
A área de TI movimenta todos os processos e setores de uma empresa, sendo essencial para a 
saúde e eficiência dos negócios, além de ser um dos fatores para o reconhecimento e segurança 
de uma organização no mercado. Por isso, o seu pleno funcionamento deve ser prioridade para o 
planejamento dos negócios.  


Entretanto, líderes de pequenas, médias e grandes empresas têm enfrentado muitos desafios em 
relação à gestão de suas áreas de TI. De acordo com levantamento feito pela HLB Brasil, 80% das 
altas administrações das empresas não têm monitoramento e entendimento formal e efetivo 
sobre o que se passa no setor de TI, ao mesmo tempo em que todas as ações ou planos 
dependem ou partem da participação direta de TI. 


Organizações presentes nos mais variados setores (indústrias, construtoras, educação, serviços e 
comércio), não têm a dimensão de como está o posicionamento, o cumprimento do 
planejamento, a segurança e a efetividade da área de TI.  


Para ajudar CEOs, CFOs e gestores, a HLB Brasil desenvolveu uma metodologia única para 
trabalhar a auditoria e assessoria à alta administração da empresa na gestão da TI, com soluções 
que focam em: 


•	Diagnóstico do momento atual da área de TI 


Análise detalhada do cenário atual aplicado às 

necessidades dos serviços de TI e aos objetivos e 

demandas da organização em relação aos aspectos da Lei 

Geral de Proteção de Dados (LGPD), segurança da 

informação de forma geral, e a privacidade de dados dos 

seus stakeholders.   Contempla a elaboração de entrevistas 

com a alta administração (Presidente do CA, CEO e CFO) e 

com o responsável pela TI para entendimento e 

mapeamento do ambiente e do processo de estruturação e 

funcionamento da área para que a partir disso, sejam 

planejadas as estratégias de gestão do setor. 
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•	Aplicação e testes técnicos de auditoria 


Profissionais especializados para analisar as competências 

da área, a efetividade e dificuldades dos processos, o que 

deve ser melhorado, impulsionado, como também 

características de excelência da área de TI da empresa e 

que devem ser valorizados. 


A aplicação de testes de auditoria contempla:


- Desde contrato de trabalho/ Termo de Responsabilidade; 


- Funções designadas ao Gestor de TI e seus acessos, como 

servidores, bancos de dados e dados sensíveis (ISO 

27001);


- Senhas; 


- Licenças de software; 


- Abrangência e riscos de Backup e Rede; 


- Sistemas de gestão; 


- Folha de pagamento (acesso aos dados); 


- Mecanismos para bloqueio de acesso a conteúdo 

inadequado;


- Adequação à LGPD – ISO 27701. 


•	Relatório de análise de fragilidades e pontos de risco 


A partir dos testes, monitoramentos e análise, elaboramos 

relatórios de análise de fragilidades e pontos de risco para 

que os gestores compreendam os fatores que podem 

comprometer a eficiência da área para aplicar novas 

estratégias que melhoram esses aspectos e como podemos 

ajudar em sequência. 



•	Assessoramento e acompanhamento de planos de ação 

para o desenvolvimento da área 


Ao compreendermos as principais necessidades através 

dos monitoramentos, análises e testes de auditoria da área 

de TI, auxiliamos na definição do plano de ações, o 

acompanhamento e validação da implementação do 

mesmo e o assessoramento na implantação de indicadores 

de monitoramento pela alta administração em relação a TI. 
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•	Assessoramento e elaboração de planos de 

contingência 


Auxiliamos no planejamento de ações caso ocorra: 


- Falha de sistema e/ou subsistemas; 


- Falha de navegação da internet; 


- Falha no envio de e-mail; 


- Falha no acesso do servidor; 


- Falha na ligação dos equipamentos; 


- Falha na impressão; 


- Disaster Recovery (recuperação de desastres); 


- Plano de continuidade de Negócios (respostas a eventos 

que possam interromper a operação da empresa). 



•	Assessoramento permanente sobre os KPIs 

da área de TI 


Os desempenhos, métricas e análises da área de TI 

recebem assessoramento permanente dos nossos 

profissionais, garantindo que CEOs, CFOs e gestores 

estejam atentos e cientes sobre funcionamentos e tensões 

da área durante todo momento.  


Desenvolvido por meio de fases, o serviço conta 
com a expertise de profissionais especializados 
em gestão estratégica de TI, auditoria, gestão 
financeira e cybersegurança. 



www.hlb.com.br
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Sobre a HLB Brasil

Sobre a presença global da HLB

Há mais de 25 anos no Brasil, a  prestando serviços para 
empresas nacionais, multinacionais e startups. Nosso processo foi desenvolvido em linha com 
novas tecnologias e metodologias que contribuem para o sucesso de nossos clientes.
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Confira como podemos dar 
suporte aos seus negócios:

Clique aqui e tenha acesso a informações desta  
e de nossas outras linhas de serviços.

Mais informações, entre em contato conosco. 
Acesse: www.hlb.com.br/contato
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