computadores o até mesmo na 
memória das pessoas que as conhecem. 



Segurança da Informação não é um 
Obje4vo...

...É apenas um meio para garan4r 
que os obje4vos de negócio sejam 
a4ngidos.

Confidencialidade

Integridade Disponibilidade

Informação



Objetivo da Segurança da Informação

É o conhecimento ou dado 
que tem valor para uma 

organização.

Ativo de informação

São todos os aplicativos, 
serviços, ativos de 

tecnologias da informação 
ou outros componentes que 
permitem a administração 

da mesma.

Sistemas de informação

Confidencialidade

garante que as informações 
sejam acessíveis somente 
por pessoas, entidades ou 

processos autorizados

Integridade

garante que os dados sejam 
precisos e confiáveis. 

Protege a informação de 
sofrer alterações não 

autorizadas

garante que as informações 
sejam acessíveis somente 
por pessoas, entidades ou 

processos autorizados

Disponibilidade

Pilares

Pessoas Processos Tecnologia

Proteger



PRIVACY AND SECURITY BY DESIGN, PROTECTED BY DEFAULT
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3.1.4– Proteção de dados by default /design  7 Princípios 

1) Proativo e não reativo: proteção antes do fato e não depois.

2) Proteção como configuração padrão: O usuário não precisa agir.

3) Proteção incorporada ao design: Respeita a performance.

4) Funcionalidade completa: Teoria dos Jogos.

5) Segurança fim a fim: Proteção total.

6) Visibilidade e transparência: Confie, mas verifique.

7) Respeito pela privacidade do usuário: Foco e empatia.

1.2.1 Importância da proteção de dados para à organização

1.2. PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DE DADOS

7 princípios



PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS NO BRASIL

Antes da LGPD já contávamos com leis e normativos 
que abordavam a proteção de dados, mas não de 
forma tão abrangente.


• Marco Civil da Internet


• Código de Defesa do consumidor


• Cadastro positivo


• Lei de acesso à informação


• Regulações setoriais, BACEN, CVM e ANVISA
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2.Gerenciando e Organizando a proteção de Dados

FASE 1

Preparação

2 Coletar leis de privacidade – Harmonização das leis  

Etapas

Antes da LGPD, o
Brasil já contava com
quase 50 leis
setoriais que
abordavam a
proteção de dados
pessoais, mas não de
forma tão
abrangente.

Regulações
setoriais,

BACEN,
CVM,
ANVISA

LGPD

Código de
Defesa do

Consumidor,
Lei do

Cadastro
Positivo

Decretos
Federais

GDPR

Marco Civil
da Internet

Lei de
Acesso à

Informação
(LAI)



Principais Objetivos 

• Proteção à privacidade 

• Transparência 

• Fomento do desenvolvimento 

• Padronização de normas 

• Segurança jurídica 

• Favorecimento à concorrência

LGPD
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
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Exercícios Práticos

• 1- Análise de um cenário, sendo você o DPO(Data protection Officer) responsável pelo gerenciamento
dos processos ligados a proteção de dados pessoais.

• Atividade individual

• O trabalho deve ser enviado até 20 dias após o curso, para avaliação e recebimento do certificado de
conclusão.

• Enviar para o e-mail: exercicios@adaptnow.com.br

Controlador DPO ProcessadorTitular dos Dados
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Exercícios Práticos

• 1- Análise de um cenário, sendo você o DPO(Data protection Officer) responsável pelo gerenciamento
dos processos ligados a proteção de dados pessoais.

• Atividade individual

• O trabalho deve ser enviado até 20 dias após o curso, para avaliação e recebimento do certificado de
conclusão.

• Enviar para o e-mail: exercicios@adaptnow.com.br

Controlador DPO ProcessadorTitular dos Dados

Papéis

Tratamento

RIPD

LGPD
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2.Gerenciando e Organizando a proteção de Dados

Fases SGPD Preparação Organização
Desenv. e

Implementação
Avaliação e

MelhoriaGovernança

1 2 3 4 5

Preparação
inicial da
organização para
PD &P

Estabelece estruturas
organizacionais e  mecanismos
para as necessidades de PD & da
organização

Desenvolve e
implementa medidas e
controles de PD & P

Estabelece
mecanismos de
governança de PD & P

Avalia e melhora todos os
aspectos específicos de
PD & P da organização

Privacidade
assegurada

Fases Etapas Ações

Fonte: Kyriazoglou, J., Data Protection and Privacy Management System. Data Protection and Privacy Guide - Vol. 1
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2.Gerenciando e Organizando a proteção de Dados

Preparação

Organização

Implantação
Desenvolvim

ento

Governança

Avaliação 
Melhoria 

SGPD

Fonte: Kyriazoglou, J., Data Protection and Privacy Management System. Data Protection and Privacy Guide - Vol. 1

O Sistema de Gestão de Proteção de Dados 
(SGPD) tem como objetivo: 

▪ Gerenciar melhor os dados corporativos e mitigar
os riscos usuais de proteção e de privacidade de 

dados de coleta e processamento de dados pessoais.



A LGPD estabeleceu :

VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA VIOLAÇÃO DE DADOS PESSOAIS

DADOS PESSOAIS DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

CISO DPO

A Lei exige a minimização do uso de dados pessoais , 
isso vai de encontro aos objetivos das empresas que é a 

maximização

Algumas considerações…
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43Definições:

Relação da Privacidade com Proteção de Dados

Segurança da Informação é 
requisito básico para qualquer 
organização que deseja proteger 
sua confidencialidade,integridade e 
disponibilidade de todos os seus 
dados.

Segurança
Privacidade

A privacidade dos dados pessoais vai além 
da segurança da informação, pois considera 
todo o ciclo de vida dos dados pessoais e
dos processos de negócios que os utilizam.

Segurança para  privacidade é a 
proteção dos dados pessoais contra 
acessos físicos e lógicos não autorizados

Privacidade não é  segurança da informação

Tanto a privacidade quanto a segurança da informação tem 
papéis fundamentais em uma estratégia de proteção de dados

É comum afirmar que “você pode ter segurança sem privacidade, 
mas não pode ter privacidade sem segurança”.

Fonte: http://www.amchamrio.com.br/srcreleases/alexandre_cavina_protecao_de_dados_amchamrio.pdf

1. POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DE DADOS

Relação Privacidade com Proteção de Dados





Ciclo da vida da Informação Ciclo da vida dos dados



Proteção de Dados Pessoais

CISO DPO
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Dados 
Pessoais

Dados de negócio

GDPR/LGPD

ISO/IEC-27001

+
CISO

DPO

CISO
+
DPO
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• Importância da Segurança da Informação- Organização X Seg.Informação

1. Perspectivas em segurança da informação  

Fonte Information Security Management with ITIL V3-Van Haren Publishing: 2010 

SEG.INFORMAÇÃO

Perspectiva 
do negócio

Perspectiva 
do cliente

Perspectiva 
do parceiro

Valor da 
informação

Partes 
reguladoras

Perspectiva 
do Auditor

Benefícios 
do negócio 

Partes Interessadas

Perspectiva da Segurança da Informação



LEGAL, MAS E AI?
Estar em conformidade com a Lei, já é motivo suficiente para as empresas 
investirem, alocarem recursos, tempo e esforço para adoção de medidas 
preventivas e implementação da proteção a privacidade de dados pessoais.  

Vou listar mais quatro motivos que justificam o investimento:  

• perda financeira e de credibilidade;  

• operação 24 horas;  

• Produtividade dos colaboradores; e  

• tomada de decisões gerenciais.



PERDA FINANCEIRA E DE CREDIBILIDADE

Já faz um tempo que dados pessoais são 
reconhecidos como um at ivo corporat ivo 
importante, e que por isso precisam ser protegidos 
contra ameaças internas e externas.



DISPONÍVEL 24 HORAS (AROUND THE CLOCK )
Mesmo que o expediente de uma empresa não seja de 
24/7, ela necessita responder adequadamente aos 
requisitos operacionais esperados pelos clientes. Em 
uma economia global, cada vez mais interdependente, o 
tempo de inatividade não é aceito ou tolerado por 
consumidores e clientes. 



PRODUTIVIDADE DOS COLABORADORES

A produtividade dos colaboradores é outro item que deve ter peso como 
motivador para implementação de estratégias de proteção de dados. Isso 
ocorre porque as perdas e erros de dados diminuem a produtividade no geral



TOMADA DE DECISÕES GERENCIAIS
Dados imprecisos, erros de processamento e baixa qualidade dos dados induzem tomadas de 
decisões inadequadas em todos os níveis de gerenciamento.   

Para melhorar a qualidade dos dados e diminuir os erros de tomada de decisão, é vital que as 
empresas observem como os dados são tratados em toda a empresa. Isso inclui garantir que os 
dados sejam coletados, processados e armazenados corretamente.
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103• Importância da Segurança da Informação

1. Perspectivas em segurança da informação  

Fonte Information Security Management with ITIL V3-Van Haren Publishing: 2010 

• Armadilhas e fatores de sucesso:

• Com as experiências adquiridas com todos os tipos de organizações nas últimas 
décadas, as seguintes armadilhas foram observadas:

Exceções tornam-se permanentes

• As exceções devem ser temporárias, com datas de validade conhecidas.

• Requer um esforço considerável do gerenciamento da segurança da informação para 
impor a natureza temporária das exceções. 

• Exceções são vistas sempre como soluções alternativas mais rápidas ou fáceis que 
os procedimentos originais.

Cuidado com Exceções



A Segurança da Informação, privacidade e proteção de dados só podem ser aprimoradas com a 
implementação de controles, ou seja, as atividades PLAN do ciclo PDCA são as mais importantes. Não 
obstante, implementar os controles certos é crucial e testar se eles realmente funcionam (ou seja, 
mitigar riscos) é ainda mais importante. 

Portanto, parece haver várias opções (estratégias) para 
melhorar:  
• Foco no ‘planejar’ (descrevendo os controles planejados); 
• Foco no ‘fazer’; 
• Foco no ‘checar/agir’ (melhoria continua).



CHEGAMOS AO FINAL!!

100%


