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RESUMO 

 

A inteligência e a informação são tão importantes para as organizações 

contemporâneas que já passaram a ser considerados bens no contexto organizacional. Sua 

aplicação e importância tem relação direta com o negócio, e este entendimento fica mais claro 

conforme sua função vai sendo compreendida dentro das disciplinas de negócio. A segurança 

desta informação ganha, com isso, um destaque cada vez maior. Isso torna o assunto cada vez 

mais de interesse das organizações, que passam a percebê-la não mais como uma necessidade 

técnica, mas sim como parte da estratégia organizacional. Cada vez mais as normas e as 

políticas de Segurança da Informação se aproximam do contexto do negócio. Isso torna 

necessário o conhecimento do processo de implementação de políticas e estratégias para 

assegurar a integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação na organização. 

Este conhecimento abrange a compreensão de padrões nacionais e internacionais relacionados 

à proteção da informação. Como resultado obtido, o presente trabalho alcançou uma 

compreensão mais profunda do funcionamento da implementação de um Sistema de Gestão 

da Segurança da Informação. 

Palavras-Chave: Segurança da Informação. Organizações. Políticas de Segurança. 



ABSTRACT 

 

Intelligence and information are so important to contemporary organizations that they 

have started to be considered goods in the context of organizations. Your application and 

importance is directly related to the business, and this understanding is clearer as its function 

will be understood within the business value disciplines. The information security, thereby, 

gets its importance increased everyday. It makes this topic more and more relevant for the 

organizations, which percepts them no more as a technical question, but as a strategy 

component. Day by day, standards and policies for Information Security approaches the 

business context. It becomes necessary to know the process of implementing policies and 

strategies to ensure keeping information’s integrity, confidentiality and availability in the 

organization context. This knowledge includes understanding national and international 

standards related to information protection. As a result, this study grows the understanding of 

implementing Information Security Management Systems. 

Keywords: Information Security. Business. Security Policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização da informação alinhada à estratégia da organização representa benefícios 

a imagem da organização, facilitação da inovação, diferenciação do produto, reduz custos e 

riscos do negócio. 

Torna-se um bem ativo da organização e deve ser preservado e protegido para atingir o 

sucesso desejado. É possível encontrar em forma de escrita ou impressa, armazenada em 

grandes arquivos de aço ou eletronicamente. 

O sistema de segurança da informação baseia-se em três princípios básicos: 

confidencialidade, integridade, disponibilidade. Um incidente de segurança pode ocorrer por 

vulnerabilidades e ameaças, causando interrupções ou prejuízos aos processos do negocio. 

Estabelecer um sistema de gestão de segurança da informação é dar vida própria para 

segurança da informação dentro da organização. Não pode ser apenas procedimentos formais 

e escritos unicamente para mostrar aos executivos ou para evidenciar em uma auditoria. Deve 

ser uma filosofia de trabalho, algo sustentável. 

A implantação de um sistema de segurança da informação utiliza-se os seguintes 

ciclos: 1) Planejar; 2) Implementar; 3) Monitorar; 4) Melhorar. O fluxograma 1 abaixo ilustra 

melhor os ciclos no processo de implantação, elaborado pelo autor deste trabalho. 

 

 

Fluxograma 1: Ciclos envolvidos no processo de implantação de um sistema de segurança da informação. 
Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Compreender o processo de implantação de estratégias e de políticas de segurança da 

informação no contexto de uma organização.  

Planejar 

Implementar 

Monitorar 

Melhorar 
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1.1.2 Objetivo Específico 

 Para alcançar a compreensão da temática proposta no objetivo geral do presente 

trabalho, faz-se necessário: 

a) Analisar os conceitos básicos de Segurança da Informação. 

b) Compreender conceitualmente o que são e para que servem as estratégias e políticas 

de segurança da informação no contexto de uma organização. 

c) Elencar os objetivos de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação.  

d) Conhecer as normas e padrões de Segurança da Informação. 

e) Entender os principais métodos para identificação de problemas de perda e vazamento 

de informações. 

f) Descrever o processo de elaboração de procedimentos, normas e políticas de 

segurança da informação que garantam a integridade, confiabilidade e disponibilidade. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Nos dias de hoje, as empresas cada vez mais precisam dos sistemas de informação e da 

internet para fazer negócios, não podendo se dar ao luxo de sofrer interrupções em suas 

operações. Um incidente de segurança pode impactar direta e negativamente as receitas de 

uma corporação, a confiança de seus clientes e o relacionamento com sua rede de parceiros e 

fornecedores. 

Um incidente de segurança está diretamente relacionado com prejuízos financeiros 

sejam eles devidos à parada de um sistema por conta de um vírus, ao furto de uma informação 

confidencial ou à perda de uma informação importante.  

Em última instância, um incidente pode impedir, direta ou indiretamente, a 

organização de cumprir sua missão e de gerar valor para o acionista. Essa perspectiva traz a 

segurança da um patamar novo, não apenas relacionada com as esferas da tecnologia e das 

ferramentas necessárias para proteger a informação, mas também como um dos pilares de 

suporte à estratégia de negócio de uma corporação. A gestão da segurança assume, então, um 

novo significado, pois passa a levar em consideração os elementos estratégicos de uma 

organização e evolui para a extensão da pratica de gestão de riscos de negócio. 

Sendo assim, é necessário entender o que vem a ser a segurança da informação e, 

ainda, estabelecer uma relação entre a segurança da informação e sua relevância para os 

negócios da organização. 
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1.3 METODOLOGIA 

O presente trabalho consiste em um estudo teóricobibliográfico e de 

caráterexploratório. Nele são levantadas informações disponíveis na literatura existente que 

são necessárias à compreensão do tema que o projeto visa alcançar, que são analisadas dentro 

do contexto dos presentes objetivos. 

De acordo com Gil (2002, p. 44) 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora 
em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa 
natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes 
bibliográficas. Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como 
pesquisas bibliográficas. As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas 
que se propõem à análise das diversas posições acerca de um problema, 
também costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente mediante fontes 
bibliográficas. 

A construção do presente trabalho se dá pela análise da posição de diversas obras, 

como Campos (2007), Fontes (2012), Fontes (2006), entre outros, sobre a implementação de 

Sistemas de Gestão de Segurança da Informação em organizações.  

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Seção 1 

1. Introdução 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo Geral 

1.1.2. Objetivo Específico 

1.2. Justificativa 

1.3. Metodologia 

1.4. Estrutura do Trabalho 

Seção 2 

2. Segurança da Informação e Sistemas de Gestão 

2.1. Segurança da Informação 

2.1.1. Informação e Segurança no Contexto Organizacional 

2.1.2. Riscos, incidentes, ameaças e vulnerabilidades 

2.2. Sistema de Gestão da Segurança da Informação 
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2.2.1. Objetivos e Diretrizes do SGSI 

2.2.2. Políticas do SGSI 

2.3. Tópicos Diversos de Segurança da Informação 

2.3.1. Normas e Modelos de Segurança da Informação 

2.3.2. Controles e Barreiras de Segurança da Informação 

Seção 3 

3. Implementando o SGSI na organização. 

3.1. Normas ISO de Segurança da Informação 

3.1.1. Planejamento 

3.1.2. Implementação e Operação 

3.1.3. Monitoração e Análise Crítica 

3.1.4. Manutenção e Melhoria 

3.2. Políticas de Segurança da Informação 

Seção 4 

4. Conclusão 
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2 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E SISTEMAS DE GESTÃO 

2.1 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

A explanação dos conceitos de Segurança da Informação requer um pleno 

entendimento sobre a informação e sua relevância nas organizações contemporâneas. 

Remonta o entendimento da função da informação na estratégia organizacional, e os motivos 

que devem levar uma empresa a proteger este ativo. 

Também faz parte do contexto a compreensão dos principais conceitos envolvidos com 

o tema. Compreender como funcionam e quais fatores compõem os riscos relacionados à 

informação,  

2.1.1 Informação e Segurança no Contexto Organizacional 

 

A inteligência é o bem que confere a uma organização a capacidade de adaptar-se ao 

ambiente, interagindo de forma eficaz e proativa com o mercado (TARAPANOFF; ARAÚJO 

JÚNIOR; CORMIER, 2000). Inteligência “pode ser entendida como sendo a informação 

como oportunidade, ou seja, o conhecimento contextualmente relevante que permite atuar 

com vantagem no ambiente considerado” (MORESI, 2000, p. 19). À partir disso, a 

compreensão da relevância da inteligência nos negócios. E sendo a inteligência formada pela 

informação, é possível inferir que esta é um importante “insumo” para a gestão corporativa. 

A informação também é utilizada como componente do conhecimento, e juntos estes 

são elementos que fazem parte da tomada de decisões (ANGELONI, 2003). É por isso que 

aquela sempre esteve presente na gestão dos negócios, desde as revoluções Elétrica e 

Industrial, aumentando sua presença com a evolução da Tecnologia da Informação, apesar de 

evidentemente os impactos são diferentes em cada época e de acordo com fatores culturais 

(SÊMOLA, 2003). 

Diante da análise sobre a importância da informação para a estratégia das 

organizações,Fontes (2006, p. 2) afirma que 

Quando começamos a trabalhar em organizações, precisamos nos 
lembrar de que a informação é um bem, tem valor para a empresa e deve ser 
protegida. A informação deve ser cuidada por meio de políticas e regras, da 
mesma maneira que os recursos financeiro e material são tratados dentro da 
empresa. Com isso queremos dizer que a informação é um ativo de valor. É 
um recurso crítico para a realização do negócio e a execução da missão da 
organização. Portanto, sua utilização deve ter regras e procedimentos. 
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No mesmo sentido, Campos (2007, p. 35) entende que 

Apesar da abordagem teórica sobre a importância da informação 
para o negócio das organizações, é impossível compreender plenamente essa 
importância, argumento fundamental deste trabalho, sem primeiro conhecer 
minimamente os modelos estratégicos de negócio adotados pelas 
organizações em todo o mundo. 

As áreas de administração e gestão organizacional têm buscado 
modelos para o entendimento e explicação das estratégias aplicadas pelas 
empresas líderes de mercado nas diversas indústrias em todo o mundo. 
Alguns autores chamam esses modelos de “disciplina de valor”. 

 

Os modelos estratégicos de negócio em questão na obra de Campos (2007) são, 

conforme o autor, baseados na produção de Treacy e Wiersema(1998), onde estes definem três 

disciplinas de valor: excelência operacional, liderança em produto e intimidade com o cliente. 

O Quadro 1 mostra os três modelos, suas características, e a importância da informação para o 

negócio em cada um deles. Este Quadro 1 foi elaborado pelo autor deste trabalho, com base 

em Campos (2007). 

Excelência 
Operacional 

 

Organização excelente 
operacionalmente, que oferece a 
seus clientes produtos de 
qualidade mediana, com preço 
baixo e atendimento rápido e 
sem discussões. 

 

A informação suporta o 
negócio à medida que oferece pleno 
funcionamento dos processos 
potencializando sua eficiência, 
eficácia e qualidade. 

 

Liderança 
em Produto 

 

Consiste em inovar 
constantemente para manter o 
produto sempre à frente em seu 
mercado, tornando-o singular e 
tendo maior margem de lucro 
com o mesmo. 

 

A informação é o insumo para 
o surgimento da inovação que 
mantém o produto na liderança, e a 
base para a decisão de investimento 
nos projetos da organização. 

 

Intimidade 
com o 
Cliente 

 

A organização trabalha 
com grande segmentação e 
busca conhecer profundamente o 
cliente e suas necessidades, 
ajudando-o a entender seus 
problemas e oferecendo soluções 
completas ao invés de apenas 
produtos e serviços. 

 

O conhecimento do cliente, de 
seu mercado de atuação, e de suas 
necessidades são a matéria-prima da 
organização que adota esta disciplina, 
pois é o que permite oferecer 
soluções diferenciadas e 
customizadas. 

Quadro 1: As três disciplinas de valor de Treacy e Wiersema, suas características, e a importância da informação 
Fonte: Campos (2007). 

Diante da importância da informação para as organizações, inclusive para suas 

estratégias, a proposição de Fontes (2006) passa a ser ainda mais consistente no que o autor 
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refere-se a proteger, ou seja, oferecer segurança à informação, como é feito com um bem. Mas 

para tal compreensão, é preciso ainda entender plenamente o conceito e as funções da 

Segurança da Informação. De acordo com Sêmola (2003, p. 44), 

Podemos definir Segurança da Informação como uma área do 
conhecimento dedicada à proteção de ativos da informação contra acessos 
não autorizados, alterações indevidas ou sua indisponibilidade. 

De forma mais ampla, podemos também considera-la como a prática 
da gestão de riscos de incidentes que impliquem no comprometimento dos 
três principais conceitos da segurança: confidencialidade, integridade e 
disponibilidade da informação. 

Campos (2007) define confidencialidade como o acesso à informação somente por 

pessoas explicitamente autorizadas, integridade como a garantia da fidelidade da informação, 

e disponibilidade como a acessibilidade da informação durante todo tempo que se fizer 

necessário pelas pessoas devidamente autorizadas. É preciso observar ainda que “integridade 

não pode ser confundido com confiabilidade do conteúdo (significado) da informação” 

(LAUREANO; MORAES, 2005). Abaixo, o Esquema1 ilustra o conceito dos princípios 

abordados. Este Esquema foi elaborado pelo autor deste trabalho, com base em Campos 

(2007). 

 

Esquema1: Os princípios da segurança da informação e suas descrições. 
Fonte: Campos (2007). 

 

Confidencialidade 
•Acesso exclusivo 
a quem for 
explicitamente 
autorizado. 

Integridade 
•Informações fiéis, sem 
alterações indevidas ou 
corrupção. 

Disponibilidade 
•Ininterruptibilida
de do acesso à 
informação. 
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Laureano e Moraes (2005) ainda acrescentam que  

Alguns autores defendem que para que uma informação seja 
considera segura, o sistema que o administra ainda deve respeitar os 
seguintes critérios:  

• Autenticidade. Garante que a informação ou o usuário da mesma é 
autêntico.  

• Não repúdio. Não é possível negar (no sentido de dizer que não foi 
feito) uma operação [...]; não é possível negar o envio ou recepção de 
uma informação ou dado.  

• Legalidade. Garante a legalidade (jurídica) da informação; a 
aderência de um sistema à legislação; e as características das 
informações que possuem valor legal dentro de um processo de 
comunicação [...].  

• Privacidade. Foge do aspecto de confidencialidade, pois uma 
informação pode ser considerada confidencial, mas não privada. Uma 
informação privada deve poder ser vista / lida / alterada somente pelo 
seu dono. Garante ainda, que a informação não será disponibilizada 
para outras pessoas  (neste caso é atribuído o caráter de 
confidencialidade à informação). É a capacidade de um usuário 
realizar ações em um sistema sem que seja identificado.  

• Auditoria. Rastreabilidade dos diversos passos de um negócio ou 
processo, identificando os participantes, os locais e horários de cada 
etapa. A auditoria aumenta a credibilidade da empresa e é responsável  
pela adequação da empresa às políticas legais e internas. 

Analisada a relevância da informação nas organizações, e conhecidos os princípios da 

Segurança da Informação, fica perceptível sua correlação com a estratégia organizacional. 

Além disso, Campos (2007)também abordou em sua obra a importância da confidencialidade, 

disponibilidade ou integridade da informação nas três disciplinas de valor de Treacy e 

Wiersema. 

Nas empresas com disciplina de valor baseadas em Excelência Operacional, a falta de 

integridade ou de disponibilidade de informações sobre os processos da empresa pode 

prejudicar a configuração de produção, venda de produtos, compra de matérias-primas, 

transações, as ações de cada colaborador, e toda a tomada de decisão dentro da empresa, 

comprometendo o lucro e o proveito das oportunidades (CAMPOS, 2007). 

No caso das empresas de estratégia de Liderança em Produto, os três princípios da 

Segurança da Informação são importantes. Sobre esta disciplina de valor, Campos (2007) 

atribuiu a necessidade da confidencialidade com base na importância do sigilo sobre novos 

produtos e projetos, e até mesmo sobre a contratação de novos colaboradores, que segundo o 

autor é grande neste tipo de organização. Já a integridade e a disponibilidade estão 

relacionadas com rápido o fluxo de informações necessário para a criatividade e a inovação da 
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empresa que quer ter um produto líder (Ibid). 

Finalmente, temos a disciplina de valor da Intimidade Com o Cliente, que tem uma 

forte necessidade de confidencialidade, uma vez que suas atividades são baseadas na 

confiança e no prestígio conquistados no mercado, e que elas lidam com informações 

sensíveis do cliente (Ibid). Campos (2007) também afirma que este tipo de empresa precisa de 

uma estrutura descentralizada, com decisões tomadas por quem trata diretamente com o 

cliente. Pode-se inferir, portanto, que a necessidade de tomada de decisão em grande parte 

pelo colaborador requer alta disponibilidade e integridade das informações sobre a empresa. 

Um consultor de vendas de projetos customizados de uma organização, por exemplo, não teria 

como definir valores na proposta para um cliente sem ter acesso às informações de custo 

corretas e atuais no momento da elaboração. 

Para Sêmola (2003), outra característica da informação no contexto da segurança é ter 

um ciclo de vida, que exige em cada uma de suas fases tipos de medida de segurança 

diferentes, indiferentemente do meio de armazenamento desta. As fases são: 

Manuseio 

Momento em que a informação é criada e manipulada, seja ao 
folhear um maço de papéis, ao digitar informações recém-geradas em uma 
aplicação Internet, ou, ainda, ao utilizar sua senha de acesso para 
autenticação, por exemplo. 

Armazenamento 

Momento em que a informação é armazenada, seja em um banco de 
dados compartilhado, em uma anotação de papel posteriormente postada em 
um arquivo de ferro, ou, ainda, em uma mídia de disquete depositada na 
gaveta da mesa de trabalho, por exemplo. 

Transporte 

Momento em que a informação é transportada, seja ao encaminhar 
informações por correio eletrônico (e-mail), ao postar um documento via 
aparelho de fax, ou, ainda, ao falar ao telefone uma informação confidencial, 
por exemplo. 

Descarte 

Momento em que a informação é descartada, seja ao depositar na 
lixeira da empresa um material impresso, seja ao eliminar um arquivo 
eletrônico em seu computador de mesa, ou ainda, ao descartar um CD-ROM 
usado que apresentou falha na leitura. 

(SÊMOLA, 2003, p. 10) 

Em todas estas fases é preciso que a organização dedique atenção, pois o descuido de 

apenas uma delas capaz de invalidar o tratamento adequado dado a todas às demais (Ibid). 
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2.1.2 Riscos,incidentes, ameaças e vulnerabilidades 

 

O risco pode ser entendido como a perda em potencial diante de uma determinada 

situação. Para Marciano (2006, p. 51): 

O risco pode ser definido como as perdas, incluindo perdas em vidas 
humanas, que podem ocorrer mediante a adoção de determinado curso de 
ação. Pode-se medir o risco em termos da utilidade monetária envolvida ou 
pela variância da distribuição de probabilidade de eventuais perdas e ganhos 
associados a alguma alternativa em particular. 

Já Sêmola (2003, p. 50), no contexto da Segurança da Informação, define risco como a 

“probabilidade de ameaças explorarem vulnerabilidades, provocando perdas de 

confidencialidade, integridade e disponibilidade, causando, possivelmente, impactos nos 

negócios”. O mesmo autor ainda define o impacto como sendo o dano causado ao negócio 

quando um incidente ocorre (Ibid). 

De forma mais clara e abrangente, a definição de risco de Araújo e Ferreira (2008, p. 

163) é “um possível evento/ação que, se efetivado, gera um impacto negativo, em função da 

exploração da fraqueza/vulnerabilidade, considerando tanto a probabilidade quanto o impacto 

de ocorrência”. 

Diante do exposto, pode-se entender então o risco como uma probabilidade da 

ocorrência de um evento prejudicial em função de um fator fora do controle de quem o 

analisa. E o impacto, na mesma análise, é o tamanho do prejuízo causado na eventualidade do 

risco ser concretizado. “É senso comum que o risco jamais pode ser integralmente eliminado” 

(MARCIANO, 2006, p. 51, apud GUAN et al., 2003), o que pode ser atribuído a sua origem 

por fatores incontroláveis. 

Entretanto, para Araújo e Ferreira (2008, p. 162), “a pró-atividade das organizações no 

tratamento dos riscos vem ao longo do tempo demonstrando cada vez mais que a minimização 

das ameaças e incertezas se torna mais efetiva com a antecipação aos problemas”. Isso leva a 

entender que, embora não possa ser eliminado na totalidade, o risco ainda pode ser reduzido 

através de medidas que preveem e antecipam o problema. 

Segundo o CERT.BR (2012, p. 50), “Um incidente de segurança pode ser definido 

como qualquer evento adverso, confirmado ou sob suspeita, relacionado a segurança de 

sistemas de computação ou de redes de computadores”. Já “O Internet Engineering Task 

Force - IETF, organização independente dedicada à análise e prevenção de eventos de 

segurança e à gestão da rede, define incidente como sendo um evento que envolve uma 
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violação de segurança” (MARCIANO, 2006, p. 50, apud SHIREY, 2000).Sêmola (2003, p. 

50), por sua vez, define incidente como o 

Fato (evento) decorrente da ação de uma ameaça, que explora uma 
ou mais vulnerabilidades, levando à perda de princípios da segurança da 
informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade. 

Um incidente gera impactos aos processos de negócio da empresa, 
sendo ele o elemento a ser evitado em uma cadeira de gestão de processos e 
pessoas. 

A gravidade de um incidente pode ser analisada em termos 
qualitativos e quantitativos, sendo medida pelo seu impacto. 

Ameaças, por sua vez, são os 

Agentes ou condições que causam incidentes que comprometem as 
informações e seus ativos por meio da exploração de vulnerabilidades, 
provocando perdas de confidencialidade, integridade e disponibilidade e, 
consequentemente, causando impactos aos negócios de uma organização 
(SÊMOLA, 2003, p. 47). 

Entende-se, também, por vulnerabilidade aquilo que “representa um ponto potencial 

de falha, ou seja, um elemento relacionado à informação que é passível de ser explorado por 

alguma ameaça” (MARCIANO, 2006, p. 49). Consiste na fraqueza que permite a ocorrência 

de um incidente de segurança (SÊMOLA, 2003). 

Com base nos conceitos apresentados, é possível perceber que o risco de um incidente 

ocorrer é o resultado da combinação entre uma vulnerabilidade e uma ameaça. A seguir o 

Esquema2ilustra visualmente esta relação entre os conceitos. 

 

Esquema2: Relação entre Ameaça, Vulnerabilidade Risco e Incidente 
Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

Ameaça 

Vulnerabilida
de 

Risco de 
Incidente 
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As ameaças podem ser classificadas quanto à sua intencionalidade, podendo ser 

naturais, quando se originam de fenômenos da natureza, involuntárias, quando são 

inconscientes e causadas por acidente e/ou desconhecimento, e voluntárias, quando são 

causadas intencionalmente por agentes humanos (SÊMOLA, 2003). Segundo Araújo e 

Ferreira (2008, p. 171), 

As ameaças mais comuns são as causas naturais, falhas humanas ou 
ambientais. Por exemplo, embora a probabilidade de inundação natural de 
um ambiente localizado no deserto seja baixa, deve-se considerar a ameaça 
do rompimento de um encanamento. Os funcionários podem ser 
considerados como potenciais fontes de ameaças por meio de atos 
intencionais devido ao seu descontentamento com a organização, ou atos não 
intencionais como negligência e erros. 

Em sua obra, Marciano (2006, p. 49, apud WHITMAN, 2003) cita as 12 ameaças mais 

frequentes segundo pesquisa de Whitman, que são 

1. eventos deliberados cometidos com o uso de software (vírus, 
vermes, macros, negaçõesde serviço); 

2. erros ou falhas técnicas de software (falhas de codificação, bugs); 

3. falhas ou erros humanos (acidentes, enganos dos empregados); 

4. atos deliberados de espionagem ou invasão, hacking; 

5. atos deliberados de sabotagem ou vandalismo (destruição de 
sistemas ou informação); 

6. erros ou falhas técnicas de hardware (falhas de equipamentos); 

7. atos deliberados de furto (de equipamentos ou de informação); 

8. forças da natureza (terremotos, enchentes, relâmpagos, incêndios 
não intencionais); 

9. comprometimento à propriedade intelectual (pirataria, infração a 
direitos autorais); 

10. variação da qualidade de serviço (Quality of Service - QoS) por 
provedores (como energiaelétrica e serviços de redes remotas de 
telecomunicação); 

11. obsolescência técnica; e 

12. atos deliberados de extorsão de informação (chantagem ou 
revelação indevida de informação). 

Araújo e Ferreira (2008, p. 171) atribuem aos funcionários da organização a maior 

fonte de ameaças, tomando por base a motivação e os recursos que podem levar a execução de 

um ataque. O Quadro 2 demonstra as fontes de ameaça com suas possíveis motivações e 

ações utilizadas. 
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FONTES DE AMEAÇA MOTIVAÇÃO AÇÕES UTILIZADAS 

Hacker, cracker • Desafio 

• Ego 

• Rebeldia 

• Hacking 

• Engenharia social 

• Invasão de sistemas 

• Acesso não autorizado aos 
sistemas 

Criminoso de 
computador 

• Destruição da 
informação 

• Divulgação e alteração 
não autorizadas das 
informações 

• Retorno financeiro 

• Crime por computador 
(espionagem) 

• Atos fraudulentos (interceptação 
de informações) 

• Suborno 

• Invasão de sistemas 

Terrorista • Chantagem 

• Destruição 

• Vingança 

• Exploração 

• Bombas / terrorismo 

• Guerra de informação 

• Ataque aos sistemas (ex.: 
ataques DOS) 

Espionagem 
industrial (companhias, 
países, etc) 

• Vantagem competitiva 

• Espionagem 

• Exploração econômica 

• Roubo de informações 

• Engenharia Social 

• Invasão de sistemas 

• Acesso às informações 
classificadas 

Funcionários da 
própria organização 
(aqueles que não recebem 
treinamento adequado, 
negligentes, desonestos e 
demitidos) 

• Curiosidade 

• Ego 

• Inteligência 

• Retorno financeiro 

• Vingança 

• Erros não intencionais 

• Abuso dos recursos de TI 

• Roubo e fraude 

• Inclusão de dados falsos 

• Interceptação 

• Inclusão de códigos maliciosos 
(ex.: vírus, cavalos de tróia) 

• Venda de informações 

• Falhas nos sistemas 

• Acesso não autorizado aos 
sistemas 

Quadro 2: Fontes de ameaças. 
Fonte: (ARAÚJO; FERREIRA, 2008). 
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Além das ameaças, as vulnerabilidades também tem suas classificações, podendo ser 

físicas, como por exemplo instalações prediais fora do padrão, naturais, como a 

suscetibilidade de computadores a desastres naturais, de hardware, como desgastes ou 

obsolescência de equipamentos, de software, como erros na configuração de programas, de 

mídia, como discos rígidos danificados, de comunicação, como perda de conexões, ou 

humanas, como a não observação de rotinas de segurança (SÊMOLA, 2003). 

Um exemplo de vulnerabilidade de origem humana, por exemplo, é a suscetibilidade à 

engenharia social. Segundo Fontes (2006, p. 120),  

Chamamos de engenharia social o conjunto de procedimentos e 
ações que são utilizados para adquirir informações de uma organização ou de 
uma pessoa por meio de contatos falsos sem o uso da força, do 
arrombamento físico, ou de qualquer brutalidade. [...] 

Isso acontece com muita frequência e, infelizmente, estamos muito 
mais vulneráveis do que avaliamos. Por isso é necessário que todos na 
organização estejam atentos. 

A engenharia social é um fator de preocupação nas organizações, e o combate a esta 

vulnerabilidade se dá com o devido preparo aos colaboradores (ARAÚJO; FERREIRA, 

2008). 

A avaliação dos riscos de uma organização, segundo Marciano (2006, p. 49, apud 

GUAN et al., 2003), 

Compreende nove passos a saber: 

1. Caracterização do sistema; 

2. Identificação de ameaças; 

3. Identificação de vulnerabilidades; 

4. Análise dos controles utilizados; 

5. Determinação da probabilidade dos eventos listados nos passos 
anteriores; 

6. Análise de impacto; 

7. Determinação dos riscos; 

8. Recomendação de controles a utilizar; e 

9. Documentação dos resultados. 

De acordo com Araújo e Ferreira (2008, p. 165), o tratamento dos riscos é composto 

pela compreensão das variáveis: 

• Valor dos ativos; 

• Ameaças que cercam os ativos; 

• Consequências e relacionamento entre as ameaças; 
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• Associação dos ativos a aspectos operacionais, de regulamentações e 
tecnologia. 

É possível calcular o risco (R) através da divisão do produto entre Vulnerabilidades 

(V), Ameaças (A) e Impactos (I), dividido pelas Medidas de Segurança (M), conforme a 

equação demonstrada naFórmula1(SÊMOLA, 2003, p. 56).  

 

Fórmula1: Equação do Risco de Segurança da Informação 
Fonte: (SÊMOLA, 2003) 

2.2 SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

De acordo com a NBR ISO/IEC 27001:2006, Sistema de Gestão da Segurança da 

Informação é um Sistema de Informação “a parte do sistema de gestão global, baseado na 

abordagem de riscos do negócio, para estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar 

criticamente, manter e melhorar a segurança da informação”(ABNT, 2006). Sobre o assunto, 

Araújo e Ferreira (2008, p. 54) afirmam que 

O Sistema de Gestão em Segurança da Informação, ou Information 
Security Management System (ISMS), é o resultado da aplicação planejada 
de objetivos, diretrizes, políticas, procedimentos, modelos e outras medidas 
administrativas que, de forma conjunta, definem como são reduzidos os 
riscos para a segurança da informação. Uma instituição que implanta a 
norma [NBR ISO/IEC 27002], acaba por constituir um ISMS. 

De forma simplificada, podemos então dizer que o Sistema de Gestão de Segurança da 

Informação visa estabelecer mecanismos que criam e melhoram continuamente a Segurança 

da Informação. O Esquema3e o Quadro 3explanam o ciclo da implementação de um SGSI. 

VxAxI 
M R 
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Esquema3: Ciclo do Sistema de Gestão da Segurança da Informação 
Fonte: (ARAÚJO; FERREIRA, 2008, p. 54). 

Fase I – Plan Fase II – Do Fase III – Check Fase IV – Act 

• Estruturação do 
SGSI 

• Plano Diretor de 
Segurança 

• Diagnóstico de 
Segurança 

• Avaliação, 
tratamento dos 
Riscos e Seleção 
dos Controles de 
Segurança 

• Declaração de 
Aplicabilidade 
(Statement of 
Applicability) 

• Comitê de 
Segurança da 
Informação 

• Política de 
Segurança 

• Classificação da 
Informação 

• Plano de 
Continuidade dos 
Negócios e de TI 

• Treinamento e 
Conscientização 

• Implementação dos 
Controles 
Específicados na 
Declaração de 
Aplicabilidade 

• Monitoração dos 
Controles de 
Segurança 

• Gestão de 
Incidentes 

• Revisão do nível 
de risco residual 

• Auditoria Interna 
do SGSI 

• Implementação de 
Melhorias 

• Ações Corretivas e 
Preventivas 

• Comunicação das 
Ações e Resultados 
para a Alta 
Administração e 
Partes Interessadas 

• Assegurar que as 
Melhorias foram 
Implementadas e 
Atendam as 
Expectativas 

Quadro 3: Ciclo PDCA, implementação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação. 
Fonte: (ARAÚJO; FERREIRA, 2008, p. 54). 

Planejar 
• Estabelecer o 

SGSI 

Fazer 
• Implementar 

SGSI 

Acompanhar 
• Monitorar e 

revisar SGSI 

Ações 
• Manter e 

aprimorar SGSI 
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2.2.1 Objetivos e Diretrizes do SGSI 

 

O Sistema de Gestão da Segurança da Informação deve ter em seu planejamento 

diretrizes e objetivos claros, para que os controles tenham por finalidade o atendimento a um 

requisito (CARVALHO, 2011). Estes objetivos devem servir de direcionamento global para as 

ações de Segurança da Informação, e precisam ter plena consonância com as características do 

negócio, sua localização, seus ativos e sua tecnologia (ABNT, 2006). 

Fontes (2012) ainda destaca a motivação, ou seja, o fator que levou a empresa à 

adoção do SGSI, como indicador do objetivo e dos direcionamentos para as medidas que 

serão implementadas no sistema. 

2.2.2 Políticas do SGSI 

 

Entende-se por Política de Segurança da Informação o “manual de normas e 

procedimentos elaborado a partir do modelo de negócio da empresa, sendo este baseado na 

ISO 27002” (CARVALHO, 2011). Para Araújo e Ferreira (2008, p. 36), “a Política de 

Segurança é composta por um conjunto de regras e padrões sobre o que deve ser feito para 

assegurar que as informações e serviços importantes para a empresa recebam proteção 

conveniente”. Em outras palavras, é o regulamento que define a forma de tratamento dado à 

informação dentro da organização. 

Para Fontes (2012, p. 82),  

Uma organização que tenha uma política fraca de segurança da 
informação é uma organização que, pelas mais diversas razões, (cultura, 
ambiente interno, integridade dos executivos, momento, exigência de 
legislação) não quer proteger adequadamente a sua informação. Todas as 
organizações, sem exceção, podem proteger adequadamente o recurso 
informação.  

É desejável que a criação da política ocorra anteriormente ao problema, ou senão, no 

pior dos casos, após o incidente, para evitar sua reincidência (ARAÚJO; FERREIRA, 2008). 

Sêmola (2003, p. 136) ainda recomenda, para a criação de políticas, que se 

Forme um grupo multidisciplinar, integrando necessidades e visões 
distintas e enriquecedoras. Defina um processo de criação, manutenção e 
divulgação da política. Envolva a alta direção e inicie os trabalhos com a 
elaboração das diretrizes e principais normas. Comece pequeno, mas pense 
grande. A maturidade de segurança de uma empresa está ligada diretamente 
à abrangência de sua política de segurança e à disseminação de cultura por 
seus ativos humanos. 
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Araújo e Ferreira (2008, p. 36) também fazem referência a este grupo multidisciplinar 

ao sugerir a criação de um comitê responsável pela Segurança da Informação na organização. 

Fontes (2012, p. 82) também ressalta que embora muitos conceitos devam ser 

considerados por todas as organizações, a política e os regulamentos são singulares e 

específicos para cada realidade de negócio. Araújo e Ferreira (2008) enfatizam a importância 

de se utilizar métodos criteriosos e técnica, e de se levar em conta aspectos tecnológicos como 

adoção e configuração de equipamentos, definição de responsabilidades, e principalmente, 

levar em conta as características próprias do negócio e as necessidades dos acionistas da 

organização. 

Maiores discussões sobre a implementação de políticas de Segurança da Informação 

serão abordadas na Seção 3, que visa trabalhar a implementação. 

2.3 TÓPICOS DIVERSOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

A compreensão da implementação da Segurança da Informação requer uma 

compreensão de alguns temas técnicos e tecnológicos, como a normatização da segurança, as 

barreiras, o tratamento dado aos recursos, e até mesmo técnicas de proteção. Esta parte do 

presente trabalho visa abordar estes temas. 

2.3.1 Normas e Modelos de Segurança da Informação 

 

Existem diversos padrões e normas relacionadas à Segurança da Informação hoje em 

dia. O Apêndice A (Fonte: ISO, 2012) ilustra o presente trabalho demonstrando os padrões 

vigentes da ISO relacionados com a Segurança da Informação, enquanto os Anexos de A até 

H (Fonte: ISO, 2012) mostram o resumo, em língua inglesa, dos referidos padrões, para o 

entendimento mais detalhado do que cada um trata. Todas as normas da ISO incorporadas 

pela ABNT são uma tradução íntegra e sem alterações. 

Araújo e Ferreira (2008, p. 53) trazem um breve registro histórico de algumas das 

normas até o ano de 2007: 

• 1995: publicada a primeira versão da BS 7799-1; 

• 1998: publicada a primeira versão da BS 7799-2; 

• 1999: publicada a revisão da BS 7799-1; 

• 2000: publicada a primeira versão da norma ISO/IEC 17799; 
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• 2001: publicada a primeira versão da norma no Brasil, NBR ISO/IEC 17799; 

• 2002: Agosto: publicada a segunda versão da norma no Brasil, NBR 
ISO/IEC 17799; 

Outubro: publicada a norma ISO 27001. 

• 2006: Publicada a norma no Brasil, NBR ISO/IEC 27001; 

• 2007: Julho: alterado apenas o nome da norma NBR ISO/IEC 17799 para 
NBR ISO/IEC 27002. 

Além das normas da ISO, existe também o COBIT – Control Objectives for 

Information and Related Technology), que “é um modelo de estrutura de controles internos 

orientado para o entendimento e o gerenciamento dos riscos associados ao uso da Tecnologia 

da Informação” (ARAÚJO; FERREIRA, 2008). O Anexo I trás uma lista da obra de Araújo e 

Ferreira (2008, p. 67) contendo uma lista abrangente de modelos, normas e práticas de 

Segurança da Informação. 

2.3.2 Controles e Barreiras de Segurança da Informação 

 

Os controles são mecanismos destinados à segurança física, tecnológica e humana 

(SÊMOLA, 2003). É um universo enorme de possibilidades, pois só de pensarmos nos 

controles focados no capital humano – que é um dos elos mais críticos da redução de riscos, 

podemos imaginar uma infinidade de controles, como seminários de sensibilização, cursos de 

capacitação, crachás de identificação, termos de responsabilidade e confidencialidade, 

software de auditoria de acessos, entre uma infinidade de outros (Ibid.). 

Sobre os métodos de controle, Araújo e Ferreira (2008, p. 175) afirmam que 

Os controles de segurança contemplam a utilização de métodos 
técnicos e não técnicos. Os controles técnicos são aqueles incorporados no 
hardware, software, firmware (ex: mecanismos de controle de acesso, 
identificação e autenticação, criptografia). Os controles não técnicos são 
definidos pelas políticas de segurança em vigor, procedimentos operacionais, 
segurança física, de pessoal e ambiental. 

Os controles podem ser classificados também em categorias, podendo ser preventivos, 

ou seja, inibem tentativas de violação às políticas de segurança, ou detectivo, ou seja, avisam 

sobre violações (ARAÚJO; FERREIRA, 2008). Um bom meio para se analisar a eficácia dos 

controles é o desenvolvimento de checklists (Ibid.). 

As barreiras, por sua vez, são impedimentos para as ameaças (SÊMOLA, 2003). Elas 

são dispostas em 6 camadas complementares, que de acordo com Sêmola (2003, p. 53) são: 

• Desencorajar: esta barreira tem o objetivo de desestimular as possíveis 
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tentativas de quebra de segurança. Como exemplos o autor destaca a presença 

de uma câmera de vídeo mesmo que esteja desligada, de avisos alarmes, de 

vigilância entre outros tendem a desencorajar ameaças(SÊMOLA, 2003). 

• Dificultar: esta barreira tem o objetivo de complementar a barreira anterior, 

onde se adota o uso de alguns controles de acessos como: sistemas de 

autenticação de acesso físico, neste caso são utilizados roletas, e de acesso 

lógico podem ser citados a criptografia, o firewall(SÊMOLA, 2003). 

• Discriminar: esta barreira tem o intuito de definir perfis com autorização de 

limite de recursos acessíveis, estabelecendo assim limites de acesso(SÊMOLA, 

2003). 

• Detectar: esta barreira tem o objetivo do uso de dispositivos de sinalização, que 

devem alertar seus gerentes identificadas situações de risco ou ameaça 

(SÊMOLA, 2003). 

• Deter: a barreira detenção tem o objetivo de impedir totalmente as 

ameaças(SÊMOLA, 2003). 

• Diagnosticar: a última barreira citada pelo autor tem o intuito de complementar 

as demais, aplicando conceitos de gerenciamento de segurança da informação 

(SÊMOLA, 2003). 
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3 IMPLEMENTANDO O SGSI NA ORGANIZAÇÃO 

 

Uma vez compreendidos os principais conceitos teóricos da Segurança da Informação 

e de sua relação com o contexto organizacional, é possível abordar nesta seção a 

implementação propriamente dita da Segurança da Informação na organização. 

3.1 NORMAS ISO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

A norma observada no contexto da implementação do SGSI é a NBR ISO/IEC 27001, 

conforme explanado no Apêndice A. “Esta Norma promove a adoção de uma abordagem de 

processo para estabelecer e implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e 

melhorar o SGSI de uma organização” (ABNT, 2006, p. v). Neste capítulo trataremos os 

procedimentos descritos na norma para a implementação do Sistema de Gestão da Segurança 

da Informação. A norma adota o PDCA como modelo para a implementação do SGSI (Ibid.) 

3.1.1 Planejamento 

 

O primeiro passo para isso é compreender os requisitos de Segurança da Informação, 

conforme explanado anteriormente, e estabelecer o SGSI (Ibid.). Os objetivos e a motivação 

que levaram à adoção do SGSI precisam estar claros para a realização da etapa de 

planejamento. Serão eles que nortearão a especificação dos requisitos, que fará parte desta 

fase da implementação. 

A norma NBR ISO/IEC 27001 da ABNT (2006, p. vi) estabelece alguns exemplos de 

requisitos para facilitar a compreensão: 

EXEMPLO 1  

Um requisito pode significar que violações de segurança da 
informação não causem sérios danos financeiros e/ou constrangimentos à 
organização.  

EXEMPLO 2  

Uma expectativa pode significar que se um incidente grave ocorrer – 
por exemplo, a invasão da página Internet de comércio eletrônico de uma 
organização – deveria haver pessoas com treinamento suficiente nos 
procedimentos apropriados para minimizar o impacto. 

Logo após, é preciso levantar o escopo e os limites do SGSI (Ibid). Sobre a definição 

de escopo em projetos de Segurança da Informação, a limitação do escopo é referente a 

abrangência dos documentos gerados e em relação ao detalhamento do destes documentos. 
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Com relação a abrangência dos documentos podemos definir que o projeto irá desenvolver a 

política principal e os regulamentos da dimensão de acesso à informação e a dimensão de 

continuidade do negócio. Para o detalhamento dos documentos devemos estabelecer se os 

documentos gerados serão políticas, normas, procedimentos ou padrões técnicos. (FONTES, 

2012). 

Definido o escopo, é preciso definir as políticas de acordo com as características do 

negócio (ABNT, 2006). As formas de definição das políticas serão melhor abordadas em 3.3 

POLÍTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. Em todo caso, a política deve estar em 

uma estrutura de objetivos, ter harmonia com as características do negócio, com a legislação e 

os contratos, ter alinhamento com a gestão estratégica do risco, estabelecer critérios para a 

avaliação do risco, e ter a aprovação da direção da empresa (Ibid.). 

Logo após, é preciso adotar um mecanismo para avaliação e aceitação dos riscos, bem 

como uma definição dos níveis aceitáveis destes (Ibid.). “A metodologia de análise/avaliação 

de riscos selecionada deve assegurar que as análises/avaliações de riscos produzam resultados 

comparáveis e reproduzíveis” (Ibid., p. 5). Uma vez identificados e analisados os riscos e suas 

opções de tratamento, é preciso então tomar a decisão de como porta-se em relação a cada um 

deles, tendo como alternativa a aceitação consciente (risco calculado), a aplicação de 

controles apropriados, métodos para evitar o risco, ou ainda a terceirização deste para 

seguradoras ou fornecedores (Ibid.).O Esquema4 ilustra como é possível lidar com um risco 

mapeado.Este Esquema foi elaborado pelo autor deste trabalho, com base em campo (2007). 



32 

 

Esquema4: Formas de tratar um risco segundo a NBR ISO/IEC 27001:2006. 
Fonte: (ABNT, 2006). 

Numa etapa posterior, deve-se selecionar os objetivos de controle e controles, 

conforme o Anexo J (representando o Anexo A da NBR ISO/IEC 27001:2006)(ABNT, 2006). 

Logo após entra-se na etapa de obter a aprovação da direção dos riscos residuais e da 

autorização desta para implementar o SGSI (Ibid.). Por fim, prepara-se a declaração de 

aplicabilidade do SGSI, contendo os objetivos de controle selecionados, os já implementados, 

e os constantes no Anexo A da norma que serão excluídos, junto de sua justificativa para 

exclusão (Ibid.). 

O Fluxograma2 ilustra o processo desta primeira etapa, de planejamento do SGSI. Este 

Fluxograma foi elaborado pelo autor deste trabalho, com base em ABNT (2006). 
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Fluxograma2: Processo da etapa de planejamento do SGSI 
Fonte: (ABNT, 2006). 

3.1.2 Implementação e Operação 

 

Para executar a implementação e operação do SGSI, a organização deve 

primeiramente formular e implementar um plano de tratamento de risco, com ações de gestão, 

responsabilidades, e os controles identificados (ABNT, 2006). Na sequência, os controles 

definidos na etapa de planejamento devem ser implementados de forma a atender seus 

objetivos (Ibid.). A próxima fase é a criação de medidas e métricas para mensurar os 

resultados do Sistema de Gestão da Segurança da Informação, sempre levando em conta o 

alcance dos objetivos (Ibid.).  

O fator humano também é muito importante. Por isso devem ser implementados 

programas de conscientização e treinamentos sobre as novas políticas (Ibid.). As pessoas que 

estão dentro da organização são o mais crítico dos fatores, e merecem demasiada atenção 

(FONTES, 2006).  

Em outro passo, a gerência das operações e dos recursos do SGSI passam a ser 

realizados (ABNT, 2006). E, concluindo a etapa de Implementação e Operação, faz-se 
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necessário criar procedimentos de detecção de eventos de Segurança da Informação, para 

responder aos incidentes que aconteçam (Ibid.). O Fluxograma3 ilustra a etapa de 

implementação e operação. Este Fluxograma foi elaborado pelo autor deste trabalho, com 

base em ABNT (2006). 

 

 

Fluxograma3: Processo de Implementação e Operação do SGSI 
Fonte: (ABNT, 2006). 

3.1.3 Monitoração e Análise Crítica 

 

Constantemente, a organização deverá realizar esta etapa do processo. A primeira fase 

da monitoração e análise crítica consiste em executar procedimentos que detectem erros, 

tentativas de violação, realização das atividades de Segurança da Informação, entre outros 

eventos relevantes ao SGSI (ABNT, 2006). Também faz parte o acompanhamento da eficácia 

do sistema através de análise crítica, e posteriormente medição da eficácia dos controles 

(Ibid.). 

Outra importante atividade é a depuração dos riscos e sua análise crítica (Ibid.). A 

condução de auditorias nos prazos constantes no planejamento é outro requisito de 

conformidade com a norma (Ibid.). Mas além disso, é necessário também verificar se o 

escopo ainda é adequado à situação da empresa (Ibid.). E como componente final deste 

processo, a atualização dos planos de Segurança da Informação também é exigida pela 

ISO/IEC 27001. O Esquema5 ilustra a etapa de Monitoração e Análise Crítica. Este Esquema 
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foi elaborado pelo autor deste trabalho, com base em ABNT (2006). 

 

 

Esquema5: Atividades do processo de monitoração e análise crítica 
Fonte: (ABNT, 2006). 

3.1.4 Manutenção e Melhoria 

 

A melhoria contínua consiste em um processo de redução do risco residual do SGSI 

(SÊMOLA, 2003). A norma recomenda, então, que ela seja tratada continuamente através da 

implementação de melhorias identificadas, aplicação de ações preventivas e lições aprendidas, 

sejam da própria organização ou de outras, a comunicação constante das mudanças, e a busca 

no intuito de assegurar que as melhorias façam o SGSI evoluir no alcance dos objetivos 

(ABNT, 2006). OFluxograma4 ilustra o processo de manutenção e melhoria contínua. Este 

Fluxograma foi elaborado pelo autor deste trabalho, com base em ABNT (2006). 
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Fluxograma4: O processo de Manutenção e Melhoria do SGSI 
Fonte: (ABNT, 2006). 

3.2 POLÍTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

As políticas de Segurança da Informação já foram tratadas anteriormente. No entanto, 

é preciso realizar uma abordagem sobre a implementação delas, uma vez que a anterior era 

apenas conceitual. A criação de uma política é dividida entre as etapas de levantamento de 

informações, desenvolvimento do conteúdo, elaboração de procedimentos de segurança, e 

revisão ou aprovação (ARAÚJO; FERREIRA, 2008). 

Os conceitos do projeto de regulamentos e os conceitos do processo de segurança da 

informação desem ser entendidos de forma distinta. O projeto de elaboração dos regulamentos 

(políticas e normas) tem início, meio e fim, com a característica de vários projetos em 

andamento ao longo do tempo. Já o processo de segurança da informação é único e sempre 

deve existir indiferente da organização, pois as informações disponibilizadas para o mundo 

virtual existirão para sempre.(FONTES, 2012). 

Conforme mencionado quando foram abordadas as normas, o projeto de Segurança da 

Informação precisa ter objetivos e escopos bem definidos. Mas além disso, é preciso trabalhar 

as suas restrições, premissas, e produto a ser entregue (FONTES, 2012). Outro fator 

importante para elaborar uma política é contar com uma equipe multidisciplinar, com pessoas 

de necessidades e visões diferentes(SÊMOLA, 2003), o que é muito importante que conste 

nos fatores críticos do projeto elaborado. 
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O desenvolvimento do projeto em si também requer um levantamento prévio de tudo 

que já existe no contexto do projeto dentro da organização, além de observar todas as 

necessidades (FONTES, 2012). O conhecimento de padrões internacionais, como a análise 

feita sobre a ISO/IEC 27001 no presente trabalho, são importantes para o Gestor da Segurança 

na hora da elaboração das políticas (Ibid.). 

Sobre a especificação da política, Araújo e Ferreira (2008, p. 41) afirmam que 

Esta é a parte mais importante de todo o documento. Deve ser breve, 
utilizar palavras simples e formalizar o que é esperado dos funcionários da 
organização. Deve fornecer aos leitores informações suficientes para saber se 
os procedimentos descritos na política são aplicáveis a eles ou não. Deve 
fornecer aos leitores informações suficientes para saber se os procedimentos 
descritos na política são aplicáveis a eles ou não. Deve descrever sua 
finalidade específica, por exemplo, se é orientada a pessoas, departamentos, 
equipamentos, etc. 

Mas acima de tudo, uma política deve também refletir a organização. O gestor de 

Segurança da Informação tem a capacidade de levantar as questões, recomendar controles e 

indicar os riscos referentes à proteção da informação para a organização específica, sendo o 

responsável pela gestão do processo de segurança da informação.(FONTES, 2012). 

Sobre isso, Fontes (2012, p. 88) ressalta, no entanto, que  

[...] é a direção e a área de negócio que devem definir o grau de rigor 
que devem ter os controles. Por exemplo, o Gestor da Segurança da 
Informação deve levantar a questão do controle referente à guarda de 
informação (registros de acesso e cópias de informação). O Gestor da 
Informação (que deve ser da área de negócio) deve indicar o tempo de 
armazenamento. Ele tem a responsabilidade de saber qual legislação e 
regulamentos do setor da organização são obrigatórios de serem cumpridos. 
Inclusive porque esta definição exigirá que os custos para o desenvolvimento 
e a implantação destes controles sejam de responsabilidade da área de 
negócio.  

Com base no trabalho e nas definições do Gestor da Informação e da direção, o Gestor 

de Segurança da Informação fará a definição das políticas. Sua função é atuar como um 

interprete: compreender as necessidades oriundas das áreas de negócio, para só então 

transformá-las em políticas de Segurança da Informação. Este processo pode ainda ser 

realizado em conjunto com a área de Tecnologia da Informação da organização. Estas áreas 

deverão fazer, à partir disso, a gestão dos requisitos esperados pela organização. (FONTES, 

2012). 

Neste ponto fica claro como deve ser alinhado com a área de negócio toda a definição 

da base das políticas, demonstrando que o gestor de Segurança da Informação deve atuar 

levantando as questões relevantes e conscientizando o Gestor da Informação sobre a 
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necessidade do estabelecimento de certas políticas. 

Outras características esperadas na política é que ela defina procedimentos para a 

requisição de exceções, para a sua mudança, além de informar as suas datas de publicação, 

validade e revisão (ARAÚJO; FERREIRA, 2008). 

Embora seja uma política governamental, um exemplo público de política de 

segurança da informação é o Decreto 3505, que institui a política de segurança da informação 

nos órgãos e entidades da administração pública federal (Anexo K). 
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4 CONCLUSÃO 

 

Os Sistemas de Gestão da Segurança da Informação e as Políticas de Segurança são 

um componente importante para a saúde da informação da organização. Neles pode residir até 

mesmo o sucesso da organização, tendo em vista todos os fatores apresentados acerca da 

importância da informação. 

A primeira compreensão do presente trabalhoa respeito da Segurança da Informação é 

o relacionamento entre os conceitos de informação e de segurança. Trata-se de uma área de 

estudo que unifica conceitos gerais de segurança, inclusive patrimonial (SÊMOLA, 2003), e 

os aplica à informação. Isso acontece de forma totalmente adaptada ao contexto dos sistemas 

de informação, que tem suas próprias particularidades, sejam eles em meio computacional ou 

qualquer outro (fichas cadastrais, etc). 

Adentrando o conceito composto de segurança da informação, é evidente no estudo 

que este é formado por três princípios fundamentais: integridade, disponibilidade e 

confidencialidade. E sendo a inteligência, ou seja, a informação como oportunidade, 

compreendida como um bem para a organização, sua relevância fica perceptível. Sua 

aplicação, ainda que possa diferir de acordo com o modelo de estratégia adotado pela 

empresa, é vital para que uma empresa ou órgão público sobreviva aos riscos relacionados ao 

emprego da informação. 

Tal diferença de aplicação de acordo com a estratégia dá-se justamente por que a 

segurança da informação deve aderir ao planejamento global das organizações. Trata-se da 

questão da diferença de importância dos princípios fundamentais de maior ênfase em cada 

tipo de cada um dos modelos de valor de organização, que são tão abordados na presente 

obra. E ademais, cada empresa ou órgão público possui uma realidade distinta, com suas 

próprias peculiaridades, fatores estes que devem ser considerados sempre no momento da 

elaboração de políticas. Muito embora algumas características da relevância da informação 

transcendam as diferenças entre as empresas, como por exemplo, a sua utilização constante na 

tomada adequada de decisão. 

Vale relembrar também, no reencontro do contexto desta pesquisa com o contexto 

organizacional, a função atendida por cada um dos princípios da segurança da informação. A 

disponibilidade, então, atende à necessidade organizacional de acessar os dados de forma 

interrompível. Já a confidencialidade, tem por função assegurar o acesso à informação só por 
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quem for explicitamente definido como usuário da mesma no contexto da organização. E a 

integridade significa que sempre que as informações forem utilizadas, estarão fieis (em termos 

de conteúdo) aos dados obtidos pelo Sistema de Informação. 

Uma importante compreensão do presente trabalho é a existência de ciclos de vida 

para a informação. O conhecimento deste ciclo é determinante na hora de elaborar políticas. A 

organização precisa criar procedimentos que atentem para todas as quatro etapas da vida da 

informação: manuseio, armazenamento, transporte e descarte. O descuido em apenas um 

destes itens pode comprometer a segurança de tamanha forma a tornar inválidos todos os 

cuidados nos demais aspectos. Cada uma destas etapas envolve um conjunto diferente de 

riscos.  

Riscos são, basicamente, incidentes em potencial – ou seja, fatos prejudiciais que não 

aconteceram, podem não acontecer nunca, mas também podem ocorrer. O potencial de sua 

ocorrência é, portanto, um dos fatores para sua medida. Também devem ser levados em conta 

neste processo o seu potencial de causar prejuízos, dos mais diversos tipos. 

Os riscos são um importante fator para as políticas do SGSI. Sendo compostos pela 

soma de uma ameaça a uma vulnerabilidade, podem ser tratados através de políticas de segur 

ança. Este tratamento é opcional. No entanto, as boas práticas estudadas na presente obra 

indicam que todo risco deve ser mensurado e devidamente calculado, e, caso não seja tratado, 

isso deve ocorrer de forma deliberada. 

É possível entender o SGSI como a ferramenta conceitual na qual se baseia a gestão 

dos riscos. Ele tem seu escopo e suas especificidades definidas por um conjunto de normas 

internacionais, como a NBR ISO/IEC 27001, a NBR ISO/IEC 27002, dentre outras (ver 

Apêndice A). 

Mas uma boa gestão de riscos também envolve, como fator de grande peso, as pessoas 

presentes na organização. De nada adianta um conjunto de políticas, procedimentos e padrões 

adequados se o componente humano da segurança não fizer parte do SGSI. É como nos 

princípios do desenvolvimento ágil de software, que embora considerem os processos 

importantes, colocam as pessoas a sua frente na classificação da importância (BECK; 

CUNNINGHAM, et al., 2001). Trata-se de um ponto que precisa ser enfatizado, uma vez que 

apenas em Sêmola (2003) e Fontes (2006) foram abordadas estas questões, enquanto toda a 

literatura restante enfatizava os processos, as políticas e as normas. E é justamente pela 
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questão envolvendo as pessoas que o Ciclo do SGSI envolve o tratamento a elas em duas das 

suas quatro etapas.  

Uma vez compreendidas todas as questões conceituais, conforme os objetivos 

específicos ‘a’ a ‘e’ desta pesquisa, resta ainda descrever os processos envolvidos, em 

atendimento ao objetivo específico ‘f’. Neste ponto, o presente estudo levanta as questões 

relacionadas a normas e adoção de procedimentos. Fica visto que a implementação de 

políticas não consiste em um trabalho realizado apenas uma vez, mas sim em uma atividade 

constante de especificação, acompanhamento e melhoria. Esta atividade é, ainda, precedida 

por um planejamento prévio, etapa que visa garantir sua aderência ao contexto e objetivos da 

organização. 

O presente trabalho tinha como objetivo a compreensão do processo de implantação de 

estratégias e políticas de Segurança da Informação no contexto de uma organização, o que foi 

elucidado ao longo deste estudo. Seus objetivos específicos foram todos compreendidos, uma 

vez que o trabalho foi suficiente para o entendimento, através de bibliografia, dos meios 

necessários para desenvolver um SGSI. 

Tal compreensão abre o leque de trabalhos futuros, principalmente estudos de caso 

sobre a implementação de sistemas e políticas relacionadas à Segurança da Informação. A 

justificativa para estudos de caso reside na exploração prática dos aspectos de compreensão 

teórica da presente obra. Trabalhos deste gênero elucidariam a aplicação prática dos conceitos 

aqui estudados e validariam o conhecimento produzido. 
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 As normas da ISO relacionadas à Segurança da Informação são as relacionadas na 

tabela abaixo: 

NORMA DESCRIÇÃO ANO 

ISO/IEC 27000 Informações resumidas sobre Sistemas de Gestão da 

Segurança da Informação e definição de termologia 

relacionada ao tema. 

2009 

ISO/IEC 27001 Especifica os requisitos para estabelecer, implementar, 

operacionalizar, manter, rever, monitorar, e melhorar 

documentações sobre o Sistema de Gestão da Segurança da 

Informação. 

2005 

ISO/IEC 27002 Estabelece linhas gerais para a iniciar, implementar, manter e 

melhorar a gestão da Segurança da Informação em uma 

empresa. 

2005 

ISO/IEC 27003 Descreve o processo de especificação do Sistemas de Gestão 

da Segurança da Informação. 

2010 

ISO/IEC 27004 Sugere padrões para métricas e medidas de desempenho 

visando avaliar a efetividade do Sistemas de Gestão da 

Segurança da Informação. 

2009 

ISO/IEC 27005 Provê linhas gerais para gerenciamento de risco em Segurança 

da Informação. 

2011 

ISO/IEC 27006 Especifica requisitos e orientações para organismos que 

auditam e certificam Sistemas de Gestão da Segurança da 

Informação. 

2011 

ISO/IEC 27007 Fornece orientação sobre gestão de um programa de auditoria 

de Sistemas de Gestão da Segurança da Informação, sobre a 

2011 

APÊNDICE A:  AS NORMAS ISO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
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condução das auditorias, e sobre a competência dos auditores. 

ISO/IEC 27008 Fornece orientações sobre revisão de controles. 2011 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em ISO (2012). 
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Fonte: (ISO, 2012) 

ISO/IEC 27000:2009 provides an overview of information security management 

systems, which form the subject of the information security management system (ISMS) 

family of standards, and defines related terms. As a result of implementing ISO/IEC 

27000:2009, all types of organization (e.g. commercial enterprises, government agencies and 

non-profit organizations) are expected to obtain: 

• an overview of the ISMS family of standards; 

• an introduction to information security management systems (ISMS); 

• a brief description of the Plan-Do-Check-Act (PDCA) process; and 

• an understanding of terms and definitions in use throughout the ISMS family 

of standards. 

The objectives of ISO/IEC 27000:2009 are to provide terms and definitions, and an 

introduction to the ISMS family of standards that: 

• define requirements for an ISMS and for those certifying such systems; 

• provide direct support, detailed guidance and/or interpretation for the overall 

Plan-Do-Check-Act (PDCA) processes and requirements; 

• address sector-specific guidelines for ISMS; and 

• address conformity assessment for ISMS. 

 

ANEXO A: ISO/IEC 27000:2009 ABSTRACT 
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Fonte: (ISO, 2012) 

ISO/IEC 27001:2005 covers all types of organizations (e.g. commercial enterprises, 

government agencies, not-for profit organizations). ISO/IEC 27001:2005 specifies the 

requirements for establishing, implementing, operating, monitoring, reviewing, maintaining 

and improving a documented Information Security Management System within the context of 

the organization's overall business risks. It specifies requirements for the implementation of 

security controls customized to the needs of individual organizations or parts thereof. 

ISO/IEC 27001:2005 is designed to ensure the selection of adequate and proportionate 

security controls that protect information assets and give confidence to interested parties. 

ISO/IEC 27001:2005 is intended to be suitable for several different types of use, 

including the following: 

• use within organizations to formulate security requirements and objectives; 

• use within organizations as a way to ensure that security risks are cost 

effectively managed; 

• use within organizations to ensure compliance with laws and regulations; 

• use within an organization as a process framework for the implementation and 

management of controls to ensure that the specific security objectives of an 

organization are met; 

• definition of new information security management processes; 

• identification and clarification of existing information security management 

processes; 

• use by the management of organizations to determine the status of information 

security management activities; 

• use by the internal and external auditors of organizations to determine the 

degree of compliance with the policies, directives and standards adopted by an 

organization; 

• use by organizations to provide relevant information about information security 

policies, directives, standards and procedures to trading partners and other 

organizations with whom they interact for operational or commercial reasons; 

• implementation of business-enabling information security; 

• use by organizations to provide relevant information about information security 

to customers. 

ANEXO B: ISO/IEC 27001:2005 ABSTRACT 
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Fonte: (ISO, 2012) 

ISO/IEC 27002:2005 comprises ISO/IEC 17799:2005 and ISO/IEC 

17799:2005/Cor.1:2007. Its technical content is identical to that of ISO/IEC 17799:2005. 

ISO/IEC 17799:2005/Cor.1:2007 changes the reference number of the standard from 17799 to 

27002. 

ISO/IEC 27002:2005 establishes guidelines and general principles for initiating, 

implementing, maintaining, and improving information security management in an 

organization. The objectives outlined provide general guidance on the commonly accepted 

goals of information security management. ISO/IEC 27002:2005 contains best practices of 

control objectives and controls in the following areas of information security management: 

• security policy; 

• organization of information security; 

• asset management; 

• human resources security; 

• physical and environmental security; 

• communications and operations management; 

• access control; 

• information systems acquisition, development and maintenance; 

• information security incident management; 

• business continuity management; 

• compliance. 

The control objectives and controls in ISO/IEC 27002:2005 are intended to be 

implemented to meet the requirements identified by a risk assessment. ISO/IEC 27002:2005 

is intended as a common basis and practical guideline for developing organizational security 

standards and effective security management practices, and to help build confidence in inter-

organizational activities. 

ANEXO C: ISO/IEC 27002:2005 ABSTRACT 
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Fonte: (ISO, 2012) 

ISO/IEC 27003:2010 focuses on the critical aspects needed for successful design and 

implementation of an Information Security Management System (ISMS) in accordance with 

ISO/IEC 27001:2005. It describes the process of ISMS specification and design from 

inception to the production of implementation plans. It describes the process of obtaining 

management approval to implement an ISMS, defines a project to implement an ISMS 

(referred to in ISO/IEC 27003:2010 as the ISMS project), and provides guidance on how to 

plan the ISMS project, resulting in a final ISMS project implementation plan. 

ANEXO D: ISO/IEC 27003:2010ABSTRACT 
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Fonte: (ISO, 2012) 

ISO/IEC 27004:2009 provides guidance on the development and use of measures and 

measurement in order to assess the effectiveness of an implemented information security 

management system (ISMS) and controls or groups of controls, as specified in ISO/IEC 

27001. 

ISO/IEC 27004:2009 is applicable to all types and sizes of organization. 

ANEXO E: ISO/IEC 27004:2009 ABSTRACT 
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Fonte: (ISO, 2012) 

ISO/IEC 27005:2011 provides guidelines for information security risk management. 

It supports the general concepts specified in ISO/IEC 27001 and is designed to assist 

the satisfactory implementation of information security based on a risk management 

approach. 

Knowledge of the concepts, models, processes and terminologies described in 

ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 is important for a complete understanding of ISO/IEC 

27005:2011. 

ISO/IEC 27005:2011 is applicable to all types of organizations (e.g. commercial 

enterprises, government agencies, non-profit organizations) which intend to manage risks that 

could compromise the organization's information security. 

ANEXO F: ISO/IEC 27005:2011 ABSTRACT 
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Fonte: (ISO, 2012) 

ISO/IEC 27006:2011 specifies requirements and provides guidance for bodies 

providing audit and certification of an information security management system (ISMS), in 

addition to the requirements contained within ISO/IEC 17021 and ISO/IEC 27001. It is 

primarily intended to support the accreditation of certification bodies providing ISMS 

certification. 

The requirements contained in ISO/IEC 27006:2011 need to be demonstrated in terms 

of competence and reliability by any body providing ISMS certification, and the guidance 

contained in ISO/IEC 27006:2011 provides additional interpretation of these requirements for 

any body providing ISMS certification. 

ANEXO G: ISO/IEC 27006:2011 ABSTRACT 
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Fonte: (ISO, 2012) 

ISO/IEC 27007:2011 provides guidance on managing an information security 

management system (ISMS) audit programme, on conducting the audits, and on the 

competence of ISMS auditors, in addition to the guidance contained in ISO 19011. 

ISO/IEC 27007:2011 is applicable to those needing to understand or conduct internal 

or external audits of an ISMS or to manage an ISMS audit programme. 

ANEXO H: ISO/IEC 27007:2011 ABSTRACT 
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Lista das práticas de Segurança da Informação da obra de Araújo e Ferreira (2008, p. 

67): 

• SSE-CMM Systems Security Engineering – Capability Maturity Model 

3.0; 

• GAISP version 3.0; 

• The Standard of Good Pratice for Information Security; 

• ISO/IEC 13335 Information Technology – Guidelines for the 

Management of IT Security; 

• ISO/TR 13569:1997 Banking and Related Financial Services – 

Information Security Guidelines; 

• Security Management; 

• NIST Special Publication (800 Series): 

 NIST 800-12 An Introduction to Computer Security; 

 NIST 800-14 Generally Accepted Principles and Pratices for 

Securing Information Technology Systems; 

 NIST 800-16 Information Technology Security Trainning 

Requiriments; 

 NIST 800-18 Guide for Developing Security Plans for 

Information Technology Systems; 

 NIST 800-30 Risk Management Guide for Information 

Technology Systems; 

 NIST 800-31 Intrusion Detection Systems; 

 NIST 800-34 Contingency Planning Guide for Information 

Technology Systems; 

 NIST 800-36 Guide to Selecting Information Technology 

Security Products; 

 NIST 800-40 Producers for Handling Security Patches; 

 NIST 800-45 Guidelines on Eletronic Mail Security; 

 NIST 800-47 Security Guide for Interconnecting Information 

Technology Systems; 

 NIST 800-48 Wireless Network Security; 

 NIST 800-50 Building an Information Technology Security 

ANEXO I: OUTROS MODELOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
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Awareness and Training Program; 

 NIST 800-53 Recommended Security Controls for Federal 

Information Systems; 

 NIST 800-61 Computer Security Incident Handling Guide; 

 NIST 800-64 Security Considerations in the Information System 

Development Life Cycle; 

 NIST 800-70 Security Configuration Checklists Program for IT 

Products; 

 NIST 800-78 Cryptographic Algorithms and Key Sizes for 

Personal Identity Verification; 

 NIST 800-92 Guide to Computer Security Log Management; 

• OCTAVE® Criteria Version 2.0 Networked Systems Survivability 

Program; 

• Guidelines for the Security of Information Systems and Network and 

Associated Implementation Plan; 

• Manager’s Guide to Information Security; 

• PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard. 

Fonte: (ARAÚJO; FERREIRA, 2008, p. 67) 
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Fonte: (ABNT, 2006). 

Objetivos de controle e controles 

Os objetivos de controle e controles listados na tabela A.1 são derivados diretamente e 

estão alinhados com aqueles listados na ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005 – seções 5 a 15. As 

listas na tabela A.1 não são exaustivas e uma organização pode considerar que objetivos de 

controle e controles adicionais são necessários. Os objetivos de controle e controles desta 

tabela devem ser selecionados como parte do processo de SGSI especificado em 4.2.1. A 

ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005 - seções 5 a 15 fornece recomendações e um guia de 

implementação das melhores práticas para apoiar os controles especificados em A.5 a A.15. 

 

Tabela A.1 — Objetivos de controle e controles 

A.5 Política de segurança 

A.5.1 Política de segurança da informação 

Objetivo: Prover uma orientação e apoio da direção para a segurança da informação de 

acordo com os requisitos do negócio e com as leis e regulamentações relevantes. 

A.5.1.1 Documento da política de segurança da informação 

Controle 

Um documento da política de segurança da informação deve ser aprovado pela 

direção, publicado e comunicado para todos os funcionários e partes externas relevantes. 

A.5.1.2 Análise crítica da política de segurança da informação 

Controle 

A política de segurança da informação deve ser analisada criticamente a intervalos 

planejados ou quando mudanças significativas ocorrerem, para assegurar a sua contínua 

pertinência, adequação e eficácia. 

A.6 Organizando a segurança da informação 

A.6.1 Infraestrutura da segurança da informação 

Objetivo: Gerenciar a segurança da informação dentro da organização. 

A.6.1.1 

Comprometimento da direção com a segurança da informação 

Controle 

A Direção deve apoiar ativamente a segurança da informação dentro da organização, 

por meio de um claro direcionamento,demonstrando o seu comprometimento, definindo 

ANEXO J: OBJETIVOS DE CONTROLE DA NBR ISO/IEC 27001 
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atribuições de forma explícita e conhecendo as responsabilidades pela segurança da 

informação. 

A.6.1.2 Coordenação da segurança da informação 

Controle 

As atividades de segurança da informação devem ser coordenadas por representantes 

de diferentes partes da organização, com funções e papéis relevantes. 

A.6.1.3Atribuição de responsabilidades para a segurança da informação 

Controle 

Todas as responsabilidades pela segurança da informação devem estar claramente 

definidas. 

A.6.1.4 

Processo de autorização para os recursos de processamento da informação 

Controle 

Deve ser definido e implementado um processo de gestão de autorização para novos 

recursos de processamento da informação. 

A.6.1.5 Acordos de confidencialidade 

Controle 

Os requisitos para confidencialidade ou acordos de não divulgação que reflitam as 

necessidades da organização para a proteção da informação devem ser identificados e 

analisados criticamente, de forma regular. 

A.6.1.6 Contato com autoridades 

Controle 

Contatos apropriados com autoridades relevantes devem ser mantidos. 

A.6.1.7 Contato com grupos especiais 

Controle 

Contatos apropriados com grupos de interesses especiais ou outros fóruns 

especializados de segurança da informação e associações profissionais devem ser mantidos. 

A.6.1.8 Análise crítica independente de segurança da informação 

Controle 

O enfoque da organização para gerenciar a segurança da informação e a sua 

implementação (por exemplo, controles,objetivo dos controles, políticas, processos e 

procedimentos para a segurança da informação) deve ser analisado criticamente, de forma 

independente, a intervalos planejados,ou quando ocorrerem mudanças significativas relativas 

à implementação da segurança da informação. 
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A.6.2 Partes externas 

Objetivo: Manter a segurança dos recursos de processamento da informação e da 

informação da 

organização, que são acessados, processados, comunicados ou gerenciados por partes 

externas. 

A.6.2.1 

Identificação dos riscos relacionados com partes externas 

Controle 

Os riscos para os recursos de processamento da informação e para a informação da 

organização oriundos de processos do negócio que envolvam as partes externas devem ser 

identificados e controles apropriados devem ser implementados antes de se conceder o acesso. 

A.6.2.2 

Identificando a segurança da informação quando tratando com os clientes. 

Controle 

Todos os requisitos de segurança da informação identificados devem ser considerados 

antes de conceder aos clientes o acesso aos ativos ou às informações da organização. 

A.6.2.3 

Identificando segurança da informação nos acordos com terceiros 

Controle 

Os acordos com terceiros envolvendo o acesso,processamento, comunicação ou 

gerenciamento dos recursos de processamento da informação ou da informação da 

organização, ou o acréscimo de produtos ou serviços aos recursos de processamento da 

informação devem cobrir todos os requisitos de segurança da informação relevantes. 

A.7 Gestão de ativos 

A.7.1 Responsabilidade pelos ativos 

Objetivo: Alcançar e manter a proteção adequada dos ativos da organização. 

A.7.1.1 Inventário dos ativos 

Controle 

Todos os ativos devem ser claramente identificados e um inventário de todos os ativos 

importantes deve ser estruturado e mantido. 

A.7.1.2 Proprietário dos ativos 

Controle 

Todas as informações e ativos associados com os recursos de processamento da 

informação devem ter um "proprietário"designado por uma parte definida da organização. 



59 

A.7.1.3 Uso aceitável dos ativos 

Controle 

Devem ser identificadas, documentadas e implementadas regras para que seja 

permitido o uso de informações e de ativos associados aos recursos de processamento da 

informação. 

A.7.2 Classificação da informação 

Objetivo: Assegurar que a informação receba um nível adequado de proteção. 

A.7.2.1 Recomendações para classificação 

Controle 

A informação deve ser classificada em termos do seu valor,requisitos legais, 

sensibilidade para a organização. 

A.7.2.2 Rótulos e tratamento da informação 

Controle 

Um conjunto apropriado de procedimentos para rotular e tratara informação deve ser 

definido e implementado de acordo como esquema de classificação adotado pela organização. 

A.8 Segurança em recursos humanos 

A.8.1 Antes da contratação4) 

Objetivo: Assegurar que os funcionários, fornecedores e terceiros entendam suas 

responsabilidades, e estejam de acordo com os seus papéis, e reduzir o risco de roubo, fraude 

ou mau uso de recursos. 

A.8.1.1 Papéis e responsabilidades 

Controle 

Os papéis e responsabilidades pela segurança da informação de funcionários, 

fornecedores e terceiros devem ser definidos e documentados de acordo com a política de 

segurança da informação da organização. 

3) Explicação: O termo “proprietário” identifica uma pessoa ou organismo que tenha 

uma responsabilidade autorizada para controlar a produção, o desenvolvimento, a 

manutenção, o uso e a segurança dos ativos. O termo “proprietário” não significa que a pessoa 

realmente tenha qualquer direito de propriedade pelo ativo 

4) Explicação: A palavra “contratação”, neste contexto, visa cobrir todas as seguintes 

diferentes situações: contratação de pessoas (temporárias ou por longa duração), nomeação de 

funções, mudança de funções, atribuições de contratos e encerramento de quaisquer destas 

situações. 

A.8.1.2 Seleção 
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Controle 

Verificações de controle de todos os candidatos a emprego,fornecedores e terceiros 

devem ser realizadas de acordo comas leis relevantes, regulamentações e éticas, e 

proporcionalmente aos requisitos do negócio, à classificação das informações a serem 

acessadas e aos riscos percebidos. 

A.8.1.3 Termos e condições de contratação 

Controle 

Como parte das suas obrigações contratuais, os funcionários,fornecedores e terceiros 

devem concordar e assinar os termos e condições de sua contratação para o trabalho, os quais 

devem declarar as suas responsabilidade e da organização para a segurança da informação. 

A.8.2 Durante a contratação 

Objetivo: Assegurar que os funcionários, fornecedores e terceiros estão conscientes 

das ameaças e 

preocupações relativas à segurança da informação, suas responsabilidades e 

obrigações, e estão 

preparados para apoiar a política de segurança da informação da organização durante 

os seus trabalhos normais, e para reduzir o risco de erro humano. 

A.8.2.1 Responsabilidades da direção 

Controle 

A direção deve solicitar aos funcionários, fornecedores e terceiros que pratiquem a 

segurança da informação de acordo com o estabelecido nas políticas e procedimentos da 

organização. 

A.8.2.2 

Conscientização, educação e treinamento em segurança da informação 

Controle 

Todos os funcionários da organização e, onde pertinente,fornecedores e terceiros 

devem receber treinamento apropriado em conscientização, e atualizações regulares nas 

políticas e procedimentos organizacionais relevantes para assuas funções. 

A.8.2.3 Processo disciplinar 

Controle 

Deve existir um processo disciplinar formal para os funcionários que tenham cometido 

uma violação da segurança da informação. 

A.8.3 Encerramento ou mudança da contratação 
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Objetivo: Assegurar que funcionários, fornecedores e terceiros deixem a organização 

ou mudem de trabalho de forma ordenada. 

A.8.3.1 Encerramento de atividades 

Controle 

As responsabilidades para realizar o encerramento ou a mudança de um trabalho 

devem ser claramente definidas e atribuídas. 

A.8.3.2 Devolução de ativos 

Controle 

Todos os funcionários, fornecedores e terceiros devem devolver todos os ativos da 

organização que estejam em sua posse após o encerramento de suas atividades, do contrato ou 

acordo. 

A.8.3.3 Retirada de direitos de acesso 

Controle 

Os direitos de acesso de todos os funcionários, fornecedores e terceiros às informações 

e aos recursos de processamento da informação devem ser retirados após o encerramento de 

suas atividades, contratos ou acordos, ou devem ser ajustados após a mudança destas 

atividades. 

A.9 Segurança física e do ambiente 

A.9.1 Áreas seguras 

Objetivo: Prevenir o acesso físico não autorizado, danos e interferências com as 

instalações e informações 

da organização. 

A.9.1.1 Perímetro de segurança física 

Controle 

Devem ser utilizados perímetros de segurança (barreiras tais 

como paredes, portões de entrada controlados por cartão ou 

balcões de recepção com recepcionistas) para proteger as 

áreas que contenham informações e recursos de 

processamento da informação. 

A.9.1.2 Controles de entrada física 

Controle 

As áreas seguras devem ser protegidas por controles 

apropriados de entrada para assegurar que somente pessoas 

autorizadas tenham acesso. 
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A.9.1.3 Segurança em escritórios 

salas e instalações 

Controle 

Deve ser projetada e aplicada segurança física para escritórios, 

salas e instalações. 

A.9.1.4 Proteção contra ameaças 

externas e do meio ambiente 

Controle 

Deve ser projetada e aplicada proteção física contra incêndios, 

enchentes, terremotos, explosões, perturbações da ordem 

pública e outras formas de desastres naturais ou causados 

pelo homem. 

A.9.1.5 Trabalhando em áreas 

seguras 

Controle 

Deve ser projetada e aplicada proteção física, bem como 

diretrizes para o trabalho em áreas seguras. 

A.9.1.6 Acesso do público, áreas de 

entrega e de carregamento 

Controle 

Pontos de acesso, tais como áreas de entrega e de 

carregamento e outros pontos em que pessoas não 

autorizadas possam entrar nas instalações, devem ser 

controlados e, se possível, isolados dos recursos de 

processamento da informação, para evitar o acesso não 

autorizado. 

A.9.2 Segurança de equipamentos 

Objetivo: Impedir perdas, danos, furto ou comprometimento de ativos e interrupção 

das atividades da 

organização. 

A.9.2.1 Instalação e proteção do 

equipamento 

Controle 

Os equipamentos devem ser colocados no local ou protegidos 
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para reduzir os riscos de ameaças e perigos do meio ambiente, 

bem como as oportunidades de acesso não autorizado. 

A.9.2.2 Utilidades 

Controle 

Os equipamentos devem ser protegidos contra falta de energia 

elétrica e outras interrupções causadas por falhas das 

utilidades. 

A.9.2.3 Segurança do cabeamento 

Controle 

O cabeamento de energia e de telecomunicações que 

transporta dados ou dá suporte aos serviços de informações 

deve ser protegido contra interceptação ou danos. 

A.9.2.4 Manutenção dos 

equipamentos 

Controle 

Os equipamentos devem ter manutenção correta, para 

assegurar sua disponibilidade e integridade permanente. 

A.9.2.5 

Segurança de equipamentos 

fora das dependências da 

organização 

Controle 

Devem ser tomadas medidas de segurança para equipamentos 

que operem fora do local, levando em conta os diferentes 

riscos decorrentes do fato de se trabalhar fora das 

dependências da organização. 

A.9.2.6 Reutilização e alienação 

segura de equipamentos 

Controle 

Todos os equipamentos que contenham mídias de 

armazenamento de dados devem ser examinados antes do 

descarte, para assegurar que todos os dados sensíveis e 

softwares licenciados tenham sido removidos ou 

sobregravados com segurança. 



64 

A.9.2.7 Remoção de propriedade 

Controle 

Equipamentos, informações ou software não devem ser 

retirados do local sem autorização prévia. 

A.10 Gerenciamento das operações e comunicações 

A.10.1 Procedimentos e responsabilidades operacionais 

Objetivo: Garantir a operação segura e correta dos recursos de processamento da 

informação. 

A.10.1.1 Documentação dos 

procedimentos de operação 

Controle 

Os procedimentos de operação devem ser documentados, 

mantidos atualizados e disponíveis a todos os usuários que 

deles necessitem. 

A.10.1.2 Gestão de mudanças 

Controle 

Modificações nos recursos de processamento da informação e 

sistemas devem ser controladas. 

A.10.1.3 Segregação de funções 

Controle 

Funções e áreas de responsabilidade devem ser segregadas 

para reduzir as oportunidades de modificação ou uso indevido 

não autorizado ou não intencional dos ativos da organização. 

A.10.1.4 

Separação dos recursos de 

desenvolvimento, teste e de 

produção 

Controle 

Recursos de desenvolvimento, teste e produção devem ser 

separados para reduzir o risco de acessos ou modificações não 

autorizadas aos sistemas operacionais. 

A.10.2 Gerenciamento de serviços terceirizados 

Objetivo: Implementar e manter o nível apropriado de segurança da informação e de 

entrega de serviços em 
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consonância com acordos de entrega de serviços terceirizados. 

A.10.2.1 Entrega de serviços 

Controle 

Deve ser garantido que os controles de segurança, as 

definições de serviço e os níveis de entrega incluídos no 

acordo de entrega de serviços terceirizados sejam 

implementados, executados e mantidos pelo terceiro. 

A.10.2.2 

Monitoramento e análise 

crítica de serviços 

terceirizados 

Controle 

Os serviços, relatórios e registros fornecidos por terceiro 

devem ser regularmente monitorados e analisados 

criticamente, e auditorias devem ser executadas regularmente. 

A.10.2.3 Gerenciamento de mudanças 

para serviços terceirizados 

Controle 

Mudanças no provisionamento dos serviços, incluindo 

manutenção e melhoria da política de segurança da 

informação, dos procedimentos e controles existentes, devem 

ser gerenciadas levando-se em conta a criticidade dos 

sistemas e processos de negócio envolvidos e a 

reanálise/reavaliação de riscos. 

A.10.3 Planejamento e aceitação dos sistemas 

Objetivo: Minimizar o risco de falhas nos sistemas. 

A.10.3.1 Gestão de capacidade 

Controle 

A utilização dos recursos deve ser monitorada e sincronizada e 

as projeções devem ser feitas para necessidades de 

capacidade futura, para garantir o desempenho requerido do 

sistema. 

A.10.3.2 Aceitação de sistemas 

Controle 
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Devem ser estabelecidos critérios de aceitação para novos 

sistemas, atualizações e novas versões e que sejam efetuados 

testes apropriados do(s) sistema(s) durante seu 

desenvolvimento e antes da sua aceitação. 

A.10.4 Proteção contra códigos maliciosos e códigos móveis 

Objetivo: Proteger a integridade do software e da informação. 

A.10.4.1 Controle contra códigos 

maliciosos 

Controle 

Devem ser implantados controles de detecção, prevenção e 

recuperação para proteger contra códigos maliciosos, assim 

como procedimentos para a devida conscientização dos 

usuários. 

A.10.4.2 Controles contra códigos 

móveis 

Controle 

Onde o uso de códigos móveis é autorizado, a configuração 

deve garantir que o código móvel autorizado opere de acordo 

com uma política de segurança da informação claramente 

definida e que códigos móveis não autorizados tenham sua 

execução impedida. 

A.10.5 Cópias de segurança 

Objetivo: Manter a integridade e disponibilidade da informação e dos recursos de 

processamento de 

informação. 

A.10.5.1 Cópias de segurança das 

informações 

Controle 

Cópias de segurança das informações e dos softwares devem 

ser efetuadas e testadas regularmente, conforme a política de 

geração de cópias de segurança definida. 

A.10.6 Gerenciamento da segurança em redes 

Objetivo: Garantir a proteção das informações em redes e a proteção da infra-estrutura 

de suporte. 



67 

A.10.6.1 Controles de redes 

Controle 

Redes devem ser adequadamente gerenciadas e controladas, 

de forma a protegê-las contra ameaças e manter a segurança 

de sistemas e aplicações que utilizam estas redes, incluindo a 

informação em trânsito. 

A.10.6.2 Segurança dos serviços de 

rede 

Controle 

Características de segurança, níveis de serviço e requisitos de 

gerenciamento dos serviços de rede devem ser identificados e 

incluídos em qualquer acordo de serviços de rede, tanto para 

serviços de rede providos internamente como para 

terceirizados. 

A.10.7 Manuseio de mídias 

Objetivo: Prevenir contra divulgação não autorizada, modificação, remoção ou 

destruição aos ativos e 

interrupções das atividades do negócio. 

A.10.7.1 Gerenciamento de mídias 

removíveis 

Controle 

Devem existir procedimentos implementados para o 

gerenciamento de mídias removíveis. 

A.10.7.2 Descarte de mídias 

Controle 

As mídias devem ser descartadas de forma segura e protegida 

quando não forem mais necessárias, por meio de 

procedimentos formais. 

A.10.7.3 Procedimentos para 

tratamento de informação 

Controle 

Devem ser estabelecidos procedimentos para o tratamento e o 

armazenamento de informações, para proteger tais 

informações contra a divulgação não autorizada ou uso 
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indevido. 

A.10.7.4 Segurança da documentação 

dos sistemas 

Controle 

A documentação dos sistemas deve ser protegida contra 

acessos não autorizados. 

A.10.8 Troca de informações 

Objetivo: Manter a segurança na troca de informações e softwares internamente à 

organização e com 

quaisquer entidades externas. 

A.10.8.1 Políticas e procedimentos 

para troca de informações 

Controle 

Políticas, procedimentos e controles devem ser estabelecidos e 

formalizados para proteger a troca de informações em todos os 

tipos de recursos de comunicação. 

 

A.10.8.2 Acordos para a troca de 

informações 

Controle 

Devem ser estabelecidos acordos para a troca de informações 

e softwares entre a organização e entidades externas. 

A.10.8.3 Mídias em trânsito 

Controle 

Mídias contendo informações devem ser protegidas contra 

acesso não autorizado, uso impróprio ou alteração indevida 

durante o transporte externo aos limites físicos da organização. 

A.10.8.4 Mensagens eletrônicas 

Controle 

As informações que trafegam em mensagens eletrônicas 

devem ser adequadamente protegidas. 

A.10.8.5 Sistemas de informações do 

negócio 

Controle 
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Políticas e procedimentos devem ser desenvolvidos e 

implementados para proteger as informações associadas com 

a interconexão de sistemas de informações do negócio. 

A.10.9 Serviços de comércio eletrônico 

Objetivo: Garantir a segurança de serviços de comércio eletrônico e sua utilização 

segura. 

A.10.9.1 Comércio eletrônico 

Controle 

As informações envolvidas em comércio eletrônico transitando 

sobre redes públicas devem ser protegidas de atividades 

fraudulentas, disputas contratuais, divulgação e modificações 

não autorizadas. 

A.10.9.2 Transações on-line 

Controle 

Informações envolvidas em transações on-line devem ser 

protegidas para prevenir transmissões incompletas, erros de 

roteamento, alterações não autorizadas de mensagens, 

divulgação não autorizada, duplicação ou reapresentação de 

mensagem não autorizada. 

A.10.9.3 Informações publicamente 

disponíveis 

Controle 

A integridade das informações disponibilizadas em sistemas 

publicamente acessíveis deve ser protegida, para prevenir 

modificações não autorizadas. 

A.10.10 Monitoramento 

Objetivo: Detectar atividades não autorizadas de processamento da informação. 

A.10.10.1 Registros de auditoria 

Controle 

Registros (log) de auditoria contendo atividades dos usuários, 

exceções e outros eventos de segurança da informação devem 

ser produzidos e mantidos por um período de tempo acordado 

para auxiliar em futuras investigações e monitoramento de 

controle de acesso. 
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A.10.10.2 Monitoramento do uso do 

sistema 

Controle 

Devem ser estabelecidos procedimentos para o monitoramento 

do uso dos recursos de processamento da informação e os 

resultados das atividades de monitoramento devem ser 

analisados criticamente, de forma regular. 

A.10.10.3 Proteção das informações 

dos registros (logs) 

Controle 

Os recursos e informações de registros (log) devem ser 

protegidos contra falsificação e acesso não autorizado. 

A.10.10.4 Registros (log) de 

administrador e operador 

Controle 

As atividades dos administradores e operadores do sistema 

devem ser registradas. 

A.10.10.5 Registros (logs) de falhas 

Controle 

As falhas ocorridas devem ser registradas e analisadas, e 

devem ser adotadas as ações apropriadas. 

A.10.10.6 Sincronização dos relógios 

Controle 

Os relógios de todos os sistemas de processamento de 

informações relevantes, dentro da organização ou do domínio 

de segurança, devem ser sincronizados de acordo com uma 

hora oficial. 

A.11 Controle de acessos 

A.11.1 Requisitos de negócio para controle de acesso 

Objetivo: Controlar o acesso à informação. 

A.11.1.1 Política de controle de acesso 

Controle 

A política de controle de acesso deve ser estabelecida, 

documentada e analisada criticamente, tomando-se como base 
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os requisitos de acesso dos negócios e da segurança da 

informação. 

A.11.2 Gerenciamento de acesso do usuário 

Objetivo: Assegurar acesso de usuário autorizado e prevenir acesso não autorizado a 

sistemas de 

informação. 

A.11.2.1 Registro de usuário 

Controle 

Deve existir um procedimento formal de registro e 

cancelamento de usuário para garantir e revogar acessos em 

todos os sistemas de informação e serviços. 

A.11.2.2 Gerenciamento de privilégios 

Controle 

A concessão e o uso de privilégios devem ser restritos e 

controlados. 

A.11.2.3 Gerenciamento de senha do 

usuário 

Controle 

A concessão de senhas deve ser controlada por meio de um 

processo de gerenciamento formal. 

A.11.2.4 Análise crítica dos direitos de 

acesso de usuário 

Controle 

O gestor deve conduzir a intervalos regulares a análise crítica 

dos direitos de acesso dos usuários, por meio de um processo 

formal. 

A.11.3 Responsabilidades dos usuários 

Objetivo: Prevenir o acesso não autorizado dos usuários e evitar o comprometimento 

ou roubo da informação 

e dos recursos de processamento da informação. 

A.11.3.1 Uso de senhas 

Controle 

Os usuários devem ser orientados a seguir boas práticas de 

segurança da informação na seleção e uso de senhas. 
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A.11.3.2 Equipamento de usuário sem 

monitoração 

Controle 

Os usuários devem assegurar que os equipamentos não 

monitorados tenham proteção adequada. 

A.11.3.3 Política de mesa limpa e tela 

limpa 

Controle 

Deve ser adotada uma política de mesa limpa de papéis e 

mídias de armazenamento removíveis e uma política de tela 

limpa para os recursos de processamento da informação. 

A.11.4 Controle de acesso à rede 

Objetivo: Prevenir acesso não autorizado aos serviços de rede. 

A.11.4.1 Política de uso dos serviços 

de rede 

Controle 

Os usuários devem receber acesso somente aos serviços que 

tenham sido especificamente autorizados a usar. 

A.11.4.2 Autenticação para conexão 

externa do usuário 

Controle 

Métodos apropriados de autenticação devem ser usados para 

controlar o acesso de usuários remotos. 

A.11.4.3 Identificação de equipamento 

em redes 

Controle 

Devem ser consideradas as identificações automáticas de 

equipamentos como um meio de autenticar conexões vindas de 

localizações e equipamentos específicos. 

A.11.4.4 Proteção e configuração de 

portas de diagnóstico remotas 

Controle 

Deve ser controlado o acesso físico e lógico para diagnosticar 

e configurar portas. 
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A.11.4.5 Segregação de redes 

Controle 

Grupos de serviços de informação, usuários e sistemas de 

informação devem ser segregados em redes. 

A.11.4.6 Controle de conexão de rede 

Controle 

Para redes compartilhadas, especialmente as que se estendem 

pelos limites da organização, a capacidade de usuários para 

conectar-se à rede deve ser restrita, de acordo com a política 

de controle de acesso e os requisitos das aplicações do 

negócio (ver 11.1). 

A.11.4.7 Controle de roteamento de 

redes 

Controle 

Deve ser implementado controle de roteamento na rede para 

assegurar que as conexões de computador e fluxos de 

informação não violem a política de controle de acesso das 

aplicações do negócio. 

A.11.5 Controle de acesso ao sistema operacional 

Objetivo: Prevenir acesso não autorizado aos sistemas operacionais. 

A.11.5.1 Procedimentos seguros de 

entrada no sistema (log-on) 

Controle 

O acesso aos sistemas operacionais deve ser controlado por 

um procedimento seguro de entrada no sistema (log-on). 

A.11.5.2 Identificação e autenticação 

de usuário 

Controle 

Todos os usuários devem ter um identificador único (ID de 

usuário), para uso pessoal e exclusivo, e uma técnica 

adequada de autenticação deve ser escolhida para validar a 

identidade alegada por um usuário. 

A.11.5.3 Sistema de gerenciamento de 

senha 
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Controle 

Sistemas para gerenciamento de senhas devem ser interativos 

e assegurar senhas de qualidade. 

A.11.5.4 Uso de utilitários de sistema 

Controle 

O uso de programas utilitários que podem ser capazes de 

sobrepor os controles dos sistemas e aplicações deve ser 

restrito e estritamente controlado. 

A.11.5.5 Desconexão de terminal por 

inatividade 

Controle 

Terminais inativos devem ser desconectados após um período 

definido de inatividade. 

A.11.5.6 Limitação de horário de 

conexão 

Controle 

Restrições nos horários de conexão devem ser utilizadas para 

proporcionar segurança adicional para aplicações de alto risco. 

A.11.6 Controle de acesso à aplicação e à informação 

Objetivo: Prevenir acesso não autorizado à informação contida nos sistemas de 

aplicação. 

A.11.6.1 Restrição de acesso à 

informação 

Controle 

O acesso à informação e às funções dos sistemas de 

aplicações por usuários e pessoal de suporte deve ser restrito 

de acordo com o definido na política de controle de acesso. 

A.11.6.2 Isolamento de sistemas 

sensíveis 

Controle 

Sistemas sensíveis devem ter um ambiente computacional 

dedicado (isolado). 

A.11.7 Computação móvel e trabalho remoto 
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Objetivo: Garantir a segurança da informação quando se utilizam a computação móvel 

e recursos de trabalho 

remoto. 

A.11.7.1 Computação e comunicação 

móvel 

Controle 

Uma política formal deve ser estabelecida e medidas de 

segurança apropriadas devem ser adotadas para a proteção 

contra os riscos do uso de recursos de computação e 

comunicação móveis. 

A.11.7.2 Trabalho remoto 

Controle 

Uma política, planos operacionais e procedimentos devem ser 

desenvolvidos e implementados para atividades de trabalho 

remoto. 

A.12 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação 

A.12.1 Requisitos de segurança de sistemas de informação 

Objetivo: Garantir que segurança é parte integrante de sistemas de informação. 

A.12.1.1 Análise e especificação dos 

requisitos de segurança 

Controle 

Devem ser especificados os requisitos para controles de 

segurança nas especificações de requisitos de negócios, para 

novos sistemas de informação ou melhorias em sistemas 

existentes. 

A.12.2 Processamento correto de aplicações 

Objetivo: Prevenir a ocorrência de erros, perdas, modificação não autorizada ou mau 

uso de informações em 

aplicações. 

A.12.2.1 Validação dos dados de 

entrada 

Controle 

Os dados de entrada de aplicações devem ser validados para 

garantir que são corretos e apropriados. 
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A.12.2.2 Controle do processamento 

interno 

Controle 

Devem ser incorporadas, nas aplicações, checagens de 

validação com o objetivo de detectar qualquer corrupção de 

informações, por erros ou por ações deliberadas. 

A.12.2.3 Integridade de mensagens 

Controle 

Requisitos para garantir a autenticidade e proteger a 

integridade das mensagens em aplicações devem ser 

identificados e os controles apropriados devem ser 

identificados e implementados. 

A.12.2.4 Validação de dados de saída 

Controle 

Os dados de saída das aplicações devem ser validados para 

assegurar que o processamento das informações armazenadas 

está correto e é apropriado às circunstâncias. 

A.12.3 Controles criptográficos 

Objetivo: Proteger a confidencialidade, a autenticidade ou a integridade das 

informações por meios 

criptográficos. 

A.12.3.1 Política para o uso de 

controles criptográficos 

Controle 

Deve ser desenvolvida e implementada uma política para o uso 

de controles criptográficos para a proteção da informação. 

A.12.3.2 Gerenciamento de chaves 

Controle 

Um processo de gerenciamento de chaves deve ser implantado 

para apoiar o uso de técnicas criptográficas pela organização. 

A.12.4 Segurança dos arquivos do sistema 

Objetivo: Garantir a segurança de arquivos de sistema. 

A.12.4.1 Controle de software 

operacional 
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Controle 

Procedimentos para controlar a instalação de software em 

sistemas operacionais devem ser implementados. 

A.12.4.2 Proteção dos dados para 

teste de sistema 

Controle 

Os dados de teste devem ser selecionados com cuidado, 

protegidos e controlados. 

A.12.4.3 Controle de acesso ao 

código- fonte de programa 

Controle 

O acesso ao código-fonte de programa deve ser restrito. 

A.12.5 Segurança em processos de desenvolvimento e de suporte 

Objetivo: Manter a segurança de sistemas aplicativos e da informação. 

A.12.5.1 Procedimentos para controle 

de mudanças 

Controle 

A implementação de mudanças deve ser controlada utilizando 

procedimentos formais de controle de mudanças. 

A.12.5.2 

Análise crítica técnica das 

aplicações após mudanças 

no sistema operacional 

Controle 

Aplicações críticas de negócios devem ser analisadas 

criticamente e testadas quando sistemas operacionais são 

mudados, para garantir que não haverá nenhum impacto 

adverso na operação da organização ou na segurança. 

A.12.5.3 Restrições sobre mudanças 

em pacotes de software 

Controle 

Modificações em pacotes de software não devem ser 

incentivadas e devem estar limitadas às mudanças 

necessárias, e todas as mudanças devem ser estritamente 
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controladas. 

A.12.5.4 Vazamento de informações 

Controle 

Oportunidades para vazamento de informações devem ser 

prevenidas. 

A.12.5.5 Desenvolvimento terceirizado 

de software 

Controle 

A organização deve supervisionar e monitorar o 

desenvolvimento terceirizado de software. 

A.12.6 Gestão de vulnerabilidades técnicas 

Objetivo: Reduzir riscos resultantes da exploração de vulnerabilidades técnicas 

conhecidas. 

A.12.6.1 Controle de vulnerabilidades 

técnicas 

Controle 

Deve ser obtida informação em tempo hábil sobre 

vulnerabilidades técnicas dos sistemas de informação em uso, 

avaliada a exposição da organização a estas vulnerabilidades e 

tomadas as medidas apropriadas para lidar com os riscos 

associados. 

A.13 Gestão de incidentes de segurança da informação 

A.13.1 Notificação de fragilidades e eventos de segurança da informação 

Objetivo: Assegurar que fragilidades e eventos de segurança da informação associados 

com sistemas de 

informação sejam comunicados, permitindo a tomada de ação corretiva em tempo 

hábil. 

A.13.1.1 Notificação de eventos de 

segurança da informação 

Controle 

Os eventos de segurança da informação devem ser relatados 

através dos canais apropriados da direção, o mais rapidamente 

possível. 

A.13.1.2 Notificando fragilidades de 
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segurança da informação 

Controle 

Os funcionários, fornecedores e terceiros de sistemas e 

serviços de informação devem ser instruídos a registrar e 

notificar qualquer observação ou suspeita de fragilidade em 

sistemas ou serviços. 

A.13.2 Gestão de incidentes de segurança da informação e melhorias 

Objetivo: Assegurar que um enfoque consistente e efetivo seja aplicado à gestão de 

incidentes de segurança 

da informação. 

A.13.2.1 Responsabilidades e 

procedimentos 

Controle 

Responsabilidades e procedimentos de gestão devem ser 

estabelecidos para assegurar respostas rápidas, efetivas e 

ordenadas a incidentes de segurança da informação. 

A.13.2.2 

Aprendendo com os 

incidentes de segurança da 

informação 

Controle 

Devem ser estabelecidos mecanismos para permitir que tipos, 

quantidades e custos dos incidentes de segurança da 

informação sejam quantificados e monitorados. 

A.13.2.3 Coleta de evidências 

Controle 

Nos casos em que uma ação de acompanhamento contra uma 

pessoa ou organização, após um incidente de segurança da 

informação, envolver uma ação legal (civil ou criminal), 

evidências devem ser coletadas, armazenadas e apresentadas 

em conformidade com as normas de armazenamento de 

evidências da jurisdição ou jurisdições pertinentes. 

A.14 Gestão da continuidade do negócio 
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A.14.1 Aspectos da gestão da continuidade do negócio, relativos à segurança da 

informação 

Objetivo: Não permitir a interrupção das atividades do negócio e proteger os processos 

críticos contra efeitos 

de falhas ou desastres significativos, e assegurar a sua retomada em tempo hábil, se for 

o caso. 

A.14.1.1 

Incluindo segurança da 

informação no processo de 

gestão da continuidade de 

negócio 

Controle 

Um processo de gestão deve ser desenvolvido e mantido para 

assegurar a continuidade do negócio por toda a organização e 

que contemple os requisitos de segurança da informação 

necessários para a continuidade do negócio da organização. 

A.14.1.2 Continuidade de negócios e 

análise/avaliação de risco 

Controle 

Devem ser identificados os eventos que podem causar 

interrupções aos processos de negócio, junto à probabilidade e 

impacto de tais interrupções e as conseqüências para a 

segurança de informação. 

A.14.1.3 

Desenvolvimento e 

implementação de planos de 

continuidade relativos à 

segurança da informação 

Controle 

Os planos devem ser desenvolvidos e implementados para a 

manutenção ou recuperação das operações e para assegurar a 

disponibilidade da informação no nível requerido e na escala de 

tempo requerida, após a ocorrência de interrupções ou falhas 

dos processos críticos do negócio. 
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A.14.1.4 Estrutura do plano de 

continuidade do negócio 

Controle 

Uma estrutura básica dos planos de continuidade do negócio 

deve ser mantida para assegurar que todos os planos são 

consistentes, para contemplar os requisitos de segurança da 

informação e para identificar prioridades para testes e 

manutenção. 

A.14.1.5 

Testes, manutenção e 

reavaliação dos planos de 

continuidade do negócio 

Controle 

Os planos de continuidade do negócio devem ser testados e 

atualizados regularmente, de forma a assegurar sua 

permanente atualização e efetividade. 

A.15 Conformidade 

A.15.1 Conformidade com requisitos legais 

Objetivo: Evitar violação de qualquer lei criminal ou civil, estatutos, regulamentações 

ou obrigações 

contratuais e de quaisquer requisitos de segurança da informação 

A.15.1.1 Identificação da legislação 

vigente 

Controle 

Todos os requisitos estatutários, regulamentares e contratuais 

relevantes, e o enfoque da organização para atender a estes 

requisitos devem ser explicitamente definidos, documentados e 

mantidos atualizados para cada sistema de informação da 

organização. 

A.15.1.2 Direitos de propriedade 

intelectual 

Controle 

Procedimentos apropriados devem ser implementados para 

garantir a conformidade com os requisitos legislativos, 
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regulamentares e contratuais no uso de material, em relação 

aos quais pode haver direitos de propriedade intelectual e 

sobre o uso de produtos de software proprietários. 

A.15.1.3 Proteção de registrosorganizacionais 

Controle 

Registros importantes devem ser protegidos contra perda,destruição e falsificação, de 

acordo com os requisitosregulamentares, estatutários, contratuais e do negócio. 

A.15.1.4 

Proteção de dados eprivacidade da informaçãopessoal 

Controle 

A privacidade e a proteção de dados devem ser asseguradasconforme exigido nas 

legislações relevantes, regulamentaçõese, se aplicável, nas cláusulas contratuais. 

A.15.1.5 

Prevenção de mau uso derecursos de processamentoda informação 

Controle 

Os usuários devem ser dissuadidos de usar os recursos deprocessamento da 

informação para propósitos não autorizados. 

A.15.1.6 Regulamentação de controlesde criptografia 

Controle 

Controles de criptografia devem ser usados em conformidadecom leis, acordos e 

regulamentações relevantes. 

A.15.2 Conformidade com normas e políticas de segurança da informação e 

conformidade técnica 

Objetivo: Garantir conformidade dos sistemas com as políticas e normas 

organizacionais de segurança dainformação. 

A.15.2.1 

Conformidade com aspolíticas e normas desegurança da informação 

Controle 

Os gestores devem garantir que todos os procedimentos desegurança dentro da sua 

área de responsabilidade sejamexecutados corretamente para atender à conformidade com 

asnormas e políticas de segurança da informação. 

A.15.2.2 Verificação da conformidadetécnica 

Controle 
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Os sistemas de informação devem ser periodicamenteverificados quanto à sua 

conformidade com as normas desegurança da informação implementadas. 

A.15.3 Considerações quanto à auditoria de sistemas de informação 

Objetivo: Maximizar a eficácia e minimizar a interferência no processo de auditoria 

dos sistemas de 

informação. 

A.15.3.1 Controles de auditoria de sistemas de informação 

Controle 

Os requisitos e atividades de auditoria envolvendo verificação nos sistemas 

operacionais devem ser cuidadosamente planejados e acordados para minimizar os riscos de 

interrupção dos processos do negócio. 

A.15.3.2 

Proteção de ferramentas de auditoria de sistemas de informação 

Controle 

O acesso às ferramentas de auditoria de sistema de informação deve ser protegido para 

prevenir qualquer possibilidade de uso impróprio ou comprometimento. 

 

Fonte: (ABNT, 2006) 
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DECRETO No 3.505, DE 13 DE JUNHO DE 2000. 

 

Institui a Política de Segurança da 

Informação nos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 

84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 

1991, e no Decreto no 2.910, de 29 de dezembro de 1998, 

        D E C R E T A : 

        Art. 1o  Fica instituída a Política de Segurança da Informação nos órgãos e nas 

entidades da Administração Pública Federal, que tem como pressupostos básicos: 

        I - assegurar a garantia ao direito individual e coletivo das pessoas, à 

inviolabilidade da sua intimidade e ao sigilo da correspondência e das comunicações, nos 

termos previstos na Constituição; 

        II - proteção de assuntos que mereçam tratamento especial; 

        III - capacitação dos segmentos das tecnologias sensíveis; 

        IV - uso soberano de mecanismos de segurança da informação, com o domínio de 

tecnologias sensíveis e duais; 

        V - criação, desenvolvimento e manutenção de mentalidade de segurança da 

informação; 

        VI - capacitação científico-tecnológica do País para uso da criptografia na 

segurança e defesa do Estado; e 

        VII - conscientização dos órgãos e das entidades da Administração Pública 

Federal sobre a importância das informações processadas e sobre o risco da sua 

vulnerabilidade. 

        Art. 2o  Para efeitos da Política de Segurança da Informação, ficam estabelecidas 

as seguintes conceituações: 

        I - Certificado de Conformidade: garantia formal de que um produto ou serviço, 

devidamente identificado, está em conformidade com uma norma legal; 

        II - Segurança da Informação: proteção dos sistemas de informação contra a 

negação de serviço a usuários autorizados, assim como contra a intrusão, e a modificação 

desautorizada de dados ou informações, armazenados, em processamento ou em trânsito, 

abrangendo, inclusive, a segurança dos recursos humanos, da documentação e do material, 

das áreas e instalações das comunicações e computacional, assim como as destinadas a 

ANEXO K: DECRETO 3505/2000 – EXEMPLO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.505-2000?OpenDocument
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prevenir, detectar, deter e documentar eventuais ameaças a seu desenvolvimento. 

        Art. 3o  São objetivos da Política da Informação: 

        I - dotar os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal de 

instrumentos jurídicos, normativos e organizacionais que os capacitem científica, tecnológica 

e administrativamente a assegurar a confidencialidade, a integridade, a autenticidade, o não-

repúdio e a disponibilidade dos dados e das informações tratadas, classificadas e sensíveis; 

        II - eliminar a dependência externa em relação a sistemas, equipamentos, 

dispositivos e atividades vinculadas à segurança dos sistemas de informação; 

        III - promover a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento de 

competência científico-tecnológica em segurança da informação; 

        IV - estabelecer normas jurídicas necessárias à efetiva implementação da 

segurança da informação; 

        V - promover as ações necessárias à implementação e manutenção da segurança 

da informação; 

        VI - promover o intercâmbio científico-tecnológico entre os órgãos e as entidades 

da Administração Pública Federal e as instituições públicas e privadas, sobre as atividades de 

segurança da informação; 

        VII - promover a capacitação industrial do País com vistas à sua autonomia no 

desenvolvimento e na fabricação de produtos que incorporem recursos criptográficos, assim 

como estimular o setor produtivo a participar competitivamente do mercado de bens e de 

serviços relacionados com a segurança da informação; e 

        VIII - assegurar a interoperabilidade entre os sistemas de segurança da 

informação. 

        Art. 4o  Para os fins deste Decreto, cabe à Secretaria-Executiva do Conselho de 

Defesa Nacional, assessorada pelo Comitê Gestor da Segurança da Informação de que trata o 

art. 6o, adotar as seguintes diretrizes: 

        I - elaborar e implementar programas destinados à conscientização e à 

capacitação dos recursos humanos que serão utilizados na consecução dos objetivos de que 

trata o artigo anterior, visando garantir a adequada articulação entre os órgãos e as entidades 

da Administração Pública Federal; 

        II - estabelecer programas destinados à formação e ao aprimoramento dos 

recursos humanos, com vistas à definição e à implementação de mecanismos capazes de fixar 

e fortalecer as equipes de pesquisa e desenvolvimento, especializadas em todos os campos da 

segurança da informação; 
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        III - propor regulamentação sobre matérias afetas à segurança da informação nos 

órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal; 

        IV - estabelecer normas relativas à implementação da Política Nacional de 

Telecomunicações, inclusive sobre os serviços prestados em telecomunicações, para 

assegurar, de modo alternativo, a permanente disponibilização dos dados e das informações de 

interesse para a defesa nacional; 

        V - acompanhar, em âmbito nacional e internacional, a evolução doutrinária e 

tecnológica das atividades inerentes à segurança da informação; 

        VI - orientar a condução da Política de Segurança da Informação já existente ou a 

ser implementada; 

        VII - realizar auditoria nos órgãos e nas entidades da Administração Pública 

Federal, envolvidas com a política de segurança da informação, no intuito de aferir o nível de 

segurança dos respectivos sistemas de informação; 

        VIII - estabelecer normas, padrões, níveis, tipos e demais aspectos relacionados 

ao emprego dos produtos que incorporem recursos criptográficos, de modo a assegurar a 

confidencialidade, a autenticidade, a integridade e o não-repúdio, assim como a 

interoperabilidade entre os Sistemas de Segurança da Informação; 

        IX - estabelecer as normas gerais para o uso e a comercialização dos recursos 

criptográficos pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal, dando-se 

preferência, em princípio, no emprego de tais recursos, a produtos de origem nacional; 

        X - estabelecer normas, padrões e demais aspectos necessários para assegurar a 

confidencialidade dos dados e das informações, em vista da possibilidade de detecção de 

emanações eletromagnéticas, inclusive as provenientes de recursos computacionais; 

        XI - estabelecer as normas inerentes à implantação dos instrumentos e 

mecanismos necessários à emissão de certificados de conformidade no tocante aos produtos 

que incorporem recursos criptográficos; 

        XII - desenvolver sistema de classificação de dados e informações, com vistas à 

garantia dos níveis de segurança desejados, assim como à normatização do acesso às 

informações; 

        XIII - estabelecer as normas relativas à implementação dos Sistemas de 

Segurança da Informação, com vistas a garantir a sua interoperabilidade e a obtenção dos 

níveis de segurança desejados, assim como assegurar a permanente disponibilização dos 

dados e das informações de interesse para a defesa nacional; e 

        XIV - conceber, especificar e coordenar a implementação da infraestrutura de 
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chaves públicas a serem utilizadas pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública 

Federal. 

        Art. 5o  À Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, por intermédio do Centro 

de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações - CEPESC, competirá: 

        I - apoiar a Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional no tocante a 

atividades de caráter científico e tecnológico relacionadas à segurança da informação; 

        II - integrar comitês, câmaras técnicas, permanentes ou não, assim como equipes 

e grupos de estudo relacionados ao desenvolvimento das suas atribuições de assessoramento. 

        Art. 6o  Fica instituído o Comitê Gestor da Segurança da Informação, com 

atribuição de assessorar a Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional na 

consecução das diretrizes da Política de Segurança da Informação nos órgãos e nas entidades 

da Administração Pública Federal, bem como na avaliação e análise de assuntos relativos aos 

objetivos estabelecidos neste Decreto. 

        Art. 7o  O Comitê será integrado por um representante de cada Ministério e 

órgãos a seguir indicados: 

        I - Ministério da Justiça; 

        II - Ministério da Defesa; 

        III - Ministério das Relações Exteriores; 

        IV - Ministério da Fazenda; 

        V - Ministério da Previdência e Assistência Social; 

        VI - Ministério da Saúde; 

        VII - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

        VIII - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

        IX - Ministério das Comunicações; 

        X - Ministério da Ciência e Tecnologia; 

        XI - Casa Civil da Presidência da República; e 

        XII - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que o 

coordenará. 

        XIII - Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da 

Presidência da República. (Incluído pelo Decreto nº 5.110, de 2004) 

        XIV - Ministério de Minas e Energia; (Incluído pelo Decreto nº 5.495, de 2005) 

        XV - Controladoria-Geral da União; e (Incluído pelo Decreto nº 5.495, de 2005) 

        XVI - Advocacia-Geral da União. (Incluído pelo Decreto nº 5.495, de 2005) 

        § 1o  Os membros do Comitê Gestor serão designados pelo Chefe do Gabinete de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5110.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5495.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5495.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5495.htm#art1
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Segurança Institucional da Presidência da República, mediante indicação dos titulares dos 

Ministérios e órgãos representados. 

        § 2o  Os membros do Comitê Gestor não poderão participar de processos 

similares de iniciativa do setor privado, exceto nos casos por ele julgados imprescindíveis 

para atender aos interesses da defesa nacional e após aprovação pelo Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República. 

        § 3o  A participação no Comitê não enseja remuneração de qualquer espécie, 

sendo considerada serviço público relevante. 

        § 4o  A organização e o funcionamento do Comitê serão dispostos em regimento 

interno por ele aprovado. 

        § 5o  Caso necessário, o Comitê Gestor poderá propor a alteração de sua 

composição. 

        Art. 8o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Fonte: (BRASIL, 2000). 
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