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>>LGPD NA EDUCAÇÃO        CENÁRIO

A pouco menos de um ano e meio para entrar em vigor, 
a LGPD movimenta todos os setores, já com planos de 
ação em andamento, suportados por consultorias, es-
critórios de advocacia, comitês internos e investimento 

em tecnologia. No entanto, alguns ainda têm um longo percurso 
para atender às regras do jogo, como o setor de Educação, com o 
atenuante que no dia 07 de maio foi aprovada a criação da Auto-
ridade Nacional de Proteção de Dados. 

Paralelamente e não menos impactante na adequação da lei, 
as instituições de ensino já começam a preparar as matrículas 
para o segundo semestre do ano letivo sem classificar os dados 
ou fazer um gap analyses do que realmente possa ser comparti-
lhado e qual tipo de dado realmente é relevante, seja do ponto de 
vista das informações sensíveis de alunos menores, de pais ou de 
seu ecossistema.

Pouco regulado, esse segmento tem pela frente inúmeros de-
safios, desde o investimento em segurança da informação que é 
pouco expressivo, até ausência da figura do CISO e uma infraes-
trutura que não condiz com o volume de dados a serem protegi-
dos. O papel do gestor de TI é manter a operação do negócio em 
funcionamento, gerenciando os contratos junto aos seus fornece-
dores. E, mesmo diante da mobilidade, a visão da segurança ainda 
é a de proteger o perímetro, apesar de a maioria hoje contar com 
ERPs na nuvem. 

MUITO ALÉM DA INTERPRETAÇÃO
JURÍDICA DA LGPD

Com 184 mil escolas no Brasil, segundo o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), a educação no País 
passa por um momento de transformação em suas bases de en-
sino, ao mesmo tempo em que não há uma integração entre os 
sistemas de seu ecossistema público e privado, além de ser um 
setor pouco regulamentado. A ausência de um gestor exclusivo 
para a segurança da informação deixa brechas para a ocorrência 
de incidentes e vazamento de dados. 

Diante desse contexto, muitas instituições têm considerado 
como passo principal a contratação de escritórios de advocacia 
para interpretar a lei, gerando relatórios de análise do ambiente de 
segurança para estar em conformidade com as regras da LGPD. 
Esse é um dos maiores erros desse e de outros setores no Brasil e 
ele se repetiu na Europa. 

Os dois movimentos deixam claro que o impacto da lei nas 
instituições de ensino exigirá um investimento maior comparado 
com outros mercados, uma vez que serão necessários o apoio de 
parceiros e a aquisição de tecnologias ao contrário de aplicar re-
cursos em consultoria jurídica. 

LGPD APLICADA AO SETOR 
EDUCACIONAL: POR ONDE 
COMEÇAR E COMO AVANÇAR? 

Cenário regulatório levanta uma 
série de questões sobre privacidade 
e proteção do dado pessoal nas 
instituições de ensino em todo país
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>>LGPD NA EDUCAÇÃO        CENÁRIO

“Não adianta mudar a mentalidade só da instituição, mas do 

 ecossistema todo, como o MEC e outras entidades relacionadas”
Adriano Mendes, advogado especialista em Proteção de Dados e Sócio da Assim e Mendes Advogados

“Os advogados estão fazendo pareceres sobre a LGPD com 
1000 páginas, um documento morto porque não é atualizado. 
Na prática, o seu firewall está configurado da forma correta, você 
tem uma equipe para ver se aquilo realmente é efetivo para seu 
ambiente, você sabe quais dados que você coleta? Por mais que 
o advogado se esforce isso não é o foco dele”, explica Adriano 
Mendes, advogado especialista em Proteção de Dados e Sócio da 
Assim e Mendes Advogados.

“O que vejo é que as empresas estão avançando muito na 
parte normativa de LGPD e análise de dados e pouco na infra-
estrutura. De que adianta investir dinheiro em escritório de ad-
vocacia se o dado está armazenado numa rede e pode estar 
vulnerável”, comenta Alexandre Bonatti, diretor de Engenharia 
de Sistemas da Fortinet. Qual o grau de política de segurança de 
informação? Como ele garante que o dado dele não será acessa-
do por alguém fora da escola? 

O QUE FAZER COM OS DADOS 
SENSÍVEIS DE MENORES E 

ADOLESCENTES
O artigo 14, parágrafo 1º diz que 

“o tratamento de dados pessoais de 
crianças deverá ser realizado com 
o consentimento específico e em 
destaque dado por pelo menos 
um dos pais ou pelo responsá-
vel legal”. Nesse caso, as insti-
tuições de ensino estão diante 
de alguns desafios como a falta 
de legislação, com quem devem 
ser compartilhados os dados e a 
ausência de regulamentações. 

Muitas são as questões não 
só sobre o que fazer com as infor-

mações das escolas, mas também 
com toda a cadeia de relacionamen-

to. Qual afinal o prazo de tratamento 
de um dado de um aluno, se o MEC 

pede a guarda dessa informação por cer-
ca de 47 anos ou a vida toda? Esse prazo é 

mínimo ou máximo para manter o dado? Com quem eu 
tenho que compartilhar esse dado? Devo ter o consenti-
mento de uma empresa de estágio ou não posso fazer? 
Quando é um menor como sei que a pessoa responsável 
que está assinando um documento é realmente o pai?

“Não adianta mudar a mentalidade só da institui-
ção, mas do ecossistema todo, como o MEC e outras 
entidades relacionadas. Se a escola garantir a segurança 
do dado dos alunos e acontecer um ataque na base do 
ENEM, por exemplo?”, questiona Mendes. Ele também 
alerta que os hackers invadem sistemas das instituições 
de ensino para que os dados sejam vazados depois da 
vigência da lei.

Além disso, as escolas terão que fazer um mapeamen-
to qualificado de todos os dados coletados. Hoje, pais ou 
responsáveis preenchem formulários com diversas infor-
mações pessoais no ato da matrícula de seus filhos e com 
a vigência da LGPD o tratamento e a quantidade de per-
guntas respondidas deverão mudar para uma qualificação 
do que realmente é relevante.  
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>>LGPD NA EDUCAÇÃO        LIÇÕES APRENDIDAS 

A primeira lição de casa é entender que segurança não é respon-
sabilidade de uma única área usuária. Por isso, a regra do jogo é 
envolver tecnologia, jurídico, financeiro, marketing e os principais 
atores de acordo com o perfil de cada negócio. 

A partir dessa premissa, as instituições de ensino podem seguir doze 
passos para a adequação em proteção de dados pessoais, partindo da visão 
sobre quais dados foram e deveriam ser coletados, se há a necessidade de 
consentimento e com quem compartilhar a informação. 

SEGURANÇA A 
QUATRO MÃOS
Para melhorar a proteção de dados no setor 
de Educação, a Fortinet destaca tecnologias 
e soluções que ajudam os líderes nessa 
importante lição de casa 
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Reunir equipes e 

mapear operações 

internas de tratamento 

de dados.

Rever Contratos com

 Internos e com terceiros 

que tenham acesso ou 

façam tratamento de dados. 

Desenvolver relatório de 

impactos à proteção de 

dados e regras de boas 

práticas e governança.

Reunir equipes e 

mapear operações 

internas de tratamento 

de dados.

Descrever os mecanismos 

de Segurança às bases 

de dados documentando 

técnicas utilizadas

Realizar treinamentos 

periódicos para 

assegurar as boas 

práticas no tratamento 

dos dados pessoais. 

Garantir os direitos

assegurados ao titular

dos dados com adequação 

das ferramentas sistêmicas. 

Estruturar equipes 

internas com indicação 

dos agentes de tratamento 

de dados pessoais.

Eliminar todos os dados 

que não sejam 

necessários: cópias 

duplicadas e backups 

que não serão utilizados. 

Rever Políticas de Privaci-

dade, Contratos e Termos 

de Uso para colocar em 

destaque cláusulas de di-

reitos do titular dos dados. 

Verificar quais serão as 

providências tomadas 

para que o tratamento 

dos dados atenda a lei. 

Nomear um DPO 

como gestor de 

Proteção de Dados. 
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Em seguida, é fundamental fazer uma 
análise de impacto, uma avaliação 360º, 
garantir novos direitos e por fim imple-
mentar uma política capaz de mitigar os 
riscos. “A contratação de um escritório de 
advocacia só fará sentido a partir da aná-
lise de quais dados devo compartilhar”, 
observa Adriano Mendes, advogado espe-
cialista em Proteção de Dados e Sócio da 
Assim e Mendes Advogados.

Mendes adverte que as instituições de 
ensino devem buscar consultorias e par-
ceiros de fornecedores de tecnologia, no 
caso das pequenas e médias, aptos fazer 
o gap analyse, que são as empresas que 
já adotam IS0 27001, PCI e outras normas 
de segurança. “Confie em quem você já 
conhece e fale com quem você já contra-
ta”, orienta o advogado. 

A Fortinet oferece soluções para ge-
renciar o ambiente de segurança e conta 
com parcerias capazes de suportar uma 
consultoria com as melhores práticas no 
ambiente de segurança da informação. 
“Portanto, não adianta comprar um portão 
novo e deixar a janela aberta. Isso significa 
que as escolas precisam investir em solu-
ções completas de segurança para supor-
tar a demanda da LGPD”, finaliza Mendes.

 
QUEM GARANTE QUE 
SEU AMBIENTE É SEGURO 

Dificilmente haverá uma mudan-
ça cultural na educação a ponto de criar 
uma estrutura de segurança dentro do 
ambiente corporativo. Paralelamente, há 
um forte crescimento nas empresas que 
fazem esse papel, as SSPs (Security Solu-
tion Partners). A Fortinet está capacitando 
esses centros de operação para operar os 
seus produtos e serviços, a exemplo da 
Kroton. No caso de instituições médias 
e pequenas, a Fortinet atua diretamente 
com o seu canal, que pode agir como um 
consultor para apoiá-las na execução do 
plano de ação da LGPD. 

A oferta da Fortinet preza a segurança 
fim a fim, onde o gestor tem a visibilidade 
do ambiente de um único ponto e garan-
te essa visão por meio de um dashboard 
que vai desde wi-fi, aplicações disponíveis 
na internet, comportamento de switches, 
com tempo de respostas rápidas. 

“A questão de vazamento de dados 
não é um ponto tão relevante quando al-
guém invade a infraestrutura, mas a ques-
tão é quão rápido você identifica. Por isso, 
a Fortinet utiliza a inteligência artificial para 
a mitigação dos riscos após a invasão, ga-
rantindo soluções imediatas ao gestor por 
meio de sensores espalhados em toda a 
sua rede e assim permite que seja criada 
uma barreira de contenção”, ilustra Ale-
xandre Bonatti, diretor de Engenharia de 
Sistemas da Fortinet.

O Fortinet Security Fabric é um con-
junto de soluções que já contempla desde 
o WAF (Wapp Aplication Firewall), passa 
para o firewall de borda e depois para o 
Access point e para o end point. Não são 
apenas módulos e licenças, mas soluções 
que tratam de questões de segurança es-
pecífica. Portanto, o usuário pode obter 
vários serviços da Fortinet, integrados com 
outros fornecedores. Obviamente que se o 
ambiente for 100% Fortinet Security Fa-
bric, ele terá benefícios adicionais. 

 
CLOUD: O CÉU 
NÃO É O LIMITE  

 Estudo da Frost&Sullivan, em parce-
ria com a Fortinet, revela que o Brasil é o 
sexto país que mais sofre ataques ciber-
néticos. Entre os principais pontos de fra-
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quezas, o destaque são os empregados 
das organizações que visitam sites sem 
conhecimento, acessam a nuvem de um 
modo não seguro, usam de dispositivos 
pessoais para tratar de informações sigilo-
sas ou mesmo visitantes. 

Embora o setor financeiro seja o maior 
alvo, na educação a segurança dos dados 
não é prioridade. Os professores lançam 
o histórico dos alunos nos portais das es-
colas sem uma conscientização ou regras 
para uso de login e senha ou acesso. 

Na outra ponta, os alunos consultam 
as suas informações, seja por um disposi-
tivo mobile ou pela internet. E, ainda, qual-
quer pessoa que entrar na instituição tem 
acesso wi-fi, colocando em risco a rede e 
assim permitindo que haja uma invasão e 
o consequente vazamento de dado. 

Essa cultura reflete os dados do estu-
do da Frost&Sullivan quando mostra que 
uma das principais preocupações dos CIOs 
é a privacidade das informações, com in-
cidentes ocorridos nos últimos anos nas 
fintechs, educação e saúde. 

A maioria das instituições de ensino 
migrou os seus sistemas de gestão na 
nuvem e acredita que o provedor de cloud 
é responsável pela garantia da segurança 
das informações, o que é um grande erro 
porque no caso de vazamento de dados 
quem responderá, segundo a LGPD, é o 
dono do dado. 

“Esse ERP tem as melhores práticas 
de segurança dentro dele? Não são prá-
ticas de controle de senhas simplesmen-
te, mas quantas vezes rodamos uma 
análise de vulnerabilidade dentro do 
portal”, questiona Bonatti. 

Como historicamente, também não 
há a figura do CISO nas instituições de 
ensino, a Fortinet atua sob um conceito 
de oferta no modelo fabric, com aplica-
ções voltadas para internet, controlando 

e gerenciando o ambiente interno e ex-
terno de forma proativa. 

Isso porque na educação, as portas de 
entrada e saída de dados são os portais 
integrados ao ERP onde pais e alunos po-
dem acessá-lo e o wi-fi, ambos vulnerá-
veis. Portanto, entre os 120 entrevistados 
para a pesquisa, a migração para nuvem 
foi extremamente acentuada, com cres-
cimento em média de 40% ao ano. Além 
disso, as mídias sociais também têm sido 
um vetor de ataque. 

“A questão de vazamento de dados não é um 

ponto tão relevante quando alguém invade a 

infraestrutura, mas a questão é quão rápido 

você identifica”
Alexandre Bonatti, diretor de Engenharia de Sistemas da Fortinet

Entre os 120 entrevistados para a pesquisa, 

a migração para nuvem foi extremamente 

acentuada, com crescimento em média de 

40% ao ano. Além disso, as mídias sociais 

também têm sido um vetor de ataque.
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PROTEÇÃO DE DADOS NA CONSCIÊNCIA 
DOS COLABORADORES DA LAUREATE 

A instituição de 
ensino está fazendo 

a lição de casa para a 
LGPD, apoiada em um 

escritório de advocacia 
e orquestrada pelo CISO, 

com tecnologias para 
mitigar os riscos de 

vazamento de dados.

U
m dos setores com pouca re-

gulamentação e exigências, 

mas com um ecossistema 

que vai desde o Ministério 

da Educação (MEC) até a ponta, que são 

os alunos, pais e professores – uma ca-

deia hoje munida por seus dispositivos 

móveis e acesso a dados, muitas vezes 

sensíveis – é um dos que podem apre-

sentar grandes brechas para vazamento 

de dados ou simplesmente invasões para 

roubo de informações que podem expor 

uma criança ou adolescente. Grandes 

instituições de ensino já estão imple-

mentando os seus planos de ação para a 

LGPD, como é o caso da Laureate.

Ao contrário da maioria das empre-

sas do setor de educação, a Laureate já 

está fazendo a sua lição de casa basea-

da na velha fórmula que une o trinômio: 

pessoas, processos e tecnologias.

“Já havíamos iniciado um trabalho de 

adequação para GDPR e com a chega-

da da LGPD buscamos a parceria com 

escritório jurídico para nos auxiliar na 

implementação e auditoria dos proces-

sos”, explica Henrique Lucena, Informa-

tion Tecnology e IT Security da Laureate, 

dado que a instituição é internacional e, 

portanto, já tinha experiência da lei de 

proteção europeia. 

Assim, a Laureate está no momento 

de conscientizar os seus colaboradores. 

E esse é um dos grandes desafios para 

esse setor, uma vez que as instituições de 

ensino são consideradas Agentes de Tra-

LGPD



E X E C U T I V E  R E P O R T  |  9

>>LGPD NA EDUCAÇÃO        CASE LAUREATE

tamento de Dados Pessoais, por dispor 

de uma infinidade de informações, di-

gitais ou não, sobre alunos, educadores, 

funcionários e até pais e responsáveis. 

Se antes essas informações eram co-

lhidas e armazenadas sem muito ques-

tionamento, agora cada dado precisa es-

tar respaldado em uma série de princípios 

previstos na lei, como finalidade, adequa-

ção, livre acesso, qualidade dos dados, 

transparência, segurança, prevenção e 

não discriminação, responsabilização e 

prestação de contas. Na prática, a escola 

precisa ser transparente sobre quais da-

dos colhe, sobre a maneira como os usa, 

por quanto tempo ficam armazenados. 

Além disso, deve ter o consentimento do 

titular (ou do responsável legal quando o 

titular for menor de idade).

No entanto, Lucena destaque que 

o desafio para o cumprimento da Lei 

Geral de Proteção de Dados no Brasil é 

adaptar processos internos conforme a 

exigência legal e garantir que estes es-

tejam sendo cumpridos. “Para tanto, o 

momento atual é de conscientizar os 

colaboradores para nos auxiliar a imple-

mentar e também na contribuição para 

melhorar os processos”.

Dado o conhecimento e experiên-

cia na GDPR, ele acredita que o maior 

ponto de atenção do setor de educação 

para estar compliance com a LGPD seja 

aos candidatos que não tenham 18 anos 

completos, pois as demais ações que a 

Lei exige já são habituais.

MAIS COM MENOS
Mitigar os incidentes em menos tem-

po de resposta e de maneira automati-

zada. Qual CISO não deseja essa máxi-

ma? Com a LGPD será extremamente 

necessário atuar de forma ágil e na edu-

cação, dado o grande volume de dados 

e a maioria, sensível, a tecnologia é uma 

grande aliada nessa jornada. Por isso, agir 

mais rápido em menos tempo é o preço 

para garantir maiores controles. 

“Já havíamos iniciado um trabalho de adequação 

para GDPR e com a chegada da LGPD buscamos a 

parceria com escritório jurídico para nos auxiliar 

na implementação e auditoria dos processos” 
Henrique Lucena (Information Technologie e IT Security da Laureate)
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Dessa maneira, a Laureate segue 

as melhores práticas na orquestração 

de sua infraestrutura de segurança da 

informação. Lucena afirma que a ava-

liação da arquitetura de SI deve ser 

sempre verificada e ajustada as novas 

ameaças. “Com LGPD, a preocupação é 

maior em relação à garantia da segu-

rança em endpoints, portais web e ser-

vidores que possuem dados sensíveis e 

devem ser protegidos”. 

Por isso, ele avalia que as melhores 

práticas devem ser apoiadas em solu-

ções de mapeamento dos fluxos de da-

dos porque auxiliam na identifica-

ção do caminho da informação 

e garantem a aplicabilidade de 

ferramentas de segurança em 

todo percurso, a exemplo de 

DLP (Data Loss Prevention) e CASB 

(Cloud Access Security Brokers). 

Para reduzir os riscos das amea-

ças, Lucena utiliza o conceito de Fabric, 

da Fortinet, com o uso das soluções For-

tigate, FortiWifi, FortiAnalyzer, FortiMa-

nager e FortiWeb. “A FortiWeb mitiga as 

vulnerabilidades web fazendo com que 

tenhamos um ambiente externo seguro 

e o FortiGate e FortiWifi nos auxilia com 

o DLP. Já o WebFiltering, Application 

Control diminui o risco de informações 

deixarem a companhia sem permissão. 

E, por último, o FortiAnalyzer e FortiMa-

nager atuam a gestão de todos os equi-

pamentos de forma centralizada e nos 

auxiliando numa visão geral da nossa 

segurança nos perímetros”, explica. 

RAIO X LAUREATE NA LGPD 

1. PROCESSOS:
A LAUREATE é uma instituição de ensino internacional e 

segue as melhores práticas de compliance do mundo. Por-

tanto, já vinha alinhada aos princípios da GDPR, além de 

ser uma das maiores Empresas B Certificadas do mundo e 

a maior Corporação de Benefício Público (PBC) desse tipo a 

ter ações negociadas em uma bolsa de valores. Está apoia-

da juridicamente por um escritório de advocacia para se 

adequar à LGPD

2. PESSOAS:
A LAUREATE está numa fase de conscientização de seus 

colaboradores para educá-los e prepará-los nas questões 

de proteção de dados. 

3. TECNOLOGIAS:
A LAUREATE SE APOIA na orquestração de seu ambiente de 

Segurança da Informação em tecnologias que contribuem 

para mitigação de riscos e tem como parceira a FORTINET



Esteja preparado para o
conhecido e o desconhecidoconhecido e o desconhecido

#1Empresa de Cibersegurança 
na América Latina

Somos a companhia numero 1 em 
quantidade de dispositivos de segurança 
instalados, em crescimento, adoção, 
inovação, certificações, capacidade de 
proteção e resposta contra ameaças atuais 
e futuras.
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IDC, mercado de Firewall / UTM / IDP (IPS & IDS) / VPN
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