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Abstract. The LGPD demands a great change inside companies, from personnel
training to process changing and how data is used. This papers objective is to
study LGPD, ISO 27001 and ITIL, understand how they correlate, what are their
differences and similarities and what are the necessary changes that a company,
which is in conformity with ISO 27001 or ITIL, needs to be adequated to LGPD.

Resumo. A LGPD exige uma grande mudança dentro das empresas, desde trei-
namento pessoal até alterações de processos e de como os dados são utiliza-
dos. Esse trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre a LGPD, o ISO
27001 e o ITIL, entender como eles se correlacionam, quais são suas diferenças
e semelhanças e por fim quais são as mudanças necessárias que uma empresa
que está em conformidade com a ISO 27001 ou ITIL precisa para adequar-se a
LGPD.

1. Introdução

Com a LGPD entrando em vigor em 2021, uma pesquisa feita por [5] mostrou que 85%
das empresas ainda não estão adequadas com a lei. Outra pesquisa, por [6] afirma que
84% não estão prontas. O não cumprimento das normas da lei acarretam grandes multas,
interrompimento das atividades da companhia, além de perda de confiança de usuários e
de empresas parceiras. [4]

O objetivo desse trabalho é fazer um levantamento bibliografico sobre a LGPD, a
ISO 27001 e a ITIL, para então realizar um alinhamento entre as mesmas e verificar como
se comparam, apontando o que uma empresa necessita para entrar em conformidade com
a lei caso ela possua alguma das duas implantadas.

A seção 2 traz a fundamentação teórica explicando sobre a LGPD, a ISO 27001
e a ITIL. Na seção 3 serão abordados os objetivos desse trabalho, e, na seção 4, sua
metodologia. A seção 5 terá o cronograma de execução com as atividades e datas a serem
entregues e, a seção 6, as referências bibliográficas.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

2.1. Lei Geral de Proteção aos Dados

A Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais (LGPD) ou Lei no 13.709 foi aprovada em 14
de agosto de 2018, e entrará em vigor em agosto de 2021. Baseada no Regulamento Geral
sobre a Proteção de Dados europeu, a LGPD visa criar uma regulamentação sobre como
as empresas devem tratar os dados pessoais de brasileiros e estrangeiros no Brasil e no



exterior, tendo como principal objetivo a proteção dos direitos de liberdade e privacidade
da população [4] [9] [10].

Dados pessoais são informações que permitem a identificação de alguém, e nesses
estão compreendidos os dados sensı́veis que são relacionados à crianças e adolescentes,
religião e origem racial, por exemplo, e necessitam de maiores cuidados se tratados por
empresas [4] [7] [8].

A lei é valida para todas as empresas que recebam, de alguma forma, dados de
alguém, com exceção [4]:

• fins jornalı́sticos e artı́sticos;
• acadêmicos;
• segurança pública;
• investigações criminais.

Um dos elementos da lei, é o consentimento do cidadão. A empresa só poderá
recolher e processar informações de um cidadão com sua autorização, sendo que o mesmo
pode retirar ela a qualquer momento e a empresa deverá acatar, podendo ser penalizada
com multas que variam de 2% do faturamento anual até 50 milhões e reais por infração,
além de suspensão das atividades até que o problema seja regularizado [4] [9]

A figura 1 a seguir ilustra os principais pontos da LGPD:

Figura 1. A LGPD em um giro. [10]



2.2. International Organization for Standardization (ISO) 27001
A ISO 27001 é um conjunto de normas que especificam como implementar um sistema de
gestão de segurança da informação em uma organização, independente do tamanho. Ela
utiliza o ciclo PDCA Plan-Do-Check-Act para planejar todos os processos de construção
de um SGSI. [2] [3]

A figura 2 abaixo mostra o ciclo PDCA na ISO:

Figura 2. Ciclo PDCA na ISO 27001. [2]

De acordo com [1], um SGSI é um conjunto de regras que uma companhia esta-
belece para:

• identificar as expectativas de stakeholders a respeito da segurança da informação
da companhia;

• identificar que riscos existem para informação;
• possuir métodos de mitigação que identifiquem e cuidem de riscos;
• definir objetivos claros sobre a segurança da informação;
• implementar controles e tratamento de riscos;
• monitorar continuamente se os controles funcionam como esperado;
• fazer melhorias continuas para que o SGSI funcione melhor.

Ainda de acordo com [1], implementando uma SGSI auxilia a empresa a cumprir
medidas legais relacionadas a segurança da informação, além de menores custos, vanta-
gem competitiva e melhor organização.

Para uma empresa possuir a ISO 27001, ela deve implementar: [2] [1]

• um escopo de sua organização;
• responsabilidades da parte gerencial;
• planejamentos e requerimentos para tratamento de risco;
• mapeamento de recursos, conhecimento, comunicação e controle de documentos;
• implementação do que foi planejado em relação a gerenciamento de riscos;
• monitoramento dos processos;
• melhoria e correções de todos os pontos acima.



2.3. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4

O ITIL, na sua quarta versão, é um framework de gerenciamento de serviços de TI. Ele
fornece um guia de boas práticas para vários tipos de serviços, podendo ser aplicados em
companhias de qualquer tamanho [11].

Os principais componentes do ITIL v4 são seu sistema de valor de serviço (SVS)
e seu modelo de quatro dimensões [11].

O SVS explica, como vários componentes e atividades de uma organização traba-
lham juntos para facilitar criação de valor sobre serviços que utilizem TI. Os componentes
principais do SVS são [11]:

• a cadeia de valor de serviços;
• as praticas ITIL;
• os princı́pios orientadores ITIL;
• a governança;
• e a melhoria contı́nua.

A figura a seguir retirada de [11] , ilustra o SVS.

Figura 3. O ITIL SVS. [11]

O ITIL ainda possui um gerenciamento de serviços de quatro dimensões, elas são
[11]:

• organizações e pessoas;
• informação e tecnologia;
• parceiros e fornecedores;
• fluxos de valores e processos



3. Objetivos

Este trabalho tem como objetivo fornecer um alinhamento da LGPD a ISO 27001 e ITIL,
explicando se é necessario alterações ou não para que empresas que os possuem entrem
em conformidade com a LGPD.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Primeiramente haverá um levantamento bibliográfico da LGPD, ISO 27001 e ITIL, para
buscar entender melhor como eles funcionam. Em seguida, será feito o cruzamento dos
passos da ISO e ITIL em comparação com a LGPD, para verificar as mudanças ne-
cessárias que uma empresa terá que realizar para se adequar a LGPD.

5. Cronograma de Execução

O cronograma de execução das atividades a serem desenvolvidas estão na tabela abaixo:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Estudo da LGPD;
3. Estudo da ISO 27001 e ITIL
4. Verificação de resultados;
5. Escrita do relatório;

Tabela 1. Cronograma de Execução
ago set out nov dez jan

Atividade 1 X X X
Atividade 2 X X X X
Atividade 3 X X X X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Espera-se que esse trabalho auxilie empresas a como a LGPD funciona e, se elas possuem
o ISO 27001 ou ITIL implementados, que ações serão necessárias para se adequarem a
lei.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 10 de agosto de 2020.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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