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RESUMO

O presente projeto tem como objetivo apresentar o uso da Inteligência Artificial na Gestão da
Inovação. Sua importância se dá pelo fato de ser um tema recente e com poucos estudos na
literatura. Visto que o principal objetivo é a buscar por soluções da Indústria 4.0, como o uso
da Inteligência Artificial, para automatizar o mapeamento de processos da unidade de análise,
visando otimizar e inovar na gestão, e obter redução de custos da empresa. A metodologia de
pesquisa foi estruturada levando em consideração: a pesquisa bibliográfica, para a construção
da revisão de literatura, e o estudo de caso, para a construção da pesquisa de campo. A Revisão
de Literatura apresentou os principais conceitos sobre: Engenharia Organizacional; Gestão da
Inovação; Indústria 4.0; Mapeamento de Processos; Automatização de Processos; e LGPD. O
estudo de caso foi realizado em uma organização da área de Segurança da Informação, que atua
em projetos pontuais e serviços gerenciados oferecendo monitoramento constante, ações
inteligentes, proatividade na resolução de problemas e relatórios estratégicos. A organização
está em constante desenvolvimento, possuindo dois centros especializados em inteligência e
inovação. A pesquisa de campo tem como objetivo selecionar as melhores ferramentas de
mapeamento de processos, bem como escolher uma e aplicá-la na unidade de análise. Por fim,
mostrando a diferença dos resultados do processo manual com o processo automatizado. Com
base nos resultados, será possível mostrar que o processo automatizado irá otimizar e inovar na
gestão, e obterá redução de custos da unidade de análise.
Palavras-Chave: Inteligência Artificial, LGPD, Indústria 4.0, Gestão da inovação,
Mapeamento de Processos.

ABSTRACT
This project aims to present the use of Artificial Intelligence in Innovation Management. Its
importance is given by the fact that it is a recent topic and with few studies in the literature.
Since the main objective is to search for Industry 4.0 solutions, such as the use of Artificial
Intelligence, to automate the process mapping of the analysis unit, aiming to optimize and
innovate in management, and obtain a reduction in the company's costs. The research
methodology was structured taking into account: the bibliographic research, for the
construction of the literature review, and the case study, for the construction of the field
research. The Literature Review presented the main concepts about: Organizational
Engineering; Innovation management; Industry 4.0; Process Mapping; Process Automation;
and LGPD. The case study was carried out in an organization in the Information Security area,
which works on specific projects and managed services offering constant monitoring,
intelligent actions, proactive problem solving and strategic reports. The organization is in
constant development, having two centers specialized in intelligence and innovation. The field
research aims to select the best process mapping tools, as well as choose one and apply it in the
unit of analysis. Finally, showing the difference between the results of the manual process and
the automated process. Based on the results, it will be possible to show that the automated
process will optimize and innovate in management, and will obtain cost reduction for the
analysis unit.

Keywords: Artificial Intelligence, LGPD, Industry 4.0, Innovation Management, Process
Mapping.
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1

INTRODUÇÃO
A globalização trouxe consigo o constante crescimento do cenário competitivo, fazendo

com que as empresas buscassem um diferencial. Com isso, veio a necessidade não só de
investimento em novas tecnologias, como também, a importância da inovação. Segundo
Chesbrough (2010), a inovação está sensivelmente atrelada à capacidade essencial de atuação
competitiva, o que provocou a necessidade de renovação constante por parte das empresas em
meio às rápidas mudanças no ambiente.
As organizações que buscam permanecer no mercado competitivo, não devem pensar
apenas em inovar, e sim, estar em constante inovação, buscando sempre identificar
oportunidades e obtendo melhores resultados. Para Tadeu (2020), a inovação também pode ser
entendida a partir de um processo dinâmico através do qual uma nova ideia, um conhecimento
é implementado para criar novo e significativo valor para a sociedade. Entretanto, inovar não
é necessariamente melhorar o que já existe nem o expandir, se este não criar uma nova proposta
de valor.
A unidade de análise do trabalho está diretamente ligada à Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), Lei Federal Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que segundo BRASIL (2018),
tem como objetivo dispor sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais,
por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de
proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.
Um dos projetos realizados pela unidade de análise, é a prestação de serviço para o
cliente que deseja estar em conformidade com a LGPD. Neste projeto, entra o mapeamento de
processos, conhecido na organização como mapeamento de dados pessoais. É realizado o
mapeamento de todos os processos da empresa cliente para determinar quais aqueles que tratam
dados pessoais. Após isso, é feita uma avaliação dos riscos aos tratamentos de dados pessoais,
os controles de proteção e monitoramento desses dados e por fim, são avaliados os gaps e
gerados relatórios com um plano de recomendações para que a empresa cliente possa estar em
conformidade com a LGPD.
Contudo, para inovar e automatizar o processo de mapeamento, será feita uma busca
por soluções da Indústria 4.0, como o uso da inteligência artificial. A Indústria 4.0 trata-se de
um fenômeno que está guiando as transformações nos processos de produção e que vem sendo
estudada a priori, isto é, antes de acontecer (HERMANN; PENTEK; OTTO, 2016). Ela está
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relacionada a tecnologias como Internet das Coisas, capacidade de autogestão, inteligência
artificial, entre outros.

1.1

O problema e sua importância
O mapeamento de processos é uma ferramenta com objetivo de aperfeiçoar os processos

existentes ou de implantar uma nova estrutura voltada para processos. É uma técnica geral
utilizada por empresas para entender de forma clara e simples como uma unidade de negócio
está operando, representando cada passo de operação dessa unidade em termos de entradas,
saídas e ações (AGUIAR; DAMASCENO; MELO, 2016).
A busca por uma ferramenta de mapeamento que automatiza e otimiza o processo é
importante uma vez que reduzirá o custo da unidade de análise, bem como a inovação do
processo. Como dito anteriormente, é de grande importância a constante inovação tecnológica
para conseguir se manter no mercado competitivo e sair à frente dos concorrentes.

1.2

Hipótese
É possível encontrar ferramentas de mapeamento de processos que não só automatizam

o processo, como também possibilitam a redução de custos da empresa e otimização do
processo.

1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral
Buscar soluções da Indústria 4.0, como o uso da Inteligência Artificial, para automatizar
o mapeamento de processos da unidade de análise, visando otimizar e inovar na gestão, e obter
redução de custos da empresa.

1.3.2 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos a serem alcançados são:
● Buscar ferramentas de mapeamento de dados, isto baseando-se na Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD);
● Selecionar as melhores ferramentas, buscando as que sejam completas e acessíveis
para a empresa;
● Aplicar a ferramenta escolhida na empresa;
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● Comparar os resultados do processo sendo realizado manualmente com os
resultados do processo sendo realizado na ferramenta.

1.4

Justificativa
Atualmente os principais processos de gestão da organização são realizados com o apoio

de softwares de planilhas de cálculo, como Excel, que demandam um tempo considerável.
Existem no mercado soluções que utilizam Inteligência Artificial e que podem automatizar
grande parte dos processos hoje realizados, de forma bastante inovadora.

1.5

Estrutura do trabalho
O presente trabalho dará início com a introdução que mostra a contextualização do tema,

objetivos e a justificativa.
Posteriormente, traz o referencial teórico, cuja primeira seção aborda sobre a Engenharia
Organizacional, mostrando seu conceito e sua importância a partir da adequação da organização
a novas necessidades e desafios. A segunda seção aborda a gestão da inovação, expondo seu
conceito e sua importância no atual cenário competitivo. Já a terceira seção volta-se à Indústria
4.0, tratando seus principais conceitos, vantagens e desvantagens, e algumas aplicações. A
quarta e quinta seção é o Mapeamento de Processos e Automatização de Processos,
respectivamente, abordam os seus conceitos mais populares na literatura, bem como seus
benefícios. E por fim, a sexta seção contempla o conceito da LGPD e tudo o que essa lei
abrange.
O terceiro capítulo seguirá com a metodologia da pesquisa, com a descrição da unidade
de análise, bem como, os procedimentos que serão realizados na pesquisa bibliográfica e na
pesquisa de campo.
No quarto capítulo são apresentados os resultados da aplicação do projeto. Os resultados
apresentam os melhores softwares para automatização do processo de Mapeamento de
Processos para atender a LGPD, bem como a escolha de um deles para a aplicação na unidade
de análise. Com isso, é possível mostrar a diferença do processo sendo manual e automatizado.
Por fim, tem-se a conclusão, bem como algumas recomendações para futuros trabalhos
com o tema semelhante.
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2

REVISÃO DE LITERATURA
Na revisão de literatura são abordados os principais conceitos que envolvem o problema

apresentado. Com isso, tem-se os principais tópicos, Engenharia Organizacional, Gestão da
Inovação, Indústria 4.0, Inteligência Artificial, Mapeamento de Processos, Automatização de
Processos e LGPD.

2.1

Engenharia Organizacional
A Engenharia Organizacional é a metodologia que possibilita aos gestores redesenhar a

estrutura adequando-a a novas necessidades e desafios. Pode-se conceituar a Engenharia
Organizacional como sendo o processo integrador de diversas disciplinas fundamentais ao
planejamento e à gestão estratégica de uma organização, pública ou privada, visando maximizar
resultados, contemplando os aspectos de eficiência, eficácia e efetividade organizacional. A
Engenharia Organizacional é, portanto, a abordagem que permite aos gestores realizar a
modernização organizacional (AFFONSO, 2019). Por isso, é de grande importância entender
melhor o conceito, visto que o principal objetivo do projeto é a modernização organizacional,
logo, adequar a organização a novas necessidades e desafios.

Essa metodologia abrange oito abordagens, sendo elas:
● Sistêmica, utilizada em todo o processo pelo princípio do enfoque sistêmico e do
processo de análise de sistemas na identificação, teste e seleção e planejamento da
implementação;
● Qualidade e Produtividade, utilizada em todo o processo através dos princípios da
gestão da qualidade, visando o aperfeiçoamento constante dos processos de
execução da organização;
● Inovação Tecnológica, utilizada em todo o processo objetivando, de forma proativa,
estar à frente na identificação e implementação dos avanços tecnológicos
disponíveis e compatíveis com as oportunidades e condições da organização;
● Psicossocial, utilizada em todo o processo, pela caracterização da cultura e do clima
organizacional, servindo de parâmetro para as decisões de implementação,
garantindo a participação e integração dos recursos humanos da organização em
todas as etapas de trabalho;
● Estratégica, utilizada no início dos trabalhos como base para identificação da
perspectiva estratégica da gestão da organização ou unidade objeto de estudos,
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garantindo o apoio e compromisso da direção, através da elaboração de um
diagnóstico situacional e aprovação de um plano de trabalho;
● Organizacional, utilizada após a abordagem estratégica, quando já estão
perfeitamente identificadas à missão, políticas e diretrizes, objetivos globais e
específicos, estratégias e metas organizacionais e no trabalho de caracterização
sistêmica da organização para a atuação dentro de um enfoque ambiental com base
na concepção do sistema, na estrutura funcional e orgânica, e na organização das
informações; técnica estas, aplicadas de forma simultânea e integradas;
● Informacional, utilizada em subsídio a abordagem organizacional, compreendendo
o projeto e desenvolvimento dos mecanismos de análise de informações;
● Projetos, utilizados no planejamento e no controle dos trabalhos de implementação
dos objetivos organizacionais.

A Figura 1 abaixo apresenta as oito abordagens.
Figura 1 – Abordagens da Engenharia Organizacional

Fonte: Annibal Affonso, 2019.

As abordagens apresentadas podem ser divididas em dois grupos, sendo as conceituais
e as processuais. Sabendo que as conceituais influenciam diretamente as processuais.
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2.2

Gestão da Inovação
A globalização trouxe consigo o constante crescimento do cenário competitivo, fazendo

com que as empresas buscassem um diferencial. Com isso, veio a necessidade não só de
investimento em novas tecnologias, como também, a importância da inovação. Na unidade de
análise do presente projeto, notou-se a necessidade de um diferencial como estratégia para que
saísse à frente de seus concorrentes. Visto isso, traz-se necessário o entendimento de gestão da
inovação.
Segundo Chesbrough (2010), a inovação está sensivelmente atrelada à capacidade
essencial de atuação competitiva, o que provocou a necessidade de renovação constante por
parte das empresas em meio às rápidas mudanças no ambiente.
As organizações que buscam permanecer no mercado competitivo não devem pensar
apenas em inovar, e sim, estar em constante inovação, buscando sempre identificar
oportunidades e obtendo melhores resultados. Para Ricardo Tadeu (2020), a inovação também
pode ser entendida a partir de um processo dinâmico através do qual uma nova ideia, um novo
conhecimento é implementado para criar novo e significativo valor para a sociedade.
Entretanto, inovar não é necessariamente melhorar o que já existe nem o expandir, se este não
criar uma nova proposta de valor.

2.3

Indústria 4.0
Atualmente, o tema Indústria 4.0 tem sido cada vez mais abordado nas organizações,

principalmente naquelas que são voltadas para o mercado de tecnologia. A unidade análise
obteve interesse na Indústria 4.0, mais especificamente na Inteligência Artificial, com o
objetivo de uma estratégia inovadora e de alta tecnologia.
A Indústria 4.0 foi criada na Alemanha em 2011 como uma estratégia de alta tecnologia
voltada para o ano de 2020. Empresários, políticos e universidades colaboram para que suas
ideias estimulem a competitividade entre as indústrias do país. Espera-se que a quarta geração
industrial ofereça melhorias nos processos industriais que envolvem: operação, engenharia,
planejamento e controle da produção, logística, e análise contínua durante o ciclo de vida de
produtos e serviços (QIN; LIU; GROSVENOR, 2016).
Segundo Cheng et al. (2016), a essência da indústria 4.0 está baseada nos sistemas
cibernético-físico (CPS) e Internet das Coisas (IoT), que levarão as fábricas a atingirem um
novo patamar de produção. O CPS baseia-se na configuração dinâmica da manufatura.
Diferente dos métodos tradicionais de produção, a configuração dinâmica está acima da
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produção e de processos envolvidos. Pois o dinamismo torna o sistema capaz de alterar o projeto
inicial do produto a qualquer momento.
Para Rüßmann et al. (2015), a quarta geração industrial tem características como:
inovação, integração e interconexão de dados. Também é baseada em nove pilares que gerarão
oportunidades de desenvolvimento tecnológico, sendo eles:
1. Big data;
2. Computação em nuvem;
3. Integração de sistemas vertical e horizontal;
4. Inteligência artificial;
5. Internet industrial das coisas;
6. Realidade virtual;
7. Robôs autônomos;
8. Segurança cibernética.
9. Simulação e impressão 3D;

2.3.1 Inteligência Artificial
A Inteligência artificial, chamada também de IA ou AI, é um ramo da ciência que visa,
por meios tecnológicos, ser capaz de simular a inteligência humana; podendo resolver
problemas, criar soluções e até mesmo tomar decisões no lugar do ser humano, como um auxílio
que facilitaria em diversas áreas do cotidiano (SILVA e MAIRINK, 2019). O estudo da IA é de
grande importância, visto que o uso de uma ferramenta com utilização da IA pode trazer muitas
vantagens para a unidade de análise, seja para auxiliar na produção, otimizar o processo, bem
como evitar erros humanos.
O termo inteligência artificial foi falado por John McCarthy em 1956, em uma
conferência sobre tecnologia no Dartmouth College, EUA. A Inteligência Artificial é
considerada como sistemas computacionais que pensam e atuam como seres humanos, como
também, pensam e atuam de forma racional (RUSSELL e NORVIG, 2009).
Segundo Silva e Mairink (2019), com o conjunto de várias ciências, entre elas,
principalmente, a computação e a matemática, foi possível colocar em uma máquina a
capacidade de raciocinar. Isso foi possível graças ao desenvolvimento de diversos algoritmos
implantados, que tornam possível que a máquina, possa desenvolver e processar dados,
desempenhando assim funcionalidades cognitivas humanas.
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2.3.1.1 Vantagens e Desvantagens da Inteligência Artificial
A aplicação da Inteligência Artificial pode ser feita em diversas áreas, o que auxilia na
produção e a otimização do tempo gasto na realização do trabalho a ser desempenhado. Essas
ferramentas inovadoras servem para organizar informações e atividades repetitivas ou que
demonstrem determinado padrão (seja pelo uso de IA ou não), e precisam de desenvolvimento
contínuo (COELHO, 2019).
Uma das vantagens do uso da IA é o tempo, uma vez que os seres humanos têm suas
necessidades básicas e seu horário de trabalho, as pausas interjornadas e intrajornadas, que
podem ocasionar os atrasos. Já a máquina pode trabalhar de maneira contínua e sem pausas,
logo o trabalho não precisa ser interrompido em momento algum.
Outra vantagem é a realização de tarefas com precisão e acertos, uma vez que a máquina
é constantemente alimentada por informações necessárias para a realização do trabalho, logo é
capaz de evitar retrabalho que poderia vir acontecer se fosse realizado por um ser humano,
principalmente em tarefas repetitivas.
Já a desvantagem se dá pelos questionamentos sociais, éticos e morais. A máquina é
alimentada e trabalha de acordo com o conhecimento implantado, o perigo não está nesse
conhecimento e sim na possibilidade de que ele não vai mudar, ou evoluir juntamente com o
meio social em que foi criado (SILVA e MAIRINK, 2019).
Também foi levantado o risco que podemos enfrentar com o uso dessa tecnologia. A
possibilidade das pessoas perderem suas identidades, tornarem-se alienados. Proposta também
levantada por Marques (2017), quando diz que uso contínuo da Inteligência Artificial gera
isolamento social e, consequentemente, problemas físicos e mentais.

2.3.1.2 Aplicação da Inteligência Artificial
A IBM, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, criou um computador com
inteligência cognitiva, nomeado de Watson. Com Watson, ocorrerá o aumento da
produtividade, pois processa milhões de dados enquanto o profissional pode se dedicar a tarefas
de alto valor. Monitora continuamente as condições dos seus sistemas para mitigar os problemas
antes que eles atrapalhem o trabalho, entre outras tarefas que a I.A (SILVA e MAIRINK, 2019).
Além do Watson, foi fundada a Luminance que relaciona a tecnologia de
reconhecimento de padrões com aprendizado de máquina supervisionada e não supervisionada
para ler e entender a linguagem humana. Ela foi fundada pelos matemáticos da Universidade
de Cambridge. A Luminance desenvolveu o LITE (Legal Inference Transformation Engine). É
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usada por escritórios de advocacia e equipes internas em mais de 43 países ao redor do mundo
para melhorar processos como: due diligence, negociação de contratos, revisões de
conformidade regulatória, análise de portfólio de

propriedades e descoberta eletrônica

(LUMINANCE, 2019).
Uma ferramenta importante também é o Chatbot, que funciona como um atendimento
aos clientes, e tem a capacidade de agilizar o contato com os colaboradores, poupando o tempo
dos gestores, pois o colaborador consegue esclarecer as dúvidas básicas com a própria
ferramenta Chatbot. Adicionalmente, quando se adiciona IA nos robot’s de chats é possível
aumentar a produtividade e respostas às demandas através da correlação do conhecimento que
o próprio robot vai adquirindo e alimentando seus algoritmos de IA.
O Machine Learning é uma tecnologia que explora o conceito de “aprendizado de
máquina” ou “aprendizagem automática”, ou seja, é a capacidade de sistemas de analisar
grandes volumes de dados, aprimorar seus próprios conhecimentos e aprender e agir por conta
própria sem ter que ser programado para uma nova função. Isso acontece porque o sistema
coleta dados constantemente e vai se adaptando por conta própria.

2.4

Mapeamento de Processos
O principal objetivo do projeto é a automatização do mapeamento de processos da

unidade de análise. Logo, apresentar o conceito dele torna-se essencial para melhor
entendimento do tema.
Os processos são um conjunto de atividades interligadas que produzem um resultado
esperado e que atende às expectativas e necessidades dos clientes. De forma sintética, processos
transformam insumos (entradas) em produtos ou serviços (saídas).
Segundo Slack (2008), o mapeamento envolve descrever as atividades que compõem
um processo, relacionando as atividades, é a identificação da sequência lógica das atividades
que compõem um processo e de outros elementos que interagem com o fluxo de trabalho. A
modelagem de processos é a identificação e mapeamento dos mesmos, com o objetivo de
integrá-los de modo que funcionem harmonicamente, de forma objetiva e eficiente.
O sistema se caracteriza por uma hierarquia que parte de uma visão ampla para uma
visão pontual, Figura 2, onde pode-se definir:
● Macroprocessos: Corresponde ao conjunto de processos de negócio que, numa
visão mais ampla, a organização considera como importantes no cumprimento de
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seus objetivos estratégicos. Relacionam-se à missão da Instituição, ou a questões
sensíveis ao funcionamento e estruturação da organização ou à sua estratégia;
● Processos: Trata-se de um conjunto de atividades correlacionadas, desenvolvidas
com o objetivo de gerar resultados à organização, com início e fim determinados.
Envolvem um ordenamento lógico e, normalmente, são atividades de rotina,
utilizadas para transformar entradas (insumos, ou “inputs”) em saídas (resultados,
ou “outputs”), buscando o alcance de uma meta ou objetivo. De forma simplificada,
o processo é a sequência de passos utilizados para a realização das rotinas da
organização. Envolve a articulação de diversas ações que podem se desdobrar na
execução de subprocessos, atividades e tarefas.
● Subprocessos: Correspondem a um maior detalhamento de uma parte específica de
um processo. Pode-se considerar como a subdivisão de um processo, ou ainda, um
processo que contém um objetivo específico incluso dentro de outro. Trata-se do
desdobramento do processo em fluxos menores.
● Atividades: São as ações realizadas em um processo ou subprocesso,
desempenhadas por uma unidade organizacional específica. As atividades
envolvem a descrição do que é feito para o alcance do objetivo do processo.
● Tarefas: Correspondem ao maior detalhamento das atividades, explicando de forma
mais precisa como as atividades devem ser realizadas, ou a forma como costumam
ser desenvolvidas. Trata-se da sequência de passos ou etapas desenvolvidas para a
realização da atividade. Portanto, as tarefas correspondem ao menor nível
documentado no mapeamento de processos.
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Figura 2 – Hierarquia dos processos

Fonte: Hierarquia dos processos Harrington, 1993.

O mapeamento é importante para auxiliar a organização a entender seus processos, e
assim, consequentemente propor melhorias, ajuda a identificar ações para reduzir o ciclo de
produção, diminuindo os defeitos no processo, reduzindo os custos, eliminando etapas que não
agregam valor e aumentando a produtividade.

2.5

Automatização de Processos
O tema proposto é a automatização de um processo na unidade de análise, logo é de

grande importância o entendimento do que de fato é a automatização de um processo, visando
os benefícios que trará para a organização. Segundo Roig (2017) descreve que em função da
alta competitividade e o mercado acirrado, as empresas concorrem uma contra a outra para
obter a fidelidade do cliente. Para isso, a organização precisa produzir mais, em menor tempo,
com menor custo e qualidade superiores. “Mas como fazer isso? Com a automação de
processos, que traz vantagens para cumprir todas essas metas”.
Para Roig (2017), automatizar processos nada mais é do que racionalizar e otimizar as
atividades que geram os resultados de uma organização. Seu principal objetivo é "enxugar" a
produção: reduzir o trabalho e o tempo utilizado para a execução, diminuir custos e substituir
tarefas manuais por aplicações de software.
Pode-se dizer que “a automação alia tecnologia da informação e o gerenciamento de
negócios para otimizar resultados e contribuir para o alcance de objetivos globais”. Neste
contexto, fica claro que “quando implementada, ela garante, de forma geral, uma produção mais
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rápida, que faz com que o cliente fique mais satisfeito com o recebimento de sua mercadoria
ou serviço em um prazo menor”.
Segundo Roig (2017), alguns benefícios da automatização dos processos são dados por:
1. Fácil acesso e circulação da informação;
2. Otimização do tempo;
3. Gestão segura e eficaz;
4. Diminuição de custos de produção;
5. Monitoramento dos resultados em tempo real;
6. Aumento da produtividade, pois é possível identificar de forma ágil onde o
problema está ocorrendo, reduzindo assim desperdícios e ineficiências;
7. Comunicação mais ágil através de sistema integrado;
8. Maior competitividade;
9. Melhor qualidade de vida para os colaboradores devido a redução do retrabalho;
10. Integração da organização;
11. Redução de custos;
12. Controle de prazos em função da rastreabilidade dos processos.
Sobre automatização de processos Amaral (2017), afirma que “cada vez mais
organizações têm buscado a automatização de seus processos”, mas também aumentam “as
frustrações, por não conseguirem ver na prática as mudanças que pretendiam promover por
meio dessa transformação”. Isso ocorre em decorrência de alguns motivos que vão de um
planejamento ineficiente até a falta de apoio da gestão.
Dessa maneira, Amaral (2017) relata alguns motivos que levam ao erro e devem ser
evitados.
1. Não contratar especialistas em processos;
2. Não estruturar a metodologia;
3. Não preparar os funcionários para as mudanças;
4. Não estabelecer metas;
5. Não fazer reuniões de acompanhamento;
6. Não fazer a manutenção do processo;
7. Não ter o apoio da gestão;
8. Não motivar as equipes;
9. Não dar atenção aos desmotivados;

15
10. Não alinhar as necessidades da implementação com a equipe de TI.

2.6

LGPD
A unidade de análise do trabalho está diretamente ligada à Lei Geral de Proteção de

Dados (LGPD), Lei Federal Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Um dos projetos realizados
pela unidade de análise, é a prestação de serviço para o cliente que deseja estar em conformidade
com a LGPD. Neste projeto, entra o mapeamento de processos, conhecido na organização como
mapeamento de dados pessoais. É realizado o mapeamento de todos os processos da empresa
cliente para determinar quais aqueles que tratam dados pessoais. Após isso, é feita uma
avaliação dos riscos aos tratamentos de dados pessoais, os controles de proteção e
monitoramento desses dados e, por fim, são avaliados os gaps e gerados relatórios com um
plano de recomendações para que a empresa cliente possa estar em conformidade com a LGPD.
A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por
pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger
os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural (Brasil, 2018).
Segundo a LGPD, a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos
(Brasil, 2018):
I.
II.

o respeito à privacidade;
a autodeterminação informativa;

III.

a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;

IV.

a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;

V.
VI.
VII.

o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;
a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o
exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

Para Ferreira (2020), CTO e sócio consultor da Lozinsky Consultoria de Negócios, o
aspecto crucial nesse momento é fornecer a transparência necessária para que o titular do dado
saiba com qual finalidade e quais usos são feitos em seus dados pessoais. Essa clareza e
transparência no uso da informação e na comunicação exige a adequação de sistemas,
possibilitando, por exemplo, a exclusão das informações (se cabível) quando solicitado pelo
titular dos dados pessoais, prevista em lei.
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Mas é preciso ir além e promover a revisão de todos os mecanismos de segurança da
informação que envolvam dados pessoais, garantindo a rastreabilidade no caso de vazamentos
e incidentes. Esse cuidado, inclusive, será levado em consideração pela ANPD em caso de
ocorrências e pode diminuir as penalidades para a empresa que comprovar que tem governança
e políticas claras para atender a proteção exigida pela LGPD (FERREIRA, 2020).

2.6.1 Dados Pessoais
A LGPD adota um conceito aberto de dado pessoal, definido como a informação
relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Assim, além das informações
básicas relativas ao nome, número de inscrição no Registro Geral (RG) ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Físicas (CPF) e endereço residencial, são também considerados dados pessoais
outros dados que permitam a identificação de um indivíduo, tais como a orientação sexual, a
filiação político-partidária, o histórico médico e também aqueles referentes aos aspectos
biométricos do indivíduo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). Simplificando, um dado pessoal
é “qualquer dado que direta ou indiretamente pode identificar um indivíduo!”.
Segundo a LGPD, poderão ser igualmente considerados como dados pessoais aqueles
utilizados para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se
identificada.
Os dados pessoais sensíveis são aqueles aos quais a LGPD conferiu uma proteção ainda
maior, por estarem diretamente relacionados aos aspectos mais íntimos da personalidade de um
indivíduo. Assim, são dados pessoais sensíveis aqueles relativos à origem racial ou étnica,
convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso,
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico,
quando vinculado a um indivíduo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).

2.6.2 Direitos dos Titulares dos Dados
Segundo Artigo 18 da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, o titular dos
dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele
tratados, a qualquer momento e mediante requisição (Brasil, 2018):
I.
II.
III.

confirmação da existência de tratamento;
acesso aos dados;
correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
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IV.

anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;

V.

portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante
requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional,
observados os segredos comercial e industrial;

VI.

eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas
hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;

VII.

informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou
uso compartilhado de dados;

VIII.

informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa;

IX.

revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.

2.6.3 Bases Legais
Há dez bases legais a qual permite o tratamento de dados pessoais. Segundo Artigo 7º
da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, o tratamento de dados pessoais somente
poderá ser realizado nas seguintes hipóteses (Brasil, 2018):
I.
II.
III.

mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados
necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou
respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as
disposições do Capítulo IV desta Lei;

IV.

para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível,
a anonimização dos dados pessoais;

V.

quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares
relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;

VI.

para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral,
esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de
Arbitragem);

VII.
VIII.

para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros;
para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais
de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;
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IX.

quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de
terceiros, exceto no caso de prevalecer em direitos e liberdades fundamentais do
titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

X.

para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

Ao processar dados pessoais, um site, empresa ou organização deve apresentar uma base
legal específica para poder realizá-lo, e quando a base legal for o consentimento, deverá manter
os registros da obtenção do referido consentimento do titular dos dados pessoais. Todo o
processamento de dados pessoais deve ser documentado desde a coleta inicial até o término.
Dependendo do nível de risco no tratamento de dados, pode ser necessário a elaboração de um
relatório de impacto à proteção de dados, onde constará uma descrição de que tipo de dados são
coletados, o objetivo da coleta e processamento, seu tempo de retenção e com quem os dados
podem ser compartilhados, os riscos e como estes riscos podem ser mitigados. Isso também
deve fazer parte de uma política de privacidade de fácil acesso aos titulares de dados pessoais
(CELIDONIO; NEVES; DONÁ, 2020).

2.6.4 Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
A ANPD é o órgão da administração pública federal responsável por zelar pela proteção
de dados pessoais e por implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD no Brasil. Ela foi
criada pela Medida Provisória n. 869, de 27 de dezembro de 2018, posteriormente convertida
na Lei Federal n. 13.853, de 14 de agosto de 2019, e tem objetivo de garantir a devida proteção
aos direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade
dos indivíduos (MINISTERIO DA SAUDE, 2020).
Segundo Artigo 55-J da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, as principais
competências da ANPD são (Brasil, 2018):
I.

elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da
Privacidade;

II.

fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em
descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o
contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso;

III.

promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre
proteção de dados pessoais e das medidas de segurança;
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IV.

estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de
controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em
consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis;

V.

promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de
outros países, de natureza internacional ou transnacional;

VI.

editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e
privacidade, bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais
para os casos em que o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios
gerais de proteção de dados pessoais previstos nesta Lei;

VII.

ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e
prestar contas sobre suas atividades e planejamento;

VIII.

editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive
quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem
como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se
autodeclararem startups ou empresas de inovação, possam adequar-se à Lei;

IX.

deliberar, na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a interpretação da
LGPD, as suas competências e os casos omissos;

X.

articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas
competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais
sujeitas à regulação; e

XI.

implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o
registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade
com esta Lei.

2.6.5 Encarregado de Dados
O encarregado de dados é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como
canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2018). Atualmente, os controladores de
dados (empresas e organizações que tratam dados pessoais), podem contratar o serviço de
“Encarregado de Dados” caso não tenham uma pessoa designada para exercer tal função.
A sua função consiste em determinar os tratamentos de dados pessoais da organização,
fazendo com que a utilização dos dados pessoais seja apenas para fins necessários para o
negócio, aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar
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providências, receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências, orientar os
funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à
proteção de dados pessoais e executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou
estabelecidas em normas complementares.

2.6.6 Penalidades
Segundo Artigo 52 da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, os agentes de
tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam
sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional (Brasil, 2018):
I.
II.

advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;
multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de
direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício,
excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais) por infração;

III.

multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II;

IV.

publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;

V.
VI.
VII.

bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;
eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;
suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração
pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a
regularização da atividade de tratamento pelo controlador;

VIII.

suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se
refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual
período;

IX.

proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de
dados.
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METODOLOGIA
O presente capítulo aborda a classificação da pesquisa e o detalhamento dos

procedimentos a serem utilizados na execução do projeto, tais como: coleta, preparação e
caracterização de dados, pesquisa de campo, técnicas da engenharia, métricas de desempenho,
dentre outras.

3.1

Classificação da pesquisa
A pesquisa realizada empregará a metodologia de estudo de caso, a qual integra um

estudo, que tem como objetivo o conhecimento amplo e detalhado da teoria em sua prática. O
estudo de caso é um procedimento metodológico que enfatiza entendimentos contextuais, sem
esquecer-se da representatividade, centrando-se na compreensão da dinâmica do contexto real
e envolvendo-se num estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que se
permita o seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2002).
A pesquisa será conduzida visando à obtenção de informação de forma exploratória,
que segundo Silva e Menezes, envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que
tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, análise de exemplos que estimulem
a compreensão.
Entrevistas com profissionais e conhecedores do tema serão avaliadas para obter
informações úteis com a situação problema e ter a opção de perceber as diferenças trazidas pela
teoria e sua aplicação. O uso de documentos, artigos e outras fontes de base da aplicação da
teoria estudada em prática, serão essenciais para se precaver e assimilar com os erros e acertos
deles.
As informações colhidas serão interpretadas de uma maneira qualitativa, que segundo
Llewellyn, Northcott (2007) centra-se na identificação das características de situações, eventos
e organizações. Devido à finalidade de o estudo se explicar e descrever um evento e situação
será adotado esta maneira de interpretação de informações. Os participantes da pesquisa serão
os agentes responsáveis pela coleta de dados, por intermédio de entrevistas, observações,
documentações e experiências vivenciadas no mundo real.

3.2

Unidade de Análise
A organização presente na pesquisa de campo atua solidamente no mercado de

segurança da informação, trazendo confidencialidade, integridade, disponibilidade e
conformidade para os clientes.
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A partir dos pilares de atuação, a organização oferece soluções completas que buscam
atender as necessidades do atual mercado, atuando em projetos pontuais e serviços gerenciados
oferecendo monitoramento constante, ações inteligentes, proatividade na resolução de
problemas e relatórios estratégicos.
A organização está em constante desenvolvimento, possuindo centros especializados
em inteligência e inovação. Sua atuação permite inovar e unir as pesquisas de Threat
Intelligence Analysis com os serviços de monitoramento, levando a atuar de forma proativa,
antecipando ameaças, detectando preventivamente os riscos, e agindo rapidamente.
Com infraestrutura sofisticada, ela oferece gerenciamento e monitoração ininterruptos
(regime 24 x 7 x 365), respondendo às questões estratégicas das organizações clientes,
permitindo a continuidade de seus negócios e o foco em suas necessidades e prioridades
estratégicas, tornando-as mais seguras, eficientes e competitivas.

3.3

Pesquisa Bibliográfica
A pesquisa bibliográfica foi elaborada se baseando na coleta de referências teóricas

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos e
páginas da web. O prelúdio de qualquer trabalho científico é a pesquisa bibliográfica, a qual
possibilita ao pesquisador entender o que já se estudou sobre o assunto. Para realização e
engrandecimento da pesquisa, é necessário passar por algumas etapas.

3.3.1 Busca
Para as ferramentas de pesquisa de informações durante todo o projeto foi utilizado
como base o portal de periódicos CAPES, o Google acadêmico, bancos de teses e outros,
visando encontrar fontes embasadas, como:
● Teses de pesquisa científica;
● Livros sobre o assunto;
● Artigos de revistas científicas;
● Teses de mestrado/doutorado;
● Trabalhos de conclusão de curso;
● Apostilas detalhadas sobre o assunto.
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As palavras-chaves que foram utilizadas para responder às questões de pesquisa são:
● Engenharia Organizacional;
● Inteligência Artificial;
● Gestão da Inovação;
● Mapeamento de Processos;
● LGPD;
● Automatização de Processos;
● Estudo de Caso.

3.3.2 Organização
A organização será feita através da ferramenta chamada Mendeley, que moldou e
organizou as referências de acordo com as normas, bem como auxiliou nas citações
apresentadas no projeto, apresentando-as de forma correta.

3.3.3 Seleção e Priorização
A seleção da pesquisa foi feita de acordo com a intensidade da relação com o assunto e
sua confiabilidade. Já a priorização da pesquisa foi feita de acordo com a área de estudo que a
fonte está abordando. O enfoque maior da priorização foi para com referências que abordam o
tema do trabalho no mesmo setor, ou semelhante, da unidade de análise.
No fim do relatório, as fontes de pesquisa foram divididas em base referencial de
informação para o projeto e em material de consulta de acordo com a priorização adjunta a cada
uma.

3.3.4 Leitura, anotação e análise crítica
Foram realizadas leituras de materiais com credibilidade, sendo eles livros, artigos, teses
com alto embasamento e renome sobre o assunto, para melhor entendimento do tema. Após
isso, foi feito o resumo das principais ideias que envolvem o tema proposto. E com isso, será
feita a análise dos materiais selecionados para aproveitamento dos conceitos e das ideias do
autor.

3.3.5 Redação do Relatório
A pesquisa bibliográfica foi realizada visando descrever o trabalho durante a redação,
indicando no corpo do texto a fonte da informação citada anteriormente. Desta forma, foram
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feitas menções das eventualidades e contradições percebidas e não, necessariamente,
comprovam todos os trabalhos que relatam os eventos.

3.4

Pesquisa de Campo
A pesquisa de campo pode ser caracterizada como sendo uma das etapas da metodologia

científica de pesquisa correspondente à observação, coleta e análise e interpretação de fatos e
fenômenos que podem ocorrer em situações diversas da vida real. Logo, o pesquisador tem por
obrigação executar uma análise minuciosa do objeto de estudo e como ele se porta no seu
ambiente de vivência.
A pesquisa teve sua metodologia classificada como exploratória e quantitativadescritiva. Desta forma, os conhecimentos da pesquisa em relação ao assunto estudado
nortearam o estudo, sendo criadas hipóteses, análise de fatos e avaliações sobre o assunto de
acordo com suas variáveis, baseando-se na coleta de dados.

3.4.1 Procedimentos de Coleta de Dados
O método utilizado para coleta de dados será a partir de entrevistas online com membros
da organização, dados fornecidos pela mesma, bem como a observação e documentação do
procedimento. Os colaboradores da organização analisada serão: o gerente de projeto, a analista
de processos e dois analistas de sistema da informação.

3.4.2 Procedimentos de Análise dos Resultados
A partir dos dados coletados nas entrevistas e por meio de observação, será possível
analisar como é realizado o Mapeamento de Processos na organização e o tempo necessário
para a realização.
O resultado deverá responder de forma contextualizada os objetivos gerais e expressar
se há a possibilidade de automatização e otimização do processo. Caso haja possibilidade desse
tipo de implantação, especificar assim como fazer para alcançar bons resultados dentro dessa
questão.
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4

RESULTADOS
O presente capítulo mostra como era feito o mapeamento de dados da unidade de

análise, o tempo e custo dele, os resultados obtidos dos softwares encontrados e a escolha de
um deles, a aplicação do mesmo na unidade de análise, o atual mapeamento de dados
automatizado e, por fim, o tempo e custo dele. Com isso, tem-se a diferença do processo manual
para o processo automatizado.
Mapeamento de Dados – Processo Manual

4.1

O processo de mapeamento se inicia quando o cliente identifica todos os seus processos
existentes dentro de sua organização, onde é levantada todas as informações necessárias de cada
processo e é respondido um questionário (conhecido como “Ata”) para armazenar essas
informações levantadas.
Após isso, são realizadas reuniões com cada área identificada da organização do cliente.
Essas reuniões têm objetivo de analisar se o respondente do questionário tem o devido
conhecimento para responder corretamente. Para aqueles com o menor entendimento e que
tenham dúvidas, as mesmas são sanadas na própria reunião. Com isso, é possível validar todas
as informações buscando um detalhamento maior, de maneira que quem nunca ouviu falar de
um determinado processo, consiga entendê-lo perfeitamente.
Com todas as informações levantadas, inicia-se o mapeamento de dados pessoais
(conhecido como Data Mapping), ou seja, mapear apenas os processos que tratam dados
pessoais. São transferidas as informações da Ata para uma planilha de Excel personalizada
(planilha do Data Mapping) da unidade de análise. Após isso, são levantados os tratamentos
dos dados pessoais de cada processo da organização “cliente”, finalizando assim a planilha do
Data Mapping.
A unidade de análise, não só mapeia os processos, como também mapeia as ações de
tratamento de dados de transferência de dados, ou seja, o compartilhamento dos dados pessoais
(conhecido como Data Flow Mapping), seja ele para áreas dentro da organização ou para
empresas parceiras ou terceiros. Por fim, na mesma planilha do Data Flow Mapping é realizado
a análise de risco dos tais compartilhamentos.

Os campos da planilha do Data Mapping são:
•

ID (identificação do processo);

•

Empresa;
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•

Processo (Único ou Compartilhado);

•

Área;

•

Processo (Nome do processo);

•

Descrição do Processo;

•

Propósito;

•

Volume de Dados;

•

Descrição dos Dados;

•

Tipo de Dado (Simples ou Sensível);

•

Meio do Dado (Eletrônica ou Papel);

•

Papel (Controlador ou Operador);

•

Dados Novos ou Existentes?;

•

Infraestrutura de TIC onde o dado está armazenado;

•

Quem pode acessar este dado?;

•

Responsável pelo Processo;

•

Observações;

•

Tratamento Realizado (Acesso, Armazenamento, Coleta, Exclusão, Processamento,
Transferência, Modificação);

•

Finalidade do Tratamento;

•

Frequência do Tratamento;

•

Base Legal;

•

Fulcro da Base Legal;

•

Detalhamento (em caso de Obrigação Legal ou Regulatória);

•

Natureza do Dado (Colaborador, Cliente, Fornecedor, Terceiro);

•

Tempo de Retenção;

•

Base Legal para o Período de Retenção;

•

RIPD;

•

Compartilhamento Interno;

•

Compartilhamento Externo;

•

Sistemas.
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Os campos da planilha do Data Flow Mapping são:
•

Who (Quem)?
▪

ID (identificação do processo);

▪

Empresa;

▪

Processo (Único ou Compartilhado);

▪

Área;

▪

Nome do Processo;

▪

Quem envia a informação?;

▪

Direção do Flow (In-flow – compartilhamento dentro da empresa ou Outflow – compartilhamento fora da empresa).

•

•

•

•

•

What (O que)?
▪

Descrição dos Dados;

▪

Tipo de Conteúdo (Simples ou Sensível);

▪

Tipo de Mídia (Eletrônica ou Papel);

▪

Detalhes do Tipo de Conteúdo.

Where (Onde)?
▪

Onde os dados estão armazenados antes de serem enviados ou recebidos?;

▪

Como o armazenamento dos dados é protegido?;

▪

Como o acesso é auditado?;

▪

Observações.

When (Quando)?
▪

Número de registros por transferência;

▪

Frequência de Transferência.

How (Como)?
▪

Método usado para transferência;

▪

Como a informação é protegida?;

▪

Observações;

▪

A informação é processada fora do Brasil?.

Risk Assessment
▪

Considerando as perguntas anteriores, existe risco neste flow?;
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▪

Se foi identificado risco, descreva um resumo sobre ele e complete o Risk
Assessment;

•

▪

Qual é o impacto desse risco identificado?;

▪

Qual a probabilidade do risco acontecer?;

▪

Risk Score.

Risk Treatment/Mitigation
▪

Identifique como os riscos serão mitigados ou aceitos.

4.1.1 Tempo e Custo do Processo
As reuniões com cada área podem variar no período de uma semana há quatro semanas,
dependendo do tamanho da organização “cliente”. Após finalizadas as reuniões, inicia-se o
mapeamento levando em torno de duas semanas há quatro semanas para ser finalizado.
Podendo considerar o valor de R$100/hora de trabalho no regime 8 x 5, o custo por
semana será de R$4.000,00. Atualmente, a unidade de análise atende organizações de pequeno
e médio porte, portanto, a realização do Data Mapping pode variar no período de quatro há oito
semanas.
Pode-se ver abaixo na Tabela 1 uma média dos custos para a realização do Data
Mapping:
Tabela 1 – Custo para a realização do Data Mapping
Tempo (semanas)
Custo (R$)
3
12.000,00
4
16.000,00
5
20.000,00
6
24.000,00
7
28.000,00
8
32.000,00
9
36.000,00
10
40.000,00
Fonte: Autoria própria, 2021.

4.2

Automatização do Processo de Mapeamento
A decisão da automatização do processo de mapeamento foi devida à necessidade de

otimização do processo, visto que demandava um tempo considerável com a realização das
reuniões, bem como a realização do mapeamento.
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Para a realização das reuniões era necessária a presença dos principais colaboradores
responsáveis de uma área da organização, logo, fazendo com que deixassem suas tarefas para
estar em uma sala respondendo sobre alguns processos. Além de demandar muito tempo do
cliente e da unidade de análise, havia também a dificuldade de agendamento de um horário em
que todos os colaboradores tivessem disponibilidade.
Já a realização do mapeamento, além do tempo considerável por ser feito na planilha de
Excel, após finalizado o mapeamento não era possível mantê-lo atualizado, somente se
realizasse todo esse processo novamente.
Com isso, viu-se a necessidade de uma automatização, retirando assim as reuniões do
processo que eram realizadas pela unidade de análise e buscando uma solução com a utilização
de inteligência artificial para otimização do tempo, diminuição de custos, aumento de
produtividade, monitoramento dos resultados em tempo real, maior competitividade no
mercado, redução do tempo de entrega de um projeto, entre outros.

4.3

Softwares de Mapeamento de Dados
Foram selecionados os melhores softwares para a automatização do processo de

mapeamento de dados. A partir da Figura 3 a seguir, pode-se ver a comparação desses
softwares. Sabendo que o eixo X é o nível de estratégia, o eixo Y é o nível oferta atual e o
tamanho da esfera representa a presença de mercado.
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Figura 3 – Softwares de Gerenciamento de Privacidade
Desafiadores

Contendores

Bons
desempenhos

Líderes

Oferta atual
mais forte

Oferta atual
mais fraca
Estratégia mais fraca

Estratégia mais forte
Presença de mercado

Fonte: Forrester, 2021.

A posição de cada fornecedor no eixo vertical do gráfico do Forrester Wave indica a
força de sua oferta atual. Os principais critérios para essas soluções incluem gerenciamento de
consentimento, gerenciamento e cumprimento de direitos de privacidade de indivíduos,
descoberta e classificação de dados pessoais e avaliações dinâmicas de risco de privacidade.
A colocação no eixo horizontal indica a força das estratégias dos fornecedores. Avalia
a visão do produto, as melhorias planejadas, a execução do roteiro, o desempenho da empresa,
o roteiro de inovação e os produtos e serviços de suporte.
Representado pelo tamanho dos marcadores no gráfico, as pontuações de presença no
mercado refletem a receita de cada fornecedor e o número de clientes empresariais.
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4.3.1 Securiti.Ai
A Securiti.Ai foi fundada em 2018 por uma equipe experiente que desenvolveu com
sucesso soluções de conformidade e segurança empresarial líderes de mercado na Symantec,
Blue Coat e Elastika. A equipe criou a primeira solução de CASB no mercado – chamada de
Elastika, que foi adquirida pela Blue Coat e, esta última foi em seguida adquirida pela
Symantec. Depois disto, esta mesma equipe desenvolveu por anos as soluções de segurança de
nuvem da Symantec com a oferta de soluções líderes de mercado e classe mundial. Milhares de
clientes corporativos foram mantidos protegidos por essas soluções (SECURITI, 2021).
A Securiti.Ai apoia seus clientes para ficar em conformidade com a LGPD por meio de
automação, visibilidade aprimorada dos dados e sua vinculação às identidades. A plataforma
oferece os seguintes itens voltados para privacidade:
•

Personalização de um portal de solicitação de direitos do titular dos dados para um
atendimento perfeito ao cliente (voltados para os artigos 5, 6 e 18 da LGPD): Criar
formulários Web personalizados com sua marca a fim de aceitar pedidos verificados
de direitos dos titulares de dados. Automatizar o início dos fluxos de trabalho de
atendimento quando são recebidos pedidos verificados;

•

Automatização do tratamento de solicitações de acesso ao titular de dados (voltados
para os artigos 6, 9, 10, 14, 18 e 19 da LGPD): Notificar os consumidores sobre
seus direitos de privacidade de dados e simplificar o início de uma requisição
verificada de direitos do titular de dados. Automatizar a geração e entrega dos dados
com acesso seguro;

•

Cumprimento seguro de requisições de acesso a dados e portabilidade (voltados
para os artigos 6, 9, 10, 14, 18 e 19 da LGPD): As organizações são obrigadas a
repassar as informações ao consumidor dentro de 15 dias após o recebimento de
uma solicitação de dados verificada. Isso é gratuito e entregue através de um portal
seguro;

•

Automatização de requisições de objeção e restrição de processamento (voltados
para os artigos 6, 9, 10, 14, 18 e 19 da LGPD): Atender a solicitações de retificação
de dados facilmente, com a ajuda de fluxos de trabalho com verificação
automatizada dos dados do titular em todas as suas ocorrências;

32
•

Automatização de solicitações de eliminação (voltados para os artigos 5, 16 e 18 da
LGPD): Atender às solicitações de eliminação por meio de fluxos de trabalho
flexíveis e automatizados;

•

Automatização de objeção e pedidos de restrição de processamento (voltados para
os artigos 6, 9, 10, 14, 18 e 19 da LGPD): Em conjunto de um fluxo de trabalho
colaborativo, criar uma estrutura para objeção e restrição de processamento
aderentes às necessidades da empresa;

•

Monitoramento e rastreamento contínuos (voltado para a Governança de Dados da
LGPD): Monitoração e verificação contínua dos dados contra a não-conformidade
com os direitos dos titulares, controles de segurança ou residência de dados.
Encontrar continuamente novas categorias de DP, tipos e riscos de fluxo de dados;

•

Automatização de Gráfico de Dados de Pessoas (voltado para a Governança de
Dados da LGPD): Ajudar a descobrir informações pessoais armazenadas em todos
os sistemas da organização e a vinculá-las a um titular de dados único. Visualizar a
expansão de dados pessoais e identificar os riscos de conformidade;

•

Atender à conformidade com cookies (voltado para os artigos 15 e 18 da LGPD):
Analisar automaticamente as propriedades Web da empresa e categorizar tags e
cookies. Criar banners de cookies personalizáveis, obter consentimento e fornecer
um centro de preferências;

•

Monitoramento e acompanhamento do consentimento (voltado para os artigos 15 e
18 da LGPD): Acompanhar a revogação do consentimento do consumidor para
impedir o processamento ou a transferência de dados sem o consentimento deles.
Demonstrar conformidade com o consentimento, para os reguladores e para
titulares de dados;

•

Avaliação da preparação a LGPD (voltado para os artigos 5, 6, 10, 38 e 50 da
LGPD): Com a ajuda do nosso sistema de avaliação colaborativa, de multiregulação, preparação e DPIA, medirá a postura da sua organização em relação aos
requisitos do LGPD, identificar as lacunas e endereçar os riscos. Ser capaz de
expandir continuamente os recursos de avaliação em todo o ecossistema de
fornecedores para manter a conformidade com os requisitos do LGPD;

•

Mapeamento dos fluxos de dados e geração de relatórios (voltados para os artigos
5, 37, 40, 42 e 43 da LGPD): Rastrear o fluxo de dados em seus sistemas, catalogar
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a coleta e transferência de dados, e documentar os fluxos de processos de negócios
internamente e para provedores de serviços ou terceiros;
•

Gerenciamento do risco do fornecedor (voltados para os artigos 5, 37, 40, 42 e 43
da LGPD): Acompanhar, monitorar e gerenciar a disponibilidade de privacidade e
segurança para todos os seus provedores de serviços a partir de uma única interface.
Colaborar instantaneamente, automatizar solicitações e exclusões de dados e
gerenciar todos os contratos de fornecedores e documentos de conformidade.

4.3.1.1 The Forrester Wave
Segundo relatório da Forrester 2021, a Securiti.Ai lidera com tecnologia sofisticada,
mas está em busca de uma identidade mais forte. Desde o seu início, a empresa se concentrou
no desenvolvimento da tecnologia mais automatizada do mercado para atender às necessidades
de privacidade. Com automação robótica e uso de Machine Learning sustentando a maioria dos
módulos da plataforma, a Securiti.Ai oferece uma das ofertas mais fortes do mercado
atualmente.
A empresa possui parcerias sólidas com a Cisco e a Workday sugerem um foco mais
forte na privacidade do funcionário para acompanhar a privacidade do cliente. Para Forrester
2021, lidar com os desafios de privacidade e habilitar projetos baseados em dados em ambientes
complexos, de tamanho empresarial e com várias nuvens é o núcleo da visão da Securiti.Ai.
A visão se torna realidade por meio de um painel de controle unificado entre nuvens e
o no conceito de People Data Graph que se baseia na descoberta automatizada de dados
pessoais e procurar “centrar” os dados no entorno do indivíduo, ou seja, associar de forma
automática qualquer dado pessoal encontrado ao seu titular. A própria descoberta automatizada
é o mecanismo central que alimenta os módulos automatizados em toda a plataforma. Embora
poderoso, não é um recurso exclusivo da Securiti.Ai. “A privacidade muda para a esquerda” é
o novo lema da Securiti.Ai que descreve a ambição de ajudar os clientes a atender aos requisitos
de privacidade como parte do ciclo de vida de desenvolvimento de software e aplicativo,
projetos de análise de dados e migração para a nuvem (FORRESTER, 2021).
De inventário de atividades de processamento a avaliações dinâmicas de risco, incluindo
referência específica a riscos de tecnologia emergentes, a Securiti.Ai continua a trazer ao
mercado alguns dos melhores recursos. No entanto, o sucesso da implementação depende das
habilidades e recursos disponíveis dos clientes, pois a integração com ambientes complexos
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(como integração e indexação de dados para armazenamentos de dados ou integração com
bancos de dados robustos) exige tempo e esforço dos clientes (FORRESTER, 2021).

4.3.1.2 Data Mapping
O mapeamento de dados é uma base essencial para a conformidade de privacidade e
governança de dados. Os processos manuais com planilhas estáticas limitam a capacidade das
equipes de privacidade de escalar e se adaptar aos dados em constante mudança e aos requisitos
regulamentares. A automação de mapeamento de dados da Securiti.Ai ajuda as organizações a
migrar sem problemas das abordagens manuais tradicionais para uma estrutura automatizada
moderna. Ele agiliza a coleta de informações, descobre dinamicamente novos dados, atualiza
registros e permite uma solução PrivacyOps alimentada por IA (SECURITI, 2021).
A Figura 4 a seguir apresenta a visão da plataforma, nela pode-se ver os módulos que
estão disponíveis para os clientes:
Figura 4 – Módulos oferecidos pela Securiti.Ai

Fonte: Securiti.Ai, 2021.
O módulo principal para o projeto é “Automação de Mapeamento”, nele está presente o
Data Mapping. A Figura 5 abaixo mostra a visão do cliente para esse módulo.
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Figura 5 – Página inicial do módulo “Automação de Mapeamento”

Fonte: Securiti.Ai, 2021.

Dentro do módulo de Automação de Mapeamento, tem-se o seguinte catálogo que faz
parte do mapeamento de dados, conforme a figura abaixo. Os elementos dentro desse catálogo
são: ativo, processos, fornecedores e instituições, conforme Figura 6 a seguir.
Figura 6 – Catálogo do módulo “Automação de Processos”

Fonte: Securiti.Ai, 2021.

No elemento Ativo, são listados todos os sistemas que são utilizados nos processos que
contém dados pessoais. São inseridos na plataforma e preenchido um questionário com as
informações desses ativos, informações sobre a política de retenção e descarte, medidas de
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segurança, os controles de segurança que estão aplicados, avaliação de risco do ativo, elementos
e tipos de dados, conjuntos de dados presentes no ativo, tipos de assunto e por fim, os processos
que esses ativos estão relacionados. A Figura 7 a seguir representa a visão do cliente para o
elemento “Ativo”.
Figura 7 – Elemento “Ativo” do Catálogo

Fonte: Securiti.Ai, 2021.

No elemento Processos, são listados todos os processos que contém dados pessoais e
que farão parte do mapeamento. Há duas formas de inserir os processos, a primeira é
adicionando individualmente os processos, inicia-se com as seguintes informações, o modelo,
o nome, uma breve descrição e sua função/propósito, conforme a Figura 8.
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Figura 8 – Adicionar processo para o Data Mapping

Fonte: Securiti.Ai, 2021.

A segunda forma de inserção na plataforma é importando via planilha a listagem dos
processos, no formato CSV. Desta forma, se inicia com as seguintes informações, o modelo, o
nome, uma breve descrição e sua função/propósito, conforme descrito na Figura 9.
Figura 9 – Adicionar a listagem dos processos via CSV

Fonte: Securiti.Ai, 2021.

Após inseridos os processos, uma maneira de preencher cada um deles é por meio de
avaliação. Essa avaliação pode ser criada e enviada para o colaborador responsável do processo
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e ele irá responder o questionário detalhando como funciona o processo como um todo. Após a
aprovação das respostas, o processo será atualizado automaticamente no mapeamento de dados.
A Figura 10 apresenta o local onde serão enviadas as avaliações para os colaboradores
da organização.
Figura 10 – Avaliações para atualização do processo

Fonte: Securiti.Ai, 2021.

No elemento Fornecedores, são inseridos todos os fornecedores que a organização
compartilha dados pessoais. Com isso, são inseridas as informações básicas desse fornecedor,
quais os riscos que ele traz para organização, os elementos e os tipos de dados (dados que são
compartilhados) e por fim, o conjunto de dados (dados de colaboradores e/ou dependentes). A
Figura 11 representa a visão do cliente para o elemento “Fornecedores”.
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Figura 11 - Elemento “Fornecedores” do Catálogo

Fonte: Securiti.Ai, 2021.

O elemento Instituições tem o mesmo objetivo do elemento “Fornecedores”. Pode-se
ver na Figura 12 a seguir como é apresentado esse elemento.
Figura 12 – Elemento “Instituições” do Catálogo

Fonte: Securiti.Ai, 2021.

4.3.2 OneTrust
A OneTrust foi fundada em 2016 e está localizada em todo o mundo, como Atlanta,
New York, San Francisco, São Paulo, London, Munich, entre outros lugares. Ela é considerada
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a número 1 de crescimento mais rápido na Inc. 500 e a plataforma empresarial que define a
categoria para operacionalizar a confiança. Mais de 10.000 clientes, incluindo metade da
Fortune 500, usam o OneTrust para fazer da confiança um diferencial competitivo,
implementando fluxos de trabalho ágeis centrais em privacidade, segurança, governança de
dados, GRC, risco de terceiros, ética e conformidade e programas ESG (ONETRUST, 2020).
A plataforma OneTrust é apoiada por 150 patentes e alimentada pelo OneTrust Athena
™ AI e mecanismo de automação robótica, e os recursos incluem:
•

OneTrust Privacy - Software de Gerenciamento de Privacidade;

•

OneTrust DataDiscovery - Descoberta e Classificação com Tecnologia de IA;

•

OneTrust DataGovernance - Software de Inteligência de Dados;

•

OneTrust Vendorpedia - Troca de Risco de Terceiros;

•

OneTrust GRC - Software de Gerenciamento de Risco Integrado;

•

OneTrust Ethics - Software de Ética e Conformidade;

•

OneTrust PreferenceChoice - Software de Gerenciamento de Consentimento e
Preferência;

•

OneTrust ESG - Software Ambiental, Social e de Governança.

4.3.2.1 The Forrester Wave
De acordo com o relatório da The Forrester Wave ™, a OneTrust foi nomeada líder em
Software de Gerenciamento de Privacidade, Q4 2021, Forrester Research, Inc., 09 de
dezembro de 2021. A mesma recebeu a pontuação mais alta nas categorias de presença de
mercado e estratégia.
Quando a maioria dos fornecedores se refere ao mesmo concorrente para descrever sua
posição no mercado, você sabe que o concorrente está moldando esse mercado. No mercado de
software de gerenciamento de privacidade, esse fornecedor é OneTrust. A empresa sustenta sua
ambição de se tornar o “lar do ecossistema de tecnologia de privacidade” com uma visão
sofisticada de se tornar a plataforma de confiança e um forte roteiro de inovação (FORRESTER,
2021).
No relatório da Forrester 2021, diz que a combinação de controles de segurança nativos
e com suporte e as estruturas para avaliar e mitigar riscos emergentes de privacidade em
conexão com a privacidade desde o projeto e uso ético de dados, da OneTrust é uma das mais
fortes neste mercado. No entanto, ainda há espaço para melhorias e os concorrentes estão se
recuperando rapidamente.
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A descoberta de dados automatizada, por exemplo, que a OneTrust fornece por meio
dos recursos adquiridos e reconstruídos do Integris, precisa de experiência de implementação e
precisão dos resultados para ser melhorada e ainda não funciona como uma ferramenta
empresarial líder. Os clientes também esperam que a capacidade da plataforma de aproveitar
ativos e metadados entre os módulos amadureça e se torne mais poderosa para dar suporte às
necessidades mais sofisticadas dos clientes com infraestrutura complexa e ecossistemas de
tecnologia (FORRESTER, 2021).

4.3.2.2 Data Mapping
A OneTrust oferece um mapa de dados completo e atualizado que constitui a espinha
dorsal do seu programa de privacidade e segurança. Sua arquitetura de privacidade é patenteada
e os métodos de entrada flexíveis para manter um mapeamento atualizado de seus sistemas de
TI, processos de negócios e terceiros, e os relacionamentos muitos para muitos entre eles. A
Figura 13 apresenta a visualização do Data Mapping.
Figura 13 – Data Mapping da OneTrust

Fonte: OneTrust, 2021.
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Com a plataforma é possível:
•

Preencher estoques de dados
▪

Utilizar questionários de descoberta de inventário voltados para negócios;

▪

Integrar com processos contínuos de PIA, DPIA e avaliação de fornecedores;

▪

Importar dados de ferramentas existentes e aproveite o trabalho existente
feito no Excel e no SharePoint;

▪

Há sistemas e elementos de dados integrando-se às ferramentas existentes de
CMDB, CASB, gerenciamento de identidade e descoberta de dados.

A Figura 14 a seguir, mostra a visualização do questionário aplicado para o Data
Mapping da OneTrust.
Figura 14 – Data Mapping da OneTrust

Fonte: OneTrust, 2021.
•

Automatizar a identificação e mitigação de riscos
▪

Aproveitar a inteligência do OneTrust DataGuidance para sinalizar riscos
com base em várias leis e estruturas de privacidade e segurança;

▪

Sinalizar riscos por meio de integrações com outros aplicativos de negócios;

▪

Rastrear os controles aplicados para mitigar e documentar o risco residual.
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Pode- se ver na Figura 15 como é apresentado na plataforma a identificação e mitigação
de riscos dos processos.
Figura 15 – Identificação e mitigação de riscos da OneTrust

Fonte: OneTrust, 2021.
•

Gerar relatórios e visualização de dados
▪

Gerar registros atualizados em tempo real das atividades de processamento;

▪

Rastrear onde os dados estão e como são processados para apoiar o
cumprimento dos direitos individuais;

▪

Aproveitar a arquitetura OneTrust (Figura 16) para gerar automaticamente a
linhagem de dados e mapas transfronteiriços;

▪

Compreender e documentar seus mecanismos de transferência para fluxos
de dados transfronteiriços.
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Figura 16 – Visualização de dados da OneTrust

Fonte: OneTrust, 2021.
•

Manter a conformidade contínua
▪

Usar regras de automação para agendar reavaliações ao longo do tempo;

▪

Atualização com base em gatilhos programados ou baseados em eventos,
como vencimento do contrato, reavaliações anuais ou nível de risco;

▪

Construir continuamente em dados históricos para o mínimo impacto nos
negócios.

Pode-se visualizar como é feita a automação para agendar reavaliações ao longo do
tempo da OneTrust, conforme a Figura 17.
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Figura 17 – Automação para agendar reavaliações ao longo do tempo da OneTrust

Fonte: OneTrust, 2021.

4.3.3 BigID
A BigID está localizada na cidade de Nova York e possui escritórios em todo o mundo.
Foi fundada em 2016 por veteranos da indústria de segurança que abrangem os mercados de
identidade, segurança de dados, big data e governança.
A empresa repensou completamente a descoberta de dados e inteligência para a era da
privacidade, foi a primeira empresa a fornecer às empresas a tecnologia para conhecer seus
dados no nível de detalhe, contexto e cobertura de que precisariam para atender aos principais
requisitos de proteção de privacidade de dados.
A BigID continua sendo o pioneiro e líder de mercado em inteligência e descoberta de
dados com base na privacidade, com base em seus muitos primeiros para ajudar as organizações
a realmente "conhecer seus dados" para fornecer conformidade de privacidade sustentável,
proteção de dados acionável e, em última análise, valor de dados situacionais. Os clientes
implantam essa plataforma para descobrir, gerenciar, proteger e obter mais valor de forma
proativa de seus dados regulamentados, confidenciais e pessoais em todo o seu cenário de dados
(BIGID, 2021).
A plataforma arrecadou mais de US$ 200 milhões em financiamento desde sua fundação
em 2016 e foi reconhecido por sua inovação em inteligência de dados como um pioneiro em
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tecnologia do Fórum Econômico Mundial de 2019, nomeado para 2020 Forbes Cloud 100, um
Business Insider 2020 AI Startup to Watch, e um Vencedor do RSA Innovation Sandbox.
Para BigID 2021, os dados impulsionam os negócios. Os dados são o fator crítico para
todas as empresas - não apenas para perseverar, mas para continuar a inovar. Todo tipo de
organização - de varejo a serviços financeiros, de manufatura a tecnologia - agora é uma
empresa digital, impulsionada por dados.

4.3.3.1 The Forrester Wave
No relatório da Forrester 2021, a BigID traz uma oferta forte - e complexidade - para o
mercado de gerenciamento de privacidade. Originalmente mais focado na operacionalização da
privacidade para clientes corporativos, a empresa expandiu seu escopo para fornecer suporte
para gerenciamento de conformidade de privacidade e empacotou a oferta em pacotes mais
discretos, que também permitem que empresas pequenas e médias (Small and Medium Business
– SMB) usem seus produtos.
Os clientes em potencial podem compensar a complexidade com a eficácia dos
resultados, mas o valor será prejudicado. O primeiro a ser pioneiro na ideia de que a descoberta
de dados para privacidade deve começar a partir de informações pessoais e de identificação
pessoal, O BigID fez da descoberta automatizada de dados a base de sua oferta. Além disso,
aplicativos bem integrados que abrangem privacidade de dados (cumprimento de direitos de
privacidade individuais e avaliações de impacto de privacidade), proteção de dados (correção,
acesso e exclusão de dados) e perspectiva de dados (glossário de dados, qualidade e retenção)
permitem que os clientes resolvam os desafios de privacidade e gerenciamento de dados
(FORRESTER, 2021).
Para Forrester 2021, infelizmente, falta suporte de gerenciamento de risco de terceiros.
Os clientes também esperam melhorias na linhagem de dados e gerenciamento de metadados,
bem como na expansão de controles nativos, como anonimato de dados. Essa plataforma é
melhor para organizações que estão prontas para aproveitar a descoberta e classificação de
dados para casos de uso multifuncionais, além da privacidade.

4.3.3.2 Data Mapping
A BigID oferece um módulo da plataforma que é o Mapeamento de Dados, nesse
módulo é possível automatizar modelos e relatórios de processamento de dados, sinalizar risco
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para conformidade contínua, gerar relatório de fluxo de processamento de dados de escala e ter
todos os seus processos de dados cobertos e inventariados.
•

Automatizar modelos e relatórios de processamento de dados: organizar modelos
padrão da indústria e relatórios legíveis (infográficos / estatísticas) para mostrar
rapidamente Registros de Atividades de Processamento (RoPA) para autoridades de
privacidade de supervisão;

•

Sinalizar risco para conformidade contínua: fornecer aos reguladores de proteção de
dados as provas necessárias de conformidade com regulamentos como o Artigo 30
do GDPR, CCPA e LGPD. Por meio da descoberta, classificação e mapeamento
automatizados, as organizações podem estabelecer um programa centralizado de
privacidade e risco de segurança - e relatar sobre quem, o quê e por quê por trás dos
dados que são processados;

•

Gerar relatório de fluxo de processamento de dados de escala: permitir que os
clientes gerem automaticamente documentação sobre como os dados são movidos
internamente e por terceiros, desde a coleta até o descarte, para cumprir facilmente
os regulamentos de privacidade e proteção (Artigo 30 do GDPR). Os mapas de fluxo
de dados gerados fornecem aos reguladores uma maneira de coletar atividades de
processamento e garantir que as variáveis necessárias, como propósito de uso e
categoria de dados, sejam capturadas de maneira adequada;

•

Ter todos os seus processos de dados cobertos e inventariados: obter visibilidade
completa de todos os seus dados em todos os tipos e fontes de dados. A descoberta
do BigID de dados pessoais em movimento por meio de APIs para tecnologias de
streaming de dados - frequentemente usadas por equipes de TI e de desenvolvimento
de aplicativos para transferir e integrar dados - permite que as empresas alinhem os
pipelines de dados com os mandatos de conformidade.

A Figura 18 apresenta a visualização do Data Mapping da plataforma BigID.
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Figura 18 – Data Mapping da BigID

Fonte: BigID, 2021.

Mapeamento de Dados – Processo Automatizado

4.4

4.4.1 Securiti.Ai
A unidade de análise decidiu adquirir os serviços da empresa Securiti.Ai a partir do
programa de parceria, visto que os serviços oferecidos é um dos melhores e referência no
mercado.
A Securiti.Ai apresenta um programa de parceria visando os seguintes benefícios:
•

Defensores da privacidade: os consultores e firmas de consultoria estratégica com
experiência em privacidade podem alavancar nossa plataforma Securiti.Ai para
construir as melhores soluções de privacidade para seus clientes. Os parceiros
defensores da privacidade recebem suporte de vendas e marketing, incluindo acesso
a materiais de marketing, treinamento e ferramentas de capacitação de vendas;

•

Parceiros de Canal: os revendedores e integradores de valor agregado selecionados
podem revender Securiti.Ai, Os parceiros de canal recebem suporte de co-
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marketing, suporte de engajamento de vendas, acesso a ferramentas de capacitação
de vendas e treinamento e suporte de classe mundial;
•

Parceiros de Referência: recomende a Securiti.Ai para clientes que estão avaliando
soluções de gerenciamento de privacidade. Os parceiros de referência recebem
suporte de vendas e marketing, incluindo acesso a materiais de marketing,
treinamento e ferramentas de capacitação de vendas.

4.4.2 Data Mapping na Securiti.Ai
O processo de mapeamento se inicia quando o cliente identifica todos os seus processos
existentes dentro de sua organização, após isso é passado para unidade de análise os processos
e a mesma os inserem na plataforma Securiti.Ai.
Os mesmos campos que são utilizados no mapeamento de dados na planilha do Excel,
são utilizados na plataforma Securiti.Ai por meio de uma personalização do Data Mapping, ou
seja, a plataforma oferece o modelo de customização não só do Data Mapping, bem como de
todos os módulos que estão disponíveis nela.
Antes da automatização, era enviada uma planilha de Excel chamada de Ata, onde o
cliente tinha que identificar todos os seus colaboradores responsáveis de cada área, para que os
mesmos pudessem responder a Ata, disponibilizando todas as informações dos processos
existentes. Não só demandava um tempo considerável para identificar e enviar uma ata para
cada colaborador responsável da área, como também demandava um tempo para ficar cobrando
o retorno desses colaboradores.
Com a automatização, é necessário apenas identificar os colaboradores responsáveis por
cada área, realizar um cadastro na plataforma Securiti.Ai de cada um deles e inseri-los como
respondentes das perguntas para o mapeamento. Não é preciso cobrar o retorno desses
colaboradores, uma vez que a plataforma enviará um e-mail com um lembrete os informando
que ainda precisam responder as perguntas e pode ser configurado o tempo para envio de acordo
com a urgência da organização.
Além de otimizar o tempo de envio das Atas e tempo de cobrança das respostas, após
respondidas as perguntas na plataforma, a mesma montará automaticamente o mapeamento de
dados, ou seja, era necessário a transferência das informações da Ata para a planilha do Data
Mapping e agora não será mais preciso.
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Após o mapeamento de dados pronto, a unidade de análise valida as informações
inseridas pelos colaboradores, e sendo aprovadas são levantados os tratamentos dos dados
pessoais de cada processo da organização, finalizando assim o Data Mapping.
Com isso, a própria Securiti.Ai irá desenhar o fluxo dos dados e mostrará os riscos
presentes a partir das informações inseridas.

4.4.3 Tempo e Custo do Processo
Podendo considerar o valor de R$100/hora de trabalho no regime 8 x 5, o custo por
semana será de R$4.000,00. Atualmente, a unidade de análise atende organizações de pequeno
e médio porte, portanto, a realização do Data Mapping pode variar no período de duas a cinco
semanas.
Pode-se ver abaixo na Tabela 2 uma média dos custos para a realização do Data
Mapping:
Tabela 2 – Custo para a realização do Data Mapping no processo automatizado sem o custo
da licença
Tempo (semanas)
Custo (R$)
2
8.000,00
3
12.000,00
4
16.000,00
5
20.000,00
Fonte: Autoria própria, 2021.

Além do custo do trabalho do colaborador, há também o custo que o cliente terá para
obter o módulo de Automação de Mapeamento da Securiti.Ai, esse valor pode variar de acordo
com cada cliente, mas pode-se considerar uma média de R$10.000,00 por ano.

4.5

Tempo e Custo do Processo Manual para Automatizado
A diferença do tempo do processo manual para o processo automatizado, apresentado

na Tabela 3, é de:
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Tabela 3 – Diferença do Tempo e Custo para a realização do Data Mapping
Tempo (semanas) Processo Manual
4
6
8
10

Custo (R$) Tempo (semanas) Processo Manual
Processo Automatizado
16.000,00
2
24.000,00
3
32.000,00
4
40.000,00
5
Fonte: Autoria própria, 2021.

Custo (R$) - Processo
Automatizado
8.000,00
22.000,00
26.000,00
30.000,00

Pode-se ver que o processo automatizado teve uma redução de aproximadamente 50%
do tempo gasto para o processo manual. Já o custo, foi somado o valor de R$10.000,00 do
módulo de Automação de Mapeamento da Securiti.Ai mais o valor do custo do colaborador da
unidade de análise. O custo do processo automatizado teve uma redução média de
aproximadamente 9,90% para o processo manual.
Mesmo que uma organização de pequeno porte tenha que investir um pouco a mais para
ter esse serviço automatizado, ainda sim será melhor pois o tempo foi otimizado em 50%.
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5

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1

Conclusões
O objetivo do projeto foi automatizar o processo de mapeamento da unidade de análise

a partir da aplicação de um software que utiliza inteligência artificial. Com base nos resultados
obtidos na aplicação do software, conclui-se que automatizar o processo não só otimizou o
mesmo, como também trouxe competitividade para a unidade de análise.
A partir da revisão de literatura, pode-se notar a importância do uso da automatização
do processo para as organizações se manterem competitivas no mercado, bem como auxilia na
produção, otimiza o processo e evita erros humanos. Automatizar um processo traz diversos
benefícios, como ter fácil acesso e circulação da informação, otimização do tempo, gestão
segura e eficaz, diminuição de custos de produção, monitoramento dos resultados em tempo
real, aumento da produtividade, pois é possível identificar de forma ágil onde o problema está
ocorrendo, reduzindo assim desperdícios e ineficiências, entre outros.
Os resultados mostraram a diferença entre os três melhores softwares de acordo com
The Forrester Wave 2021. A unidade de análise realizou parceria com a Securiti.Ai, pois além
dela ser a líder de oferta atual de mercado, conclui-se que a mesma entrou no mercado dois
anos depois de suas concorrentes e vem crescendo de maneira rápida com o uso de tecnologias
avançadas e por investir sempre na gestão da inovação.
Entre o ano de 2020 a 2021, a Securiti.Ai conseguiu passar sua concorrente mais forte
no critério de oferta atual de mercado. De acordo com o relatório da Forrester 2021, se a
Securiti.Ai persistir em inovação tecnológica e manter-se competitiva, ela poderá ser a melhor
em mais critérios daqui a alguns anos.
Com isso, o resultado esperado foi bastante satisfatório, pois a unidade de análise teve
a melhor escolha no software para a automatização do processo, bem como conseguiu uma
redução média de custo de aproximadamente 9,90% e uma redução de aproximadamente 50%
do tempo gasto. A unidade de análise tornou-se mais competitiva por buscar soluções com a
utilização de inteligência artificial e entrega um resultado de maior qualidade para os seus
clientes.
Além disso, é possível conseguir maior automatização do processo de mapeamento,
visto que há a possibilidade de criar um catálogo de processos padrões para cada segmento do
mercado. Ou seja, para um determinado segmento de mercado, já existirá um catálogo de
processos que abrange todas as empresas dentro desse segmento, sendo necessário acrescentar
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poucos processos para finalizar o Data Mapping. Com isso, otimizará ainda mais o processo e
conseguirá acelerar a automatização dele.

5.2

Recomendações
Recomenda-se para os futuros projetos relacionados aos temas abordados:
•

Aprofundar na pesquisa dos softwares disponíveis no mercado e compará-los em
mais critérios;

•

Apresentar na prática o funcionamento das plataformas ou pelo menos de uma delas;

•

Pesquisar relatórios como o da Forrester para ter uma comparação dos softwares
imparcial, justa, honesta, baseadas em dados;

•

Apresentar o modelo de teste no relatório para melhor visualização da
automatização na prática;

•

Identificar e mapear os riscos dos processos, ativos e fornecedores;

•

Aprofundar no assunto do catálogo de processos padrões para cada segmento do
mercado.
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APÊNDICE A – Roteiro para as Entrevistas

1. Como é realizado o processo de Mapeamento atualmente na organização?
2. Quanto tempo é necessário para a realização do processo atualmente?
3. Qual o custo para a realização do processo atualmente?
4. Quantos colaboradores são necessários para a realização desse processo na demanda
atual da organização?
5. Por que foi tomada a decisão de automatizar esse processo?
6. Quais as ferramentas que foram selecionadas para automatizar esse processo?
7. Qual a melhor ferramenta para a organização?
8. Qual o custo para obter essa ferramenta?
9. Quais as funcionalidades da ferramenta escolhida?
10. Como foi feita a escolha da melhor ferramenta, a partir de uma equipe ou apenas um
colaborador da organização?
11. Como é realizado o processo de Mapeamento após a automatização?
12. Quanto tempo é necessário para a realização do processo após ser automatizado?
13. Qual o custo para a realização do processo após ser automatizado?
14. Quantos colaboradores são necessários para a realização desse processo após ser
automatizado?
15. Quais as vantagens de automatizar esse processo?
16. Quais os benefícios a ferramenta escolhida trouxeram para a organização?
17. Quais as dificuldades da implementação dessa ferramenta na organização?
18. Como foi feita a capacitação dos colaboradores para o uso da nova ferramenta?

