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Relatório de Impacto baseado nos riscos identificados

Objetivo
Este relatório tem como objetivo apresentar o diagnóstico inicial executado para a adequação da empresa às
definições da LGPD.

Neste relatório são apresentados os riscos que foram catalogados e que foram mapeados para serem tratados.

No diagnóstico o responsável deve ter registrado a sua conclusão sobre o tema, além das ações complementares que
devem ser realizadas pela equipe interna da empresa ou por responsabilidades a serem designadas.

O conteúdo do relatório foi elaborado tendo como base as informações inseridas no sistema NAI Data Privacy.

Identificação
Empresa: NAI Informática e Consultoria Sociedade Limitada

Endereço: Endereço: Rua XV de novembro, nr 61 - 3o Andar - Valinhos - SP - CEP: 13.270-130 URL: www.nai-it.com
Escritório comercial: Galleria Plaza - Av. Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150 – Térreo Cond. Galleria Plaza

Missão: Atender, Entender e Resolver

Visão: Atender com simplicidade e eficiência

Valores: Tudo o que fazemos tem como propósito a geração de valor para os nossos clientes, com softwares simples
de implementar e de usar, trazendo ganhos de segurança, compliance e produtividade, com interatividade constante
com os gestores, através de gestão centralizada dos eventos auditados

Conclusão / Análise sobre o resultado
Em face ao levantamento e mapeamentos realizados concluimos que a NAI-IT necessitará de um acompanhamento
para análise detalhada dos riscos identificados.

Precisaremos envolver a direção da empresa nessas análises pois identificamos que será necessário alguns
investimentos financeiros.

Informações sobre o estudo e mapeamento realizados
Informações sobre a regulamentação - Lei, parágrafo, conteúdo
Art. 5 Para os fins desta Lei, considera-se:

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.

Art. 38. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados
pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente a suas operações de tratamento de dados, nos termos de
regulamento, observados os segredos comercial e industrial.

Necessidades Verificadas na empresa para o DPIA
Ponto que nos parece importante referir é quanto a amplitude do DPIA da LGPD, quando comparado com o do GDPR.
No LGPD, de forma diferente do GDPR, o risco não é tido em consideração para a realização do DPIA.
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Parece-nos, no entanto, inadequada a interpretação literal do artigo, que faria com que todas as atividades de
tratamento tivessem de ter um DPIA associado.Ainda relativamente a este assunto, levanta-nos questões
relativamente à salvaguarda do LGPD relativamente a “segredos comercial e industrial” na realização de DPIAs.

Metodologia utilizada para o DPIA
Foi realizado um mapeamento de toda a estrutura da empresa que de alguma maneira coleta ou faz uso de dados dos
titulares.

Para cada um destes itens mapeados foram destacados os riscos e, para estes riscos, criado um Plano de Ação para
análise e tratamento dos riscos afim de possibilitar a identificar um controle mitigatório ou até mesmo a eliminação do
risco.

Baseado nestas análises dos riscos existe a possibilidade de indicar para os casos validados como possíveis de
implementação de uma ação corretiva, um recurso para tratamento destes incidentes com acompanhamento das
fases baseadas no modelo do PDCA.

A base de análise para qualquer tratamento dos riscos será a estrutura do Plano de Ação.

Processo de avaliação dos riscos
Os riscos foram avaliados de acordo com cada item mapeado na fase de consultoria.

Para cada risco registrado foi feito uma análise envolvendo a equipe do projeto com a finalidade de avaliar o conteúdo
dos riscos e verificar se algum novo deveria ser criado.

Processo de gerenciamento dos riscos
Os riscos estão lançados no PLANO DE AÇÃO criado para o gerenciamento.

Neste plano de ação constam todos os riscos com possibilidade de complemento das informações, prevendo o
máximo de controle quanto ao saneamento e resolução de cada um destes riscos.

Para os casos considerados mais críticos existe a possibilidade de criação de um item no PLANO DE GESTÃO DE
INCIDENTES(PDCA). Nestes casos será aberto uma ocorrência para que o tratamento seja mais minucioso.

Nível de maturidade em relação a Gestão de Acessos
A empresa não apresenta controle efetivo na gestão dos acessos e trabalha com o modelo de cópia de perfil.

Política de privacidade
A. Introdução

A privacidade dos visitantes do nosso site é muito importante para nós, e estamos comprometidos em protegê-la. Esta
política explica o que faremos com suas informações pessoais.

Consentir com o uso de cookies de acordo com os termos desta política quando você acessa nosso site pela primeira
vez nos permite usar cookies toda vez que você acessa nosso site.

B. Créditos

Este documento foi criado usando um modelo da SEQ Legal (seqlegal.com) modificado pelo Website Planet
(www.websiteplanet.com)

C. Coleta de informações pessoais
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Os seguintes tipos de informações pessoais podem ser coletados, armazenados e usados:

informações sobre o seu computador, incluindo seu endereço IP, localização geográfica, tipo e versão do navegador e
sistema operacional;

informações sobre suas visitas e uso deste site, incluindo fonte de referência, duração da visita, visualizações de
página e caminhos de navegação no site;

informações, como seu endereço de e-mail, que você digita quando se registra em nosso site;

informações que você digita ao criar um perfil em nosso site – por exemplo, seu nome, fotos de perfil, sexo, data de
nascimento, status de relacionamento, interesses e hobbies, informações educacionais e de emprego;

informações, como seu nome e endereço de e-mail, que você digita para configurar assinaturas de nossos e-mails
e/ou newsletters;

informações que você digita durante o uso dos serviços em nosso site;

informações geradas ao usar nosso site, incluindo quando, com que frequência e em que circunstâncias você o utiliza;

informações relacionadas a tudo o que você compra, serviços que usa ou transações que realiza através do nosso
site, incluindo nome, endereço, número de telefone, endereço de e-mail e dados do cartão de crédito;

informações que você publica em nosso site com a intenção de publicá-las na internet, incluindo seu nome de usuário,
fotos de perfil e o conteúdo de suas publicações;

informações contidas em quaisquer comunicações que você nos envia por e-mail ou através de nosso site, incluindo o
conteúdo e os metadados da comunicação;

qualquer outra informação pessoal que você nos enviar.

Antes de nos divulgar informações pessoais de outra pessoa, você deve obter o consentimento dessa pessoa para a
divulgação e o processamento dessas informações pessoais de acordo com esta política.

D. Uso de suas informações pessoais

As informações pessoais que nos são enviadas por meio de nosso site serão usadas para os fins especificados nesta
política ou nas páginas relevantes do site. Podemos usar suas informações pessoais para o seguinte:

administrar nosso site e nossos negócios;

personalizar nosso site para você;

possibilitar o uso dos serviços disponíveis em nosso site;

enviar produtos adquiridos através do nosso site;

prestar serviços adquiridos através do nosso site;

enviar extratos, faturas e lembretes de pagamento, bem como coletar seus pagamentos;

enviar comunicações comerciais que não sejam de marketing;

enviar notificações por e-mail solicitadas especificamente por você;

enviar nossa newsletter por e-mail, caso você a tenha solicitado (você pode nos informar a qualquer momento se não
quiser mais receber a newsletter);

enviar comunicações de marketing relacionadas aos nossos negócios ou aos negócios de terceiros cuidadosamente
selecionados que acreditamos ser do seu interesse, por correio ou, onde você especificamente concordou com isso,
por e-mail ou tecnologia semelhante (você pode nos informar a qualquer momento se não mais quiser mais receber
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comunicações de marketing);

fornecer a terceiros informações estatísticas sobre nossos usuários (mas esses terceiros não poderão identificar
nenhum usuário individual a partir dessas informações);

lidar com perguntas e reclamações feitas por você ou sobre você em relação ao nosso site;

manter nosso site seguro e evitar fraudes;

verificar a conformidade com os termos e condições que regem o uso do nosso site (incluindo o monitoramento de
mensagens privadas enviadas por meio do serviço de mensagens privadas do nosso site); e

outros usos.

Se você enviar informações pessoais para publicação em nosso site, publicaremos e usaremos essas informações de
acordo com a licença que você nos concedeu.

Suas configurações de privacidade podem ser usadas para limitar a publicação de suas informações em nosso site e
ajustadas através do uso de controles de privacidade no site.

Sem seu consentimento expresso, não forneceremos suas informações pessoais a terceiros para fins de marketing
direto por parte deles ou de terceiros.

E. Divulgação de informações pessoais

Podemos divulgar suas informações pessoais a qualquer um de nossos funcionários, executivos, seguradoras,
consultores profissionais, agentes, fornecedores ou subcontratados conforme razoavelmente necessário para os fins
estabelecidos nesta política.

Podemos divulgar suas informações pessoais a qualquer membro de nosso grupo de empresas (isso significa nossas
subsidiárias, nossa holding e todas as suas subsidiárias) conforme razoavelmente necessário para os fins
estabelecidos nesta política.

Podemos divulgar suas informações pessoais:

na medida em que somos obrigados a fazê-lo por lei;

em relação a qualquer processo judicial em andamento ou potencial;

para estabelecer, exercer ou defender nossos direitos legais (incluindo fornecer informações a terceiros para fins de
prevenção de fraudes e redução do risco de crédito);

ao comprador (ou comprador em potencial) de qualquer negócio ou ativo que estejamos vendendo (ou contemplando
vender); e

a qualquer pessoa que acreditemos razoavelmente que possa solicitar a um tribunal ou outra autoridade competente a
divulgação dessas informações pessoais, quando, em nossa opinião razoável, for provável que tal tribunal ou
autoridade ordene a divulgação dessas informações pessoais.

Exceto conforme estabelecido nesta política, não forneceremos suas informações pessoais a terceiros.

F. Transferências internacionais de dados

As informações que coletamos podem ser armazenadas, processadas e transferidas entre qualquer um dos países
em que operamos, a fim de nos permitir usar as informações de acordo com esta política.

As informações que coletamos podem ser transferidas para os seguintes países que não possuem leis de proteção de
dados equivalentes às vigentes no Espaço Econômico Europeu: Estados Unidos da América, Rússia, Japão, China e
Índia.

As informações pessoais que você publica em nosso site ou envia para publicação em nosso site podem estar
disponíveis, através da internet, em todo o mundo. Não podemos impedir o uso ou uso indevido de tais informações
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por terceiros.

Você concorda expressamente com as transferências de informações pessoais descritas nesta seção F.

G. Retenção de informações pessoais

Esta seção G define nossas políticas e procedimentos de retenção de dados, projetados para ajudar a garantir o
cumprimento de nossas obrigações legais em relação à retenção e exclusão de informações pessoais.

As informações pessoais que processamos para qualquer propósito ou propósitos não devem ser mantidas por mais
tempo do que o necessário para esse propósito ou propósitos.

Sem prejuízo do artigo G-2, geralmente excluiremos dados pessoais pertencentes às categorias definidas abaixo na
data/hora definidas abaixo:

tipo de dados pessoais será excluído {INSERIR DATA/HORA}; e

{INSERIR DATAS/HORAS ADICIONAIS}.

Não obstante as outras disposições desta seção G, reteremos documentos (incluindo documentos eletrônicos) que
contenham dados pessoais:

na medida em que somos obrigados a fazê-lo por lei;

se acreditarmos que os documentos podem ser relevantes para qualquer processo judicial em andamento ou
potencial; e

para estabelecer, exercer ou defender nossos direitos legais (incluindo fornecer informações a terceiros para fins de
prevenção de fraudes e redução do risco de crédito).

H. Segurança de suas informações pessoais

Tomaremos as devidas precauções técnicas e organizacionais para evitar a perda, mau uso ou alteração de suas
informações pessoais.

Armazenaremos todas as suas informações pessoais fornecidas em nossos servidores seguros (protegidos por senha
e firewall).

Todas as transações financeiras eletrônicas realizadas através do nosso site serão protegidas por tecnologia de
criptografia.

Você reconhece que a transmissão de informações pela internet é inerentemente insegura e que não podemos
garantir a segurança dos dados enviados pela internet.

Você é responsável por manter em sigilo a senha usada para acessar nosso site; não solicitaremos sua senha (exceto
quando você fizer login em nosso site).

I. Alterações

Podemos atualizar esta política periodicamente, através da publicação de uma nova versão em nosso site. Você deve
verificar esta página ocasionalmente para garantir que compreende quaisquer alterações nesta política. Podemos
notificá-lo sobre alterações nesta política por e-mail ou através do sistema de mensagens privadas em nosso site.

J. Seus direitos

Você pode nos instruir a fornecer qualquer informação pessoal que detenhamos sobre você; o fornecimento dessas
informações estará sujeito ao seguinte:

pagamento de uma taxa {INSERIR TAXA, SE RELEVANTE}; e

fornecimento de evidência apropriada de sua identidade ({AJUSTE O TEXTO PARA REFLETIR SUA POLÍTICA para
esse objetivo; geralmente aceitaremos uma cópia autenticada do seu passaporte acrescida de uma cópia original de
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uma fatura de serviço mostrando seu endereço atual }).

Podemos reter as informações pessoais solicitadas na extensão permitida por lei.

Você pode nos instruir a qualquer momento para não processar suas informações pessoais para fins de marketing.

Na prática, você geralmente concordará expressamente com antecedência com o uso de suas informações pessoais
para fins de marketing, ou ofereceremos a oportunidade de não permitir o uso de suas informações pessoais para fins
de marketing.

K. Sites de terceiros

Nosso site inclui links para e detalhes de sites de terceiros. Não temos controle sobre e não somos responsáveis
pelas políticas e práticas de privacidade de terceiros.

L. Atualização de informações

Informe-nos se as informações pessoais que mantemos sobre você precisam ser corrigidas ou atualizadas.

M. Cookies

Nosso site usa cookies. Um cookie é um arquivo que contém um identificador (uma sequência de letras e números)
que é enviado por um servidor da web para um navegador e armazenado pelo navegador. O identificador é então
enviado de volta ao servidor toda vez que o navegador solicita uma página do servidor. Os cookies podem ser cookies
“persistentes” ou cookies “de sessão”: um cookie persistente será armazenado por um navegador e permanecerá
válido até a data de vencimento definida, a menos que seja excluído pelo usuário antes da data de vencimento; um
cookie de sessão, por outro lado, expirará no final da sessão do usuário, quando o navegador for fechado. Os cookies
normalmente não contêm nenhuma informação que identifique pessoalmente um usuário, mas as informações
pessoais que armazenamos sobre você podem estar vinculadas às informações armazenadas e obtidas a partir de
cookies. {SELECIONAR FRASE CORRETA Utilizamos apenas cookies de sessão / apenas cookies persistentes /
cookies persistentes e de sessão em nosso site.}

Os nomes dos cookies que usamos em nosso site e os propósitos para os quais são usados estão descritos abaixo:

usamos o Google Analytics e o Adwords em nosso site para { INCLUIR TODOS OS CASOS DE USO DE COOKIES
NO SEU SITE reconhecer um computador quando um usuário acessa o site / rastrear usuários enquanto eles
navegam no site / permitir o uso de um carrinho de compras no site / melhorar a usabilidade do site / analisar o uso do
site / administrar o site / evitar fraudes e melhorar a segurança do site / personalizar o site para cada usuário /
segmentar anúncios que podem ser de interesse particular para usuários específicos / descrever objetivo(s)};

A maioria dos navegadores permite que você se recuse a aceitar cookies – por exemplo:

no Internet Explorer (versão 10), você pode bloquear cookies usando as configurações disponíveis de cancelamento
de manipulação de cookies clicando em “Ferramentas”, “Opções da Internet” “Privacidade” e “Avançado”;

no Firefox (versão 24), você pode bloquear todos os cookies clicando em “Ferramentas”, “Opções”, “Privacidade”,
selecionando “Usar configurações personalizadas para o histórico” no menu suspenso e desmarcando “Aceitar
cookies de sites” ; e

no Chrome (versão 29), você pode bloquear todos os cookies acessando o menu “Personalizar e controlar” e clicando
em “Configurações”, “Avançado” e “Configurações do site” e, em seguida, selecionando “Bloquear cookies de
terceiros” na seção “Cookies e dados do site”.

O bloqueio de todos os cookies causará um impacto negativo na usabilidade de muitos sites. Se você bloquear os
cookies, não poderá usar todos os recursos em nosso site.

Você pode excluir os cookies que já estão armazenados no seu computador – por exemplo:

no Internet Explorer (versão 10), você deve excluir os arquivos de cookies manualmente (confira instruções para fazê-
lo em http://support.microsoft.com/kb/278835 );
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no Firefox (versão 24), você pode excluir os cookies clicando em “Ferramentas”, “Opções”, “Privacidade”,
selecionando “Usar configurações personalizadas para o histórico”, clicando em “Mostrar cookies” e, então, em
“Remover todos os cookies”; e

no Chrome (versão 29), você pode excluir todos os cookies acessando o menu “Personalizar e controlar” e clicando
em “Configurações”, “Avançado”, “Limpar dados de navegação” e, em seguida, selecionando “Excluir cookies e outros
dados de sites e plugins” antes de clicar em “Limpar dados de navegação”.

A exclusão de cookies causará um impacto negativo na usabilidade de muitos sites.

O site Planet não assume qualquer responsabilidade e aconselha você a consultar especialistas jurídicos se estiver
implementando o modelo acima em seu site.

Ações a serem tomadas para os riscos e controles identificados

Título da ação a executar: Criar os códigos de conduta

Detalhes sobre a ação a executar: Criar os códigos de conduta para que quando um novo funcionário for
contratado, possa receber esses códigos para leitura.

Sugestões para a execução da ação: Deve contratar uma equipe juridica para definição do código de
conduta.

Responsável pela execução da ação:

Nível de importância: ALTA

Título da ação a executar: Cadastrar os monitoramentos dos operadores

Detalhes sobre a ação a executar: Não foram identificados nenhum monitoramento para os operadores.
É importante cadastrar esses procedimentos de monitoramento para geração das evidências.

Sugestões para a execução da ação: Conversar com o DPO do Operador e validar quais procedimentos
podem ser mais facilmente gerados e que comprovem que o operadores está atuando com a proteção a
privacidade dos dados dos titulares.

Responsável pela execução da ação: Encarregado de Proteção de Dados

Nível de importância: ALTA

Título da ação a executar: Verificar o investimento para software de IDM

Detalhes sobre a ação a executar: Verificar com a NAI-IT qual o valor de licenciamento do software de
gestão de identidades e acessos - NAI IDM para a automação da gestão de identidades e acessos.

Sugestões para a execução da ação: Solicitar ao comercial uma proposta para implantação do NAI IDM
dentro do prazo de 180 dias, prevendo os conectores para os 10 principais sistemas.

Responsável pela execução da ação: Tecnologia da Informação

Nível de importância: MEDIA

 

Resumo dos Riscos Gerais para a Empresa Mapeados
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Foram registrados 1 riscos gerais para a empresa.

Dentre os riscos mapeados, 1 foram abertos no Plano de Ação para tratamento.

Tipos de riscos registrados

- Quantidade: 1 com a descrição do risco: Riscos relacionados a gestão dos acessos, que podem permitir que uma
falha na concessão ou revogação dos acessos gere falhas e permita que indivíduos acessem informações cadastrais
que não fazem parte do seu perfil de acesso.

Criticidade dos riscos

- Quantidade: 1 com a descrição da Criticidade: Baixa Probabilidade com Alto impacto

Dentre os riscos gerais relacionados a empresa com Plano de Ação aberto para tratamento, 1 já foram tratados

Dentre os riscos gerais relacionados a empresa com Plano de Ação aberto para tratamento, 0 foram abertos
tratamento para o ciclo PDCA

 

Resumo dos Processos Mapeados
A empresa possui 2 processos mapeados

Destes processos: 2 são referentes a coleta de dados

e 2 tem envolvimento de terceiros no processo

Foram registrados 4 riscos nos processos mapeados.

Dentre os riscos mapeados, 4 foram abertos no Plano de Ação para tratamento.

Tipos de riscos registrados

- Quantidade: 2 com a descrição do Risco: Risco relacionado a eventos jurídicos que envolvem os funcionários,
terceiros ou clientes

- Quantidade: 1 com a descrição do Risco: Risco relacionado a eventos financeiros que envolvem transações de
dados

- Quantidade: 1 com a descrição do Risco: Risco relacionado a eventos operacionais de cadastro ou uso de
informações de sistemas que representem possível falha na visualização de informações de indivíduos

Criticidade dos riscos

- Quantidade: 1 com a descrição da Criticidade: Baixa Probabilidade com Alto impacto

- Quantidade: 2 com a descrição da Criticidade: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

- Quantidade: 1 com a descrição da Criticidade: Alta Probabilidade com Alto Impacto

 

Dentre os riscos relacionados aos processos com Plano de Ação aberto para tratamento, 2 já foram tratados

Dentre os riscos relacionados aos processos com Plano de Ação aberto para tratamento, 0 foram abertos tratamento
para o ciclo PDCA
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Resumo Canais de Comunicação com clientes Mapeados
A empresa possui 3 riscos de comunicação com clientes mapeados

Foram registrados 3 riscos nas instâncias mapeados.

Tipos de riscos registrados

- Quantidade: 3 com a descrição do Risco: Risco relacionado a eventos operacionais de cadastro ou uso de
informações de sistemas que representem possível falha na visualização de informações de indivíduos

Criticidade dos riscos

- Quantidade: 1 com a descrição da Criticidade: Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

- Quantidade: 1 com a descrição da Criticidade: Baixa Probabilidade com Alto impacto

- Quantidade: 1 com a descrição da Criticidade: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

Dentre os riscos relacionados a comunicação com o individuo com Plano de Ação aberto para tratamento, 2 já foram
tratados

Dentre os riscos relacionados a comunicação com o individuo com Plano de Ação aberto para tratamento, 0 foram
abertos tratamento para o ciclo PDCA

 

Resumo dos Sistemas com dados Propagados Mapeados
A empresa possui 6 sistemas mapeados que recebem dados propagados pelos sistemas que fazem coleta de dados.

Os dados coletados ou utilizados nos sistemas propagados estão classificados como

Quantidade: 30 com a identificação de: Dado Sensível e a precaução a ser adotada: Necessário sempre notificar o
titular dos dados quando for propagado. Manter a ficha atualizada com os consentimentos de uso.

Quantidade: 1 com a identificação de: Dado Financeiro Sigiloso e a precaução a ser adotada:

Quantidade: 6 com a identificação de: Dado Pessoal e a precaução a ser adotada: Sempre notificar o titular dos dados
quanto a propagação para outros sistemas, internos ou externos

Quantidade: 1 com a identificação de: Dado de criança ou adolescente e a precaução a ser adotada:

Quantidade: 1 com a identificação de: Dado direto (Permite identificação) e a precaução a ser adotada:

Destes dados coletados, 6 demandam consentimento formal do titular dos dados

e 8 foram classificados como risco para o títular dos dados

Foram registrados 2 riscos nos sistemas mapeados.

Dentre os riscos mapeados, 2 foram abertos no Plano de Ação para tratamento.

Tipos de riscos registrados

- Quantidade: 1 com a descrição do Risco: Risco que pode representar piora ou denegrir a imagem da empresa
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- Quantidade: 1 com a descrição do Risco: Riscos relacionados a gestão dos acessos, que podem permitir que uma
falha na concessão ou revogação dos acessos gere falhas e permita que indivíduos acessem informações cadastrais
que não fazem parte do seu perfil de acesso.

Criticidade dos riscos

- Quantidade:2 com a descrição da Criticidade: Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

Dentre os riscos relacionados aos processos com Plano de Ação aberto para tratamento, 0 já foram tratados

Dentre os riscos relacionados aos processos com Plano de Ação aberto para tratamento, 0 foram abertos tratamento
para o ciclo PDCA

 

Resumo dos Agentes Operadores Mapeados
A empresa possui 6 parceiros externos mapeados

Foram registrados 3 riscos para os parceiros externos mapeados.

Dentre os riscos mapeados, 3 foram abertos no Plano de Ação para tratamento.

Tipos de riscos registrados

- Quantidade: 2 com a descrição do Risco: Risco relacionado a eventos jurídicos que envolvem os funcionários,
terceiros ou clientes

- Quantidade: 1 com a descrição do Risco: Risco relacionado a eventos financeiros que envolvem transações de
dados

Criticidade dos riscos

- Quantidade: 1 com a descrição da Criticidade: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

- Quantidade: 1 com a descrição da Criticidade: Baixa Probabilidade com Alto impacto

- Quantidade: 1 com a descrição da Criticidade: Alta Probabilidade com Alto Impacto

Dentre os riscos relacioandos aos Parceiros Externos com Plano de Ação aberto para tratamento, 1 já foram tratados

Dentre os riscos relacioandos aos Parceiros Externos com Plano de Ação aberto para tratamento, 0 foram abertos
tratamento para o ciclo PDCA

 

Resumo dos Bancos de Dados Mapeados
A empresa possui 3 instâncias de bancos de dados mapeados

Foram registrados 5 riscos nas instâncias mapeados.

Dentre os riscos mapeados, 4 foram abertos no Plano de Ação para tratamento.

Tipos de riscos registrados

- Quantidade: 2 com a descrição do Risco Risco relacionado a eventos jurídicos que envolvem os funcionários,
terceiros ou clientesp
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- Quantidade: 2 com a descrição do Risco Riscos relacionados a gestão dos acessos, que podem permitir que uma
falha na concessão ou revogação dos acessos gere falhas e permita que indivíduos acessem informações cadastrais
que não fazem parte do seu perfil de acesso.p

- Quantidade: 1 com a descrição do Risco Risco relacionado a eventos operacionais de cadastro ou uso de
informações de sistemas que representem possível falha na visualização de informações de indivíduosp

Criticidade dos riscos

- Quantidade: 2 com a descrição da Criticidade: Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

- Quantidade: 3 com a descrição da Criticidade: Alta Probabilidade com Alto Impacto

Dentre os riscos relacionados as instâncias de bancos de dados com Plano de Ação aberto para tratamento, 1 já
foram tratados

Dentre os riscos relacionados as instâncias de bancos de dados com Plano de Ação aberto para tratamento, 0 foram
abertos tratamento para o ciclo PDCA

 

Resumo das Vulnerabilidades Mapeadas
Foram registrados 4 vulnerabilidades para a empresa.

Dentre as vulnerabilidades mapeadas, 4 foram abertos no Plano de Ação para tratamento.

Tipos de riscos registrados

- Quantidade: 1 com a descrição do Risco Risco relacionado a eventos financeiros que envolvem transações de dados

- Quantidade: 2 com a descrição do Risco Riscos relacionados a gestão dos acessos, que podem permitir que uma
falha na concessão ou revogação dos acessos gere falhas e permita que indivíduos acessem informações cadastrais
que não fazem parte do seu perfil de acesso.

- Quantidade: 1 com a descrição do Risco Risco relacionado a eventos operacionais de cadastro ou uso de
informações de sistemas que representem possível falha na visualização de informações de indivíduos

Criticidade dos riscos

- Quantidade: 2 com a descrição da Criticidade: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

- Quantidade: 2 com a descrição da Criticidade: Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

Dentre as Vulnerabilidades com Plano de Ação aberto para tratamento, 2 já foram tratados

Dentre as Vulnerabilidades com Plano de Ação aberto para tratamento, 1 foram abertos tratamento para o ciclo PDCA

 

Resumo dos Contratos Mapeados
A empresa possui 1 contratos mapeados

Foram registrados 2 riscos nos contratos.

Dentre os riscos mapeados, 2 foram abertos no Plano de Ação para tratamento.
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Tipos de riscos registrados

- Quantidade: 1 com a descrição do Risco: Risco que pode representar piora ou denegrir a imagem da empresa

- Quantidade: 1 com a descrição do Risco: Risco relacionado a eventos jurídicos que envolvem os funcionários,
terceiros ou clientes

Criticidade dos riscos

- Quantidade: 1 com a descrição da Criticidade: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

- Quantidade: 1 com a descrição da Criticidade: Alta Probabilidade com Alto Impacto

Dentre os riscos relacionados aos contratos com Plano de Ação aberto para tratamento, 0 já foram tratados

Dentre os riscos relacionados aos contratos com Plano de Ação aberto para tratamento, 0 foram abertos tratamento
para o ciclo PDCA

 

Resumo dos Sistemas que fazem coleta de dados Mapeados

Sobre os sistemas

A empresa possui 10 sistemas que fazem coleta de dados mapeados

Esses 10 sistemas estão localizados nas instalações descritas abaixo.

1 está instalado no país: Brasil, em AWS São Paulo e com o tipo de instalação: Nuvem contratada pela
empresa no país de origem

3 estão instalados no país: Brasil, em AZZURE São Paulo e com o tipo de instalação: Nuvem contratada
pela empresa no país de origem

3 estão instalados no país: Brasil, em Instalação interna, com servidores próprios e com o tipo de
instalação: Servidores locais internos da empresa

3 estão instalados no país: Estados Unidos, em AWS OHIO e com o tipo de instalação: Nuvem
contratada pela empresa fora do país de origem

Sobre os Riscos identificados para os sistemas de coleta de dados

Foram registrados 6 riscos nos sistemas que fazem coleta de dados.

Dentre os riscos mapeados, 6 foram abertos no Plano de Ação para tratamento.

Tipos de riscos registrados

- Quantidade: 1 com a descrição do Risco: Risco referente a base legal indicada na coleta dos campos que podem
gerar dúvidas quanto a seleção indevida da base legal, principalmente para Legitimo Interesse

- Quantidade: 2 com a descrição do Risco: Risco que pode representar piora ou denegrir a imagem da empresa

- Quantidade: 1 com a descrição do Risco: Risco relacionado a eventos jurídicos que envolvem os funcionários,
terceiros ou clientes

- Quantidade: 2 com a descrição do Risco: Riscos relacionados a gestão dos acessos, que podem permitir que uma
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falha na concessão ou revogação dos acessos gere falhas e permita que indivíduos acessem informações cadastrais
que não fazem parte do seu perfil de acesso.

Criticidade dos riscos

- Quantidade: 1 com a descrição da Criticidade: Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

- Quantidade: 3 com a descrição da Criticidade: Baixa Probabilidade com Alto impacto

- Quantidade: 2 com a descrição da Criticidade: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

Dentre os riscos relacionados aos sistemas que fazem coleta de dados com Plano de Ação aberto para tratamento, 1
já foram tratados

Dentre os riscos relacionados aos sistemas que fazem coleta de dados com Plano de Ação aberto para tratamento, 0
foram abertos tratamento para o ciclo PDCA

 

Resumo dos tipos de dados mapeados para os sistemas de coleta de
dados
Nome do sistema: APDATA

Quantidade: 3

Tipo de dado: Dado Sensível

Cuidados a serem tomados: Necessário sempre notificar o titular dos dados quando for propagado.
Manter a ficha atualizada com os consentimentos de uso.

Quantidade: 1

Tipo de dado: Dado direto (Permite identificação)

Cuidados a serem tomados:

Quantidade: 1

Tipo de dado: Dado de criança ou adolescente

Cuidados a serem tomados:

Quantidade: 2

Tipo de dado: Dado Financeiro Sigiloso

Cuidados a serem tomados:

Nome do sistema: CRM DM

Quantidade: 1

Tipo de dado: Dado direto (Permite identificação)

Cuidados a serem tomados:

Nome do sistema: NIDM CUSTOMER

Quantidade: 13
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Tipo de dado: Dado Sensível

Cuidados a serem tomados: Necessário sempre notificar o titular dos dados quando for propagado.
Manter a ficha atualizada com os consentimentos de uso.

 
 

4.1 - Valor apurado para os riscos

Resumo
Foram encontrados 62 riscos ou controles lançados para tratamento no Plano de Ação

Desses riscos, 6 tiveram valor apontado.

Com um valor total, já calculado com base na possibilidade de materialização, de R$ 26,693,787.00

Desse total de riscos lançados, 14 já foram analisados e encerrados

Com as seguintes classificações:

1 estão com a seguinte classificação após a análise: Risco sob controle

2 estão com a seguinte classificação após a análise: Risco Transferido

2 estão com a seguinte classificação após a análise: Risco Reduzido

7 estão com a seguinte classificação após a análise: Risco Eliminado

50 estão com a seguinte classificação após a análise: Ainda não foram encerrados

Desse total de riscos lançados, em relação a probabilidade versus impacto, estão assim classificados:

14 estão classificados como Baixa Probabilidade com Alto impacto

17 estão classificados como Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

16 estão classificados como Alta Probabilidade com Alto Impacto

13 estão classificados como Alta Probabilidade com Baixo Impacto

Distribuidos em relação a ORIGEM, da seguinte forma:

1 para a origem: e nível de criticidade: Alta Probabilidade com Alto Impacto

1 para a origem: e nível de criticidade: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

2 para a origem: Atividades de Tratamento e nível de criticidade: Alta Probabilidade com Alto Impacto

1 para a origem: Atividades de Tratamento e nível de criticidade: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

2 para a origem: Banco de dados e nível de criticidade: Alta Probabilidade com Alto Impacto

1 para a origem: Banco de dados e nível de criticidade: Baixa Probabilidade com Alto impacto

2 para a origem: Banco de dados e nível de criticidade: Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

1 para a origem: Biometria e nível de criticidade: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

1 para a origem: Canais de comunicação com o titular e nível de criticidade: Baixa Probabilidade e Baixo
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Impacto

1 para a origem: Contratos e Termos e nível de criticidade: Alta Probabilidade com Alto Impacto

1 para a origem: Contratos e Termos e nível de criticidade: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

1 para a origem: Análise de registro do Canal de Denúncia e nível de criticidade: Alta Probabilidade com
Alto Impacto

2 para a origem: Solicitações registradas pelos titulares e nível de criticidade: Alta Probabilidade com
Alto Impacto

1 para a origem: Operadores - Riscos e nível de criticidade: Alta Probabilidade com Alto Impacto

1 para a origem: Operadores - Riscos e nível de criticidade: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

2 para a origem: Operadores - Riscos e nível de criticidade: Baixa Probabilidade com Alto impacto

1 para a origem: Gerais da empresa e nível de criticidade: Baixa Probabilidade com Alto impacto

1 para a origem: Gerais da empresa e nível de criticidade: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

1 para a origem: Gerais da empresa e nível de criticidade: Baixa Probabilidade com Alto impacto

1 para a origem: Procedimento de checagem de Operadores e nível de criticidade: Alta Probabilidade
com Baixo Impacto

2 para a origem: Procedimento de checagem de Operadores e nível de criticidade: Baixa Probabilidade e
Baixo Impacto

4 para a origem: Política de Segurança - Monitoramento e nível de criticidade: Alta Probabilidade com
Alto Impacto

2 para a origem: Política de Segurança - Monitoramento e nível de criticidade: Baixa Probabilidade com
Alto impacto

1 para a origem: Processos e nível de criticidade: Alta Probabilidade com Alto Impacto

2 para a origem: Processos e nível de criticidade: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

1 para a origem: Processos e nível de criticidade: Baixa Probabilidade com Alto impacto

3 para a origem: Revisão de ciclo do Plano de Ação e nível de criticidade: Baixa Probabilidade e Baixo
Impacto

1 para a origem: Segurança da Informação - HR e nível de criticidade: Baixa Probabilidade com Alto
impacto

1 para a origem: Segurança da Informação - HR e nível de criticidade: Baixa Probabilidade e Baixo
Impacto

1 para a origem: Segurança da informação - Terceiros e nível de criticidade: Baixa Probabilidade com
Alto impacto

1 para a origem: APIS de sistemas de coleta ou sistemas propagados e nível de criticidade: Baixa
Probabilidade e Baixo Impacto

1 para a origem: Sistemas de coleta de dados e nível de criticidade: Alta Probabilidade com Alto Impacto

2 para a origem: Sistemas de coleta de dados e nível de criticidade: Alta Probabilidade com Baixo
Impacto
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3 para a origem: Sistemas de coleta de dados e nível de criticidade: Baixa Probabilidade com Alto
impacto

2 para a origem: Sistemas de coleta de dados e nível de criticidade: Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

2 para a origem: Sistemas que recebem dados propagados e nível de criticidade: Baixa Probabilidade e
Baixo Impacto

1 para a origem: Vulnerabilidades e nível de criticidade: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

1 para a origem: Vulnerabilidades e nível de criticidade: Baixa Probabilidade com Alto impacto

2 para a origem: Vulnerabilidades e nível de criticidade: Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

1 para a origem: Vulnerabilidades e nível de criticidade: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

1 para a origem: Vulnerabilidades e nível de criticidade: Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

Relação dos riscos lançados
Título do Risco: Acesso indevido por ferramentas de BI.

Origem: Banco de dados

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Criar procedimento para tratar o acesso das ferramentas de
BI para não permitir acesso a dados sigilosos] Plano de ação a criar: [Abrir uma tarefa no service desk para criar
regras de controle de acesso e criptografia]

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:

Responsável: André Neves Lima e Marcio Vinicio Pereira

Prazo: Não informado

Dano:

Tipo de risco: Risco Jurídico

Classificação do risco: Alta Probabilidade com Alto Impacto

Status do risco: REDUZIDO

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Título do impacto: Acesso ao banco de dados com os dados sem criptografia
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Detalhes sobre o impacto:

Conflito de interesse com o titular dos dados: Apresenta conflito de interesse

Grau do impacto: 0

Classificação do grau de impacto:

Instruções para o grau de impacto:

Análise sobre o grau de impacto:

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Acessos liberados para consultas SQL.

Origem: Banco de dados

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Cortar o acesso SQL enquanto não tiver um retorno do
fornecedor da solução de BI para controlar acessos as tabelas restritivas.] Plano de ação a criar: [Contactar o
fornecedor da solução de BI para prever controle de acesso]

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:

Responsável: André Neves Lima

Prazo: Não informado

Dano:

Tipo de risco: Risco Operacional

Classificação do risco: Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

Status do risco: Risco em tratamento, pois o plano de ação ainda não foi realizado!

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Nenhum impacto foi registrado para esse risco

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos
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Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: titulo do risco

Origem: Banco de dados

Descrição do Plano de Ação: Abrir uma tarefa no service desk para criar regras de controle de acesso e criptografia

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:

Responsável: André Neves Lima e Marcio Vinicio Pereira

Prazo: Não informado

Dano: ALTO

Tipo de risco: Risco Jurídico

Classificação do risco: Alta Probabilidade com Alto Impacto

Status do risco: Risco em tratamento, pois o plano de ação ainda não foi realizado!

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Título do impacto: Acesso ao banco de dados com os dados sem criptografia

Detalhes sobre o impacto: Se o pessoal de BI acessar os dados para uma consulta de mkt, todos os
dados estarão abertos.

Conflito de interesse com o titular dos dados: Apresenta conflito de interesse

Grau do impacto: 60

Classificação do grau de impacto: Alto grau de impacto

Instruções para o grau de impacto: instrução 3

Análise sobre o grau de impacto: defesa para o alto grau de impacto.....

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Nome do responsável pela análise: Norberto
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Data de envio para análise:

Instruções passadas para a análise: Identificamos que existem ações a serem implementadas que
demandam investimento financeiro. Além disso, o risco de materialização é bastante alto.

Data de resposta da análise:

Análise retornada:

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Acesso indevido por VPN

Origem: Banco de dados

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Criar procedimento para travar o acesso de VPN fora do
horário estipulado] Plano de ação a criar: [TI deve criar regras para estipular os horários]

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:

Responsável: André Neves Lima

Prazo: Não informado

Dano:

Tipo de risco: Risco Jurídico

Classificação do risco: Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

Status do risco: Risco em tratamento, pois o plano de ação ainda não foi realizado!

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Título do impacto: a

Detalhes sobre o impacto:

Conflito de interesse com o titular dos dados: Não apresenta conflito de interesse

Grau do impacto: 0

Classificação do grau de impacto:

Instruções para o grau de impacto:
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Análise sobre o grau de impacto:

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Não temos o acesso ao servidor, o que impossibilita checar as vulnerabilidades do acesso.

Origem: Banco de dados

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Criar procedimento de checagem semanal dos acessos nos
sistemas] Plano de ação a criar: [Solicitar relatório semanal de vulnerabilidades ao fornecedor]

Ação imediata a ser realizada: ff

Ação de mitigação: ff

Responsável: André Neves Lima

Prazo: 60 dias

Dano: MEDIO

Tipo de risco: Risco de Acessos indevidos

Classificação do risco: Alta Probabilidade com Alto Impacto

Status do risco: Risco em tratamento, pois o plano de ação ainda não foi realizado!

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Nenhum impacto foi registrado para esse risco

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Acesso indevido de dados dos titulares

Origem: Canais de comunicação com o titular
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Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Criar procedimento ou validar acesso controlado aos dados]
Plano de ação a criar: [Criar procedimento para checagem das pessoas com autorização para recebimento de e-mail]

Ação imediata a ser realizada: Restringir o acesso aos dados

Ação de mitigação: Realizar treinamento e orientação quanto ao envio de e-mail.

Responsável: Norberto Tordin

Prazo: 20 dias

Dano: ALTO

Tipo de risco: Risco Operacional

Classificação do risco: Baixa Probabilidade com Alto impacto

Status do risco: ELIMINADO

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Nenhum impacto foi registrado para esse risco

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Comunicação fora do padrão.

Origem: Canais de comunicação com o titular

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Revisar os procedimentos de comunicação para adequação
do modelo.] Plano de ação a criar: [As comunicações com os titulares dos dados não estão dentro do padrão pedido
pela LGPD.]

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:

Responsável: Norberto Tordin

Prazo: 10 dias

Dano: ALTO
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Tipo de risco: Risco Operacional

Classificação do risco: Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

Status do risco: ELIMINADO

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Nenhum impacto foi registrado para esse risco

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Falha no contrato.

Origem: Contratos e Termos

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Refazer o contrato inteiro] Plano de ação a criar: [Refazer o
contrato inteiro.]

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:

Responsável: Marcelo Antonio Silva

Prazo: 15 dias

Dano: BAIXO

Tipo de risco: Risco Jurídico

Classificação do risco: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

Status do risco: ELIMINADO

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7
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Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Nenhum impacto foi registrado para esse risco

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Executar a revisão do contrato.

Origem: Contratos e Termos

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Tendo como base as indicações das mudanças listadas nas
cláusulas, providenciar a revisão do contrato.] Plano de ação a criar: [Providenciar a revisão do contrato]

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:

Responsável: Rodrigo Pianez

Prazo: 12 dias

Dano: ALTO

Tipo de risco: Risco Reputacional

Classificação do risco: Alta Probabilidade com Alto Impacto

Status do risco: ELIMINADO

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Nenhum impacto foi registrado para esse risco

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final
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Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Criar procedimento para acesso e uso dos dados dos indivíduos para uso em apresentações

Origem: Gerais da empresa

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Abortar o uso imediato da apresentação e entrar em contato
com os indivíduos que tiveram seus dados apresentados, explicitar a falha ocorrida e preencher o formulário de uso
indevido de direitos aos dados.] Plano de ação a criar: [Criar procedimento para acesso e uso dos dados dos
indivíduos para uso em apresentações]

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:

Responsável: Departamento de marketing

Prazo: Não informado

Dano:

Tipo de risco: Risco de Acessos indevidos

Classificação do risco: Baixa Probabilidade com Alto impacto

Status do risco: TRANSFERIDO

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Nenhum impacto foi registrado para esse risco

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Acesso indevido do usuário.

Origem: Processos

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Abortar a geração do relatório] Plano de ação a criar: [Criar
regras no banco de dados para criptografar dados sensíveis]

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:
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Responsável: André Neves Lima

Prazo: Não informado

Dano:

Tipo de risco: Risco Jurídico

Classificação do risco: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

Status do risco: ELIMINADO

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Título do impacto: imoacto 1

Detalhes sobre o impacto:

Conflito de interesse com o titular dos dados: Apresenta conflito de interesse

Grau do impacto: 0

Classificação do grau de impacto:

Instruções para o grau de impacto:

Análise sobre o grau de impacto:

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Acesso a dados do cliente pelo documento entregue.

Origem: Processos

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Notificar o cliente e treinar o funcionário] Plano de ação a
criar: [Criar procedimento e treinamento para os funcionários não usarem as infromações dos documentos entregues]

Ação imediata a ser realizada: Ação imediata a ser realizada . teste

Ação de mitigação: Ação de mitigação . teste

Responsável: Marcelo Faria
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Prazo: Não informado

Dano:

Tipo de risco: Risco Financeiro

Classificação do risco: Baixa Probabilidade com Alto impacto

Status do risco: Risco em tratamento, pois o plano de ação ainda não foi realizado!

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Nenhum impacto foi registrado para esse risco

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Uso indevido dos dados por falha na gestão de acessos.

Origem: Processos

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Notificar os envolvidos e treinar o funcionário] Plano de ação a
criar: [Verificar procedimento para gestão de acessos]

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:

Responsável: André Neves Lima

Prazo: Não informado

Dano:

Tipo de risco: Risco Operacional

Classificação do risco: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

Status do risco: Risco em tratamento, pois o plano de ação ainda não foi realizado!

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto
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Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Nenhum impacto foi registrado para esse risco

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Acesso indevido aos dados por falha na definição do perfil de acesso do usuário.

Origem: Processos

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Criar procedimento operacional e mapeamento de regras de
acesso.] Plano de ação a criar: [Criar procedimento para revisão de perfil]

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:

Responsável: Norberto Tordin

Prazo: Não informado

Dano:

Tipo de risco: Risco Jurídico

Classificação do risco: Alta Probabilidade com Alto Impacto

Status do risco: Risco em tratamento, pois o plano de ação ainda não foi realizado!

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Título do impacto: impacto 1

Detalhes sobre o impacto:
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Conflito de interesse com o titular dos dados: Não apresenta conflito de interesse

Grau do impacto: 0

Classificação do grau de impacto:

Instruções para o grau de impacto:

Análise sobre o grau de impacto:

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Nome do responsável pela análise: Norberto

Data de envio para análise:

Instruções passadas para a análise:

Data de resposta da análise:

Análise retornada: analise 1

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Usuários com acesso indevido.

Origem: Sistemas de coleta de dados

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Contratar empresa para implementar a automação dos
acessos] Plano de ação a criar: [Criar procedimento ou contratar empresa para cuidar da gestão dos acessos.]
Associado ao campo: [NOME_SOCIAL] Motivo da associação: [Base legal informada representa risco e deverá ser
validada com mais detalhes no plano de ação.]

Ação imediata a ser realizada: É importante questionar o quanto a competitividade nas transações comerciais
apresenta tendências no sentido de aprovar a manutenção dos conhecimentos estratégicos para atingir a excelência.

Ação de mitigação: Ainda assim, existem dúvidas a respeito de como a complexidade dos estudos efetuados exige a
precisão e a definição das regras de conduta normativas.

Responsável: Paulo Roberto

Prazo: 30 dias

Dano: NENHUM

Tipo de risco: Risco de Acessos indevidos

Classificação do risco: Baixa Probabilidade com Alto impacto

Status do risco: TRANSFERIDO

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7
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Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Nenhum impacto foi registrado para esse risco

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco:

Origem: Sistemas de coleta de dados

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [] Plano de ação a criar: [] Associado ao campo: [Nome da
esposa] Motivo da associação: []

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:

Responsável:

Prazo: Não informado

Dano:

Tipo de risco: Risco Jurídico

Classificação do risco: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

Status do risco: Risco em tratamento, pois o plano de ação ainda não foi realizado!

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 0

Ocorrência: 0

Detecção: 0

NPR calculado: 0

Impactos verificados para o risco listado

Nenhum impacto foi registrado para esse risco

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Documento Gerado via Nai Data Privacy



1/6/2022 Página 30 de 40

Relatório de Impacto baseado nos riscos identificados

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Acessar o ambiente e criar um procedimento de tratamento

Origem: Sistemas de coleta de dados

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Acessar o ambiente e criar um procedimento de tratamento]
Plano de ação a criar: [Acessar o ambiente e criar um procedimento de tratamento]

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:

Responsável: Norberto Tordin

Prazo: Não informado

Dano:

Tipo de risco: Risco Reputacional

Classificação do risco: Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

Status do risco: Risco em tratamento, pois o plano de ação ainda não foi realizado!

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Nenhum impacto foi registrado para esse risco

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Criar documento LIA para o tratamento do campo NOME_CONJUGE do sistema APDATA...

Origem: Sistemas de coleta de dados

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Criar o documento e referidas análises para tratamento do
campo NOME_CONJUGE.] Plano de ação a criar: [Criar documento LIA para o tratamento do campo
NOME_CONJUGE do sistema APDATA...] Associado ao campo: [NOME_CONJUGE] Motivo da associação: [A base
legal informada pode gerar dúvidas e será necessário criar documento de assessment para demonstrar a justificativa]

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:
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Responsável: Vinicius Oliveira - Departamento jurídico

Prazo: Não informado

Dano:

Tipo de risco: Referente a Base Legal Indicada

Classificação do risco: Baixa Probabilidade com Alto impacto

Status do risco: Risco em tratamento, pois o plano de ação ainda não foi realizado!

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Nenhum impacto foi registrado para esse risco

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Falhar a criação do usuário e ter que criar manualmente.

Origem: Sistemas de coleta de dados

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Criar rotina de checagem diária] Plano de ação a criar: [Criar
rotina de checagem diária para os novos usuários inseridos no RH para o sistema CM]

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:

Responsável: André Neves Lima

Prazo: Não informado

Dano:

Tipo de risco: Risco Operacional

Classificação do risco: Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

Status do risco: Risco em tratamento, pois o plano de ação ainda não foi realizado!

Abre PDCA: Não
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NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Nenhum impacto foi registrado para esse risco

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Falhar a criação do usuário e ter que criar manualmente

Origem: Sistemas de coleta de dados

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Criar rotina de checagem diária] Plano de ação a criar: [Criar
rotina de checagem diária para os novos usuários inseridos no RH para o sistema CM]

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:

Responsável: André Neves Lima

Prazo: Não informado

Dano:

Tipo de risco: Risco Operacional

Classificação do risco: Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

Status do risco: Risco em tratamento, pois o plano de ação ainda não foi realizado!

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Nenhum impacto foi registrado para esse risco
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Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Possibilidade de acessos a dados indevidos

Origem: Sistemas de coleta de dados

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Criar procedimento ou contratar empresa para fornecer
software de gestão de acessos] Plano de ação a criar: [Verificar a possibilidade de contratar empresa especializada
em gestão de acessos]

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:

Responsável: Norberto Tordin

Prazo: Não informado

Dano:

Tipo de risco: Risco de Acessos indevidos

Classificação do risco: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

Status do risco: Risco em tratamento, pois o plano de ação ainda não foi realizado!

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Nenhum impacto foi registrado para esse risco

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Não criar a conta do usuário

Origem: Sistemas de coleta de dados
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Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Criar rotina de validação dos acessos e contratar empresa
para automatizar a gestão de acessos] Plano de ação a criar: [Criar procedimento para verificação das VPNs abertas]

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:

Responsável: Silvia Helena Martins

Prazo: Não informado

Dano:

Tipo de risco: Risco de Acessos indevidos

Classificação do risco: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

Status do risco: ELIMINADO

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Título do impacto: Impacto 1

Detalhes sobre o impacto:

Conflito de interesse com o titular dos dados: Não apresenta conflito de interesse

Grau do impacto: 0

Classificação do grau de impacto:

Instruções para o grau de impacto:

Análise sobre o grau de impacto:

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Nome do responsável pela análise: Norberto Tordin

Data de envio para análise:

Instruções passadas para a análise:

Data de resposta da análise:

Análise retornada:

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final
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Título do Risco: Vazar informação.

Origem: Sistemas que recebem dados propagados

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Criar procedimento para validação] Plano de ação a criar:
[Criar procedimento para validação dos acessos criados no MS AD]

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:

Responsável: André Neves Lima

Prazo: 12 dias

Dano: ALTO

Tipo de risco: Risco Reputacional

Classificação do risco: Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

Status do risco: Risco em tratamento, pois o plano de ação ainda não foi realizado!

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Nenhum impacto foi registrado para esse risco

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Acessos indevidos por falha na definição dos perfis.

Origem: Sistemas que recebem dados propagados

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Executar revalidação dos acessos com frequencia de 6 meses
e contratar empresa para implantar gestão de acessos] Plano de ação a criar: [Criar procedimento para revalidação
dos perfis e contratar sistema de gestão de acessos]

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:

Responsável: Norberto Tordin
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Prazo: Não informado

Dano:

Tipo de risco: Risco de Acessos indevidos

Classificação do risco: Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

Status do risco: Risco em tratamento, pois o plano de ação ainda não foi realizado!

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Nenhum impacto foi registrado para esse risco

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Falha de segurança no ERP

Origem: Vulnerabilidades

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Falha de segurança no ERP - IP 192.168.9.120] Plano de
ação a criar: [Falha de segurança no ERP para o IP 192.168.9.120 - mod]

Ação imediata a ser realizada: aa

Ação de mitigação: aaa

Responsável: Norberto Tordin - mod

Prazo: Não informado

Dano: ALTO

Tipo de risco: Risco Financeiro

Classificação do risco: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

Status do risco: Risco em tratamento, pois o plano de ação ainda não foi realizado!

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto
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Severidade: 8

Ocorrência: 7

Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Nenhum impacto foi registrado para esse risco

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Falha de segurança no gerenciador de e-mail

Origem: Vulnerabilidades

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Falha de segurança no gerenciador de e-mail - IP:
192.168.0.111;] Plano de ação a criar: [Falha de segurança no gerenciador de e-mail para o IP 192.168.0.111]

Ação imediata a ser realizada: Criar um procedimento de comunicação a todos os funcionários para que façam o
upgrade para a última versão.

Ação de mitigação: Não foi definido procedimento de mitigação.

Responsável: André Neves Lima e Marcio Vinicio Pereira

Prazo: Não informado

Dano:

Tipo de risco: Risco Operacional

Classificação do risco: Alta Probabilidade com Baixo Impacto

Status do risco: Risco em tratamento, pois o plano de ação ainda não foi realizado!

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 3

Ocorrência: 9

Detecção: 5

NPR calculado: 135

Impactos verificados para o risco listado

Título do impacto: Acesso ao banco de dados com os dados sem criptografia

Detalhes sobre o impacto: Não existe criptografia de dados que possibilitem maior proteção.
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Conflito de interesse com o titular dos dados: Apresenta conflito de interesse

Grau do impacto: 75

Classificação do grau de impacto: Elevado grau de impacto

Instruções para o grau de impacto: Muito provavelmente ocorrerá. Nessa condição de classificação do
grau de impacto a atenção deve ser totalmente direcionada para que ações sejam executadas com o
objetivo de identificar o que leva a essa condição e o que precisará ser realizado para que seja corrigido
e, no mínimo, diminuído essa classificação.

Análise sobre o grau de impacto: Alto grau de impacto. Buscar alternativas para diminuir.

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Nome do responsável pela análise: Norberto Tordin

Data de envio para análise:

Instruções passadas para a análise: preencher análise

Data de resposta da análise:

Análise retornada: ok. Muito bom mesmo!!!

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Falha no firewall da empresa

Origem: Vulnerabilidades

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Falha no firewall da empresa - Falha foi identificada na fase
de PENTEST e não tem ativo relacionado.] Plano de ação a criar: [Convocar o fornecedor para avaliar e resolver a
falha do firewall dentro dos próximos 30 dias.]

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:

Responsável: André Neves Lima

Prazo: 15 dias

Dano: MEDIO

Tipo de risco: Risco de Acessos indevidos

Classificação do risco: Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

Status do risco: Risco em tratamento, pois o plano de ação ainda não foi realizado!

Abre PDCA: Sim

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 7
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Detecção: 6

NPR calculado: 336

Impactos verificados para o risco listado

Nenhum impacto foi registrado para esse risco

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Para este risco não foram realizadas análises

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

Ainda não foi definido nenhuma análise intermediária ou análise final

Título do Risco: Falha de segurança no uso de equipamentos de terceiros

Origem: Vulnerabilidades

Descrição do Plano de Ação: Plano de ação verificado: [Falha de segurança no uso de equipamentos de terceiros -
Notebooks de terceiros com acesso a endereços IPs diferentes.] Plano de ação a criar: [Criar procedimento e regras
para definir faixa de IP fixa para acesso]

Ação imediata a ser realizada:

Ação de mitigação:

Responsável: Norberto Tordin

Prazo: Não informado

Dano:

Tipo de risco: Risco de Acessos indevidos

Classificação do risco: Baixa Probabilidade e Baixo Impacto

Status do risco: Risco em tratamento, pois o plano de ação ainda não foi realizado!

Abre PDCA: Não

NPR - Número de Prioridade de Risco indicado na análise de impacto

Severidade: 8

Ocorrência: 3

Detecção: 8

NPR calculado: 192

Impactos verificados para o risco listado

Título do impacto: Acessos indevidos

Detalhes sobre o impacto: O sistema não apresenta controle de acesso seguro

Conflito de interesse com o titular dos dados: Não apresenta conflito de interesse

Grau do impacto: 50
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Classificação do grau de impacto: Alto grau de impacto

Instruções para o grau de impacto: instrução 3

Análise sobre o grau de impacto:

Análises sobre o risco, impacto e tratamentos propostos

Nome do responsável pela análise: José Paulo Figueira Neto

Data de envio para análise:

Instruções passadas para a análise:

Data de resposta da análise:

Análise retornada: ok

Análise intermediária sobre o risco ou análise final

 análise final
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