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RESUMO
Nos dias de hoje, o entendimento, gerenciamento e antecipação às rápidas
e complexas mudanças no ambiente de segurança da informação (SI) são desafios
aos gestores de SI. Pressões contínuas relacionadas a novas ameaças e
vulnerabilidades para SI, prazos finais de aderência ao cumprimento de
regulamentos e legislações, as exigências de reduções de custo têm preocupado
muitos profissionais. Apesar de uma percepção comum de que o planejamento e
orçamento de SI dependem de diversos fatores variáveis, é difícil se avaliar os níveis
apropriados de controles de SI. Diante desta percepção, o desafio é transformar o
ambiente de SI em um componente estratégico organizacional. O objetivo primário
do presente trabalho é propor uma metodologia de Gestão de riscos (GR) para SI
com extensão ao retorno de investimento em SI (ROSI) e à previsão de incidentes.
Como contribuição, almeja-se que a GR estendida possa dar suporte ao processo de
tomada de decisões, tanto por gestores ou diretoria de uma unidade organizacional,
quanto à decisão automatizada por software ou hardware de um dispositivo. As
bases dos modelos de GR e ROSI abordados neste trabalho são advindos de
institutos de padronização, como a ISO e NIST. Pelo resultado alcançado no estudo
de caso, pode-se concluir sobre a validade das funções e abordagens matemáticas
com a GR estendida. O Estudo de caso foi dividido em três fases: 1) base de dados
de um Sistema de Detecção de Intrusão (IDS), para validar o ROSI em tendências
futuras; 2) simulação de incidentes em três redes locais de computadores
geograficamente divididas e conectadas a Internet, para validar o ROSI em
tendências futuras; 3) data center de ambiente organizacional hipotético, para validar
as demais fases da GR estendida. O resultado permite a visualização de tendências
de incidentes futuros no contexto de IDS local ou IDS de rede. Quanto aos
desdobramentos, espera-se que a GR estendida ao ROSI eventos passados e ROSI
tendências futuras possam incrementar eficácia e eficiência ao processo de tomada
de decisões, tanto por pessoas, quanto por máquinas.
Palavras-chave: Segurança da Informação, Análise de Risco, Gestão de Riscos,
Retorno de Investimento, Seqüência Fibonacci, Ondas de Elliot.

ABSTRACT
Extended Model for Risk Management: an Approach to the Return on Security
Investment with Forecasting Techniques for Predicting Incidents
Currently, some key factors as the understanding, the managing and to
anticipate the complex and fast-changing environment for Information Security (IS)
are challenges to the IS managers. Continuous pressures regarding new threats and
vulnerabilities, deadlines to accomplish regulation and legislation requirements and
demands for cost reduction have worried IS professionals. Even though a common
perception that IS budgeting and planning depend on diverse variables, it is hard to
assess the appropriate level for risks and IS countermeasures. Therefore, the
challenge is to make IS environment into strategic organizational component. The
main objective of this research is to propose a risk management (RM) methodology
for IS, extended to the traditional Return on Security Investment (ROSI) tools – past
events and to the ROSI with forecasting. As contribution, it is intended that
forecasting for ROSI may support the decision making processes for any: technology
implementers, managers or the board at an organizational unit, or for the automated
decision processes concerning software or hardware devices. This study is based on
RM and ROSI methodologies from standardization organizations, like the
International Standardization Organization (ISO) and National Institute of Standards
and Technology (NIST). As a result, in this study it was possible to superficially
validate the extended RM model and the forecasting approaches while applying such
proposed model in the case study. The study case was divided in three stages: 1)
ROSI applied to datasets of Intrusion Detection System (IDS), to validate ROSI with
forecasting; 2) ROSI applied during simulation of incidents propagation among three
local area networks connected by the Internet, to validate the ROSI with forecasting;
3) analysis of a hypothetical datacenter, to validate the remaining RM phases. The
result allows the trend visualization about the future incidents in host-based IDS and
network-based IDS. Regarding the unfolding, it is intended that RM extended to
traditional ROSI and ROSI with forecasting may increment the efficiency of the
decision making processes for both: people and hardware.
Keywords: Information Security, Risk Analysis, Risk Management, Return of
Investments, Fibonacci sequence, Elliot’s waves.
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1

INTRODUÇÃO
Este capítulo apresenta o contexto do trabalho, onde se define o escopo, os

dois objetivos básicos e a estruturação do trabalho.
1.1 Contextualização
Quando o assunto é segurança, é impossível desconsiderar o aspecto
financeiro

associado,

bem

como

quaisquer

dispêndios,

sejam

tempo

de

processamento, poder de processamento, throughput de rede, velocidade de
desenvolvimento, entre outros. Portanto, é importante que os profissionais de
Tecnologia da Informação (TI) e da própria Segurança da Informação (SI) estejam
preparados para justificar os investimentos e gastos em SI (ISO/IEC TR 13569,
2005), (NIST SP800-65, 2005). Além disso, é necessário que todo custo envolvido
possa ser adequadamente demonstrado frente às necessidades reais.
A análise de riscos (AR) em alinhamento com a gestão de riscos (GR) em
SI, são formas eficientes e eficazes de evidenciar tanto a necessidade de proteção,
quanto o impacto na organização, quando não aplicados controles de proteção aos
ativos (ISO/IEC TR 13335, 1999).
Em paralelo, a análise de custo versus o benefício (ACB) pode fundamentar
controles efetivos e os argumentos necessários para aprovação dos controles de SI
de uma corporação (ABNT NBR ISO/IEC 27002, 2005). Em um ambiente de
processamento por software, a ACB pode, analogamente, servir como base de
decisão de adoção de um ou mais controles (WEI et al, 2001).
Costumeiramente utilizam-se algumas ferramentas, modelos ou abordagens
a fim de se avaliar, definir métricas e calcular a ACB dos controles necessários para
efetividade e eficácia de SI.
A ACB caminha em sentido de apresentar os benefícios dos controles de SI
que podem ser adotados, levando-se sempre em consideração o custo de cada
mecanismo. Há de se acrescentar que a ACB torna disponível uma metodologia
para o estudo das conseqüências sistêmicas na utilização destes controles.
Quando se efetua a ACB de um controle, procura-se determinar o custo
intrínseco deste controle correlacionado ao ambiente organizacional como todo.
Como por exemplo, por meio da ACB, a hipótese de uma conseqüente lentidão de
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processamento devida à adoção de controles de SI pode ser mensurada antes do
emprego do controle propriamente dito.
É importante frisar que, na ACB de um controle, podem-se avaliar os pontos
positivos do controle, como por exemplo, incremento da capacidade de vendas pela
utilização de recursos de infra-estrutura de chave pública e privada no comércio
eletrônico.
Por outro lado, outra abordagem importante para se avaliar controles e
mecanismos de segurança é o Return on Investment (ROI) – ou Return on
Information Security Investment (ROSI) - que analisa pontos diferentes se
comparado com a ACB. As variáveis utilizadas para fundamentar o cálculo do ROSI
são advindas, sobretudo, do histórico de incidentes, da economia que pode ser
alcançada ao se evitar ameaças e pela manutenção da produtividade do sistema, ou
seja, evitar interrupção na produtividade (GCIO, 2004), (SONNENREICH et al, 2006,
(PONTES e GUELFI 2009a).
No ROSI, os indicadores de retorno de investimento são obtidos por meio do
estudo do ambiente organizacional e de possíveis falhas (impactos) que possam
ocorrer – definidas previamente em uma AR – ou que tenham ocorrido. Por esses
indicadores é possível determinar a hipótese de se comprar controles de SI ao um
custo adequado, desde que se correlacione o índice de produtividade ou a
produtividade propriamente dita do sistema ao controle sugerido. Obviamente
controles que custam mais que os índices de produtividade não trazem retorno.
Alguns grupos de pesquisa – como a BCS (British Computer Society), o MIT
(Massachusetts Institute Of Technology) juntamente com a Universidade de Stanford
e a consultoria @Stack, a Universidade de Idaho, a Universidade de Carnegie
Mellon, o GCIO (Government Chief Information Office) da Austrália e o US
Department of Homeland Security – apóiam a proposição da mensuração efetiva do
ROSI, ou seja, a possibilidade real de se obter o valor do ROSI. Porém, esta
possibilidade necessita do suporte de pontos advindos dos campos de AR e GR
(O’NEIL, 2007), (SONNENREICH et al, 2006), (GCIO 2004), (WEI et AL, 2001).
Grande parte dessa pesquisa também se apóia nestas mesmas bases: AR e GR.
Apesar de praticado para basear gastos e investimentos em ambientes
corporativos, o ROSI – ferramentas e abordagens – é parcialmente aceito em SI. A
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referência (HEISER, 2002) menciona que não há como calcular um ROI efetivo em
segurança, apesar de este ser em alguns casos superficialmente estimado.
O ROSI pode ser baseado em histórico de incidentes. Entretanto, os
incidentes de segurança podem não ocorrer de mesma forma, ou com intensidade
parecida no futuro, se comparado com o passado da ocorrência dos incidentes.
Considerando-se que o retorno de investimento vem em um momento do futuro, a
análise do histórico dos eventos passados é uma das varáveis para definição do
ROSI. Outra variável importante é a AR (O’NEIL, 2007), (SONNENREICH et al,
2006), (GCIO, 2004), (WEI et AL, 2001), que permite o estudo da probabilidade de
concretização uma ameaça em específico (incidentes), tornando o ROSI
probabilístico, mas não determinístico.
Enfim, nota-se que uma análise de tendências futuras de eventos de SI no
cálculo do ROSI, pode ser mais uma variável agregada. A análise de tendências
permite que se determine a possibilidade de aumento ou redução de incidentes,
portanto, seria um complemento a AR e pode melhorar sua precisão na tomada de
decisões.
1.2 Motivações e Definição do Problema
As motivações que levaram a realização deste trabalho estão baseadas nos
seguintes problemas:
•

Os modelos clássicos de Gestão de Riscos (GR) não possuem fases ou
etapas para análise o retorno do investimento em segurança da
informação (ROSI), portanto há uma deficiência e incompletude para o
processo de tomada de decisão durante a GR;

•

Os modelos de Gestão de Riscos (GR) são incompletos, pois não
possuem fase ou etapa para análise de tendências futuras e previsões dos
incidentes de SI;

•

Inexistência de um modelo de ROSI que aborde a análise de tendências
futuras e previsões.
Tem-se, portanto, dois eixos teóricos de investigação neste trabalho: 1)

extensão dos modelos clássicos de GR, com agregação do ROSI; 2) emprego de
técnicas de análise de tendências e previsões para o ROSI.
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1.3 Justificativa
Neste trabalho, os eixos teóricos são justificados da seguinte maneira:
1) Quanto à agregação do ROSI ao modelo de GR: pretende-se que a
inserção da etapa ROSI de GR forneça maiores subsídios para tomada
de decisão no emprego de controles de SI.
Pelo uso do ROSI tradicional (sem análise de previsões e tendências), é
possível que se identifique a economia que pode ser alcançada ao se evitar
ameaças e a economia por se evitar interrupção na produtividade do ambiente de TI.
Pelo uso do ROSI com análise de tendências e previsões, há a possibilidade
de se antecipar possíveis flutuações de incidentes de SI. Para os momentos futuros
os quais o ROSI apontar aumento de incidentes, é possível que se planeje o uso (ou
compra, ou aluguel, ou contratação) de controles de SI. Para os momentos futuros
os quais o ROSI aponta redução de incidentes, é possível que se planeje a
desativação de controles de SI.
Ambos os casos estão em alinhamento com as colocações de (WEI et al,
2001), que concluiu sobre a maior eficiência de ambientes de SI pelo uso de
controles de SI somente quando se fizerem necessários (Just in time (JIT)).
2) Quanto ao emprego de técnicas de previsões e análise de tendências,
têm-se diversas ciências as quais adotam tais técnicas:
•

Na meteorologia se usam sensores para capturar variáveis
como temperatura, umidade para gerar previsões climáticas
(LAJARA et al, 2007), (LORENZ, 2005);

•

Na geologia (sismologia e vulcanologia) se estudam emissões
eletromagnéticas das rochas no intuito de antecipar tremores de
terra,

maremotos

e

erupções

vulcânicas

(BLEIER

e

FRIEDEMANN, 2008);
•

Na economia se analisam diversas variáveis do mercado
financeiro e na bolsa de valores para se determinar a flutuação
dos valores de ativos, tendo-se como base possíveis eventos ou
incidentes que possam acontecer e venham a afetar estes ativos
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(FROST e PRECHTER, 2002) (MANDELBROT e HUDSON,
2006).
Previsões antecipam tendências futuras, dando suporte ao processo de
tomada de decisões, tanto automatizadas ou não.
Nas diversas ciências que fazem uso das técnicas de análise de tendências
e previsões, é comum o uso de funções matemáticas (como por exemplo, médias
móveis) aplicadas sobre uma base de histórico de eventos.
Por analogia, neste trabalho é investigada a aplicação de técnicas de análise
de tendências e previsões em ambientes de SI, usando-se funções e modelos
matemáticos (médias móveis e sequência de Fibonacci) aplicados sobre uma base
de

histórico

de

eventos.

A

aplicação

das

funções

matemáticas

ocorre

especificamente nas bases (DARPA, 1998), (KDD, 1999) e na base de histórico de
incidentes de um IDS distribuído (DIDS), localizado num de ambiente de rede com
tráfego misto (tráfego simulado e tráfego real).
É importante ressaltar que as bases de histórico de eventos usadas neste
trabalho são menos complexas, com menos variáveis, do que as bases de
ambientes análogos (como na meteorologia, economia, etc.), portanto, simplificando
o uso das funções matemáticas para análise de tendências.
1.4 Objetivo
O objetivo deste trabalho é a proposta de um modelo estendido de gestão de
riscos (GR), que, além da abordagem clássica (onde se podem obter justificativas e
o estabelecimento de níveis ou pontuações de riscos que atendam às necessidades
SI), também apresenta uma extensão ao retorno de investimentos em segurança da
informação, com a análise de histórico de incidentes e o estudo de tendências
futuras. Neste modelo estão incluídos:
•

Análise de Custo/Benefício (ACB) (WEI et al, 2001), que mede o custo
versus o benefício do controle a ser empregado;

•

O retorno sobre investimentos em segurança da informação (ROSI)
(O’NEIL, 2007), (SONNENREICH et al, 2006), (GCIO 2004), (WEI et AL,
2001) que analisa a base de históricos de incidentes, probabilidade de
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ocorrência de incidentes, produtividade e tendências futuras (PONTES et
al 2008b).
Adicionalmente, o ROSI obtido pelo uso de números de Fibonacci (ELLIOT,
1982), (FROST e PRECHTER, 2002) (MANDELBROT e HUDSON, 2006), e médias
móveis (NIST/SEMATECH, 2009), (YE et al, 2003), (ROBERTS, 1959), pode
apresentar a tendência futura de eventos de SI (PONTES et al 2008b). Assim, podese incrementar e melhorar a determinação do retorno do investimento dentro do
escopo de SI.
1.5 Metodologia e Escopo
A metodologia usada neste trabalho envolveu o levantamento de referências
bibliográficas e utilização de um estudo de caso único para a validação da proposta,
com as seguintes limitações:
•

O estudo de caso foi baseado em dados de tráfego de rede misto:
foram realizados experimentos com base dados com histórico de
tráfego real e histórico de tráfego simulado, em três sites
geograficamente separados;

•

O estudo de caso foi baseado em conjunto de dados antigos
(DARPA, 1998), (KDD, 1999);

•

O estudo de caso foi aplicado a um único ambiente organizacional.

Em termos de escopo, este trabalho incluiu os seguintes itens:
•

Investigação de modelos de Gestão de Riscos (GR) e Análise de
Riscos (AR) (normas e padrões), a investigação de modelos de
Retorno de Investimento em Segurança da Informação (ROSI) e a
investigação de funções e modelos matemáticos usados para a
análise de tendências e previsões (em específico, as médias móveis
e a sequência de Fibonacci).

Em seguida, criou-se um modelo próprio de Gestão de Riscos (GR), o
modelo estendido de GR, o qual utiliza as principais fases e etapas dos modelos
clássicos de GR, mas agrega a etapa do ROSI e a etapa de finalização /
transposição de ambiente de GR. No modelo estendido de GR, o ROSI é proposto
com duas vertentes:
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•

ROSI tradicional: que estuda o histórico de incidentes para calcular
economia que pode ser alcançada ao se evitar ameaças; que estuda
a manutenção da produtividade do sistema, ou seja, a evitação da
interrupção na produtividade;

•

ROSI com análise de previsões e tendências: que identifica as
flutuações de eventos de SI.

Por último, o modelo estendido de Gestão de Riscos (GR) é aplicado,
exemplificado e detalhado em um estudo de caso que envolve três experimentos:
•

Aplicação do modelo estendido de GR em um Data center de uma
organização (empresa) real, mas que por razões de segurança, o
nome real da organização foi preservado: neste ambiente, todas as
fases do modelo estendido de GR foram aplicadas, exceto a fase
ROSI;

•

Aplicação do ROSI nos conjuntos de dados (DARPA, 1998) e (KDD,
1999);

•

Aplicação do ROSI em ambiente com tráfego de rede misto (tráfego
simulado e tráfego real), envolvendo três sites geograficamente
localizados.

1.6 Organização do trabalho
No segundo capítulo intitulado “Gestão de Riscos e Retorno de Investimento
em Segurança da Informação”, apresentam-se conceitos que tratam sobre a Gestão
de Riscos (GR) para Segurança da Informação (SI), sendo mostrados os principais
padrões e normas de GR. Os modelos tradicionais de ROSI, abordando a Análise de
Custo Benefício (ACB) e estudo do histórico de incidentes, também são mostrados
neste capítulo.
No terceiro capítulo, “Análise de Tendências e Previsões”, os conceitos e
técnicas para o estudo de tendências futuras são discutidos, de forma a descrever
características de médias móveis e da seqüência de Fibonacci.
O quarto capítulo, intitulado “Proposta do Trabalho”, trata da descrição da
proposta deste trabalho (modelo estendido de GR) para um ambiente de SI, com os
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devidos passos necessários, apresentando e justificando os pontos positivos da
proposta.
O quinto capítulo, “Estudo de Caso”, apresenta a aplicação e validação do
modelo estendido de GR proposto sobre um ambiente de estudo de caso único,
utilizando as técnicas de análise de tendências e previsões (médias móveis e
sequência de Fibonacci). O próprio, ambiente, ferramental utilizado e arquitetura
definida para o estudo de caso também são apresentados neste capítulo.
Por fim, o sexto capítulo discorre sobre a conclusão do trabalho, mostrando
os resultados obtidos, as contribuições, as limitações e as sugestões para trabalhos
futuros.
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2

GESTÃO DE RISCOS E RETORNO DE INVESTIMENTO EM SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO
Neste capítulo são descritas as semelhanças e diferenças entre as principais

normas e padrões de GR e AR, os conceitos básicos de gestão de riscos e análise
de riscos e a evolução das normas e padrões de GR e AR. Durante a apresentação
desta seção, discute-se sobre a ausência de uma etapa de análise de previsões nas
principais normas de GR e AR. Neste capítulo também são apresentados os
trabalhos relacionados ao Retorno de Investimento em Segurança da Informação, na
visão tradicional: análise de histórico de incidentes e evitação de ameaças
manutenção da produtividade.
2.1 Introdução – Gestão de Riscos
Riscos podem ser considerados como eventos incertos que influenciam
negativamente uma organização no alcance dos seus objetivos, sejam estes
objetivos estratégicos, financeiros ou operacionais. Nos sistemas computacionais
que, hoje em dia, são responsáveis por grande parte do processamento das
informações nas organizações, os riscos podem assumir caráter tecnológico,
ambiental e procedimental (NIST SP800-30, 2002).
É importante que se defina uma taxonomia para os modelos de GR e AR que são
estudados neste capitulo. A
Figura 1,

extraída de (ISO/IEC TR 13335, 1999) auxilia o entendimento das principais

definições que são adotadas neste trabalho:
•

Vulnerabilidades: São as circunstâncias que aumentam a probabilidade de
concretização de uma ameaça, de forma que a ameaça possa acontecer mais
freqüentemente, causar maior impacto, ou ambos simultaneamente. Nesta
condição, os ativos, pessoas, propriedade ou ambiente tendem a ter uma
maior exposição. As vulnerabilidades podem ser decorrentes de fraquezas
(ver

•

Figura 1) existentes nos controles de segurança (sejam estes físicos,
procedimentos ou controles tecnológicos), ou oriundas de conjunturas
atípicas. Conforme mostra a

•

Figura 1 pode-se concluir que as vulnerabilidades rondam os ativos e valores

22

organizacionais.
As vulnerabilidades contribuem para o risco do ambiente, pois expõem um
ativo às ameaças. As ameaças, conforme mostra a função (1), podem explorar
vulnerabilidades gerando-se os riscos (OLIVEIRA, 2006).
Ç

(1)

Figura 1. Principais Definições em SI – Riscos, ameaças, vulnerabilidades
Fonte: (ISO/IEC TR 13335, 1999)

A existência de uma ameaça por si só não representa um risco para a
organização. Um risco é formado também pelo uso, exploração ou existência de
vulnerabilidades nos ambientes de SI. As vulnerabilidades precisam ser reduzidas
ou eliminadas para que os ativos estejam protegidos.
•

Ameaça: uma fonte potencial de dano. Atividade deliberada, ou não
intencional, com o potencial de causar danos aos ativos. Podem-se classificar
as ameaças em dois grupos: ameaças humanas, ameaças naturais. As
ameaças humanas podem sofrer outra divisão: intencional ou não
intencional, e estão diretamente relacionadas às ações realizadas pelos
indivíduos. Os “hackers”, “crackers” e funcionários descontentes podem ser
classificados como ameaça humana intencional. Os funcionários com poucos
conhecimentos ou experiência, sobre tecnologia p. ex., podem ser
classificados como ameaça humana não intencional.
As ameaças naturais compreendem os fenômenos ambientais, como falhas
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na rede elétrica, nos dispositivos tecnológicos, no hardware dentre outros. Os
desastres naturais como terremoto, incêndio, enchentes, etc. também estão nesta
categoria de ameaças.
Conforme exibido na
Figura 1, ameaça e vulnerabilidades se relacionam de forma circunstancial,
na qual ativos, pessoas, propriedade ou o ambiente ficam expostos a uma ou mais
ameaças (ISO/IEC GUIDE 73, 2009).
•

Impacto: refere-se ao dano causado no ambiente ou ao negócio devido à
exploração de uma vulnerabilidade por uma ameaça. Pode-se analisar o
impacto pelas propriedades de segurança da informação (confidencialidade,
integridade e disponibilidade) que foram afetadas. Durante uma AR, é
importante se considerar diversos tipos de impactos, como o financeiro e de
imagem da organização.

•

Risco: Conceitualmente, o risco pode ser definido como a probabilidade de
um evento (ameaça) explorar uma ou mais vulnerabilidades combinada com
as conseqüências negativas deste evento (ISO/IEC GUIDE 73, 2009).
Apesar da equação para estimativa de risco envolver técnicas e

metodologias complexas, é possível expressar de forma simplista o conceito risco
pela função (2)
Ç

(2)

Como pode ser observado pela função (2), o risco está diretamente ligado
ao volume de ameaças e vulnerabilidades aos quais o ativo está suscetível.
Portanto, para reduzir o risco, recomenda-se que as ameaças e/ou vulnerabilidades
sejam minimizadas por meio da utilização de controles de segurança, conforme
apresenta a
Figura 1. Ainda há de se considerar que, mesmo após a utilização de
controles de segurança, haja risco residual. O risco residual é aquele cujo custo
para mitigação é maior que o ativo a ser protegido, ou é o risco que apresenta pouca
potencialidade de impacto. Assim sendo, para o risco residual se pode optar por não
ativar controles de segurança, ou ainda, por transferir o risco a terceiros, como é o
caso de contratação de companhias seguradoras.
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Portanto, a análise de risco (AR) pode ser definida como a determinação do
risco de um ambiente, baseando-se nos riscos individuais, nas vulnerabilidades, nos
ativos e nos processos (ISO/IEC GUIDE 73, 2009), (ISO/IEC TR 13335, 1999),
(ISO/IEC TR 13569, 2005), (ISO 31000, 2009).
2.2 Gestão de Riscos – Normas e Padrões de Maior Repercussão
Os governos e a sociedade estão cada vez mais preocupados com o que
pode acontecer com eventuais perdas de dados, furto de informações e até mesmo
com

a

perda

de

vidas

ocasionadas

por

possíveis

falhas

em

sistemas

computacionais. Por isso, a segurança de sistemas de TI vem sendo foco de
diversas organizações voltadas às recomendações de padrões e metodologias.
Entre estas organizações de padronização, podem-se destacar a ISO
(Internacional Organization for Standardization), o NIST (National Institute of
Standards and Technology), a BSi (British Standards) a AS/NZS (Australian/New
Zealand Standard) e o PMI (Project Management Institute).
Além destes órgãos de padronização, podem ser citados fóruns, como o ISF
(Information Security Fórum), que são associações independentes, sem fins
lucrativos, compostas por profissionais que se reúnem para resolver questões
relacionadas à segurança da informação. No Brasil, a ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas) é a responsável pela recomendação dos padrões.
As principais recomendações de segurança reforçam a adoção de boas
práticas de gerenciamento de sistemas de TI. As recomendações de segurança mais
conhecidas são as da série BS 7799, do BSI (BSI, 1999), (BSI, 2002), e do FISMA
(Federal Information Management Act) (FISMA, 2002).
As referências (BSI, 1999), (BSI, 2002) foram desenvolvidas pelo governo
britânico e são referências para a definição de boas práticas de gestão de SI.
Posteriormente, os dois primeiros documentos da série BS 7799 foram revisados e
reorganizados na série ISO/IEC 17799 (ABNT NBR ISO/IEC 27002, 2005).
A lei pública americana 107-347 (E-Government Act) de 2002 reconhece a
importância de SI para os interesses da economia e segurança nacional dos
Estados Unidos (FISMA, 2002). O terceiro título desta lei, chamado de FISMA,
impõe que cada agência federal desenvolva, documente e implemente um programa
extensivo de gestão de SI. A referência (FISMA, 2002) tem suporte em diversos
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outros padrões criados pelo NIST, conforme será apresentado na seção 2.2.2.
Atualmente há um novo esforço de revisão dos documentos de SI, que estão
sendo reclassificados na série ISO/IEC 27000 (ISO/IEC 27001, 2005). O objetivo
deste padrão é o alinhamento das normas de gestão da segurança da informação as
famílias 9000 e 14000 da ISO. A referência (ISO/IEC 27001, 2005) terá estrutura
parecida com a criada pelo FISMA. Na Figura 2 se apresenta um esboço da
evolução das normas de gestão e análise de riscos, bem como a relação entre elas.
Boas práticas em gestão de SI
FISMA
BS 7799‐1

BS7799‐2

ISO/IEC GUIDE 73

Vocabulário

ISO/IEC 27000

Fundamentos e
terminologia

ISO/IEC 17799:2005

Código de boas práticas

ISO/IEC 27002

Renumeração da
ISO/IEC 17799

ISO/IEC 27001

Requisitos / especificação

ISO/IEC 27003

Guia de implementação

ISO/IEC 27004

Medidas de
efetividade

ISO/IEC 27011

Guia para organizações da
área de telecomunicações

ISO/IEC 27006

Certificação

ISO/IEC 27013

Guia de implementação
integrada da ISO 27001

ISO/IEC 27007

Auditoria

ISO/IEC 27014

Guia de governança de SI

ISO/IEC 27008

Auditoria

ISO/IEC 27015

Guia para organizações da
área financeira e seguros

ISO/IEC 27010

Comunicação e
interconexão

ISO/IEC 27015
...

Gestão de Riscos

BS 7799‐3

Guia de SI para
continuidade de negócios

ISO/IEC 27005

ISO 13335

ISO 31000

AS/NZS 4360

NIST SP800‐30

FISMA

NIST SP800‐30

Figura 2: Evolução das Normas de Análise/Gestão de Riscos
Fonte: Adaptado de (BRANDÃO et al, 2008)

A referência (ISO/IEC 27001, 2005) define os conceitos fundamentais e o
vocabulário de segurança da informação adotado na série de documentos 27000 da
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ISO. A terminologia adotada na maioria das normas de segurança da informação é
baseada na (ISO/IEC GUIDE 73, 2009).
As normas ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 foram baseadas nas normas BS
17799-2 (BSI, 2002) e BS/ISO 17799-1 (BSI, 1999). A recomendação ISO 27001
introduz um modelo para estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar
criticamente, manter e melhorar um sistema de gestão de SI.
A norma ISO 27002 introduz os conceitos de SI e faz discussão inicial a
respeito das motivações para o estabelecimento da gestão de SI. Na maior parte do
documento são detalhadas as práticas de segurança, que são associadas aos
objetivos de controles e aos controles de SI citadas na ISO 27001. A versão
preliminar da ISO 27003 é baseada no anexo B da norma BS 7799-2, sendo
basicamente um guia para a implantação do sistema de gestão de SI.
O PMBOK (Guide to the Project Management Body of Knowledge) (PMBOK,
2008) é um guia de gerenciamento de projeto internacionalmente reconhecido, que
fornece os fundamentos de gerenciamento de projeto pela aplicação em uma vasta
variedade de tipos de projetos, incluindo a área de construção, área de sistemas de
informação, sistemas computacionais, engenharia, automobilísticos, etc.
A GR se baseia em princípios e boas práticas de gerenciamento e
segurança (NIST SP800-30, 2002), para auxiliar na tomada de decisões. Entre as
ferramentas metodológicas disponíveis para o desenvolvimento da gestão de riscos,
destacam-se o (NIST SP800-30, 2002), a versão preliminar da (ISO 31000, 2009), a
(AS/NZS 4360, 2004), a (SAA HB 231, 2004) e o (PMBOK, 2008), com área de
conhecimento de gerenciamento de riscos de projeto.
2.2.1 ISO 27005 (ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2008)
Como dito anteriormente, o propósito de (ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2008) é
fornecer um guia para o processo de gerenciamento de riscos em SI. A referência
(ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2008) suporta os conceitos descritos na norma ISO/IEC
27001. Na especificação (ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2008) é descrito um processo
estruturado e rigoroso de análise de riscos por meio da criação de um plano de
tratamento de risco, como apresentado na
Figura 3.
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Durante todo o processo de gestão dos riscos é importante que os riscos,
assim como o tratamento dos riscos, sejam comunicados apropriadamente aos
gerentes e equipe operacional. Portanto, é importante a definição de um plano de
comunicação para a gestão dos riscos em SI.
•

Estabelecimento do Contexto: Esta etapa é similar ao passo 1 da (ISO/IEC TR
13335, 1999), que envolve a definição de um critério de gestão de SI, definição
do escopo e dos limites da GR: os ativos que devem ser analisados e avaliados
(riscos, vulnerabilidades, ameaças, etc.). Também se definem os critérios os
quais serão utilizados na identificação, avaliação, impacto e aceitação dos riscos.

•

Avaliação dos Riscos em SI: Etapa que engloba partes do passo 2, 3 e 4 da
(ISO/IEC TR 13335, 1999). Consiste em dois processos: Análise de Riscos (AR)
e Avaliação dos Riscos.
A AR consiste na determinação do valor dos ativos de informação,

identificação de ameaças aplicáveis, os respectivos agentes de ameaças e
vulnerabilidades que podem ser exploradas. Nesta etapa ainda podem ser
identificados os controles existentes e o efeito deles no risco pré-estudado. Além da
potencial conseqüência/impactos de ameaças, agentes de ameaças, que atuam
sobre vulnerabilidades/controles existentes que protegem o ativo.
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D e fin içã o d o co n texto
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Figura 3 – Modelo de AR
Fonte: Adaptado da Norma (ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2008)

Ainda no processo AR, faz-se menção à estimativa de riscos, que envolve
cálculo probabilístico da ocorrência dos incidentes, bem como o impacto destes
incidentes. A estimativa de riscos pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa.
Por último, na etapa de Avaliação de Riscos em SI, tem-se o processo de
Avaliação do Risco, que é a apreciação ou caracterização do risco. O objetivo deste
processo é a tomada de decisões, baseadas nos resultados da AR. É necessário
definir as prioridades e a real necessidade de tratamento dos riscos analisados. A
avaliação envolve a comparação dos níveis de risco encontrados com os critérios
estabelecidos quando o contexto foi considerado.
Neste processo, convém considerar as propriedades de SI dos ativos e a
importância do ativo no contexto do negócio. Ao fim da avaliação, verifica-se o
resultado: caso o resultado não seja satisfatório, a etapa 2 (AR / avaliação de riscos)
deve ser repetida, revisada e, talvez o contexto redefinido (etapa 1).
Assim, nesta etapa, podem-se perceber algumas nuanças quando comparada
a ISO/IEC 13335. Por outro lado, percebe-se uma proximidade de conceitos ao se
comparar a referência (ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2008) com o (NIST SP800-30,
2002). Na especificação (NIST SP800-30, 2002), o processo de Avaliação de Riscos
é extenso, contemplando toda a AR.
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•

Tratamento do Risco: opções de tratamento de risco podem ser selecionadas
baseadas no resultado da avaliação de riscos (etapa 2), no custo esperado da
implementação e nos benefícios esperados por estas opções de tratamento de
riscos. Esta etapa é equivalente ao processo minimização (ou mitigação) dos
riscos do (NIST SP800-30, 2002) e ao passo 5 da (ISO/IEC TR 13335, 1999).
Para o tratamento dos riscos é necessária uma lista dos riscos ordenados por

prioridade, conforme os critérios de avaliação de riscos e AR. É necessária também
uma associação aos possíveis cenários de incidentes e riscos. Uma vez o plano de
tratamento de risco esteja definido, os riscos residuais precisam ser determinados.
Existem quatro opções para o tratamento de riscos: redução, retenção,
evitação, transferência. Se os riscos residuais não estiverem de acordo com os
critérios de aceitação de riscos, uma nova iteração de tratamento de risco pode
ocorrer, ou, até mesmo haver uma revisão completa da GR, retomada desde o
passo 1 da metodologia ISO/IEC 27005.
•

Aceitação dos Riscos em SI: Os critérios de aceitação do risco são deparados ao
risco residual. A aceitação do risco deve ser comunicada de maneira formal e
explícita, descrevendo os comentários sobre os riscos e incluindo uma
justificativa para a decisão de aceitação. Em alguns casos, os critérios de
aceitação são alterados no decorrer da GR. Isto se deve a fatores como tempo e
custos no ambiente gerido.

•

Comunicação do Risco em SI: A atividade de comunicação de risco deve dispor
como o risco é gerenciado pela troca/compartilhamento de informações sobre o
risco entre os gestores e outros membros da organização/GR. A comunicação
deve ser implementada para os planos normais de GR e para as situações
emergenciais.

Portanto,

a

comunicação

é

uma

atividade

realizada

constantemente.
•

Monitoramento
vulnerabilidades,

e

Revisão

da

probabilidades,

SI:

Riscos

não

conseqüências,

são

estáticos,

impactos

podem

já

que

mudar

abruptamente sem indicações. Assim sendo, um monitoramento constante e
dinâmico é necessário para detectar estas mudanças, garantindo a eficácia das
estratégias de mecanismos de GR utilizados no tratamento dos riscos.
Outros fatores sujeitos às mudanças organizacionais internas ou externas
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podem refletir na necessidade do monitoramento e revisão, inclusive na necessidade
de envolvimento de terceiros (como mudanças na legislação).
Como pode ser observado, o padrão ISO/IEC 27005 não referencia em
nenhuma etapa o ROSI, tampouco análise de tendências ou previsão de incidentes,
nem hipotéticas situações de finalização/transposição do ambiente da GR.
2.2.2 Gestão de Segurança da Informação - Governo Americano – Federal
Information Security Management Act (FISMA, 2002)
O modelo de gestão da segurança da informação sugerido pelo governo
americano, FISMA, inclui os seguintes pontos básicos: AR e avaliação de risco
periódicas; Políticas e procedimentos baseados na GR e avaliação de risco, que,
com custo efetivo de controles, possam reduzir os riscos de SI a níveis aceitáveis;
Planos de subordinação para fornecer subsídios para SI adequada; Treinamento e
conscientização quanto a SI; Teste e avaliações periódicas para analisar a
efetividade das políticas, procedimentos, práticas e controles de segurança de SI;
Processo para planejamento, implementação, avaliação e documentação de ações
de prevenção; Procedimentos para detecção, relato e resposta aos incidentes de
segurança; Planos e procedimentos que garantam a continuidade das operações
para sistemas de informação que suportem as operações e ativos da organização.
Como elemento chave da implementação do (FISMA, 2002), o NIST
desenvolveu o modelo integrado de gestão de SI, que traz efetivamente todos os
padrões relacionados ao FISMA, conforme Figura 4. O modelo integrado de gestão
de SI do NIST é composto por 8 etapas em sua totalidade, conforme exposto pela
Figura 4. Cada etapa é descrita por um ou mais documentos de padronização do
NIST. O intuito, assim, é o absoluto detalhamento para o desenvolvimento e
caracterização do ambiente de SI.
A seleção e especificação de controles de segurança para um sistema de
informação é parte integrante de um programa extenso de SI, que envolve a GR
organizacional – o risco para organização ou para indivíduos associados com a
operação de um sistema de informação (stakeholders). A GR organizacional é um
elemento chave no programa de SI e fornece um modelo efetivo para seleção dos
controles de segurança apropriados para um sistema.
A abordagem baseada em risco para seleção e especificação de controles
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de segurança considera a efetividade, eficiência e limitações devidas às leis que
podem ser aplicadas, diretrizes, ordens executivas, políticas, padrões, ou
regulamentações.

Categorização SI

Monitoramento
Controles de SI

define a criticidade
/ sensibilidade da
Informação, de
acordo com o impacto

Autorização
Certificação
SI

Seleção /
requisitos/
recomendação
dos controles de SI

Complementação
da recomendação
dos Controles de SI
Avaliação Riscos

Avaliação
de controles de SI

Implementação
Controles de SI

Documentação
Planejamento

Figura 4: Modelo de Gestão de SI
Fonte: Adaptado de (FISMA, 2002)

A Figura 4 que descreve o modelo de gestão integrada de SI sugerido pelo
NIST, apresenta as seguintes atividades relacionadas ao GR organizacional que são
vitais para ambiente SI e podem ser aplicadas para ambos, sistemas de informação
novos e sistemas legados:
a) Categorização SI: baseada no impacto quanto ao sistema da informação e da
informação residente dentro do sistema. Normas FIPS 199 e NIST SP 800-60;
b) Seleção / requisitos / recomendação controles de SI: é a seleção de um grupo
inicial de controles de SI para os sistemas de informação, baseado na
categorização de segurança padronizada pelo no FIPS 199 e aplicada como
guia, conforme for apropriado, para obter um ponto de partida para aquisição dos
controles necessários. Normas FIPS 200 e (NIST SP 800-53, 2008);
c) Complementação,

avaliação

riscos,

recomendação

controles

SI:

Complemento ao grupo inicial de controles, baseado em uma avaliação de risco
e

condições

locais,

incluindo

requisitos

específicos

de

segurança
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organizacionais, informações de ameaça específica, ACB, ou circunstâncias
especiais. Normas (NIST SP 800-53, 2008) e (NST SP 800-30, 2002);
d) Documentação, planejamento, controles de SI: Documentação da aceitação
acordada do grupo de controles de segurança no plano de SI, incluindo as
justificativas da organização para quaisquer refinamentos ou ajustes ao grupo
inicial de controles. Normas NIST SP 800-18;
e) Implementação controles SI: Implementação dos controles de SI nos sistemas
de informação. Normas NIST SP 800-70;
f) Avaliação controles SI: Avaliação dos controles de segurança usando métodos
e procedimentos apropriados para determinar o grau da efetividade dos
controles, bem como sua correta implementação, correta operação e produção
do resultado alinhado às expectativas do planejamento e requisitos do sistema.
Normas (NIST SP 800-53A, 2008);
g) Autorização, Certificação SI: Autorização e certificação da operação do sistema
de informação, na perspectiva de SI, baseada em uma determinação de risco
para as operações organizacionais, ativos organizacionais, ou nos resultados
individuais da operação do sistema de informação e definição que o risco está
em nível aceitável. Norma NIST SP 800-37;
h) Monitoramento controles de SI: Monitoramento e avaliação dos controles de
segurança selecionados nos sistemas de informação, de forma contínua,
incluindo alterações de documentações no sistema, condução da análise de
impacto sobre a segurança das mudanças associadas e descrição do relatório do
estado de segurança do sistema aos gestores apropriados da organização de
forma regular. Normas NIST SP 800-37 e (NIST SP 800-53A, 2008).
O (FISMA, 2002) não referencia em nenhuma etapa o ROSI, tampouco
análise de tendências ou previsão de incidentes, nem hipotéticas situações de
finalização/transposição do ambiente da GR
2.2.3 Gestão de Riscos para SI – (NIST SP 800-30, 2002)
O NIST disponibiliza uma série de publicações relacionadas à tecnologia da
informação. Entre estas publicações está a recomendação (NIST SP800-30, 2002) Risk Management Guide for Information Technology Systems. O documento fornece
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a fundamentação para o desenvolvimento de um programa de gestão de riscos,
contendo as definições e as direções necessárias para avaliar e atenuar os riscos
identificados em sistemas de TI.
A metodologia de gestão de riscos da especificação (NIST SP800-30, 2002)
consiste de duas etapas: avaliação de riscos (ou determinação dos riscos) e
atenuação de riscos. O processo de avaliação de riscos segue um fluxo de
atividades, conforme ilustrado na Figura 5.
O primeiro passo da metodologia consiste em caracterizar o sistema
implementado, descrevendo o ambiente ao qual está vinculado, a sua missão, os
requisitos funcionais, as interfaces, as pessoas envolvidas no suporte, os dados e
informações, etc. as etapas 2, 3, 4 e 6 podem ser conduzidas em paralelo, após a
caracterização do sistema. A segunda etapa visa identificar as ameaças que podem
explorar vulnerabilidades do sistema. A terceira etapa consiste na identificação de
vulnerabilidades ou falhas que podem ser exploradas no sistema. Este passo
também inclui a identificação da origem das vulnerabilidades e como elas podem ser
exploradas. O objetivo da quarta etapa é analisar os controles de segurança que
estão implementados ou pretende-se implantar. Os controles podem ser preventivos,
quando inibem as tentativas de violação de segurança, ou podem visar a detecção
de possíveis ataques. Os controles também podem ser classificados como técnicos
e não técnicos. Os controles técnicos podem ser incorporados no hardware ou
software dos sistemas. Os controles não técnicos envolvem controles de
gerenciamento e operacionais, como: políticas de segurança, procedimentos
operacionais, gestão de pessoal, controles físicos ou ambientais.
A etapa de número cinco, determinação da probabilidade, define a
probabilidade de uma fonte de ameaça explorar uma vulnerabilidade específica de
um

determinado

ativo.

Níveis

subjetivos

qualitativos

são

definidos

para

probabilidade: baixa, média, alta. A sexta etapa é a análise de impacto, onde se
determinam os possíveis danos quando uma vulnerabilidade é explorada por uma
ameaça. O impacto de um evento de segurança pode ser descrito em termos de
perda ou degradação das propriedades da informação: integridade, disponibilidade
e/ou confidencialidade. Esta análise pode ser feita de maneira quantitativa ou
qualitativa.
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A determinação do risco é a sétima etapa, onde se definem os prováveis
níveis de risco de cada vulnerabilidade, considerando a possibilidade da exploração
por agentes de ameaças, a magnitude do impacto e os controles para mitigar ou
minimizar os riscos. A recomendação de controles, etapa oito, auxilia na definição
dos controles a serem empregados para mitigar o risco.

A nona etapa,

documentação dos resultados, menciona que todos os resultados das etapas
anteriores do processo de GR de TI devem estar documentados, documentando
também os resultados parciais destas etapas

Figura 5: Modelo de GR
Fonte: Adaptado de (NIST SP800-30, 2002)

O segundo processo de (NIST SP800-30, 2002) é a mitigação do risco. A
referência fornece algumas diretrizes e informações para priorizar, avaliar e
implementar controles para redução (assumir, evitar, limitar com controles, mitigar,
pesquisar e reconhecer, transferir) dos riscos mapeados. A referência (NIST SP80030, 2002) também contempla alguns apêndices elaborados para suportar as etapas
apresentadas anteriormente. Destes, podem ser citados: ferramentas e fórmulas
para determinar os níveis de risco para os ativos de informações; vantagens e
desvantagens de utilizar técnicas quantitativas versus qualitativas durante as
avaliações de risco; lista de questões para mapeamento de informações, a ser
empregada nas entrevistas de levantamento; exemplo de relatório de consolidação
de resultados da análise de risco efetuada.
O padrão (NIST SP800-30, 2002) não referencia em nenhuma etapa o
ROSI, tampouco análise de tendências ou previsão de incidentes, nem hipotéticas
situações de finalização/transposição do ambiente da GR.
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2.2.4 Outros Padrões de Gestão de Riscos (GR)
A (FIRM, 2000) é uma abordagem para condução do processo de GR de TI,
a qual foi elaborada pelos membros que participam do Information Security Fórum3,
composto, em sua maioria, por profissionais que ainda atuam em áreas relacionadas
ao tema. A versão atual da metodologia foi publicada em março de 2000.
Esta metodologia é composta por dois documentos, sendo que um deles
contém somente conceitos fundamentais para compreensão do tema e algumas
informações complementares referentes ao processo de GR de TI, denominado
“Fundamental Information Risk Management – Supporting Material”.
O (FIRM, 2000) está em alinhamento com as principais especificações de
GR para SI, mas dá ênfase ao processo de comunicação. O (FIRM, 2000) não
referencia o ROSI, tampouco análise de tendências ou previsão de incidentes, nem
hipotéticas situações de finalização/transposição do ambiente da GR.
A metodologia Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability
Evaluation Methodology (OCTAVE) versão 2.0, datada de 2001, foi desenvolvida
pelo Software Engineering Institute como uma metodologia de AR adaptável para o
uso em organizações públicas ou privadas, que possuam mais de trezentos
empregados. A metodologia (OCTAVE, 2001) está em alinhamento com a maioria
das etapas da (ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2008), (NIST SP800-30), mas dá
destaque ao processo de suporte da alta direção da organização. A metodologia
(OCTAVE, 2001) não referencia em nenhuma etapa o ROSI, tampouco análise de
tendências

ou

previsão

de

incidentes,

nem

hipotéticas

situações

de

finalização/transposição do ambiente da GR.
2.3 Retorno de Investimento em Segurança da Informação (ROSI)
Nesta seção são apresentados alguns conceitos sobre Retorno de
Investimentos (ROI) e Retorno de Investimentos sobre SI (ROSI – Return Over
Security Investment), descrevendo-se a análise de custo/benefício e as fórmulas
utilizadas para o cálculo do ROI, inclusive em situações de risco (ROSI).
2.3.1 Conceitos de ROI e ROSI
Na economia, taxa de retorno (TR) ou retorno de investimento (ROI) é o
valor ganho ou perdido em um investimento relativo a um montante de recursos
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aplicados (MARTINS, 1999). O valor ganho ou perdido pode ser referido da forma
que melhor interessar, por exemplo, lucro/perda, ou então ganho/prejuízo. Os
recursos investidos podem ser referenciados como ativos, capital, principal, ou então
custo básico de investimento.
O ROI é normalmente expresso na forma de um percentual, não indicando
quanto tempo um investimento é mantido. Geralmente, o ROI é exibido como taxa
anual de retorno considerada para um ano fiscal.
O ROI é usado para estimar retornos de investimentos. Por exemplo, $
10,00 investidos que rendem num determinado período de tempo $ 1,00 obviamente
geram um maior valor de retorno que $ 5,00 investidos que rendem no mesmo
período de tempo R$ 0,80. Entretanto, deve-se notar que o segundo caso ($ 5,00
rendendo $ 0,80) apresenta uma taxa de retorno maior, conforme cálculo abaixo
(MARTINS, 1999):
/ Æ

$ 1,00 / $ 10,00 Æ

/ Æ

$ 0,80 / $ 5,00 Æ

10% (3)
16% (4)

O ROSI, no entanto, é fundamentado em incidentes passados que, em dado
momento, tornaram-se obstáculos para a produtividade

de

uma

unidade

organizacional. A produtividade afetada significa prejuízo para a unidade
organizacional,

portanto,

podendo

gerar

uma

taxa

de

retorno

negativa

(SONNENREICH, et al, 2006).
Neste trabalho, o ROSI compreende o retorno em termos de lucros/prejuízo
de produtividade ou redução de custo. Por exemplo, pode-se considerar um
ambiente automatizado que depende basicamente de SI (Internet Banking), cuja
disponibilidade reflete diretamente na taxa de produtividade – Internet Banking
indisponível significa prejuízo, diminuição da produtividade, ou aumento do custo por
tarefas manuais e mais lentas que o Internet Banking – consequente impacto na
reputação.
O conceito de TR é advindo estritamente do mercado financeiro, no que se
relaciona a ROI. A taxonomia do mercado financeiro não será utilizada neste
trabalho. Todavia, para SI, ROSI utiliza principalmente conceitos de ACB (WEI et
al, 2001), (WEI et al, 2005), (GCIO, 2004), (SONNENREICH et al, 2006), (O’NEIL,
2007) e, para este trabalho, os mesmos conceitos serão utilizados.
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Em (SONNENREICH et al, 2006), investiga-se sobre o índice de
produtividade de uma unidade organizacional, dado pela própria unidade. O índice
de produtividade não é calculado pelo ROSI, mas identificado por uma AR que
define o escopo, identifica os ativos e determina os valores destes, bem como os
riscos que estão sujeitos, as ameaças que os rodeiam, as vulnerabilidades, etc.
Assim sendo, em (SONNENREICH et al 2006) se tem a conclusão que pela
produtividade se obtêm as medidas de comparação entre custo e benefício do
controle de SI. Controles cujo custo supera o valor intrínseco da produtividade são
controles caros e dispendiosos, pois a mitigação do risco pelo controle custa mais
que o ativo que se visa a proteção.
Nas próximas seções serão apresentados alguns conceitos de ACB,
abordagens quantitativas e qualitativas, além de algumas das iniciativas/sugestões
de metodologias de ROSI.
2.3.1.1

Análise Custo versus Benefício - ACB
Esta

seção

descreve

brevemente

conceitos

sobre

a

análise

de

custo/benefício (ACB).
Análise de custo/benefício (ACB) é o processo de relacionar o total dos
custos esperados pelo total dos benefícios a ser alcançado, de uma ou mais ações,
de modo a escolher a melhor opção, ou ao menos a mais rentável (GOLDRATT,
1999), (MARTINS, 1999), (FLYVBJERG et al, 2005), (HERNANDES, 2000).
Em uma ACB, muitas vezes o benefício não é medido somente em termos
financeiros, pois também se podem relacionar outras formas de vantagens, como
por exemplo, o tempo de resposta, processamento, fluxo de rede, número de hops
(métrica de distância em redes de telecomunicações) entre roteadores, entre outros.
No entanto, elevando-se o nível de análise, a ACB resultará valores apenas
financeiros.
As referências (FLYVBJERG et al, 2002), (FLYVBJERG et al, 2005) relatam
estudos de grande escala para sistemas de transportes, recomendando realizar a
ACB em nível elevado e de maneira holística, para obtenção de um resultado
satisfatório e próximo a realidade. Como uma ACB em um nível elevado de análise
pode sempre atingir valores monetários, pode ser difícil de obter medições reais para
ações especificas. Como por exemplo:
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1. Observe-se um IDPS de rede que trabalha em conjunto com diversos IDPS de
host (NIST SP800-94, 2007) em uma mesma rede: a detecção de intrusão, bem
como o acionamento das medidas de prevenção, podem ocorrer de maneira
autônoma (ações específicas) ou de forma integrada:
a. IDPS de rede e IDPS de host trabalhando de maneira autônoma, com
ações específicas para detecção e prevenção são, na maioria das vezes,
insuficientes para combater a intrusão (HASLUM et al, 2008), (WEI et al,
2001), refletem baixo índice de acerto ou na recorrência do combate ao
mesmo tipo de intrusão por diversas vezes. Neste cenário, onde
provavelmente se realizou ACB para ações específicas, o resultado da
ACB sempre será subestimado. O custo das ações específicas é baixo,
porém as ações são recorrentes, portanto, custo é subestimado. O
benefício, no contexto da rede de computadores, acaba sendo menor que
o custo das ações específicas e recorrentes;
b. IDPS de rede e IDPS de host trabalhando de forma integrada: Neste
cenário normalmente há um menor número de ações tomadas pelos IDPS,
pois há diminuição da recorrência do mesmo tipo de intrusão. Uma vez um
tipo de intrusão (ataque) identificado por um host ou pelo IDPS de rede, o
evento de intrusão será sempre reportado para todos os outros hosts.
Neste cenário, onde provavelmente uma ACB de alto nível foi executada,
foi possível se obter um resultado da ACB próximo a realidade. Neste
cenário se obtém uma redução do custo e aumento de benefício.
Em prática, tenta-se estimar custos e benefícios tanto pelo uso de métodos
de pesquisa, quanto por desenhos de inferências no comportamento integrado dos
elementos do ambiente a ser analisado, como no exemplo dado anteriormente.
Durante a ACB, valores monetários podem também ser designados para
ativos menos tangíveis que estão sujeitos a vários riscos que podem interferir
parcialmente ou totalmente no sucesso de uma unidade organizacional (por
exemplo, danos na reputação, perda de market share etc.).
Cálculos de custo-benefício envolvem o uso de fórmulas que expressem o
valor dos recursos durante o tempo. Em geral, isto é feito pela conversão da
tendência futura esperada de custos e benefícios, para um montante em valor
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presente. Apesar disso, em SI a ACB reflete geralmente situação do momento da
análise (WEI et al, 2001), (WEI et al 2005), como uma fotografia do cenário em dado
momento. Para os cálculos da ACB em SI não se tem um estudo de tendências
(forecasting) de incidentes ao longo do tempo, embora os cálculos possam abordar
depreciação do valor de controles com o passar do tempo e variação dinâmica dos
cenários de ameaça (GCIO, 2004)
Uma desvantagem da ACB é que quando se consideram impactos sobre
ativos não tangíveis fica difícil de mensurar de forma precisa qual o valor monetário
deste tipo de ativo.
Outra limitação é a forma como uma ACB define benefícios e custos. Isto
pode variar de uma unidade organizacional para outra, dependendo dos valores
culturais das equipes que realizam a ACB e das próprias unidades organizacionais.
No contexto de SI, tem-se como exemplo:
•

Considere-se o governo chinês, que proíbe o uso do skypeout1 por
afetar

a

competitividade

e

lucratividade

das

empresas

de

telecomunicações chinesas;
•

Considere-se o governo brasileiro, que permite o uso do skypeout;

•

Considerem-se organizações multinacionais que, em determinados
países (como Israel) por restrições legais ou culturais, podem ou não
bloquear uso de mensageiros eletrônicos (MSN Messenger, ICQ,
Skype chat, etc.), ou bloquear o acesso de redes sociais (Orkut,
Plaxo, etc.).

Além das situações citadas anteriormente, estudos comparativos descritos
em (FLYVBJERG et al, 2002), (FLYVBJERG et al, 2005) indicam uma forte
tendência à inexatidão no uso da ACB. Em (FLYVBJERG et al, 2002), (FLYVBJERG
et al, 2005), uma situação com substancial nível de risco operacional, organizacional
ou corporativo foi abordada. Concluiu-se, portanto, que o resultado da ACB pode ser
superficial e levar às decisões incorretas.
Em (FLYVBJERG et al, 2002), (FLYVBJERG et al, 2005) foi investigado o
resultado do emprego da ACB em projetos de infra-estrutura de transportes públicos
1

Skypeout – serviço VoIP oferecido pela companhia SKYPE, no qual computadores podem fazer chamadas para
telefones fixos convencionais ou celulares.
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nos Estados Unidos e Europa. A investigação se deu pela análise sistemática,
estatística e integrada de projetos de grande escala para infra-estrutura de
transporte público (rodovias, ferrovias, metro, aeroportos, etc.). A metodologia era
basicamente a comparação da estimativa ACB no início do projeto e o custo final do
projeto. Como resultado se pode perceber que 90% da ACB para os projetos do
escopo do estudo tinham seus custos subestimados.
Outros resultados são:
•

A subestimação de custos ocorre em 20 nações, nos 5 continentes,
parecendo ser um fenômeno global;

•

A subestimação de custos parece ser mais pronunciada em nações
em desenvolvimento do que nos países da Europa e América do
Norte;

•

A subestimação de custos continua ocorrendo em mesma intensidade
há 70 anos. Não parece ter havido uma melhora com o aprendizado e
conhecimento;

•

A subestimação de custos não pode ser explicada por erro técnico, ou
risco inerente ao projeto, ou incertezas do projeto, mas sim por fraude
ou erro intencional (problemas culturais);

•

Projetos de infra-estrutura de transporte público não parecem ser
mais propensos a subestimação de custos que outros projetos de
grande escala.

Os estudos de (FLYVBJERG et al, 2002), (FLYVBJERG et al, 2005)
sugerem outras importantes limitações das técnicas de ACB, além das citadas
anteriormente no contexto de SI (ausência de estudo de tendências, considerações
culturais, estimativas quanto a ativos não tangíveis). Assim sendo, a ACB pode ter
seu resultado influenciado negativamente, principalmente na hipótese de empregada
de maneira isolada. No contexto da GR, estimativas de estudos como o ROSI, ROSI
tendências futuras, pode render um resultado mais alinhado com a realidade.
2.3.1.2

Minimização de riscos e ACB
A ACB, empregada para determinação de efetividade de controles ou

mecanismos de segurança em uma unidade de negócios, requer um entendimento
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aprofundado do ambiente, bem como todo o custo sistêmico no emprego dos
controles de SI. A necessidade de investigação dos fatores de custo, benefício e os
riscos envolvidos é, sem dúvida, o ponto essencial para alcançar a minimização de
riscos.
O modelo de investigação pode usar abordagens quantitativas ou
qualitativas para a determinação do custo do controle de segurança a ser
empregado e dos possíveis benefícios a serem alcançados.
2.3.2 Modelo ROSI - (WEI et al, 2001)
Apesar do trabalho realizado por (WEI et al, 2001) abordar uma análise
custo-benefício, sendo que o benefício foi tratado como compensação financeira ou
não, (WEI et al, 2001) serviu como base para outros modelos de ROSI,
apresentados a seguir neste trabalho. Em (WEI et al, 2001) é proposto que a análise
da efetividade2 dos controles de SI juntamente com o estudo dos custos
empregados, que é o princípio para a avaliação do custo-benefício de um ambiente
de SI.
O trabalho de (WEI et al, 2001) envolve, em primeira fase, a execução da
AR com a finalidade de definir corretamente o escopo e as necessidades de
controles de SI aos ativos organizacionais, assim como os valores e as
vulnerabilidades destes ativos baseados em ameaças relevantes, incluindo ainda o
cálculo da probabilidade de ocorrência quando o risco se transforma em impacto.
Tudo isso deve ser gerenciado e controlado.
Então, em segunda fase, (WEI et al, 2001) calcula a expectativa de perda
anual (EPA - expectativa de perdas quanto aos ativos em um ano) para
gerenciamento ou tomada de decisões.
Após isto, em terceira fase, (WEI et al, 2001) executa uma ACB. A ACB
serve como uma ferramenta que auxilia na determinação de quando o IDS deve
adotar uma contramedida para barrar uma invasão, pois, de acordo com (WEI et al,
2001) (...) “é difícil de empregar uma política restritiva, assim como o custo desta
estrutura restritiva pode ser mais caro que o benefício que ela venha a trazer.”.
Isto posto, (WEI et al, 2001) mostra a definição de uma metodologia e a
2

Efetividade em SI significa um controle que proteja de forma eficiente e eficaz o ativo a que se destina proteger e que
tenham o custo inferior a este ativo
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construção de um modelo de custo (ACB), baseado na investigação dos fatores de
custo e na categorização de diversas variáveis de ambiente, quanto ao ambiente de
um sistema de detecção de intrusão (Intrusion Detection System – IDS). O modelo
proposto por (WEI et al, 2001) pode ser usado tanto para cálculos quantitativos
quanto para cálculos qualitativos do custo, determinando assim o ponto ideal para a
avaliação custo-benefício.
Os fatores de custo descritos em (WEI et al, 2001) são determinados a partir
da AR, criando-se uma matriz de custo que relaciona cada intrusão às
informações/ativos sensíveis. Os fatores de custo são divididos em custo por danos,
custo por operação e custo de resposta. Estes custos são combinados para calcular
o custo total para cada intrusão.
O custo por danos representa o montante máximo de danos que um ataque
pode proferir a um ativo, quando o IDS e outros controles não são efetivos. O custo
de resposta é o custo de se responder a uma intrusão, que inclui ações para deter a
intrusão e reduzir os danos. Estas ações, ou controles, devem ser definidas durante
a AR, de acordo com as ameaças analisadas. Custo de operação é o custo de
processamento do fluxo de eventos sendo monitorados e analisados por um IDS.
As variáveis do ambiente podem ser categorizadas em três diferentes níveis:
•

IDS que utiliza poucos controles para poupar recursos: por exemplo,
executa o controle do “serviço destino”, que pode ser determinado usando
o primeiro pacote de conexão, portanto, consome menos recursos;

•

IDS que utiliza um número moderado de controles durante um evento: por
exemplo, controle do número de bytes transferidos durante uma conexão
FTP (File Transfer Protocol), que precisa analisar a conexão por inteiro,
portanto, consome mais recursos;

•

IDS que utiliza recursos de diversos hosts para diversos eventos
correlacionados.
De acordo com tal, para cada nível de exigência de recursos é designado

um peso de custo. O nível 1 pode ter um fator de custo entre 1 e 5, o nível 2 pode
custar 10 e o nível 3 pode custar 100. Dessa forma, tem-se a matriz de custo
descrita na Tabela 3 que relaciona os fatores de custo com os diferentes níveis das
variáveis.
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Tabela 3: Fatores de custo

Variáveis

Níveis

Fator de custo

A

1

1

B

2

10

C

1

3

D

3

100

E

1

5

Fonte: (WEI et al, 2001)

Após a definição dos fatores de custo, os valores de custo podem ser
calculados quando da execução de uma AR por meio da seguinte fórmula:
N

Custo _ total (e) = ∑ (CustoC + CustoOpera cional (e)) (5)
i =1

Sendo que o Custo_total (e) é o custo total, N é o número do evento e
CustoC é o custo conseqüente do prognóstico para um evento de intrusão e, pelo
IDS, que é determinado pelo custo de danos e custo de resposta.
Baseando-se nos fatores de custo, o custo total pode ser calculado para 5
tipos diferentes de prognósticos, a saber:
•

VN (Verdadeiro negativo) – custo por não se detectar um ataque – o ataque
terá sucesso e irá danificar o ativo, portanto, definido como custo por danos;

•

VP (verdadeiro positivo) – custo pela detecção correta de um ataque e
resposta a este ataque – deve-se avaliar se o ativo merece ou não uma
resposta para o ataque. Na hipótese de não haver resposta, os custos por
danos devem ser contabilizados. Há de se considerar que em situações de
tempo real há o custo do progresso do ataque enquanto a resposta não faz
efeito. Isto é dado pela fórmula “Progresso x Custo por danos”, onde
progresso é o percentual do progresso do ataque;

•

FP (falso positivo) – custo pela detecção errônea de um incidente que não
ocorreu. Se o custo da resposta é menor que o custo por danos, ações serão
executadas e a perda total é igual ao custo de resposta, que seria
desnecessário, pois o ataque não ocorreu. Se o custo por danos é menor que
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o custo de resposta, o IDS não age, resultando em nenhuma perda ou dano;
•

FN (falso negativo) – situação normal: custo é sempre 0, já que nunca ocorreu
e o IDS corretamente classificou o evento como normal.

•

Má Classificação – o custo ocorre quando um tipo de ataque é classificado
erroneamente. Se o custo de resposta é menor que o custo por danos, uma
ação de resposta será tomada para deter o ataque. Desde que a ação não
seja efetiva para o ataque verdadeiro, algum custo por danos ocorre devido
ao progresso do ataque.
Seguindo essa linha de raciocínio, (WEI et al, 2001) estendeu a equação (5)

para contemplar a análise de diversos hosts. Dessa forma, além de considerar
diversos eventos, a proposta feita em (WEI et al, 2001) analisa também diversos
hosts, conforme mostrado na equação (6).
N

Custo _ total (e) =

H

∑ ∑ Custo _ Danos (i) + Custo _ Re sposta (e) + Custo _ Operaciona l (e))
(

i =1

(6)

j =1

Sendo que H é o número de hosts atacados.
A equação (6) pode ser analisada no contexto de um IDS pelo modelo
representado na Figura 6.

Figura 6: Fluxo de dados no modelo ACB
Fonte: Adaptado de (WEI et al, 2001)

De acordo com o modelo da Figura 6, o Servidor de Mensagens coleta
dados de outras ferramentas do ambiente e utiliza o Controlador de Mensagens que
verifica a intrusão e as mensagens de logs. Se uma intrusão ocorrer, o Controlador
de Mensagens irá comunicar a intrusão, estado, ativo atacado e outras informações
importantes para o componente ACB. O componente ACB analisa as informações e
faz o cálculo do custo, comparando-o com alternativas. Então, envia-se de volta o
resultado da análise ao Servidor de Mensagens e Controlador de Mensagens. Se o
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custo para responder à intrusão é maior que o benefício, o Controlador de
Mensagens atribui um rótulo à informação recebida, mas não encaminha para o
Servidor de Alertas. Caso contrário, a informação é enviada para o Servidor de
Alertas e Servidor de Respostas. A mensagem é exibida na tela de alerta. O
Servidor de Respostas toma as devidas ações baseado nas sugestões da ACB para
deter a intrusão.
Apesar de (WEI et al, 2001) considerar estudos probabilísticos para a
geração do EPA e da AR/GR para concepção do modelo de ACB, não existe
nenhuma extensão ao estudo de tendências futuras.
2.3.3 Modelo ROSI - Government Chief Information Office (GCIO, 2004)
A metodologia adotada por (GCIO, 2004) corresponde à análise de
abordagens que são usadas para a definição de métricas de custo-benefício em SI
(GCIO, 2004). Desta metodologia surge a proposta de uma ferramenta híbrida, que
combina a EPA com o modelo de AR padronizado pelo governo australiano (AS/NZS
4360, 2004).
Nesta proposta é utilizada a análise estatística de Monte Carlo3 para a
determinação das variações dos resultados de custo-benefício dos controles de SI
ao longo do tempo. Segundo (GCIO, 2004), os incidentes de segurança variam
randomicamente em sua taxa de ocorrência e em sua severidade (GCIO, 2004).
Adicionalmente ao uso da análise estatística, (GCIO, 2004) também propõe um
padrão de transformação de resultados qualitativos da probabilidade de ocorrência e
severidade em estimativas quantitativas de EPA, quando se considera a
implementação de controles de segurança
A Figura 7 apresenta as fases de (GCIO, 2004):


Fase 1 – Determinação dos critérios de probabilidade de ocorrência
de incidentes;



Fase 2 – Determinação dos critérios de severidade de custo/impacto
dos incidentes;


3

Fase

3

–

Determinação

dos

critérios

de

oportunidade

–

Método de simulação que gera randomicamente valores para variáveis por meio de iterações para simular um
modelo. Este método recebeu este nome em homenagem a cidade de Monte Carlo, Mônaco, famosa por jogos de
comportamento randômico (cassinos).
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custo/impacto dos incidentes;


Fase 4 – Avaliação das ameaças – cálculo do ROSI a partir dos
custos dos controles;



Fase 5 – Análise dos resultados do ROSI



Fase 6 – Acionamento da ferramenta de geração de relatórios
gráficos e histogramas para estimativa do ROSI (modelo de Monte
Carlo).

Determinação dos
critérios de
PROBABILIDADE de
ocorrência de Incidentes

Avaliação das Ameaças cálculo do ROSI a partir
dos custos dos controles,

Determinação dos
Critérios de SEVERIDADE
de custo/impacto dos
incidentes

Determinação dos
Critérios de
OPORTUNIDADE - custo/
impacto dos incidentes

Análise dos resultados do
ROSI

Acionamento da
ferramenta de geração de
relatórios gráficos e
histogramas para
estimativa do ROSI
(modelo Monte Carlo)

Figura 7: Etapas do modelo ROSI
Fonte: Adaptado de (GCIO, 2004)

Conclusivamente, a proposta do (GCIO, 2004) tem como limitações o
número reduzido de iterações permitidos pelo protótipo da ferramenta que utiliza o
modelo de Monte Carlo. Conforme o (GCIO, 2004) outras limitações são:
•

Dificuldade de se separar os efeitos dos controles implementados;

•

Fontes randômicas restritas;

•

Dificuldade de se prever como os controles de SI vão afetar a
severidade;

•

Os incidentes de SI não são necessariamente independentes;

•

Difícil de implementar em sistemas de tempo real.

Apesar do (GCIO, 2004) considerar: 1) a AR e GR como fases essenciais
para concepção do modelo de ROSI; 2) o uso do modelo randômico de ocorrências,
Monte Carlo, como uma extensão para se estimar a ocorrência de incidentes; 3) a
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probabilidade de ocorrência anual; o valor da probabilidade da ocorrência anual é
apenas inserido na ferramenta, sem a descrição do método do cálculo. Portanto, o
(GCIO, 2004) não aplica, nem descreve modelos de análise de tendências ou
previsão de incidentes. Maiores detalhes quanto às fases do modelo de ROSI
proposto pelo GCIO podem ser encontrados no Apêndice G.
2.3.4 Modelo ROSI - (SONNENREICH et al, 2006)
A proposta de (SONNENREICH et al, 2006) para determinação do ROSI é
fortemente sustentada pelas premissas básicas do ROI: “Quais dessas opções
representam melhor o valor do dinheiro para a unidade organizacional?”. Há de se
entender que o termo (...) “opções” (...) se refere aos diferentes controles de SI que
possam ser adotados, ou a hipótese de não se empregar nenhum controle de SI, e
as suas conseqüências: manutenção da produtividade da unidade organizacional,
sem perdas.
Assim sendo, pela produtividade é que se obtêm as medidas de comparação
entre custo e benefício do controle de SI. Controles cujo custo supera o valor
intrínseco da produtividade são controles caros e dispendiosos (SONNENREICH et
al, 2006), pois a mitigação do risco pelo controle custa mais que o ativo que se visa
a proteção.
A equação matemática proposta por (SONNENREICH et al, 2006) para o
cálculo do ROSI é:
(7)
Na equação (7) se tem:
•

O retorno esperado é o resultado da produtividade de uma atividade
finalizada dentro do tempo planejado. A produtividade pode ser
medida em termos financeiros, p. ex, tendo-se cada unidade
operacional multiplicada pelo tempo de operação em um mês.
Todavia, o valor da produtividade é estimado em etapa anterior ao
ROSI. Normalmente, a produtividade é auferida pela análise de
riscos, ou pelo departamento financeiro, ou pela engenharia, etc.;

•

O custo do investimento é o valor efetivo do controle de SI.

O ROSI calculado da equação (7) é obtido em percentual. Há de se observar
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que a adoção de múltiplos controles de SI sugeridos por uma AR anterior devem ser
medidos em conjunto ao se equacionar o ROSI.
Considere-se como exemplo hipotético um ambiente de produção no qual
tenha havido uma prévia análise de riscos (AR) fornecendo dados conforme a
Tabela 4. É importante ressaltar que os dados da Tabela 4 são normalmente obtidos
por entrevistas, questionários e outras técnicas de AR (vide capítulo 2).
A coluna TEMPO / CICLOS DE PRODUÇÃO representa um dado ciclo no
total do conjunto de ciclos de produção estudado. Para cada ciclo de produção,
neste exemplo, há um custo individual, pois, de acordo com a AR realizada
previamente, diferentes variáveis de custo (energia elétrica, tempo de setup,
insumos) incidem em cada ciclo. Da mesma forma que cada ciclo possui um custo
produtivo diferenciado, cada ciclo também tem um custo de interrupção distinto
Conforme os resultados da AR, estima-se que a maior incidência de
interrupções estejam nos ciclos 1, 3, 7 e 10. Pela AR (análise de histórico de
incidentes, EPA, análise de tendências, etc.) se projetou que a tendência e maior
probabilidade de incidentes futuros venham a ocorrer nos ciclos 1, 3, 7 e 10. Pela AR
também foi possível determinar o tempo total de interrupção nos ciclos em questão,
assim o custo por interrupção por ciclo de produção.
Então, tem-se o custo da produção planejada para cada ciclo, totalizando
$12.449,86. Com a AR, além do custo planejado de produção, tem-se também o
tempo de interrupção, quando a interrupção poderá ocorrer e o custo total da
interrupção, totalizando $ 7.555,18, conforme exemplo dado pela Tabela 4.
Tabela 4: Custo da interrupção da produção planejada
tempo / ciclos
de produção
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

produção ($)
1.000,00
1.020,00
1.050,60
1.092,62
1.147,26
1.216,09
1.301,22
1.405,31
1.531,79
1.684,97
$ 12.449,86

controle SI
($)
100,00
150,00

300,00

custo interrupção $ / h

total interrupção - 3h

500,00
510,00
525,30
546,31
573,63
608,05
650,61
702,66
765,90
842,49

50,00
$ 600,00
Fonte: Elaborado pelo Autor (2009)

1.500,00
1.575,90

1.951,83

$

2.527,46
7.555,18
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O gráfico da Figura 8 representa os dados da Tabela 4, no período t=1 a
t=10.

Valor

ROSI - Produção Planejada x Controles SI x Tempo
2.000,00
1.800,00
1.600,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
-

controle SI ($)
produção ($)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tempo

Figura 8: ROSI – produção planejada X Controles SI x tempo
Fonte: Elaborado pelo Autor

Em t = 1, controles SI = $ 100,00, em t = 3, controles SI = $ 150,00, em t = 7,
controles SI = 300, em t = 10, controles SI = $ 50,00. Portanto, para os 10 ciclos de
produção, cujo custo projetado é $ 12.449,86, há um acréscimo de custo de SI de
um montante de $ 600,00.
Considere-se, hipoteticamente, que a AR determinou a produtividade
ininterrupta planejada seja 65% superior ao custo de produção. Portanto, após t =
10, o custo da produtividade será igual a $12.449,86, as interrupções podem custar
$7.555,18 e a produção ininterrupta será igual a $20.542,28. Assim, aplicando-se a
equação (7) sugerida por (SONNENREICH et al, 2006), tem-se 3 situações:
•

Ambiente perfeito (o menos provável, conforme a AR realizada, onde
não acontecem incidentes nem são necessários controles de SI):
ROSI = 65%, ou $ 13.352,48, conforme projetado e demonstrado na
equação (8);

$

.

,
$

–$
.

•

.

,

0,65

,

65%

(8)

Não adoção de controles de SI: ROI = 2,69%, conforme demonstrado
pela equação (9):

$

.

,
$

–$
.

.
,

,

$ .

$ .

,

,

0,0269

2,69%

(9)
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•

Adoção dos controles de SI, que significam um custo, mas impedem a
interrupção da produtividade = ROSI = 57,41%.

$
$

.

,
.

–$
,

,
$

0,5741

57,41%

(10)

Apesar da simplicidade e praticidade dada por esta equação, um ambiente
organizacional dinâmico pode merecer atenção extra, principalmente ao se efetuar
retro alimentação na GR ou AR e pelo fato da AR tradicional não contemplar a
análise de tendências. Nestas condições, quando o prévio planejamento é diferente
do ambiente dinâmico, a equação pode se tornar superficial e subestimar o prejuízo
ou superestimar o retorno.
2.3.5 Modelo ROSI - (O’NEIL, 2007)
Assim como os modelos de ROSI apresentados anteriormente, este se
baseia na diretriz que o ROI é alcançado pela economia quando se evitam custos de
impactos e/ou reconstituição de ambientes organizacionais, pelo valor agregado na
segurança (O’NEIL, 2007). Assim, tem-se a fórmula:
(11)
Onde a economia é a evitação dos custos resultantes da dos esforços de
resistência, reconhecimento e reconstrução. Onde os custos são computados a
partir dos incidentes: impacto crítico na infra-estrutura do ambiente, custo da perda
de oportunidade e/ou produtividade e custos com limpeza (organização do
ambiente).
Alguns pontos que esta metodologia procura analisar são:
•

Haverá ROSI quando se tem poucos incidentes?

•

Quando há um número grande de ataques, quais os fatores mínimos
necessários para a recuperação do investimento?

•

Na hipótese de um ambiente organizacional com várias unidades e
subunidades de negócio, além da interconexão com outras unidades
organizacionais (terceiros), há um esquema justo e eficiente para
compartilhar custos de segurança dentro de uma unidade de
negócios, ou várias unidades?

(O’NEIL, 2007), considera três métodos para se obter o ROSI, dada a
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complexidade do ambiente, que devem ser aplicados anteriormente à equação (11).
Nessas três formas de se obter o ROSI, passos distintos devem ser dados para se
calcular redução de custos com impactos, conforme Tabela 5:
Tabela 5: Metodologias ROSI A, ROSI B e ROSI C

ROSI A

ROSI B

ROSI C

–
çã

çã

çã

çã
çã

í

ç
çã

Fonte: Adaptado de (O’NEIL, 2007)

(O’NEIL, 2007), sugere que as três metodologias sejam aplicadas
simultaneamente no ambiente a ser investigado, para que se obtenha um resultado
mais consistente, ou pelo menos uma simulação para se visualizar os padrões do
ROSI.
Para as seis equações acima, as variáveis que relacionam os incidentes,
preparação, limpeza (organização do ambiente), perda de oportunidade e
impacto crítico na infra-estrutura devem ser definidas. Portanto, o modelo de
ROSI sugerido por (O’NEIL, 2007) segue um padrão linear, com simplicidade de
aplicação. Porém, os levantamentos dos dados para compor as variáveis acima
citadas podem representar uma dificuldade na execução dos cálculos. A Figura 9
apresenta a linearidade do modelo sugerido por (GCIO, 2004).
A proposta de (O’NEIL, 2007) apenas sugere uma estimativa de eventos /
incidentes futuros, sem entrar no mérito de modelos matemáticos de cálculo de
tendências futuras para a determinação do ROSI. A proposta de (O’NEIL, 2007) não
contempla a AR nem GR
Maiores detalhes quanto às fases do modelo de ROSI proposto pelo
(O’NEIL, 2007) podem ser encontrados no Apêndice G.
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Figura 9: ROSI – Modelo sugerido por (O’NEIL, 2007)
Fonte: Elaborado pelo Autor (2009)

2.3.6 Abordagem contrária ao ROSI (HEISER, 2002)
De acordo com (HEISER, 2002), a premissa em que se baseia o ROSI é
falha, pois a tecnologia da informação é muito complexa e, na maior parte do tempo,
impugna a quantificação. Ainda segundo (HEISER, 2002): “Como se pode prever a
efetividade estatística de determinados controles de segurança quando não se sabe
ao certo quantos incidentes de segurança existem no momento?”.
Segundo os seus estudos, a premissa que sustenta o ROSI, apesar de
inválida, é que o gasto em segurança aumenta a produtividade. Mas Firewalls não
aumentam a banda de uma rede; VPNs (virtual private networks) não aumentam a
banda de rede, mudança de senha a cada sessenta dias não faz usuários finais
mais eficientes. Segurança é despesa adicional, como os dispositivos contra
incêndio e ar condicionado da sala de servidores. Portanto, é um mal necessário.
As economias com gastos em SI são relativamente diretas. Ninguém
gastaria α em SI sem a ter uma clara perspectiva de reduções em perdas maiores

53

que α. No entanto, isto não faz do gasto um investimento.
No que se refere ao ROSI, o dilema das empresas é onde está a prova
quantificável de que o gasto da quantia X irá prevenir a perda da quantia Y em
razão de brechas na segurança. A ACB ajuda apenas na parte de homologação
dos controles de segurança. Demonstrar de forma quantificável a eficiência do
controle apenas com monitoramento e controle do ambiente onde o controle está
instalado.
Para muitas empresas, o benefício dos investimentos em segurança muitas
vezes se resume ao chamado retorno “soft” – como uma melhora na imagem da
marca por se evitar a publicidade negativa associada porá invasão hackers – e
outros similares. Talvez não seja surpresa que, na ausência de números concretos,
os defensores de aumentos dos gastos em segurança algumas vezes recorram ao
medo, incerteza e dúvidas para sustentar seu ponto.
Geralmente, segurança é colocada como fator alavancador para aplicações
de e-commerce (comércio eletrônico). No entanto a segurança não aumenta a
produtividade do comércio eletrônico. Mecanismos de segurança são parte das
implementações de comércio eletrônico por requisitos mandatórios: usuários
reconhecem a necessidade de segurança quando seus dados particulares e dinheiro
estão sendo transportados pela Internet.
Mesmo quando o ROSI é visto como um modelo adequado para se justificar
as despesas com SI, não se tem muitos dados para calculá-lo. Podem-se ter
condições de quantificar o custo de restauração após um incidente, mas não se
podem quantificar quais os incidentes de segurança acontecerão no futuro. Pode-se
fazer um estudo do ROSI se baseando apenas em estimativas ou previsões sobre
os incidentes de segurança. Ainda segundo (HEISER, 2002), novos modelos de
ROSI podem trazer vários benefícios para despesas específicas em SI. Mas, mesmo
que isto venha acontecer, não se altera o fato que segurança é uma despesa extra.
Uma despesa extraordinária significa sempre ter que justificar sua existência, e, às
vezes, não ter como fazê-lo.
Descrições não muito precisas de necessidades para tomada de decisão,
bem como reivindicações pouco sofisticadas e sem suporte para justificar um
aumento do orçamento anual não colocam a diretoria propensa aos projetos de
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segurança. É muito mais interessante apresentar as necessidades de segurança por
táticas de defesa, e não de retorno de investimento de segurança.
2.3.7 Modelo ROSI – MIT e Universidade de Stanford (SYMANTEC, 2007)
Esse modelo foi elaborado pela combinação de dados dos setores público e
privado, para o desenvolvimento de certas aplicações. A Figura 46 mostra um fluxo
que apresenta sumariamente o resultado das pesquisas deste grupo.
De acordo com a Figura 10, aplicam-se controles e mecanismos de
segurança em três etapas seqüenciais e dependentes na fabricação de três
produtos diferentes – A, B e C. Estes controles e mecanismos foram sugeridos a
partir de uma AR previamente realizada. No experimento do grupo, quando a
aplicação dos controles ocorre na fase de planejamento (produto A), há um ROSI
equivalente a 21% do capital investido. É importante observar que, nesta
abordagem, o ROSI significa a economia que se faz evitando incidentes. Portanto,
no produto A cujo ROSI é 21% significa poupar 21% do capital investido, pois não
acontecerão gastos com correções e controles de segurança, ou gastos com
impactos.
Pode-se perceber na Figura 10 que gradativamente o ROSI é depreciado na
fase seguinte, ou seja, a fase de testes. Nos experimentos, o ROSI dos controles de
SI na fase de testes representa 12% do capital investido. Contudo, os recursos que
devem ser destinados às correções geram um custo de 24 mil dólares, nos
experimentos em específico.
Finalmente, na fase final (vide Figura 10), o ROSI se transforma em perdas.
A implementação de mecanismos e controles de SI equivalem ao montante de $ 160
mil. Isto significa que não há economia (ROSI) e adicionalmente houve um custo de
correção de $ 160 mil..
Nas fontes pesquisadas não foram apresentados maiores detalhes quanto
aos cálculos, estimativas de controles de SI aplicados. Nas fontes pesquisadas é
possível perceber pouca ou nenhuma preocupação com a tendência de ocorrência
de incidentes futuros.
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ROSI = 21%
Do capital investido
A

PLANEJAMENTO

TESTES

PRODUTO FINAL

ROSI = 12%
Do capital investido
B

PLANEJAMENTO

TESTES

PRODUTO FINAL

Correção = $ 24mil

C

PLANEJAMENTO

TESTES

PRODUTO FINAL
Correção = $ 160 mil

Figura 10: ROSI – Comparativo da evolução dos custos de controle de SI em fases distintas de
projetos
Fonte: Elaborado pelo Autor (2009)

2.4 Conclusão
Nesta seção são apresentadas as conclusões quanto aos padrões e normas
de GR e as conclusões relacionadas aos modelos de ROSI.
Nas considerações quanto às nomenclaturas, o modelo de GR do
FISMA/NIST sugerido para as agências americanas (Figura 4 e Figura 5) se
enquadra como um modelo integrado de gestão de SI e de GR respectivamente. A
proposição do FISMA para o seu modelo de gestão de SI tem a vantagem de
apresentar detalhadamente toda integração entre as diversas etapas de GR/AR,
inclusive a retro alimentação necessária para a efetividade dos controles de SI.
Quanto

à

especificação

(NIST

SP800-30,

2002),

percebe-se

a

falta

da

caracterização de etapas intermediárias para GR em ambientes organizacionais,
cujo risco evolui rapidamente, pois a retroalimentação é limitada.
Quanto à padronização dos processos e metodologias de AR e GR,
percebe-se que institutos como ISO, PMI, NIST e GCIO têm tal preocupação,
gerando bases conhecimento. Esta base de conhecimento pode facilitar e ampliar
pesquisas para desenvolvimento de novas metodologias de AR e GR para
ambientes de SI (Firewall, IDS, protocolos de gerenciamento de rede, entre outros).
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Apesar destes diversos institutos que tratam do assunto de AR e GR, há
uma taxonomia fragmentada. A centralização, ou designação de forças tarefas (ou
comitês gestores) pode evitar que haja tantos fragmentos de modelos espalhados
pelo mundo, principalmente quanto a esforços de pesquisas em paralelo a estes
institutos de padronização. Adotando-se uma taxonomia única para os termos de AR
e GR, pode-se facilitar a evolução das metodologias e, conseqüentemente, a adoção
delas nas unidades organizacionais.
Quanto à simbiose com retro alimentação entre os modelos de GR, AR e
ACB, diversas vantagens podem ser notadas se comparar à adoção de cada técnica
em separado. Mas existe uma consideração importante: a realização do
investimento em SI para uma unidade de negócio pode ser mais bem projetada para
os cenários atual e futuro quando se adota um componente adicional a GR, AR e
ACB, o qual pode vir com a utilização de uma análise de ROSI e análise de
tendências futuras em ambientes de SI. A análise de ROSI pode ser uma forma de
se obter maior efetividade quanto ao emprego de controles e mecanismos de SI,
aplicados somente quando se fizer necessário (Just in Time) (WEI et al, 2001).
Por último coloca-se que, em todas as metodologias descritas na seção 2,
há ausência de uma fase ou etapas que descrevam a finalização/transposição do
ambiente de GR
Neste capítulo também foram exibidos alguns trabalhos que discutem o
ROSI, cada um com uma abordagem diferenciada. Conclui-se que, apesar de
(HEISER, 2002), há um senso comum de duas vertentes para o ROSI: 1) Economia
gerada por se evitar incidentes; 2) Análise de custo / benefício;
Conclui-se também que a análise de tendências e previsões de cenários de
SI pode gerar maiores subsídios e resultados mais significantes para a análise do
ROSI, apesar de superficialmente abordada em (GCIO, 2004) e (O’NEIL, 2007),
Ambos, (GCIO, 2004) e (O’NEIL, 2007) apenas discutem sobre cenários aleatórios
futuros para SI, sem entrar no mérito da tendência de futura de eventos e da
flutuação de ocorrência de eventos (análise de tendências e previsão).
No próximo capitulo serão descritos modelos e funções matemáticas para a
análise de tendências e previsões.
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3

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS E PREVISÕES
Métodos de análise de tendências e previsões são usados em diversas

ciências, como a sismologia, meteorologia, vulcanologia, economia, dentre outras.
Similarmente aos outros campos e áreas do conhecimento, análise de tendências e
previsões pode ser útil para SI, fornecendo maior base para tomada de decisões
bem como a determinação do momento de reforçar controles de segurança. A seguir
são citados sucintamente alguns estudos de análise gráfica, análise de tendências e
previsões usados em outras áreas e também em SI.
3.1 Análise Gráfica e o Estudo de Tendências e Previsões
A Análise Gráfica é utilizada, na economia, por exemplo: investidores
profissionais ou amadores fazem o estudo de ações individuais e do mercado de
renda variável (também conhecido como mercado de risco), com base na Oferta e
Procura de ativos (ações). Na economia, a análise gráfica para o estudo de
tendências é baseada na idéia de que os preços dos ativos se movem de acordo
com padrões repetitivos e identificáveis.
Para a economia, a análise gráfica pode registrar em gráficos as atividades
de preços e volumes, que deduzem de sua história gráfica as prováveis tendências e
previsões. Na bolsa de valores, a análise gráfica foi fundamentada com a Teoria de
Dow (MARKOWITZ, 1991), (ELLIOT, 1982), (FROST e PRECHTER, 2002)
(MANDELBROT e HUDSON, 2006), que diz que os preços dos ativos refletem a
reação do mercado em relação a todas as informações relevantes. Ou seja, o preço
desconta tudo, tem tendência e os padrões se repetem. Algumas das técnicas de
previsão e análise de tendências usados na economia são baseadas no uso de
médias móveis e modelos derivados da sequência de Fibonacci (FROST e
PRECHTER, 2002).
Para meteorologia, a análise gráfica auxilia a previsão dos fenômenos
atmosféricos que ocorrerão em um período futuro de até 15 dias (LORENZ, 2005),
(LAJARA et al, 2007), já que a análise gráfica permite agrupar e resumir as
informações de diversas variáveis climáticas (umidade relativa do ar, pressão
atmosférica, temperatura, componentes de velocidade do vento, temperatura dos
oceanos, etc.) em gráficos, de maneira a processar, simular e exibir tais previsões e
tendências. Além da previsão do tempo em curto prazo, a meteorologia faz o estudo
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da tendência das flutuações climáticas, em geral referida simplesmente como
tendência climática. Nesse caso, a tendência procura estabelecer as condições das
flutuações climáticas do próximo ano ou da próxima estação, se a temperatura,
umidade do solo, precipitação, etc., estará acima, abaixo ou próxima do valor
esperado. Assim, a previsão do tempo é definida para diferentes escalas temporais,
pelo uso de diversas funções e modelos matemáticos (médias móveis, por exemplo)
e físicos (teoria do caos, por exemplo) (LORENZ, 2005), (LAJARA et al, 2007).
Para a geologia (sismologia e vulcanologia), a análise gráfica também é
empregada em conjunto com a análise de tendências para gerar previsões (BLEIER
e FRIEDEMANN, 2008). Na sismologia, a análise gráfica os dados capturados por
sensores (emissões eletromagnéticas de rochas), resumindo-os e traçando as
curvas de tendências para previsões de atividade sísmicas, por meio de funções
matemáticas (médias móveis, por exemplo) (BLEIER e FRIEDEMANN, 2008).
De forma análoga às outras ciências, em SI também são adotadas técnicas
de análise de tendências e previsões. Para SI, em geral, as abordagens para análise
de

tendências

e

previsões

são

baseadas

em

processos

estocásticos

(ALAMPALAYAM e KUMAR, 2004), os quais são geralmente empregados em
conjunto com a análise gráfica. A referência (YIN et al, 2009) estudou o
comportamento de sistemas computacionais (chamadas de sistema e processos) em
ambientes de detecção de intrusão, analisando a aplicação das cadeias de Markov
em uma base de dados contendo histórico de eventos para antecipar possíveis
tendências. De maneira similar, (CHENG, 2007) estudou ambientes de detecção de
intrusão empregando as cadeias de Markov, assim como técnicas de análise de
perfil para atividades normais, combinadas com algoritmos de balanceamento de
carga. Então, (CHENG, 2007) propôs um modelo de previsão e análise de
tendências usando cadeias de Markov de primeira ordem, concluindo sobre o
elevado grau de acerto de tal técnica. No entanto, de acordo com (HASLUM et al,
2008), o uso dos modelos de Markov de primeira ordem podem não produzir bons
resultados de previsibilidade em ambientes de detecção, sendo necessário,
portanto, modelos de maior ordem.
Outros estudos e propostas de técnicas de análise de tendências e
previsões usadas para sistemas de detecção de intrusão (IDS) são:
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•

(YE et al, 2003) e (WONG et al 2006) aplicaram técnicas de análise de
tendências e previsões - juntamente com análise gráfica - como árvores de
decisão, testes de Hotelling’s T², chi-square multivariado, cadeias de Markov e
medias móveis exponenciais ponderadas. Conclusivamente, o uso dessas
técnicas apresenta que um a sequência de eventos é necessária para a análise
de tendências e previsões, já que um único evento em um dado momento não é
suficiente; a ordenação fornece melhorias na detecção de intrusão e
determinação de tendências, mas é computacionalmente intensiva.

•

(CISAR e CISAR, 2007) investigaram o uso da análise gráfica juntamente com
Médias Móveis Exponenciais Ponderadas (MMEP) para determinação de
thresholds na detecção de intrusão e tráfego de rede de computadores. O
emprego de thresholds pode resumir a análise de grande quantidade de dados
no tráfego de rede (Viinikka et al 2006), (Ishida et al 2005).

•

(ALAMPALAYAM e KUMAR 2004) adotou um modelo de classificação e árvores
de regressão para mineração de dados para análise de tendências e previsões.
Esta abordagem consiste na identificação de indicadores críticos (parâmetros de
sistema) pela análise de perfil de atividades normais, fornecendo subsídios para
análise de tendências e previsão de possíveis desvios do comportamento normal
do sistema.

•

Mineração de dados com redes neurais e análise gráfica foi usada por
(RAMASUBRAMANIAN e KAMNAN, 2004), (SINDHU et al 2006), de forma a
fornecer

previsões

sobre

intrusões

em

tráfego

de

rede.

As

técnicas

Backpropagation e Quickpropagation foram examinadas em ambos os estudos,
apesar das dificuldades de análise de perfis de novos usuários ou sistemas. De
acordo com (RAMASUBRAMANIAN e KAMNAN, 2004), modelos estatísticos
como exponenciações simples, regressões Bayesianas, entre outros, não são
eficientes para previsão em IDS, já que essas técnicas são lineares enquanto as
intrusões em sistemas computacionais são um problema não linear.
•

(JEMILLI et al, 2006) projetou e investigou o uma arquitetura de sistema de
detecção de intrusão distribuída (DIDS) em duas camadas, na qual a primeira era
responsável pela detecção de intrusões pelo uso de redes Bayesianas, enquanto
a segunda realizava as previsões e análise de tendências. As previsões são
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baseadas em condições probabilísticas, mas no estudo de (JEMILLI et al, 2006)
não se citam quais condições probabilísticas foram usadas;
•

(LEU et al, 2005) propôs um esquema abrangente para IDS, com detecção
colaborativa, rastreamento pelas unidades de gerenciamento de redes vizinhas.
A idéia deste estudo está baseada em análise de pacotes, classificação e
filtragem. A técnica de previsão usada por (LEU et al, 2005) utiliza também
colaboração entre as unidades de gerenciamento de rede, comportando-se como
sensores de alerta precoce para previsão e análise de tendências;

•

(CHUNG et al 2006) sugeriu uma arquitetura de previsão e análise de tendências
e previsão baseada em modelos de previsão meteorológicas. Diversos agentes
(sensores) são usados nessa arquitetura para coletar informações de perfis dos
ativos, transmitindo tais informações para o sistema de previsão. O elemento de
análise de tendências e previsões faz uso de modelos lineares dinâmicos
(modelo estocástico) para processar a informação, baseando-se principalmente
em propagação de danos e rotas de intrusão;

•

(HASLUM et al, 2008) faz uso de DIDS para criar um sistema distribuído de
detecção e prevenção (DIPPS), o qual utiliza diversos sensores ao longo da rede
de computadores, empregando apenas modelos markovianos ocultos para gerar
a análise de tendências e previsões. A inovação em (HASLUM et al, 2008) está
na avaliação de riscos dos ativos, os quais são estimados por controladores
usando lógica Fuzzy. A avaliação de riscos se dá por meio de análise gráfica.
Embora existam diversas abordagens para análise de tendências e

previsões de eventos em SI, nota-se que: 1) as abordagens utilizam somente uma
técnica de análise de tendências e previsões, contrariando as colocações de
(ARMSTRONG, 2002), (BERNSTEIN, 1996), que recomendam o uso de ao menos
cinco técnicas de análise de tendências e previsões em paralelo, para se obter um
resultado com maior alinhamento à realidade; 2) Até onde se estende o
conhecimento do autor, a técnica de análise de tendências com a sequência de
Fibonacci só foi estudada em (PONTES et al, 2009a) e (PONTES e GUELFI, 2009b).
Neste trabalho, portanto, para a análise de tendências e previsões serão
adotadas médias móveis (médias móveis simples, médias móveis ponderadas,
médias móveis exponenciais, médias móveis ponderadas exponenciais) e a
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sequência Fibonacci, de forma a seguir as recomendações de (ARMSTRONG, 2002)
e (BERNSTEIN, 1996) com o uso de pelo menos cinco técnicas de análise de
tendências e previsões para obtenção de resultados mais próximos à realidade.
Nas próximas seções são descritas as funções para o cálculo das médias
móveis e o modelo de análise de tendências e previsões baseado na sequência de
Fibonacci.
3.2 Médias móveis
Como o próprio nome diz e de acordo com (ROBERTS, 1959),
(NIST/SEMATECH, 2009), médias móveis são as médias de dados históricos em
certo período, exibidas em gráficos – “Inerente à coleção de dados, levada com o
passar do tempo com alguma forma de variação randômica”. As médias móveis são
uma maneira de se exibir curvas de tendência.
Baseado nos valores médios de determinadas variáveis, durante um número
específico de períodos anteriores, os estudos de tendências que usam médias
móveis projetam valores para o futuro para se analisar as previsões. Uma média
móvel, quando aplicada a uma série histórica, fornece resultados de tendência que
normalmente seriam mascarados por médias simples. Cada valor de previsão pode
ser obtido pela seguinte função (12) (NIST/SEMATECH, 2009):

F( t +1)

1
=
N

N

∑A
i =1

t −i +1

Médias móveis podem ser simples (MMS), como em

(12)
(12), ponderadas,

simples exponenciais e ponderadas exponenciais (MME). As médias móveis ainda
podem ser centrais: em alguns casos é vantajoso utilizar tanto dados “passados” da
série histórica, quanto dados “futuros”. Os dados futuros, neste caso, não são
predições, mas são dados meramente obtidos depois do momento que a média é
computada.
Mesmo que as médias móveis ainda não sejam usadas nos cálculos de
estimativa do ROSI, elas podem dar suporte para modelos de provisão, por causa da
característica matemática e estatística de definição de tendências.
A MME foi primeiramente introduzida por (ROBERTS, 1959). A EWMA aplica
fatores de peso que decrescem exponencialmente, dando muito mais importância às
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observações recentes, enquanto não se descarta totalmente as observações mais
antigas. A equação é como segue (NIST/SEMATECH, 2009):
1

α

para t=1, 2, …, n

(13)

Onde:
•

MME é a média dos dados históricos;

•

Yt é a observação ao tempo t;

•

n é o número de observações a serem monitoradas, incluindo-se MME;

•

0 <α< 1 é a constante que determina o tamanho da memória da MME.
O parâmetro α determina a taxa do peso de dados antigos dentro do cálculo

da MME. Portanto, valores maiores para α dão maior peso aos dados recentes e
menor peso aos dados mais antigos, enquanto um valor pequeno para α denota um
maior peso para os dados mais antigos.
Uma MMS é a média sem pesos dos n últimos dados. Por exemplo, uma
MMS das últimas 10 horas de eventos intrusivos do tipo X (DoS, por exemplo) pode
ser inicializada por:
,

,…,

(14)

Então a equação fica (NIST/SEMATECH 2009):
1

,…,

9

(15)

10

Quando se calcula valores sucessivos, um novo valor entra na soma e o
valor mais antigo é retirado, como pode ser observado abaixo:
ú

(16)

3.3 A Seqüência de Fibonacci para a Análise de Tendências e Previsões (ELLIOT,
1982), (FROST e PRECHTER, 2002), (MALDELBROT et al, 2006)
Leonardo Fibonacci (1170-1240), também conhecido como Leonardo de
Pisa, foi o primeiro matemático a se deparar com a esta seqüência numérica, ao
descrever o número de casais em uma população de coelhos depois de n meses.

63

A seqüência se dá da seguinte maneira:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584,
4181, 6765, 10946...
A definição dessa seqüência é a seguinte: Os dois primeiros números são 0
e 1, o número seguinte é a soma dos números anteriores. Assim, 0 + 1 = 1, e a
seqüência fica 0, 1, 1. O próximo número: 1 + 1 = 2; a seqüência 0, 1, 1, 2. O
próximo número: 1 + 2 =3. A seqüência fica 0, 1, 1, 2, 3. Assim sucessivamente.
Conforme mencionado por (Elliot, 1982), a taxa de crescimento dos números
de Fibonacci, que é F(n + 1) /F(n), tende à Proporção áurea4, denominada φ.
O uso dos números de Fibonacci no mercado de ações tem fundamentação
nos trabalhos pioneiros de Ralph Nelson Elliott (ELLIOT, 1982), (FROST e
PRECHTER, 2002) um analista financeiro norte-americano que estudou o
comportamento do índice Dow Jones5, da Bolsa de Valores de Nova Iorque, a partir
da década de 20 do século passado. Tendo presenciado a quebra da bolsa em 1929
e a Grande Depressão que dela se seguiu, Elliott concluiu que as flutuações da
bolsa não eram aleatórias. Ele notou que “O Mercado de ações é uma criação do
homem e, assim, reflete a idiossincrasia da humanidade” (ELLIOT, 1982), (FROST e
PRECHTER, 2002).
Essa afirmação implica num determinismo estrito, em que os estados
anteriores de um objeto são capazes de indicar os estados futuros, como a previsão
da órbita de um cometa baseada em poucas observações, desde que conhecidas
todas as variáveis que circundam este objeto. Na verdade, a afirmação de Elliot está
baseada em um pressuposto da psicologia social, o de que grupos de pessoas têm
comportamentos que se tornam mais previsíveis à medida que aumenta o número
de pessoas envolvidas. Exatamente como na Bolsa de valores (ou num ambiente de
rede de computadores como a Internet).
A idéia básica de Elliot é que as flutuações do mercado de capitais seguem
um padrão de crescimento e decrescimento que pode ser analisado segundo os
números de Fibonacci, uma vez determinada a escala de observação. Sua tese é
4

Proporção áurea ou número de ouro é uma constante real algébrica irracional denotada por e com o valor arredondado a três casas
decimais de 1,618. É um número está envolvido com a natureza do crescimento., pode ser encontrado na proporção em conchas (o
nautilus, por exemplo), seres humanos (o tamanho das falanges, ossos dos dedos, por exemplo).
5
Índice de bolsa de valores dos Estados Unidos publicado pela Dow Jones & Company.

64

que relações entre picos e vales do gráfico da flutuação de bolsa tendem a seguir
razões numéricas aproximadas das razões de dois números consecutivos da
seqüência de Fibonacci. Como o próprio Elliott afirma, sua teoria não é capaz de
prever com precisão as flutuações da Bolsa, mas de diminuir a probabilidade de
riscos. Como exemplo, observe-se o gráfico abaixo da Figura 11:

Figura 11: Fase ascendente e fase corretiva dos eventos, segundo (ELLIOT, 1982)
Fonte: Adaptado de (ELLIOT, 1982)

Segundo Elliot, o padrão típico de flutuação da Bolsa constitui-se em duas
fases distintas, uma ascendente e outra corretiva, cada qual formada por ondas,
momentos de crescimento ou de decrescimento. O percurso que vai do momento
zero até o número 1 é chamado de onda 1; o que vai do número 1 até o número 2 é
chamado de onda 2, e assim por diante.
A primeira fase mostra que o percurso geral do valor dos papéis é de
crescimento, com breves momentos de queda. Na fase otimista podemos notar 5
ondas. A segunda fase, também chamada pessimista, não é numerada, mas
marcada com letras. Do pico até o ponto C, temos 3 ondas. Dessa forma, temos um
total de 8 ondas no ciclo todo. Note que os números 3, 5 e 8 são números de
Fibonacci. Este é um dos ciclos padrões das flutuações.
Na escala do tempo, tem-se a seguinte situação:

Figura 12: Escala do tempo para as ondas x seqüência de Fibonacci
Fonte: Adaptado de (ELLIOT, 1982)

Do momento A, de partida, até o momento B, de pico, temos 5 ondas. Do
momento de pico até o momento final da queda (e início de um novo ciclo), temos 3
ondas. A razão entre os segmentos AB/BC é 5/3, ou seja, 1,666..., próximo da
potência áurea (número de ouro). Fossem as ondas da fase ascendente em número
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de 34, e as da fase descendente em número de 21, a razão seria 34/21, ou seja,
1,619..., um valor ainda mais próximo da potência áurea. A previsão é feita
observando-se as primeiras ondas de um ciclo e determinando-se as ondas
subseqüentes, de acordo com uma tabela de padrões de Fibonacci previamente
determinados.

Figura 13: Razão entre a fase descendente e fase ascendente comparada ao número de ouro
Fonte: Adaptado de (ELLIOT, 1982)

A referência (ELLIOT, 1982), (FROST e PRECHTER, 2002) avança ainda
mais nessas idéias, encontrando relações “de ouro” entre os pontos de pico e os de
vale, como no gráfico 3. Na hipótese de se tomar o valor entre o início do ciclo e o
primeiro pico, e o comparar com o valor entre este pico e o pico máximo, é
encontrado também o número de ouro. O ciclo, naturalmente, pode estar invertido, e
os momentos de pico podem se tornar momentos de vale, e vice-versa.
O

matemático

Benoit

Mandelbrot

(MANDELBROT

et

al,

1997),

(MANDELBROT e HUDSON, 2006), conhecido por ter definido e estudado o que se
chama de fractais, estuda as flutuações da Bolsa segundo suas próprias teorias.
Ainda que também não afirme ser o seu um método preciso de previsão do
comportamento do mercado, (MANDELBROT et al, 1997), (MANDELBROT e
HUDSON, 2006) propõe que o gráfico anual da Bolsa é semelhante ao mensal, e
este ao diário. Essa propriedade, típica dos fractais, é chamada de autosemelhança. Os fractais, aliados aos números de Fibonacci, tornam-se outro método
de análise gráfica que vem sendo estudado.
3.4 Conclusão
Neste capítulo foram introduzidas as técnicas de análise de tendências e
previsões adotadas juntamente com a análise gráfica, usadas em outras ciências.
Também foram citadas, de forma breve, estudos e pesquisas científicas envolvendo
o uso de análise de tendências e previsões em SI. Em seguida, descreveram-se de

66

forma detalhada as funções para cálculo das médias móveis e o modelo de análise
de tendências e previsões baseado na sequência de Fibonacci. Ambos, análise de
tendências com médias móveis e sequência Fibonacci, são adotados neste trabalho.
Da mesma forma que em outras ciências, a análise de tendências e
previsões pode ser útil para a tecnologia da informação. Na segurança da
informação, uma tendência futura indicando uma flutuação crescente de incidentes,
mostrada análise de previsões, pode influenciar decisões relativas à adoção de
controles de segurança (por exemplo, regras em um IDS combinadas com regras em
um Firewall), antes da ocorrência dos incidentes e de acordo com a necessidade ou
capacidade dos sistemas computacionais (WEI et al, 2001), (PONTES et al, 2009a).
No próximo capítulo é exibida a proposta do trabalho, onde os dois eixos
teóricos desta pesquisa (1- extensão dos modelos clássicos de Gestão de Riscos
(GR), com agregação do ROSI; 2- emprego de técnicas de análise de tendências e
previsões para o ROSI) são combinados e apresentados no modelo estendido de
Gestão de Riscos (GR).
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4

PROPOSTA DO TRABALHO – MODELO ESTENDIDO DE GESTÃO DE
RISCOS (GR)
Neste capítulo é exibida a proposta do trabalho, onde se apresenta o modelo

estendido de GR e sua conjuntura com as demais técnicas e ferramentas de GR,
AR, ACB, ROSI e tendências futuras.
4.1 Descrição do Modelo Estendido de Gestão de Riscos (GR)
Conforme apresentado no capítulo 1, o objetivo do trabalho é a proposta de
um modelo estendido de Gestão de Riscos (GR), que, além da abordagem
clássica (onde se podem obter justificativas e o estabelecimento de níveis ou
pontuações de riscos que atendam às necessidades SI), também apresenta uma
extensão ao retorno de investimentos em segurança da informação, com a análise
de histórico de incidentes e o estudo de tendências futuras.
O objetivo do trabalho trata dos problemas dos modelos de GR exibidos no
capítulo 2, a saber: a) os modelos clássicos de GR não possuem fases ou etapas
para o ROSI, portanto há uma deficiência e incompletude para o processo de
tomada de decisão durante a GR; b) os modelos de GR também são incompletos
por não possuírem fase ou etapa para análise de tendências futuras e previsões dos
incidentes de SI; e c) por último, não existe um modelo de ROSI que aborde a
análise de tendências futuras e previsões.
Portanto, é proposto neste trabalho um modelo estendido de GR que é
composto por 5 fases bem definidas com suas etapas internas, conforme
representado pela Figura 14. Além das fases e de suas etapas internas, existe a
atividade contínua de monitoramento dos controles, comunicação e documentação.
Para cada uma das fases do modelo estendido de GR existe a possibilidade de se
remeter à atividade contínua de monitoramento dos controles, comunicação e
documentação.
Ainda é preciso citar a fase de Tratamento do Risco – Abordagem Básica,
que é uma fase intermediária do modelo estendido de GR, condicionada a um ponto
de decisão. Na hipótese do modelo estendido de GR ter sido aplicado a um
ambiente de risco controlado, é provável que esta fase não seja executada. Por
outro lado, em ambientes que o modelo estendido de GR é aplicado pela primeira
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vez, existe uma grande probabilidade de que não existam controles básicos de

MONITORAMENTO DOS CONTROLES,
COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

MONITORAMENTO DOS CONTROLES,
COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

segurança, caractreizando um ambiente de alto risco ou de risco não controlado.

Figura 14: Proposta do Trabalho: Modelo Estendido de GR
Fonte: Elaborado pelo Autor (2009)

Tratar riscos em abordagem básica significa utilizar controles básicos de SI,
conforme recomendações da (ISO/IEC TR 13335, 1999), (ABNT NBR ISO/IEC
27005, 2008), sobre os ativos críticos que estejam com maior nível de risco, ou que
possuam maior valor para a organização.
Quanto à dinâmica do modelo, as etapas ficam aninhadas em fases, o
modelo é cíclico com execução periódica, formado por fases seqüenciais que
definem um ciclo completo. O modelo é suportado por uma atividade contínua
(monitoramento, comunicação e documentação), a qual deve ser executada
independentemente das demais fases do modelo estendido de GR. Existe um ponto
de decisão no modelo (a partir da fase 2), que se refere ao tratamento imediato de
riscos em ativos.
Assim sendo, de acordo com a Figura 14, as fases do modelo estendido de
GR, a fase intermediária e a atividade contínua são:


Fase 1: AR inicial – Planejamento;
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Fase 2: Apreciação dos Riscos;



Fase 3: ROSI;



Fase 4: Tratamento do Risco;



Fase 5: Encerramento;



Fase intermediária: Tratamento do Risco – Abordagem Básica .



Atividade contínua: Monitoramento dos Controles, Comunicação e
Documentação;

Nas próximas subseções serão descritas cada uma das fases do modelo
estendido de GR.
4.2 FASE 1 – AR Inicial – Planejamento
A fase 1 tem como objetivo principal a definição do planejamento da GR, a
delimitação do escopo da GR e a criação do relatório de avaliação de riscos. A fase
1 do modelo estendido de GR é formada inicialmente pela etapa 1.1 denominada de
“Definição do escopo”. Nesta etapa deve ser feita a elaboração das seguintes
atividades:


Plano de gestão;



Definição do escopo do ambiente da GR (descrição detalhada do
contexto e seus limites);



Definição do propósito da GR;



Identificação dos ativos: consiste na designação de valores para os
ativos (onde se pode utilizar tanto o método quantitativo, quanto o
qualitativo, dependendo do ativo avaliado). A determinação de valores
e o grau de dependência entre os ativos devem considerar, também,
o nível de importância destes junto ao negócio da organização.
Normalmente é recomendável que os proprietários do ativo forneçam
estas informações;

A etapa 1.2, “Identificação de Ameaças Potenciais e Vulnerabilidades
Existentes”, conta com a execução das seguintes atividades:
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•

Identificação de ameaças: é a identificação das ameaças e dos
agentes de ameaças que podem explorar vulnerabilidades do
sistema;

•

Estudo de vulnerabilidades: que consiste na identificação e estudo
das fraquezas dos ativos que podem ser exploradas por um agente de
ameaça e causar um dano ao ativo, por conseguinte, à própria
organização;

•

Analisar os controles de segurança que estão implementados ou
pretende-se implantar. Os controles podem ser preventivos, quando
inibem as tentativas de violação de segurança, ou podem visar a
detecção de possíveis ataques. Os controles também podem ser
classificados como técnicos e não técnicos. Os controles técnicos
podem ser incorporados no hardware ou software dos sistemas. Os
controles não técnicos envolvem controles de gerenciamento e
operacionais,

como:

políticas

de

segurança,

procedimentos

operacionais, gestão de pessoal, controles físicos ou ambientais.
A etapa 1.3, “Estimativa de Riscos”, é o cálculo probabilístico da ocorrência
dos incidentes. A ocorrência de incidentes pode ser tanto quantitativa quanto
qualitativa. Portanto, nesta etapa, é definida a probabilidade de uma fonte de
ameaça explorar uma vulnerabilidade específica de um determinado ativo. Níveis
subjetivos qualitativos são definidos para probabilidade: baixa, média, alta.
A etapa 1.4, “Análise de Impacto”, é onde se determinam os possíveis danos
quando uma vulnerabilidade é explorada por uma ameaça. O impacto de um evento
de segurança pode ser descrito em termos de perda ou degradação das
propriedades da informação: integridade, disponibilidade e/ou confidencialidade.
Esta análise pode ser feita de maneira quantitativa ou qualitativa.
A etapa 1.5, “Avaliação de riscos”, é a etapa onde se definem os prováveis
níveis de risco de cada vulnerabilidade, considerando a possibilidade da exploração
por agentes de ameaças, a magnitude do impacto e os controles para mitigar ou
minimizar os riscos
A Fase 1 é derivada da sugestão do modelo (PMBOK, 2008) no que se
refere à etapa 1.1, Definição do escopo, especificamente na questão da elaboração
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do planejamento de condução da GR. A Fase 1 também tem as etapas 1.2, 1.3, 1.4
e 1.5 derivadas das especificações do (FISMA, 2002), (NIST SP800-30, 2001) e
(ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2008). A adoção de uma etapa de planejamento é
positiva para o modelo estendido de GR pelo fato de agregar atividades de gestão
de projetos (definição de papéis e responsabilidades, coordenação de atividades,
definição de cronogramas, entre outros).
De maneira complementar a etapa 1.1, o uso das demais etapas 1.2, 1.3,
1.4 e 1.5 permitem com que se cumpra o principal objetivo da Fase 1 do modelo
estendido de GR, ou seja, identificar os ativos e o nível de risco de cada um.
Assim como em (NIST SP800-30, 2001), em cada fase do modelo estendido
de GR, a execução das fases necessita de entradas (documentos e relatórios, por
exemplo) e resulta em saídas (que podem ser também documentos e relatórios).
As entradas que podem alimentar a Fase 1 são, por exemplo: hardware,
software, interfaces de sistemas, sistemas da informação, dados e informações
pessoais, histórico dos ataques ao sistema, relatórios de GR anteriores, documentos
de auditoria, requisitos de segurança, controles atuais de segurança, controles que
tenham sido planejados, fontes de motivação de ameaças, capacidade das
ameaças, vulnerabilidades e desastres naturais, probabilidades de ameaças
explorarem vulnerabilidades.
As duas principais saídas (resultados) da fase 1 são: o documento de
planejamento da AR e relatório de avaliação de riscos. Estas saídas devem
descrever os seguintes elementos: limites do sistema, funções do sistema,
criticidade do sistema e dos dados, sensibilidade do sistema e dos dados, definição
das ameaças, lista das vulnerabilidades em potencial, lista dos controles atuais e
dos controles planejados, classificação da probabilidade das ameaças explorarem
vulnerabilidades, riscos associados aos níveis de risco, cronogramas para execução
da GR, papéis e responsabilidades dos envolvidos na GR.
4.3 FASE 2 – Apreciação dos Riscos
O objetivo primário desta fase é atribuir valores e sugerir controles de
segurança, com base nas análises e estimativas da fase 1 e da própria fase 2. As
etapas a seguir descrevem a fase 2.

72

A etapa 2.1, “Avaliação da necessidade de proteção”, é onde que, a partir
dos dados fornecidos pela fase anterior, podem-se analisar os danos e impactos que
os ativos estão suscetíveis, caso uma vulnerabilidade seja explorada, ou caso um
controle de segurança não funcione. Portanto, na etapa 2.1, com base nos dados da
fase anterior, pode-se decidir se controles básicos de segurança serão ou não
aplicados.
A etapa 2.2, “Análise Custo/Benefício (ACB)”, realizam-se cálculos de
probabilidade de exploração de vulnerabilidades por agentes de ameaça
combinados com cálculos do custo/benefício do emprego de controles para
mitigação das ameaças, levando-se sempre em conta o grau de importância do ativo
a ser protegido. É importante ressaltar que a fase 2.2 tem como finalidade fornecer
subsídios para a tomada de decisões, baseadas em custos/benefícios de controles
(custos financeiros ou não).
A etapa 2.3, “Determinação da relevância do risco”, envolve a comparação
dos níveis de risco encontrados com o custo/benefício dos controles. Abordagens
quantitativas e qualitativas podem ser usadas nesta fase. Neste processo, convém
considerar as propriedades de SI dos ativos e a importância do ativo no contexto do
negócio. A análise compreensiva do ativo, vulnerabilidades, ameaças, riscos,
controles para mitigação do risco e custo/benefício para mitigação do risco são
levados em consideração para a tomada de decisão de como proteger o ativo, ou
assumir o risco.
A FASE 2 tem similaridades com a etapa de “avaliação de riscos” presente
na especificação (ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2008) e na norma (ISO 31000, 2009)
no que diz respeito aos procedimentos internos da fase, por exemplo, avaliação da
necessidade de proteção, determinação da relevância do risco e ACB.
As entradas que alimentam a FASE 2 são: análise do impacto à missão,
análise dos ativos críticos, análise dos dados críticos e sensíveis.
A saída (resultado) da FASE 2 é um relatório de apreciação de riscos que
deve conter, além dos elementos do relatório de avaliação de riscos, a relação dos
controles recomendados e a relação custo/benefício dos controles recomendados.
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4.4 FASE 3 – ROSI
Os objetivos desta fase são: 1) determinar se os controles de SI têm custo
efetivo e 2) se a flutuação de incidentes futuros justifica ou não a adoção dos
controles de SI. O ROSI é fundamentado no estudo do histórico de eventos e
incidentes de SI que, em dado momento, tornaram-se obstáculos para a
produtividade do ambiente computacional. Portanto, para a execução desta fase é
imprescindível que a base dos históricos eventos e de incidentes de SI esteja
disponível e que contenha dados fidedignos. As seguintes etapas são executadas
nesta fase:
Etapa 3.1, “Levantamento do histórico de incidentes”, onde se levantam as
bases de histórico de incidentes que possam estar relacionados às vulnerabilidades,
aos ativos sob risco, ou ao tipo de análise de tendências futuras que se pretende
fazer.
Etapa 3.2, “ROSI eventos passados”, ou ROSI tradicional: permite que, a
partir da análise do histórico de incidentes, seja possível traçar a economia que pode
ser alcançada ao se evitar ameaças, mantendo a produtividade do sistema, bem
como o custo/benefício sistêmico da adoção dos controles de segurança da
informação (tanto para ações específicas, quanto para ações recorrentes);
Etapa 3.3, “ROSI tendências futuras”, ou ROSI com análise de previsões:
também é dependente do histórico de eventos e incidentes de SI, porém, conta com
a aplicação de funções e modelos matemáticos e estatísticos (como por exemplo,
médias móveis, sequência de Fibonacci etc.) para a análise e previsão de
tendências de flutuações de eventos de SI no futuro;
A FASE 3, ROSI, representa a principal extensão proposta para a GR. Nesta
fase há uma complementação da fase 2, com a determinação do ROSI tradicional e
da flutuação de incidentes previstos para o futuro próximo e de longo prazo. Caso
seja determinado que tanto a apreciação dos riscos quanto o ROSI não tenham sido
satisfatórios, por exemplo, devido à falta de variáveis ou mudança de tendências,
deve haver o retorno para a fase intermediária (Tratamento de Riscos – Abordagem
Básica), sendo imprescindível a execução de suas etapas, tais como, seleção de
controles básicos de segurança, a comunicação e documentação e o monitoramento

74

e revisão dos controles de segurança existentes. Caso contrário, se o ROSI e a
apreciação dos riscos forem concluídos com sucesso, a FASE 4 será iniciada.
As entradas da FASE 3 são: histórico de incidentes, custos (qualitativo e
quantitativo) dos incidentes, quantificação e qualificação dos impactos.
A saída (resultado) da FASE 3 é um relatório de retorno de investimento que
deve conter os seguintes elementos: custo da recuperação do ambiente em caso de
incidentes, custo de reparos recorrentes para incidentes recorrentes, benefício pelo
uso de controles de SI, relatório da flutuação futura dos incidentes por ativo e
thresholds (quantidade máxima de incidentes, por exemplo, por ativo) para aplicação
de controles de SI.
4.5 FASE 4 – Tratamento do Risco
O objetivo da fase 4 é efetuar a minimização dos riscos, de acordo com as
necessidades e critérios apontados pelas fases anteriores. Para o tratamento dos
riscos é necessária uma lista dos riscos ordenados por prioridade e por ativo,
conforme os critérios de avaliação de riscos. Existem quatro opções para o
tratamento de riscos: redução, retenção, evitação, transferência. Neste trabalho,
estas opções de tratamento de riscos estão em alinhamento com a norma (ABNT
NBR ISO/IEC 27005, 2008), conforme descrito na seção 2.2.1.
Uma vez o plano de tratamento de risco esteja definido, os riscos residuais
precisam ser determinados. Se os riscos residuais não estiverem de acordo com os
critérios de aceitação de riscos, uma nova iteração de tratamento de risco pode
ocorrer, ou, até mesmo haver uma revisão completa da GR. A fase de tratamento de
riscos é composta, portanto, pelas seguintes 4 etapas: Seleção das medidas de
proteção (4.1), Implementação (4.2), Certificação dos controles de segurança (4.3),
Aceitação do Risco (4.4).
Na etapa 4.1, “Seleção das medidas de proteção”, faz-se a seleção das
medidas de proteção ou controles de segurança, tendo-se como base os controles já
implementados, o risco avaliado e apreciado, o custo/benefício dos controles
relacionado com o grau de importância do ativo a ser protegido e o retorno de
investimento que os controles possam trazer (baseando-se na flutuação de
incidentes futuros).
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Na etapa 4.2, “Implementação”, o plano de implementação de controles deve
ser elaborado, os testes dos controles em ambiente simulado antes da
implementação em ambiente de produção devem ser conduzidos, e por fim, ocorre a
implementação propriamente dita dos controles selecionados na etapa 4.1.
Na etapa 4.3, “Certificação dos controles de segurança”, é feita a verificação
da efetividade dos controles implementados. A etapa 4.3 deve ser executada por
equipe distinta da equipe de implementação, e pode ser realizada de duas formas:
certificação por equipe interna e/ou certificação por equipe externa (terceirizada).
Caso a etapa 4.3 indicar que os controles instalados são insuficientes, a FASE 4 é
reiniciada, precedida da devida comunicação e documentação.
Na etapa 4.4, “Aceitação do Risco”, ocorre a comunicação e documentação
relacionada ao aceite do risco residual. Nesta etapa, também deve ser documentada
a necessidade de monitoramento para o risco residual. Os gestores responsáveis
(alta direção) devem ter conhecimento do risco tratado e devem aceitar formalmente
os riscos residuais.
As entradas da FASE 4 são: relatórios com flutuações futuras de eventos e
incidentes de SI, por ativo, indicando o threshold do volume de incidentes; relação
ativos que devem ser protegidos; relação dos controles de SI a serem
implementados; relação dos controles de SI existentes; cronograma para
implementação dos controles; e plano de contenção.
A saída da FASE 4 (resultado) é um relatório contendo os seguintes
elementos: plano de implementação de controles de SI, resultados de certificação
dos controles de SI, descrição dos controles implementados, resultados de testes de
vulnerabilidades realizados, cronograma com a definição periódica da revisão de
todos os controles implementados e aceitação de risco assinado pelos responsáveis
da GR.
4.6 FASE 5 – Encerramento
O objetivo desta fase é prover procedimentos para possíveis situações de
extinção de organizações ou transposição de ambientes. Nesta fase se realizam as
seguintes etapas: o Planejamento da finalização (5.1) e o arquivamento/descarte
(5.2).
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Na etapa 5.1, “Planejamento da finalização”, devem ser feitos cronogramas,
bem como documentação dos papéis e responsabilidades dos proprietários e
gestores da informação para que se tratem do arquivamento, guarda e/ou descarte
de informações sensíveis e confidenciais da organização.
Na etapa 5.2, “arquivamento/descarte” ocorre o arquivamento, a guarda,
e/ou descarte das informações, conforme o planejamento descrito na etapa 5.1.. A
fase 1 pode ou não ser retomada após a execução das etapas da fase 5.
As entradas na FASE 5 podem ser: comunicados de finalização de
ambiente,

comunicados

de

transposição

ou

fusão

de

ambiente,

leis

e

regulamentações acerca de fusões de organizações ou do encerramento de
organizações, leis e regulamentações acerca da guarda de dados sigilosos.
A saída (resultado) da FASE 5 é um relatório que pode conter: cronogramas,
relatórios a respeito do armazenamento, guarda e/ou descarte de informações
(procedimentos), relatórios acerca dos papéis e responsabilidades dos envolvidos
nos processos de transposição de organizações.
4.7 Tratamento do Risco em Abordagem Básica (Ponto de Decisão)
O objetivo desta fase é minimizar riscos iminentes e de alto nível, os quais
estão

relacionados

a

ativos

críticos

e

sensíveis

(que

podem

causar

a

descontinuidade da organização em caso de incidentes). O Tratamento do Risco em
Abordagem Básica, o qual depende de pontos de decisão, é uma fase intermediária
do modelo estendido de GR. Apesar de muitos ambientes de GR demandarem pela
realização do tratamento de riscos em abordagem básica, existe a hipótese desta
fase não ser realizada (no caso de ambientes com o risco controlado, onde o modelo
estendido de GR já foi adotado). Tratar riscos em abordagem básica significa utilizar
controles básicos de SI, conforme recomendações da (ISO/IEC TR 13335, 1999),
(ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2008), sobre os ativos sensíveis e críticos, que estejam
com maior nível de risco.
Para a realização do tratamento do risco em abordagem básica algumas
condições devem ser satisfeitas:
•

O resultado da etapa 2.1, “avaliação da necessidade de proteção”,
deve apontar a urgência em se proteger os ativos com riscos
iminentes, que podem interferir na continuidade do negócio, ou;
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As etapas da fase de tratamento de riscos em abordagem básica são:
•

Seleção de controles básicos de segurança: consiste na aplicação de
controles de segurança conforme as recomendações (ISO/IEC TR
13335, 1999), (ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2008);

•

Comunicação e documentação: apesar desta etapa ser considerada
constantemente no modelo estendido de GR, nesse momento é
impreterível a execução da comunicação dos riscos iminentes, bem
como os ativos em risco, dos controles usados para mitigar os
riscos e a documentação do uso destes controles. A comunicação
deve envolver as diversas partes envolvidas no processo de GR;

•

Monitoramento e revisão: esta etapa ocorre periodicamente logo após
a implementação dos controles básicos de segurança.

As entradas para da FASE de Tratamento de Riscos – Abordagem Básica
são: relação ativos que devem ser protegidos, relação dos controles de SI a serem
implementados, relação dos controles de SI existentes, cronograma para
implementação dos controles, plano de implementação com as medidas de
contenção em hipótese de desativação temporária de ativos (sistemas de
informação, por exemplo).
A saída (resultado) da fase de Tratamento de Riscos em Abordagem Básica
é um relatório contendo os seguintes elementos: relação dos ativos protegidos,
relatórios dos controles implementados, cronograma com a definição periódica da
revisão de todos os controles implementados, relatório de revisão e inspeção dos
controles de SI implementados.
4.8 Dinâmica do Modelo Estendido de Gestão de Riscos (GR)
O modelo estendido de GR apresentado na Figura 14 é iniciado por
solicitações formais as quais podem, por exemplo, ser demandas de políticas,
normas, requisitos legais ou, até mesmo iniciativa independente dos diretores de
uma organização. A solicitação do início do processo de GR deve sempre ser
documentada.
A partir da solicitação de início da GR, tem-se a fase de planejamento, onde,
além das etapas para definição de papéis e responsabilidades, cronogramas,
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tarefas, etc., também é definido o escopo da GR e realizada a avaliação de riscos
(vide seção 4.2).
Com o resultado da fase 1, inicia-se a fase de apreciação de riscos (fase 2).
A primeira etapa da fase 2 é a avaliação da necessidade de proteção (2.1), a qual
dispara um ponto de decisão para o tratamento de riscos em abordagem básica. O
intuito da etapa 2.1 e do ponto de decisão é verificar se ativos críticos para
organização estão com um nível de risco alto, e se a possíveis incidentes podem
trazer impactos severos ou até causar a descontinuidade do negócio. Na hipótese
de se constatar o cenário de risco iminente, ou seja, ativo crítico, risco alto e impacto
severo, o ponto de decisão direciona o fluxo de processos para o tratamento de
riscos em abordagem básica, que é uma fase intermediária.
A fase intermediária, tratamento de riscos em abordagem básica, é
alimentada pelos elementos da saída da fase 1 e etapa 2.1, que, após
processamento, transformam-se nas seguintes entradas: relação ativos que devem
ser protegidos, relação dos controles de SI a serem implementados, relação dos
controles de SI existentes, cronograma para implementação dos controles, plano de
implementação com as medidas de contenção em hipótese de desativação
temporária de ativos (sistemas de informação, por exemplo). Os controles de
segurança são selecionados conforme as melhores práticas de SI (vide seção 4.7).
A etapa de comunicação e documentação é mandatória na fase intermediária,
apesar serem processos contínuos no modelo estendido de GR. A comunicação e
documentação deve implicar todos os envolvidos no processo de GR. O
monitoramento e revisão também são mandatórios para o tratamento de riscos em
abordagem básica. Por último, após a fase intermediária, a fase 1 é retomada, para
que se avaliem novamente os riscos após o tratamento básico.
Caso a fase intermediária não seja necessária devido ao ambiente ter um
risco controlado, é possível que se iniciem as etapas subseqüentes da fase 2: a
Análise Custo/Benefício (2.2) e Determinação da Relevância do Risco (2.3). As
etapas 2.2 e 2.3 têm o objetivo fornecer subsídios para a tomada de decisões,
baseadas em custos/benefícios de controles (custos financeiros ou não), na
efetividade dos controles de SI e nos níveis de riscos de cada ativo, analisados de
forma sistêmica.
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Ao fim da fase 3, têm-se o início do ROSI (fase 3), onde se analisam os
históricos de incidentes para se medir o ROSI tradicional e o ROSI com tendências
futuras. Os objetivos da fase 3 são 1) determinar se os controles de SI têm custo
efetivo e 2) se a flutuação de incidentes futuros justifica ou não a adoção dos
controles de SI. Assim sendo, a fase 3 também é uma importante fornecedora de
subsídios para que se decidam sobre quais controles de SI se deseja adotar.
Ao fim da fase 3, inicia-se a fase de tratamento de riscos (fase 4), onde se
efetua a minimização dos riscos, de acordo com as necessidades e critérios
apontados pelas fases anteriores. A etapa 4.1 seleciona as medidas de proteção
(controles de SI), conforme as recomendações das fases anteriores. Em seguida, as
etapas 4.2 e 4.3 tratam da implementação e certificação dos controles. Por último, é
impreterível que se faça a aceitação do risco (4.4), onde são considerados os riscos
residuais.
A última fase 5, encerramento, contempla a hipótese de finalização ou
transferência do ambiente da GR (fusão de organizações, por exemplo), com o
arquivamento e/ou descarte. Assim sendo, a fase 5 pode não ocorrer por completo.
A etapa de planejamento de finalização (5.1), deve ser realizada, pois compreende a
confecção dos planos de encerramento, arquivamento, guarda e/ou descarte. No
entanto, o arquivamento/descarte (5.2) é uma etapa que ocorre somente quando de
fato houve o encerramento das atividades de uma organização.
Na hipótese do encerramento ser factual, duas são as alternativas:
•

Transferência: ocorre em fusões de organizações, p. ex. Nessa
situação, ocorrerão o planejamento de finalização, arquivamento e
transferência da GR. A documentação e comunicação são essenciais
nesta fase, bem como o monitoramento dos controles. A FASE 1 é
retomada quando a transferência estiver concluída;

•

Finalização: ocorre quando o ambiente da GR chega ao seu termo
(encerramento de uma organização). Em virtude do ambiente da GR
estar

provavelmente

interligado

a

outros

ambientes

(órgãos

governamentais e reguladores, por exemplo), o descarte pode
envolver o tratamento de informações sensíveis e confidenciais de
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propriedade de terceiros e com regulamentação legal. A FASE 1 não
é retomada após a finalização.
A fase 5 está em alinhamento com o SDLC6 (System Development Life
Cycle) proposto pelo (FISMA, 2002).
Pelo fato do modelo ser cíclico, a fase 1 é retomada periodicamente,
tornando o modelo estendido de GR um processo contínuo.

4.9 Conclusão
Como mostra a Figura 14, o modelo estendido de AR se fundamenta nas
características descritas nos capítulos 2 e 3:
A FASE 3 contempla o ROSI, a principal extensão da GR sugerida neste
trabalho, onde se definem o ROSI baseado em eventos passados (GCIO, 2004),
(O’NEIL, 2007), (WEI et al, 2001), (SONNENREICH et al, 2006) e o ROSI com
tendências futuras (PONTES et al 2008a), (PONTES et al 2008b). A FASE 4
considera o tratamento dos riscos, ou minimização dos riscos (NIST SP800-30,
2001), com opções que envolvem a redução, retenção, evitação e transferência do
risco.
A última fase, FASE 5, contempla o encerramento da GR, que pode ocorrer
na fusão de organizações, na extinção de organizações, na subordinação de
unidades organizacionais, etc. Esta fase está em alinhamento com o modelo SDLC
do (FISMA, 2002) e com os processos de encerramento do (PMBOK, 2008).
Para a validação do modelo estendido de GR foram considerados três
experimentos:
•

Aplicação do modelo estendido de GR em estudo de caso de um
Data center de uma organização (empresa) real, mas que por razões
de segurança, o nome real da organização foi preservado: neste
ambiente, todas as fases do modelo estendido de GR foram
aplicadas, exceto a fase ROSI;

6

System Development Life Cycle (SDLC) - Ciclo de Vida de Desenvolvimento de sistema (SDLC) - uma
metodologia usada para o desenvolvimento, manutenção e substituição de sistemas de informação. As fases
típicas no SDLC são: Análise, Desenho, Desenvolvimento, Integração, Teste e Implementação.
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•

Aplicação do ROSI nos conjuntos de dados (DARPA, 1998) e (KDD,
1999);

•

Aplicação do ROSI em ambiente com tráfego de rede misto (tráfego
simulado e tráfego real), envolvendo três sites geograficamente
localizados.

No próximo capítulo será descrito o estudo de caso, onde o modelo
estendido de Gestão de Riscos (GR) e o ROSI com tendências futuras são
detalhados.
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5

ESTUDO DE CASO
Esta seção apresenta o estudo de caso, com a definição do ambiente

estudado e com a aplicação da técnica de análise de tendências e previsões para o
ROSI. Para a descrição das fases 1, 2, 4 e 5 do modelo estendido de GR, o nome
real da organização será preservado por necessidade de sigilo, sendo adotado o
nome fictício CAGE.
A descrição do estudo de caso para as fases 1, 2, 4 e 5 do modelo estendido
de GR está baseada em dados hipotéticos e serve apenas como ilustração de uma
aplicação prática do modelo preconizado. Quaisquer semelhanças com pessoas
físicas e/ou jurídicas e fatos reais são mera coincidência. Os exemplos do estudo de
caso, os quais são apresentados em detalhe nos apêndices, foram adaptados de
(PONTES e SILVA, 2006).
A descrição do estudo de caso para fase 3, ROSI, está baseada em dois
experimentos, portanto, sendo dividido em duas partes: parte 1 análise dos datasets
(DARPA, 1998) e (KDD, 1999); parte 2 simulação de tráfego Internet não desejado
em sites geograficamente distribuídos.
Para as fases 1, 2, 4 e 5 do modelo estendido de GR, investigou-se o
ambiente do Data Center e a possibilidade de uso de uma sala cofre na empresa
CAGE. Os seguintes resultados foram obtidos:
•

FASE 1, AR inicial – planejamento:
Nesta fase se obteve o planejamento da GR, onde, a partir do levantamento

do histórico das necessidades da GR, pôde-se debater sobre tópicos básicos
relacionados aos riscos em visão macro (como por exemplo: riscos de caráter legal adaptação às leis – riscos de caráter ambiental, riscos relacionados aos
concorrentes, riscos relacionados ao mercado numa visão macroeconômica, etc.). O
debate ocorreu em duas reuniões.
Em seguida, pôde-se definir o escopo da GR, com o estudo e análise do
organograma corporativo. Documentou-se, então, o planejamento e o propósito da
GR, com a definição de um cronograma que descreve todas as fases da GR a serem
executadas, definindo-se as datas de início e fim para cada uma das tarefas
principais. Durante a concepção do cronograma, podem-se definir as equipes
envolvidas em cada uma das etapas, bem como as regras e responsabilidades das
equipes.
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Além dos pontos citados no parágrafo anterior, na fase 1 se iniciou o plano
de comunicação, documentação e os processos de monitoramento dos riscos e
controles de SI que já existem para mitigar os riscos conhecidos.
Maiores detalhes das ferramentas (questionários, entrevistas, investigação e
vistoria de ambiente da GR, determinação das escalas de risco, identificação de
ameaças, avaliação da exposição, caracterização dos riscos e estimativa dos riscos)
e dos resultados desta fase podem ser encontrados no Apêndice A.
•

FASE 2, apreciação dos riscos:
Durante a apreciação dos riscos, puderam-se avaliar as necessidades de

proteção, com a precificação dos controles de SI (tanto em termos anuais quanto em
outros períodos), de maneira a confrontá-los com os riscos criteriosamente
analisados e estimados na fase anterior. Dentre alguns dos controles de SI
abordados na FASE 2, estão: sistema para controle de acesso físico, sistema de
vigilância, monitoração e detecção de intrusos, controle e combate de incêndio,
sistema de climatização, sistema de fornecimento de energia elétrica, sistema de
vedação de ambiente, sistema de geradores de energia elétrica, piso elevado e
cabeamento para as dependências do Data Center.
Dada a apreciação dos controles de SI em confrontação ao risco avaliado na
FASE 1, realizou-se ainda uma análise de custo-benefício (O'NEIL, 2006), para que
se fizesse a recomendação final dos controles de SI. Assim, a relevância do risco foi
colocada em pauta, onde os gestores responsáveis pela GR (conforme definido no
planejamento da FASE 1) definem a proposta de tratamento de risco a ser
encaminhada a alta diretoria. A documentação e comunicação do processo de AR e
GR é então descrita no formato de um sumário executivo.
Neste estudo de caso, em razão de não ter ocorrido a hipotética situação de
incidentes, ou eventuais riscos que comprometessem a organização durante a FASE
1 e FASE 2, o monitoramento dos controles de SI, ou a revisão de controles já
implementados, ou a seleção de controles básicos de SI não foi realizada.
Maiores detalhes das ferramentas (árvores de decisão e eventos, digrama
de blocos, matriz de risco) e resultados (tabela de oportunidades de melhoria,
sumário executivo) da FASE 2 podem ser encontrados no Apêndice B;
•

FASE 3, ROSI:
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Para a FASE 3 do modelo estendido de GR, que é a principal extensão
proposta para o modelo de GR, optou-se por utilizar dados reais, de maneira a se
obter resultados mais consistentes. É importante deixar claro que (DARPA, 1998 e
(KDD, 1999), (PONTES e GUELFI 2009a) e (PONTES e GUELFI 2009b) são
elementos separados do estudo de caso e serviram apenas para validar a análise de
tendências futuras para SI. Para tal, dividiu-se a FASE 3 da GR em duas partes:


Parte 1 - adaptada de (PONTES et al 2008a) e (PONTES et al 2008b)
– experimento com dos datasets (DARPA, 1998) e (KDD, 1999),
descrito a seguir, na seção 5.1;



Parte 2 - adaptada de (PONTES e GUELFI 2009a) e (PONTES e
GUELFI 2009b) – experimento com simulação por uso de máquinas
virtuais e sites geograficamente divididos, descrito a seguir, na seção
5.2.

•

FASE 4, tratamento do risco:
Para o tratamento do risco da organização CAGE, no estudo de caso,

seguiu-se a recomendação das fases anteriores, mas, somente com o aval final da
alta diretoria e dos gestores responsáveis pela GR. Os controles de SI indicados
para o tratamento de risco abordam:
•

Recursos e segurança tecnológica;

•

Segurança física;

•

Segurança em pessoas.

Para implementação dos controles de SI, elaborou-se um plano com a
definição de um cronograma. Os exemplos ilustrativos do estudo de caso abordam
somente

os

controles

relacionados

a

certificados

digitais.

Procedimentos,

recomendações e padrões são descritos para os compradores (fase de aquisição
dos controles de SI), usuários e analistas e consultores responsáveis pela
implementação. Para a certificação, na FASE 4, também são descritos os
procedimentos, recomendações e padrões.
Após a certificação dos controles implementados, coube aos gestores
procederem conforme os critérios de aceitação do risco, comunicando e
documentando tal etapa à equipe de GR. Em virtude de alguns controles terem sido
implementados

conforme

requisitos

legais

(SARBANES

OXLEY,

2002),

a

documentação também deveria ser remetida a terceiros (governo americano e
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instituições financeiras americanas), porém esses comunicados não fazem parte do
Apêndice C. O monitoramento, auditoria, operação e revisão também são descritos
na FASE 4, tratamento de risco.
Maiores detalhes dos procedimentos e resultados da FASE 4 podem ser
encontrados no Apêndice C.
•

FASE 5, encerramento:
Esta fase está ligada a hipótese de finalização ou transposição do ambiente

de GR. Para esta fase, abordou-se somente da infra-estrutura de chaves públicas
utilizadas para o controle de acesso à sala cofre do Data Center. Planejou-se a
hipotética finalização ou transposição, com a descrição de um cronograma fictício,
no qual se consideram os períodos de tarefa e não as datas de início e fim.
Regras quanto ao arquivamento e/ou destruição dos dispositivos que
armazenam as chaves criptográficas foram definidas.
Maiores detalhes dos procedimentos e resultados da FASE 5 podem ser
encontrados no Apêndice D.
•

Monitoramento dos controles, comunicação e documentação:
Já que no estudo de caso, o qual envolvia dados hipotéticos, não ocorreram

incidentes ou riscos iminentes, não houve a necessidade de interrupção do modelo
estendido de GR e/ou execução de tarefas paralelas (monitoramento de controles e
descarte, por exemplo). Assim sendo, exemplos das atividades de monitoramento de
controles de SI, comunicação e documentação podem ser encontrados nas fases 2
e 4. Maiores detalhes dos procedimentos e resultados do monitoramento dos
controles, comunicação e documentação podem ser encontrados no Apêndice B e
Apêndice C.
5.1 FASE 3-Experimento com datasets (DARPA, 1998) e (KDD, 1999)-Parte1
Esta seção é a primeira parte do estudo de caso, a qual apresenta a
aplicação da FASE 3 do modelo estendido de GR.
A parte 1 do estudo de caso foi extraída de (PONTES et al 2008a) e
(PONTES et al, 2008b). Para a realização de testes com o modelo de análise de
tendências futuras foi usado o tráfego (KDD, 1999) e (DARPA, 1998), disponíveis na
Internet. Os dados do (DARPA, 1998) e (KDD, 1999) são freqüentemente usados
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nos testes de IDS e servem como parâmetro para comparação entre metodologias
para IDS (YE et al, 2003). Porém a taxa de ataques nestes dados não é natural (não
corresponde a realidade atual da Internet). Cerca de 80% de todas as instâncias são
ataques, geralmente com apenas uma conexão (ZHENGDAO et al, 2008). Apesar
disto, o modelo sugerido para a análise de tendências (médias móveis e sequência
de Fibonacci – vide seção 3.3) é um modelo matemático, podendo tanto ser aplicado
a ambientes sintéticos (construído pelo homem) ou não.
Os dados dos datasets (DARPA, 1998) e (KDD, 1999) são analisados pelo
(SNORT, 2009), que é um sistema de detecção de intrusão (IDS) com código aberto
e cujas atualizações quanto às assinaturas e detecção de anomalias estão
disponíveis na Internet. Juntamente com (SNORT, 2009), ainda é usado o Barnyard
(SNORT, 2009), para análise e captura de pacotes. O (SNORT, 2009), após a
análise dos datasets, armazena o resultado da análise em uma base (MySQL,
2009). O ADOdb (Database Abstraction Library for PHP and Python) (SNORT,
2009), por ser uma interface de código aberto para uso com o MySQL, também foi
utilizado. Os testes com o protótipo foram executados em uma máquina com 8GB
de memória RAM, processador Intel core 2 quad de 2.06GHz. A Figura 15 apresenta
a interação entre o IDS Snort, as bases de dados e os demais elementos usados no
estudo de caso.
Base de dados

Base de dados
Servidor de Alertas

Sistema de
Previsão

Sistema de
Respostas

Figura 15: Ciclo de Processos para Análise de Tendências
Fonte: Elaborado pelo Autor (2009)

Para prover a interface gráfica com o banco de dados MySQL ainda são
utilizados um servidor web (APACHE-SSL, 2009) e o Basic Analysis and Security
Engine (SNORT, 2009), aplicação que fornece uma interface gráfica em web e está
baseado no código do Console de Análise de Banco de dados de Intrusões (ACID)
(SNORT, 2009). Durante a manipulação dos dados no banco de dados, utilizou-se a
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ferramenta (PhPMyAdmin, 2009) e a linguagem de programação PHP, que
forneceram recursos para interface gráfica de gerenciamento do banco de dados.
Uma vez as bases de tráfego (DARPA, 1998) e (KDD, 1999) analisadas pelo
SNORT, os alertas de ataques gerados pelo SNORT são armazenados na base
MySQL. Os alertas de ataques na base MySQL são então exportados para uma
planilha eletrônica, na qual são processados segundo o modelo de ROSI com
tendências futuras.
5.1.1 Descrição do Modelo de Análise de Tendências
Os datasets contendo arquivos tcpdump representam o tráfego de rede. O
IDS (SNORT, 2009) de código aberto é a ferramenta usada para analisar o tráfego
de rede. Todos os incidentes (tentativas de intrusão, alertas gerados e logs de
tráfego não desejado) são, mais tarde, gravadas em um banco de dados MySQL. A
metodologia de análise de tendências coleta os dados da base MySQL, analisa as
informações e, então, cria os gráficos de acordo com as técnicas adotadas
(sequência de Fibonacci e médias móveis), como apresentado na Figura 16.
Nos gráficos da Figura 16 é possível visualizar os thresholds, os quais
indicam tendências de aumento ou redução de alertas. O sistema de resposta pode
ser acionado quando um determinado threshold for excedido, assim como descrito
na Figura 16.
5.1.2 Descrição da Análise dos Gráficos (Visualização dos Thresholds)
É pela análise dos gráficos que se pode determinar a curva de tendência
(aumento ou redução) dos incidentes. No exemplo ilustrativo da Figura 16, são dois
os tipos de gráficos gerados: Médias Móveis e Sequência de Fibonacci.
5.1.2.1

Análise Gráfica - Médias Móveis
Na parte 1 do estudo de caso foram usadas médias móveis simples (MMS),

pois quando se calculam valores sucessivos, um novo valor entra na soma e o valor
mais antigo é retirado, sem aplicação de pesos (vide seção 3.2).
Pelo fato do (DARPA, 1998) e (KDD, 1999) terem registro de histórico de
eventos de SI limitados à poucas semanas, utilizaram-se médias móveis em
unidades de horas (curto prazo). Dessa forma os resultados da análise de previsões
e tendências reportam as flutuações de incidentes e eventos para as horas
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seguintes (curto prazo). O uso de outras unidades (dias, por exemplo) prejudicaria a
análise de previsões e tendências devido à restrição das bases (DARPA, 1998) e
(KDD, 1999) serem conjuntos de dados de poucas semanas.
Base de dados

Base de dados
Servidor de Alertas

Sistema de
Previsão

Sistema de
Respostas

Total
deevento
Eventos
total

Gráfico
––Sequência
Gráficode
deTendências
Tendências
Sequênciade
deFibonacci
Fiboancci
Forecasting - Fibonacci
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
-

100%

139,00

78,6%
61,8%
50%
38,2%
0%

26/06/98 10 h

67,00
23,00
29/06/98 11 h

30/06/98 13 h

01/07/98 13 h

02/07/98 13 h

Total
de even
Eventos
total

Date
Datas

Eventos
Series1

Gráfico
de Tendências
– Médias
Móveis
Forecasting
- Moving
Averages
150,00

139,00

100,00
67,00

50,00
23,00

26/06/98 10 h
NEventos

Series1

29/06/98 11 h

30/06/98 13 h

MMS 3 horas (NEventos)

01/07/98 13 h

02/07/98 13 h

Datas
Date

3 per. Mov. Avg. (Series1)

MMS
5
per.5 horas
Mov. (NEventos)
Avg. (Series1)

Figura 16: Metodologia de Previsões e Gráficos Gerados
Fonte: Adaptado (PONTES et al, 2008b)

No gráfico da Figura 17 a linha azul representa o volume de tráfego Internet
não desejado (eventos). De acordo com o gráfico da Figura 17, usando duas MMS,
uma de três horas (curta – em vermelho) e outra de 5 horas (longa – em verde), a
tendência de aumento de tráfego não desejado e intrusões ocorre quando a MMS
em vermelho (curta, de 3 horas) cruza a MMS em verde (longa, de 5 horas) para a
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parte superior do gráfico. As setas em vermelho indicam alguns desses thresholds
(indicados por T1, T2, T3) no gráfico da Figura 17.

even
Totaltotal
de Eventos

Gráfico
de Tendências
– Médias Móveis
Forecasting
- Moving Averages
150,00

T2

T1

100,00

t1
50,00

139,00
t3

t2

T3
67,00

23,00

26/06/98 10 h
NEventos

Series1

29/06/98 11 h

30/06/98 13 h

MMS 3 horas (NEventos)

3 per. Mov. Avg. (Series1)

01/07/98 13 h

02/07/98 13 h

Datas
Date
MMS
5 horas
5 per.
Mov.(NEventos)
Avg. (Series1)

Figura 17: Gráfico de Tendências – Médias Móveis (3 e 5 horas)
Fonte: Adaptado (PONTES et al, 2008b)

A fase de redução (decrescente) de intrusões e tráfego não desejado é
confirmada quando a MMS vermelha (curta, de 3 horas) cruza a MMS verde (longa,
de 5 horas) para a parte inferior do gráfico. Alguns desses thresholds são
demonstrados pelas setas em verde (t1, t2, t3) no gráfico da Figura 17.
A determinação dos thresholds também pode se dar pelo uso de três MMS,
conforme apresentado no gráfico da Figura 18, quando são usadas 3 MMS (5, 8 e
13 horas), a tendência é exibida em três etapas: 1) a sinalização da tendência ocorre
quando a MMS de 5 horas cruza a MMS de 8 horas para parte inferior do gráfico – o
caso da tendência de decréscimo – 2) a reversão da tendência acontece quando a
MMS de 5 horas cruza a média de 13 horas; 3) a confirmação da reversão da
tendência acontece quando a MMS de 8 horas cruza a média de 13 horas. A Figura
18 mostra o emprego da técnica de 3 MMS, com as setas vermelhas apontando
alguns dos thresholds (t1, t2, t3, t4, t5, t6) de tendência de decréscimo, reversão e
ratificação, respectivamente.
A determinação da tendência de aumento de incidentes também ocorre em
três etapas: 1) a sinalização da tendência ocorre quando a MMS de 5 horas cruza a
MMS de 8 horas para parte superior do gráfico – o caso da tendência de aumento –
2) a reversão da tendência acontece quando a MMS de 5 horas cruza a MMS de 13
horas; 3) a confirmação da reversão da tendência acontece quando a MMS de 8
horas cruza a média de 13 horas. A Figura 18 mostra o emprego da técnica de 3
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médias móveis, com as setas em preto apontando alguns dos thresholds (T1, T2,
T3, T4, T5, T6, T7, T8) de tendência de aumento de incidentes e alertas, reversão e
ratificação, respectivamente.
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Figura 18. Previsões com Médias Móveis (3, 5, 13 horas)
Fonte: Adaptado (PONTES et al, 2008b)

5.1.2.2

Análise Gráfica – Sequência de Fibonacci
Os resultados obtidos pelo experimento com (DARPA, 1998) e (KDD, 1999)

foram limitados, pois foi possível fazer a marcação somente das ondas 1 e 2. É
possível visualizar o início da formação da onda 3, mas ela nunca supera o topo da
onda 1 e, portanto, nunca é confirmada. Uma provável razão para essa situação é o
fato que o (KDD, 1999) e o (DARPA, 1998) foram experimentos cujo tráfego de rede
era interrompido diariamente (YE et al, 2003).
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Como exibido no gráfico da
Figura 19, a técnica baseada na sequência de Fibonacci, antecipa a
tendência de ocorrência de incidentes de SI. O gráfico da
Figura 19 mostra as razões da sequência de Fibonacci 61,8% e seu
complemento 38,2%. Para as expansões, são usados os extremos 23,4% e 78,6%.
Pode-se perceber no gráfico da
Figura 19 que entre 26/06/98 e 03/07/98, os incidentes atingiram o menor
montante (23 alertas) e tiveram um crescimento até o maior número de eventos (139
alertas), e depois retornaram ao montante de 67 eventos (seta preta), o que
representa 38,2% de correção do movimento anterior. Entretanto, nos movimentos
decrescentes para 61,8% e 50% (setas vermelha), pode ser notado no gráfico da
Figura 19 que as fases crescentes de ocorrência de incidentes são
retomada, ambas próximas ao montante de 78,6% (seta verde) do total de incidentes
dentro do período analisado. O movimento de decréscimo parou próximo a 61,8% do
total de incidentes.

total evento

Total de Eventos

Gráfico deForecasting
Tendências –- Sequência
Fibonacci de Fibonacci
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
-

100%

139,00

78,6%
61,8%
50%
38,2%
0%

26/06/98 10 h

67,00
23,00
29/06/98 11 h

30/06/98 13 h

Date

Datas

01/07/98 13 h

02/07/98 13 h

Series1
Eventos

Figura 19. Metodologia de Previsões – Sequência de Fibonacci – Adaptado (PONTES et al, 2008b)
Fonte: Adaptado (PONTES et al, 2008b)

Considerando as intrusões e tráfego não desejado nos datasets (DARPA,
1998) e (KDD, 1999), foi possível notar com a aplicação da seqüência de Fibonacci
a amplitude de ambas as fases: crescente e decrescente. A análise de tendências
com a seqüência de Fibonacci, quando aplicada para tráfego não desejado e
intrusões, tem algumas diferenças se comparada ao mercado de ações. Uma
dessas diferenças é: em qualquer momento, SI não leva em conta o número total de
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eventos próximos a zero. Portanto, a análise de tendências utilizando a seqüência
Fibonacci é aplicada do ponto de retração (quando o montante mínimo de eventos
de SI vai ser obtido), conforme seta vermelha na Figura 20, até o ponto máximo de
eventos, seta preta. A Figura 20 mostra a aplicação da análise de tendências da
seqüência de Fibonacci, descartando os montantes de eventos de SI próximos a
zero.
Forecasting
Gráfico de Tendências
– Fibonacci
Sequência de Fibonacci
160,00

Totalevents
de Eventos

140,00

100%

120,00
78,60%

100,00

61,8%
50%

80,00

38,2%

Series1

60,00
0%

40,00
20,00
-

09/07/98 9 h 10/07/98 14 h 13/07/98 18 h 14/07/98 18 h
time
Datas
Figura 20. Metodologia de Previsões – Sequência de Fibonacci
Fonte: Adaptado (PONTES et al, 2008b)

Apesar do ponto de retração ser facilmente reconhecido, alguns conceitos
devem ser observados para marcar a expansão (crescimento de incidentes de SI): a
adoção da estimativa de crescimento de incidentes deve ser aplicada sempre após
alguma certeza sobre o crescimento das intrusões e tráfego não desejado (esta
certeza pode ser obtida da análise de tendências com médias móveis na
mesma série histórica). A primeira onda de crescimento de incidentes (tráfego não
desejado e intrusões) é interrompida por um movimento de decréscimo (onda 2),
limitado a 50% (ou muito próximo disto) do total da fase de crescimento. Mas:
•

73% das vezes, a interrupção alcança entre 0,5 e 0,618 do movimento
anterior de crescimento de incidentes (tráfego não desejado e intrusões);
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•

12% das vezes a interrupção alcança 0,382 do movimento anterior de
crescimento de incidentes;

•

15% das vezes a interrupção alcança 0,786 do movimento anterior de
crescimento de incidentes
Como exibido na Figura 20, um dos movimentos de crescimento de

intrusões (onda 1) começa em 14/07/98, já que não são considerados os pontos
próximos a zero, o movimento de decréscimo de incidentes (onda 2) não vai ser
maior que 38,2% do movimento anterior. Ambos os movimentos (onda 1 e onda 2)
indicam uma ascendência, topo, declínio (ou pivô) – demonstrado pela seta preta no
gráfico da Figura 20. Similarmente ao mercado de ações, os incidente (tráfego não
desejado e intrusões) em (DARPA, 1998) e (KDD, 1999) mostram um padrão de
crescimento que é consolidado com o aparecimento do pivô.
Portanto, Um dos movimentos crescentes de tráfego Internet não desejado
(de 27/07/98 a 30/07/98) – onda 1 - é ilustrado na Figura 20, onde aparece o pivô.
Os incidentes, após atingirem o topo, começam a reduzir até o limite de 38% do
movimento, como anteriormente, formando a onda 2.
5.2 FASE 3 - Experimento com Simulação por Uso de Máquinas Virtuais e Sites
Geograficamente Divididos - Parte 2
Esta seção é a segunda parte do estudo de caso, a qual apresenta a
aplicação da FASE 3 do modelo estendido de GR.
A parte 2 do estudo de caso foi extraída de (PONTES e GUELFI 2009a) e
(PONTES e GUELFI 2009b). Na parte 2 do experimento, a prova de conceito foi
implementada em três sites geograficamente divididos (A, A’ e A’’). Os seguintes
componentes hardware, software e serviços foram empregados:
•

1 Pentium core 2 quad 2.0 GHz, 8GB RAM;

•

2 Pentium core 2 duo 1.8 GHz, 4GB RAM;

•

10 máquinas virtuais Ubuntu 8.04 (UBUNTU, 2009) 512MB RAM, por
serem software de código abeto;

•

4 máquinas virtuais WindowsXP (MICROSOFT, 2009) 512MB RAM, para
que no experimento houvessem sistemas operacionais heterogêneos;
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•

Windows Vista (MICROSOFT, 2009) (host para as máquinas virtuais);

•

VMware Player 2.51 (VMWARE, 2009), ferramenta gratuita necessária
para se utilizar as máquinas virtuais;

•

(SNORT, 2009), ferramenta para análise do tráfego Internet não desejado;

•

Netfilter/Iptables (NETFILTER, 2009): ferramenta de código aberto para
filtragem de pacotes, com funcionalidades de firewall e controle de logs,
necessária para análise do tráfego Internet não desejado

•

MySQL(MYSQL, 2009), ferramenta de código aberto que é um
gerenciador de banco de dados para armazenar logs relacionados ao
tráfego Internet não desejado;

•

OpenVPN (OPENVPN, 2009), ferramenta de código aberto que fornece
funcionalidades de tunelamento entre sites, provendo segurança às
informações compartilhadas.
De forma a prover segurança ao compartilhamento das previsões entre os

sites geograficamente divididos (fusão), adotou-se o (OPENVPN, 2009) de maneira
a garantir as funcionalidades de tunelamento. As pontas do túnel ficam em cada um
dos sites e a segurança é acompanhada com uma chave de criptografia, usada em
todos os dispositivos de tunelamento.

Assim como em (HASLUM et al, 2008),

(DARPA, 1998) e (KDD, 1999), neste protótipo a simulação de tráfego Internet não
desejado foi dividido em somente quatro tipos:
•

Denial of service (DoS): tráfego Internet não desejado que consome
recursos computacionais (memória/CPU), deixando a vítima (sistema
computacional) indisponível. Ataques como o Ping of Death e o Syn Flood
são exemplos desse tipo de ataque;

•

Remote to local (R2L) ataque onde se explora vulnerabilidades da vítima
para conseguir acesso privilegiado. Buffer over flow e SQL injection são
exemplos desse tipo de tráfego Internet não desejado;

•

User to root (U2R): ataque relacionado à alteração de privilégios de
usuários comuns (contas, direitos de acesso) para se conquistar privilégios
de administrador (root). Buffer over flow e SQL injection também são
exemplos desse tipo de tráfego Internet não desejado
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•

Probing (scaning): tráfego internet não desejado onde se vasculha
informações sobre a rede, de forma a se determinar possíveis
vulnerabilidades. (NMAP, 2009) é um exemplo de software automatizado
para se executar um probing.
Durante 8 semanas, de 26/03/2009 a 21/05/2009, simulou-se tráfego normal

de rede e tráfego Internet não desejado entre os hosts em cada site. A mesma
simulação também aconteceu entre os sites e hosts de diferentes sites. Host BasedIDS (NIST SP800-94, 2007) foram instalados em cada um dos hosts. Network
Based-IDS (NIST SP800-94, 2007) foram instalados nos gateways de cada um dos
sites. A Figura 21 ilustra os sites, hosts com atividade normal e os hosts infectados.
Os hosts infectados infligem tráfego Internet não desejado aos hosts de cada site e
para os hosts de outros sites, assim como é mostrado pelas setas vermelhas.

Hosts com
atividade normal

Hosts com
atividade normal
Hosts com
atividade normal

Figura 21. Protótipo de Testes para o Sistema de Previsão de Intrusões
Fonte: Adaptado de (PONTES e GUELFI, 2009a)

No protótipo, a propagação do tráfego Internet não desejado seguiu a
seguinte sequência: do site A para o site A’, do site A e site A’ para o site A”, do site
A” para o site A, conforme indicado pelas setas vermelhas na Figura 21. A coleta
automatizada do tráfego não desejado para a análise de tendências futuras foi
desenvolvida em JAVA. Assim como na seção 5.1.1, usa-se o (SNORT, 2009) para
analisar o tráfego de rede. De maneira similar à parte 1 do estudo de caso (seção
5.1.1), todos os dados classificados como tráfego Internet não desejado são
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gravados em uma base MySQL. O modelo de ROSI com análise de tendências
futuras coleta os dados da base MySQL, analisa a informação e então, quando um
threshold de tráfego Internet não desejado se excede, um sinal (alerta) é enviado
para os IDS dos diversos sites.
Na Figura 22 (próxima página) é mostrado o gráfico da análise de
tendências futuras do experimento realizado, entre os dias 07/04/2009 e 20/04/2009.
Neste gráfico foram incluídas as seguintes análises de tendências futuras: 1) Médias
Móveis Exponenciais (MME); 2) duas MME combinadas; 3) três MME combinadas;
4) análise segundo a sequência de Fibonacci. Optou-se por empregar MME ao invés
de MMS, pois elas dão muito mais importância às observações recentes, enquanto
não se descartam totalmente as observações mais antigas.
Os pontos em preto 1, 2, 3, 4, 5 representam as cinco ondas, os pontos em
parênteses (1), (2), (3), (4), (5), representam o segundo grau da teoria das ondas,
conforme (ELLIOT, 1982), (FROST e PRECHTER, 2002). Diferentemente da parte 1,
na parte 2 desta fase houve a possibilidade de visualização de cinco ondas. As retas
horizontais contínuas em magenta, as retas contínuas em verde, as retas tracejadas
em azul, as retas contínuas em branco e as retas contínuas em vermelho
representam a escala da sequência Fibonacci e suas diversas razões. Pelas razões
da sequência Fibonacci é que se pode determinar as ondas, ou seja, determinar o
threshold de crescimento ou decréscimo de tráfego Internet não desejado. As retas
citadas anteriormente permitem que se determinem as ondas 1, 2, 3, 4 e 5,
respectivamente. O eixo X do gráfico representa as datas e o eixo Y do gráfico
representa o montante de eventos (tráfego Internet não desejado).
Pelo fato do histórico de eventos de SI registrado no experimento de
simulação de tráfego Internet não desejado ser limitado a poucas semanas,
utilizaram-se médias móveis em unidades de horas (curto prazo). Dessa forma os
resultados da análise de previsões e tendências reportam as flutuações de
incidentes e eventos para as horas seguintes (curto prazo). O uso de outras
unidades para o cálculo das médias móveis (dias, por exemplo) prejudicaria a
análise de previsões e tendências devido à restrição das bases de histórico de
eventos de simulação de tráfego serem de poucas semanas.
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Gráfico de Tendências – Sequência de Fibonacci e Médias Móveis

Total de Eventos

Datas

Figura 22. Gráfico do Protótipo de Testes para o Sistema de Previsão de Intrusões
Fonte: Adaptado de (PONTES e GUELFI, 2009a)
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Na legenda do gráfico da Figura 22 são apresentadas as MME de 5 horas,
(vermelho), MME de 13 horas (amarelo) e MME de 34 horas (verde). A linha azul
que acompanha o traçado inteiro deste gráfico representa a flutuação do tráfego
Internet não desejado.
Para a correta interpretação do gráfico da Figura 22, é importante que se
compreenda os traçados das seguintes linhas:
•

Linhas contínuas em magenta: nesta linha são definidas as
proporções da sequência de Fibonacci para a demarcação da onda
1 e onda 2 (ELLIOT, 1982), (FROST e PRECHTER, 2002), conforme
Figura 23. As proporções são 0,382 (ou 38,2%), 0,5 (ou 50%), 0,618
(ou 61,8%). Maiores detalhes relacionados à definição da onda 1
estão descritos na seção 5.2.2.2.;

•

Linhas contínuas em verde: referem-se às proporções segundo a
sequência de Fibonacci para a determinação da onda 3 e onda 4.

Figura 23. Linhas Horizontais para a Definição das Ondas
Fonte: Elaborado pelo Autor (2009)

•

Linhas contínuas em ciano e linhas tracejadas em azul: referem-se
às proporções segundo a sequência de Fibonacci para a
determinação da onda 5, onda (1) e onda (2).
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•

Linhas contínuas em branco: referem-se às proporções segundo a
sequência de Fibonacci para a determinação da onda (3) e onda (4).

•

Linhas contínuas em vermelho: referem-se às proporções segundo a
sequência de Fibonacci para a determinação da onda (5).

5.2.1 Descrição do Modelo de Análise de Tendências
O modelo de análise de tendências futuras da parte 2 do estudo de caso é
similar à seção 5.1.1. A descrição do modelo não será repetida, mas o leitor pode se
remeter à seção 5.1.1 para consultas.
5.2.2 Descrição da Análise dos Gráficos (Visualização dos Thresholds)
Analogamente a seção 5.1, é pela análise dos gráficos que se pode
determinar a curva de tendência (aumento ou redução) dos incidentes. Porém,
diferentemente da seção 5.1, na parte 2 do estudo de caso, resolveu-se representar
tanto a técnica de médias móveis quanto a técnica da sequência de Fibonacci
(ambos para análise de tendências futuras) no mesmo gráfico,
Os thresholds resultantes da análise das médias móveis são significativos e
complementares à análise de tendências pela técnica da sequência de Fibonacci.
No entanto, pelo fato da descrição da análise de tendências por médias móveis já ter
sido realizada na seção 5.1.2.2 e na parte 2 do estudo de caso se ter identificado
cinco ondas de tendência, deste ponto em diante será dado maior ênfase na
descrição dos detalhes da análise de tendências futuras usando a técnica da
sequência Fibonacci.
5.2.2.1

Análise Gráfica - Médias Móveis
A Figura 24 detalha a Figura 22, seção 5.2, entre os dias 08/04/09 e

10/04/09. Na Figura 24, pode-se perceber o uso de 3 MME para a determinação dos
thresholds. Observe-se que:
•

No momento em que a MME de 5 períodos (vermelha) cruza a MME
de 13 períodos (amarela) para a parte superior do gráfico (conforme
demonstrado pela seta preta), o threshold de tendência de aumento
de incidentes é atingido, e uma mensagem de alerta pode ser
enviada entre os hosts e sites do experimento da parte 2 do estudo
de caso.
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Figura 24. Médias Móveis e Threshold entre os dias 08/04/09 e 10/04/09
Fonte: Elaborado pelo Autor (2009)

•

No momento em que a MME de 5 períodos (vermelha) cruza a MME
de 13 períodos (amarela) para a parte inferior do gráfico (conforme
demonstrado pela seta vermelha), o threshold de tendência de
redução de incidentes é atingido, e uma mensagem de alerta pode
ser enviada entre os hosts e sites do experimento da parte 2 do
estudo de caso.

As duas observações anteriores estão em alinhamento com o ocorrido na
parte 1 do estudo de caso, vide seção 5.1.
Na Figura 24, é importante ressaltar que não há nenhum cruzamento com a
MME verde (34 períodos). Portanto, pode-se entender que o aclive, topo, declive de
incidentes não representa a formação do pivô para a análise de tendências segundo
a sequência de Fibonacci. Na Figura 25, no entanto, pode-se perceber o cruzamento
da MME verde (34 períodos) com as outras duas MMEs (vide seta preta do gráfico
da Figura 25), indicando deste modo um provável pivô para análise de tendências
segundo a sequência de Fibonacci. O pivô está demonstrado pelo ponto 1 na
Figura 25.
Conforme apresentado no gráfico da Figura 25, a determinação dos
thresholds (tendências) pelo uso de três MMEs (5, 13 e 34 horas) é exibida em três
etapas: 1) a sinalização da tendência ocorre quando a MME de 5 horas cruza a
MME de 13 horas para parte superior do gráfico – o caso da tendência de aumento –
2) a confirmação da tendência acontece quando a MME de 5 horas cruza a média
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de 34 horas; 3) a ratificação da tendência acontece quando a MME de 13 horas
cruza a média de 34 horas.

Figura 25. Médias Móveis e Threshold entre os dias 11/04/09 e 13/04/09
Fonte: Elaborado pelo Autor (2009)

Observa-se que após a ratificação da tendência de aumento de incidentes,
dada pelo cruzamento da MME verde (mais longa) com a MMEs vermelha e amarela
(mais curtas), indicado pela seta preta na Figura 25, o crescimento de incidentes
ocorre até o dia 14/04/09, apesar de ligeiras reduções, vide Figura 22 ou Figura 26
indicado pelos pontos 5 e (1).

Figura 26. Médias Móveis e Threshold entre os dias 14/04/09 e 16/04/09
Fonte: Elaborado pelo Autor (2009)
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Observa-se na Figura 26 que o threshold de redução de tráfego Internet não
desejado é reportado com atraso pela MME, já que o cruzamento da MME vermelha
e amarela ocorre aproximadamente 5 horas após a redução de eventos, vide seta
preta na Figura 26.
Como última observação, tem-se o período do dia 15/04/09 ao dia 18/08/09,
onde houve cruzamento para a parte superior do gráfico da MME vermelha (5
períodos) com a MME amarela (13 períodos), conforme indicado pela seta preta na
Figura 27.

Figura 27. Médias Móveis e Threshold entre os dias 15/04/09 e 18/04/09
Fonte: Elaborado pelo Autor (2009)

A ratificação do movimento de aumento de tráfego Internet não desejado
ocorreu aproximadamente 2 horas depois (indicado pela seta vermelha na Figura
27), perdurando por três dias (até o dia 18/04/09), apesar de ligeiros declives,
conforme demonstrado pelo ponto (3) na Figura 27.

103

5.2.2.2

Análise Gráfica – Sequência de Fibonacci
Como observado anteriormente (e seguindo as recomendações de

(ARMSTRONG, 2002), (BERNSTEIN, 1996) para se usar mais de uma técnica de
análise de tendências a fim de se alcançar um resultado mais realístico das
previsões), pode-se perceber a formação de um pivô na Figura 25, o que
provavelmente permite a aplicação da análise de tendências pela sequência de
Fibonacci. A teoria das ondas de (ELLIOT, 1982) é formada por 5 ondas e diversos
graus de ondas. Na parte 1 do estudo de caso, pôde-se somente visualizar a onda 1,
onda 2 e a provável formação da onda 3. Na parte 2 do estudo de caso pode-se
visualizar as 5 ondas em dois graus.
•

Determinação da Onda 1

A princípio como uma hipótese, a onda 1 pôde ser identificada pelo uso de
MME. Analogamente à análise de tendências do mercado financeiro, mediu-se o
tamanho da onda a partir do menor volume de eventos (tráfego Internet não
desejado) – vide seta preta apontando para as linhas contínua em magenta na
Figura 28) antes da formação do pivô (crista da onda, identificada pelo ponto 1 na
Figura 28). Para se identificar o tamanho da onda 1 com as proporções da
sequência de Fibonacci, usaram-se linhas contínuas em magenta.

Figura 28. Sequência de Fibonacci: Onda 1 e Onda 2
Fonte: Elaborado pelo Autor (2009)

•

Determinação da Onda 2

A onda 2 é medida a partir do tamanho da onda 1, mas em ambas as partes
do estudo de caso, percebeu-se que as ondas 2 variam de tamanho. Analisando-se
a amostra das ondas 2 de ambas as partes do estudo de caso, percebeu-se a
seguinte taxa de ocorrências da onda 2 da seqüência de Fibonacci:
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•

73% das vezes, o decremento de incidentes após a onda 1 alcança entre 0,5
e 0,618 da própria onda 1. Ou seja, o movimento anterior de crescimento de
incidentes (tráfego não desejado e intrusões) pode diminuir entre 0,5 e 0,382;

•

12 % das vezes a interrupção alcança 0,382 da onda 1;

•

15 % das vezes a interrupção alcança 0,786 da onda 1.
Observa-se que no exemplo da Figura 28, a onda 2 (indicada pelo ponto 2

na Figura 28) atingiu exatamente 0,5 do tamanho da onda 1. As linhas contínuas em
magenta permitem representar a extensão de 0,5 do tamanho da onda 1. Em outras
palavras, o exemplo ilustrado pela Figura 28 está dentro dos 73% dos casos citados
anteriormente.
•

Determinação da Onda 3

A onda 3 é medida a partir da onda 1 e onda 2. Analisando-se a amostra das
ondas 3 na parte 2 do estudo de caso, percebeu-se que:
•

A onda 3 supera o topo da onda 1;

•

Em 70% das ocorrências da onda 3, percebe-se que ela é 1,382 maior que a
onda 1, ou próximo disso;

•

Em 5% das ocorrências da onda 3, percebe-se que há equivalência de
tamanho entre as ondas 1 e 3, ou próximo disso;

•

Em 15% das ocorrências da onda 3, percebe-se que a onda 3 supera o
tamanho da onda um em 1,618, ou próximo disso;

•

Em 10% das ocorrências da onda 3, percebe-se que a onda é 1,5 vezes
maior que a onda 1
As observações acima são similares a teoria das ondas de (ELLIOT, 1982),

(FROST e PRECHTER, 2002). Nota-se que na Figura 29 a onda 3 (indicada pelo
ponto 3) é 1,382 maior que a onda 1.
Para determinação da onda 3, usaram-se as linhas contínuas em verde, que
seguem as mesmas proporções das linhas contínuas em magenta. Em outras
palavras, o exemplo ilustrado pela Figura 29 está dentro dos 70% dos casos citados
anteriormente.
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Figura 29. Sequência de Fibonacci: Onda 3 e Onda 4
Fonte: Elaborado pelo Autor (2009)

•

Determinação da Onda 4

A onda 4 é medida a partir da onda 1, onda 2 e onda 3. Analisando-se a
amostra das ondas 4 na parte 2 do estudo de caso, percebeu-se que:
•

A onda 4 não é maior que a onda 3;

•

Em 15% das ocorrências da onda 4 notou-se que ela é 0,382 do tamanho da
onda 3;

•

Em 60% das ocorrências da onda 4, ela alcança a equivalência do montante
de eventos dados pela onda 1;

•

17% das ocorrências da onda 4 ela teve o tamanho de 0,618 da onda 1 e 3
somadas;
No exemplo da Figura 29 a onda 4 alcançou o tamanho de 0,618 da onda 1,

vide seta preta acima do ponto 4 em preto. Em outras palavras, o exemplo. Figura
29 está entre os 17% dos casos de decréscimo de eventos ao montante da onda 1.
•

Determinação da Onda 5

Para a formação da onda 5, na parte 2 do estudo de caso:
•

Não se determinou um percentual de taxa de ocorrência, mas geralmente a
onda 5 tem o mesmo tamanho da onda 1;

•

Não se determinou percentuais de taxa de ocorrência, mas:
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o A onda 5 é 1,382, 1,5 ou 1,618 do tamanho da onda 1 (ou próximo
disso), mas isso acontece geralmente quando a onda 1 é igual à onda
3;
o Em alguns casos a onda 3 e 5 são do mesmo tamanho, ou de
tamanhos próximos;
o Em alguns casos a onda 1, 3 e 5 são de mesmo tamanho, ou
tamanhos próximos;
Na Figura 30 a onda 5 é indicada pelo ponto 5 e (1) em preto. Para o gráfico
da Figura 30 são adicionadas as linhas contínuas em ciano, linhas contínuas em
branco e linhas contínuas em branco, as quais são necessárias para a determinação
das ondas 5, (1) e (2). A onda 5 tem tamanho próximo ao tamanho da onda 3. Para
a determinação da onda 5, confrontou-se o tamanho das ondas 3 e 5, conforme
representado pela linha contínua em ciano.

Figura 30. Sequência de Fibonacci: Onda 5 e Segundo Grau das Ondas
Fonte: Elaborado pelo Autor (2009)

•

Determinação dos Graus da Onda – Grau (1)

O grau (1) ocorre após a formação da quinta onda. O grau (1) simplesmente
é a renumeração da onda 5 para onda 1, de forma a recomeçar o ciclo. Após o grau
(1) da onda, ocorrerá redução de incidentes, pois haverá a formação da onda (2),
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seguindo o mesmo padrão da onda 2. O gráfico da Figura 30 ilustra esta situação.
Observe-se na Figura 30 que a onda (2) alcançou um limite próximo a 0,5 (como se
pode notar pela linha pontilhada em azul) do tamanho da onda (1), análogo ao
ocorrido entre as ondas 1 e 2.
Para a determinação da onda (3), faz-se uma expansão de 1,382 do
tamanho da onda (1) usando as linhas contínuas em branco (como citado
anteriormente, 70% das vezes a onda (3) é 1,382 maior que a onda 1).
Nota-se que no dia 19/04/2009 – vide Figura 31 – a taxa de tráfego Internet
não desejado é aproximadamente 52 eventos, ou seja, 1,382 maior que os eventos
no momento da onda (1) – 38 eventos. As linhas contínuas em branco da Figura 31
demonstram esta expansão.

Figura 31. Sequência de Fibonacci: Previsões para 19/04/2009 e 20/04/2009
Fonte: Elaborado pelo Autor (2009)
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•

Previsão das Ocorrências – Onda (4) e Onda (5)

Conforme citado anteriormente, 60% das vezes a onda 4 alcança o topo
desenhado pela onda 1. Assim sendo, a previsão de redução de tráfego Internet não
desejado, apontada pela análise de sequência de Fibonacci, indica que ocorrerão 38
eventos, próximo do dia 20/04/2009 – vide o ponto (4) e as linhas contínuas em
vermelho na Figura 31.
Nota-se que houve ratificação do movimento de decréscimo de eventos,
indicado pela análise de tendências de MME (a MME vermelha e amarela cruzaram
a MME verde para a parte inferior do gráfico, conforme demonstrado pela seta preta
na Figura 31). Assim sendo, ambas as previsões (análise de tendências segundo a
sequência de Fibonacci e análise de tendências com médias móveis) corroboram
quanto à redução de eventos.
Para a onda (5) – representada pelo ponto (5) em preto na Figura 31, a
previsão é a aproximadamente 59,53, conforme indicado pelas linhas vermelhas na
Figura 31.
5.2.2.3

Resultados da Análise de Tendências Futuras da Parte 2 do Estudo de
Caso
A Tabela 4 mostra os resultados da previsão dos incidentes.

Os

movimentos de aumento e de redução tráfego Internet não desejado atingiu um
montante equivalente a 4.320 do site A para o site A’. Gradualmente, os movimentos
de aumento e redução de tráfego Internet não desejado avançou com a propagação
de eventos entre os 3 sites. O montante dos movimentos (tráfego Internet não
desejado) entre os três sites, com o retorno para o site A, foi de 16.416.
As previsões corretas são o número de vezes que se pôde prever os
movimentos aumento ou redução de tráfego Internet não desejado. Na parte 2 do
estudo de caso, para as previsões corretas de aumento ou redução de tráfego não
desejado, obteve-se uma taxa de 60,71%.
As previsões com atraso são o número de vezes que não se previu os
movimentos de aumento ou redução de tráfego Internet não desejado em tempo
hábil. Na parte 2 do estudo de caso, para as previsões com atraso, obteve-se uma
taxa de 34,73%.
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Tabela 6: Resultados do Protótipo de Previsão Realizado entre 26/03/2009 a 21/04/2009
Montante de movimentos de aumento ou redução de
tráfego Internet não desejado
Previsão Correta de aumento ou redução de tráfego
não desejado
Previsão com atraso de aumento ou redução de tráfego
não desejado
Vezes que não se previu

A →A’
4.320

A →A’ →A” A →A’ →A” →A
8.208
16.416

2.623

4.984

9.967

1.483

2.818

5.635

214

406

814

Fonte: Elaborado pelo Autor (2009)

Para a parte 2 do estudo de caso, em algumas ocasiões as técnicas de
análise de tendência empregadas não conseguiram detectar o aumento ou redução
de tráfego Internet não desejado. A taxa da não previsão foi de 4,95%.
5.3 Análise dos Resultados dos Experimentos Realizados (FASE 3 – parte 1 e parte
2)
Esta seção apresenta a análise dos resultados alcançados durante os
experimentos, pela aplicação das duas técnicas de análise de tendências adotadas
para a FASE 3 do modelo estendido de GR proposto.
Na parte 2, pela adoção de ambas as técnicas de análise de tendências
(médias móveis e sequência de Fibonacci), nota-se uma taxa de acerto da ordem de
60%, aproximadamente. A obtenção das previsões corretas permite que alertas
sejam enviados entre os sites do estudo de caso, quando determinados thresholds
forem excedidos. A divulgação dos alertas quanto ao aumento ou redução de
incidentes permite a ação proativa da GR, de maneira a atuar antes que o aumento
ou redução de incidente propriamente dito. Acredita-se que, em um IDS, a taxa de
acerto de previsões possa ser substancialmente melhorada com a adoção de outras
técnicas de análise de tendência, de maneira combinada.
Na parte 2, as previsões com atraso têm uma taxa de 34,73%. Uma previsão
com atraso acontece quando o threshold da análise de tendências é disparado após
o início do movimento de aumento ou redução de incidentes. Previsões com atraso
são similares aos alertas gerados por IDS que não utilizam técnicas de análise de
tendência: o alerta é disparado somente quando o ataque já está ocorrendo.
É importante salientar que, somando-se as previsões com atraso e as
previsões corretas, obteve-se uma taxa de 95,44%.

110

Na parte 2, a taxa de ocorrência dos movimentos de aumento ou redução de
incidentes foi de 4,95%. Acredita-se que esta taxa de erro é dada fato das previsões
com médias móveis apresentarem atrasos, que em alguns casos podem até
sobrepor os movimentos de aumento ou redução de incidentes. Acredita-se que a
combinação e agregação de tipos variados de médias móveis (médias móveis
exponenciais, ponderadas, ou centrais) podem evitar atrasos na visualização de
tendências e, principalmente, mostrar uma tendência mais precisa e próxima a
realidade (ARMSTRONG, 2002).
5.4 Conclusão do Estudo de Caso
Nesta seção, são relatados os resultados globais de cada um dos estudos
de caso, bem como as dificuldades, vantagens e desvantagens da adoção prática do
modelo estendido de GR.
Para as FASES 1, 2, 4 e 5, que se relacionam ao Data Center, foi gerado o
sumário executivo da Gestão de Risco (GR) – vide Apêndice B. No sumário
executivo, relata-se resumidamente o estado atual do Data Center da CAGE, no
tocante da GR: pontos de vulnerabilidades críticos, relacionados a graves ameaças
e agentes de ameaças – em muitos casos estes pontos estão ainda associados a
altas probabilidades de ocorrência. Esta situação compromete a confidencialidade,
integridade e disponibilidade das informações, bem como a integridade de muitos
outros ativos, colocando em jogo a própria continuidade do negócio, que se faz
impossível a partir da parada do Data Center.
Por meio do processo de GR foi possível estabelecer e priorizar as
necessidades de controle para proteção dos ativos supracitados, assim como a
definição dos controles contingências para a continuidade do negócio.
O processo de GR contemplou todas as etapas do modelo estendido
proposto (planejamento, apreciação dos riscos, ROSI, tratamento do risco e
encerramento) para determinação dos controles a serem escolhidos, utilizados, bem
como o encerramento e/ou transposição da GR estendida.
Para o Data Center da CAGE (FASES 1, 2, 3 e 5 da GR), entre os
resultados mais significativos está a definição do plano de transposição/finalização –
vide Apêndice D (FASE 5 da GR), a qual define o plano de encerramento das
atividades de GR. A confecção deste plano não seria possível sem o uso do modelo
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estendido de GR proposto neste trabalho, pois os modelos tradicionais não têm
extensão à finalização/transposição.
Pela aplicação do modelo estendido de GR no estudo de caso, conclui-se
que a melhor solução para o contexto de alto risco e alta criticidade a qual o
ambiente tecnológico da CAGE está exposto, é a aquisição de uma SALA COFRE
que comporte o Data Center (agregando todas as demais necessidades exibidas).
As exigências de regulamentações, como (SARBANES OXLEY, 2002),
Normas (ABNT NBR ISO/IEC 27002, 2005), (ABNT NBR 11515, 1990), (BSI, 2002),
(BS EN 1047, 2000), (VDMA 24991-2, 1996) foram contempladas no decorrer da GR
e estão em alinhamento com os objetivos de negócio da CAGE.
Desta forma, pela aplicação da GR estendida, os aspectos que afetam a
continuidade das atividades da CAGE e que poderiam gerar impactos financeiros
foram sistematicamente levantados, analisados e reportados. Os controles de
segurança da informação sugeridos pela GR estendida puderam ser aprovados pela
diretoria, viabilizando a implementados e monitoramento, conforme planejamento
inicial e planejamento de comunicação. Por último, o plano de encerramento foi
confeccionado, dando direcionamento às possíveis situações de finalização do
ambiente de GR.
Para a FASE 3 (ROSI), como resultado o estudo de caso mostrou o modelo
estendido de GR com a metodologia de análise de tendências futuras que pode ser
aplicada em incidentes de segurança (tráfego Internet não desejado e intrusões) em
IDS. A análise de tendências mostrou

ambos os movimentos, crescimento e

decrescimento de incidentes, além dos momentos de reversão de incidentes de
segurança na série histórica dos logs do IDS (SNORT, 2009), que analisou os
datasets (DARPA 1998) e (KDD 1999) e a simulação de tráfego Internet não
desejado (PONTES e GELFI, 2009a), (PONTES e GUELFI, 2009b).
Os resultados alcançados são favoráveis a aplicação da análise de
tendências para incidentes (tráfego Internet não desejado e intrusões), já que o
número de ouro e as razões da sequência de Fibonacci foram encontradas durante
a análise das séries históricas de ambos os datasets (DARPA 1998) e (KDD 1999) e
nas simulações de tráfego Internet não desejado.
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Em termos de acerto foi obtido uma taxa de 95,44%, onde 60,71% são
previsões corretas e 34,73% são previsões com atraso. Em termos de erro foi obtido
uma taxa de 4,85% de não previsão. Mas, Note-se que:
•

Esta abordagem ainda não foi testada extensivamente para aplicações
comerciais;

•

Embora não tenha sido escopo deste estudo, o ROSI com tendências
futuras em IDS pode ser significativamente melhorado pela análise isolada
de ataques (analisar somente ataques de DoS, ou analisar somente
ataques de Probe – escaneamento de portas);

•

Os atrasos podem variar, dependendo do período usado nas médias
móveis (2 e 5 horas, ou 5 e 13 horas). Estes atrasos podem ser eliminados
usando períodos curtos.
A metodologia de análise de tendências aplicada sobre incidentes (tráfego

Internet não desejado e intrusões) torna possível a previsão de ocorrência de
eventos, portanto, dá suporte para processos de tomada de decisão e é
complementar ao ROSI.
A análise de outros datasets de tráfego de rede, além da análise em tempo
real de fluxo de rede, são necessários para melhor ratificar os resultados obtidos na
seção 5.3.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta seção apresenta os resultados alcançados, as limitações a serem

consideradas, a conclusão, as contribuições efetivas da dissertação e sugestão de
trabalhos futuros.
6.1 Discussão dos Resultados Obtidos
Nesta seção são abordados os resultados obtidos, analisando-se em que
medida as propostas do Capítulo 1 foram atendidas durante o desenvolvimento
deste trabalho.
O objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo estendido de GR, que
contempla o retorno de investimento em SI (ROSI) e as tendências futuras de
ocorrência de incidentes.
No capítulo 2 foram apresentadas diversas metodologias de GR, tais como
(ISO 31000, 2009), (ABNT NBR 27005, 2008), (NIST SP800-30, 2002), (FIRM,
2001), (OCTAVE, 2001), (PMBOK, 2008), (FISMA, 2002). Ainda foram descritas as
características, semelhanças, evolução, vantagens e desvantagens de cada uma
destas metodologias. Concluiu-se que as especificações de GR abordam
criteriosamente a investigação dos riscos, com etapas semelhantes: levantamento
do ambiente da GR e dos ativos deste ambiente, análise dos riscos com estudo das
vulnerabilidades, ameaças e impactos, análise de custo/benefício da aplicação de
controles para mitigação dos riscos, tratamento dos riscos, auditoria dos controles
aplicados para o tratamento dos riscos, comunicação e monitoramento.
Apesar da abordagem criteriosa das especificações de GR pesquisadas
nesse trabalho, percebe-se que dois tópicos podem ser agregados aos modelos de
GR, de maneira a tornar a metodologia de GR mais consistente e com melhor
alinhamento às necessidades atuais das organizações. Estes dois tópicos são: 1) o
retorno do investimento em segurança da informação (ROSI) considerando as tanto
os eventos passados (visão tradicional do ROSI), quanto às tendências futuras de
incidentes; e 2) a finalização ou transposição do ambiente de GR em hipóteses de
fusões ou encerramento de organizações.
Assim, modelos para determinação do ROSI foram descritos no capítulo 3.
Comumente os modelos de ROSI relacionam histórico de incidentes, dando
subsídios para cálculos de expectativa de perda anual aos diversos ativos e
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ambientes específicos, ou reconstrução do ambiente da GR. Portanto, o ROSI se
torna complementar a análise de custo/benefício, possibilitando que a etapa de
seleção de controles na GR tenha melhor embasamento.
Muito embora o modelo ROSI proposto pelo (GCIO, 2004) faça referências à
simulação de ambientes para um cenário futuro (por meio do método de Monte Carlo
para geração de cenários aleatórios), não há a visualização real da flutuação dos
eventos futuros. A desvantagem da simulação de cenários aleatórios é o fato de que
o ambiente simulado na maioria das vezes não representa a realidade futura, nem
sequer a tendência de ocorrência. Percebeu-se, portanto, que os modelos de ROSI
em geral poderiam ser melhorados pelo uso de técnicas de análise de tendências
futuras.
As técnicas de análise de tendências futuras permitem a visualização da
flutuação de incidentes no ambiente em períodos futuros. Isto auxilia GR a prever o
momento adequado para a aplicação de controles de SI.
Então, no capítulo 4 discorreu-se sobre duas técnicas de análise de
tendências futuras: médias móveis (NIST/SEMATECH, 2009) e análise de
tendências segundo a sequência de Fibonacci (ELLIOT, 1982). Em geral, técnicas
de análise de tendência futura se baseiam na teoria de que os estados passados de
uma variável podem determinar o seu comportamento futuro.
No capítulo 5 foram descritos trabalhos relacionados ao ROSI, como
(HEISER, 2002), o qual tem postura contrária à teoria do ROSI, mencionando que os
gastos em SI se tratam de custos agregados ao negócio. Outras abordagens são a
de (O’NEIL, 2007), que em experimentos de caso propões que o ROSI está
fundamentado em custos de evitação resultante dos esforços da resistência,
reconhecimento e reconstituição para a infra-estrutura de TI, e abalizados na EPA e
no número de incidentes. No capítulo 5 ainda foi descrito o trabalho de
(SONNENREICH et al, 2006), o qual é baseado de que o ROSI pode ser obtido
principalmente de variáveis ligadas à interrupção da produtividade do ambiente
organizacional.
Portanto a proposta do trabalho foi um modelo estendido de GR para
justificar e estabelecer níveis ou pontuações de riscos que atendam as
necessidades de investimentos em SI, conforme descrito no capítulo 6. O modelo
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estendido de GR é composto por 5 fases e diversas etapas. Dentre as etapas, estão
o ROSI tradicional, o ROSI para tendências futuras e a etapa de finalização ou
transposição de ambiente de GR.
Para validação do modelo estendido de GR, o estudo de caso foi dividido em
três partes, conforme descrito no capítulo 7:
1. Data Center da empresa CAGE: nesta parte do estudo de caso os dados são
fictícios e servem meramente como exemplificação do modelo preconizado.
Nesta parte do estudo de caso são aplicadas todas as fases do modelo
estendido de GR proposto neste trabalho, exceto a fase 3 – ROSI, pois em
ambiente fictício não foi possível gerar dados para aplicação do ROSI. Como
resultado, obteve-se o mapeamento completo dos riscos do ambiente do Data
Center da empresa CAGE, bem como a sugestão dos devidos controles de SI
para mitigação dos riscos, o planejamento de implementação, planos de auditoria
e revisão, planos de monitoramento e comunicação, entre outros;
2. Investigação das tendências de incidentes nos datasets do (DARPA 1998) e KDD
(1999): nesta parte do estudo de caso são usados os dados reais de datasets
para se analisar a flutuação de incidentes com as técnicas de análise de
tendências futuras. Como resultado, pôde-se identificar padrões da flutuação de
tráfego não desejado, tanto pelo uso das médias móveis, quanto pela análise
segundo a sequência de Fibonacci. Nesta parte do estudo de caso, as ondas 1 e
2 (ELLIOT, 1982) puderam ser identificadas, permitindo a visualização da
formação da onda 3;
3. Investigação das tendências de incidentes em sites geograficamente divididos:
nesta parte do estudo de caso são usadas máquinas virtuais para se simularem
tráfego normal e tráfego Internet não desejado entre três sites geograficamente
divididos. Nesta parte do estudo de caso a tendência futura da flutuação das
intrusões também é investigada. Como resultado, pôde-se identificar cinco ondas
de tendência em dois graus (ELLIOT, 1982) pelo uso da análise segundo a
sequência de Fibonacci em conjunto com análise com médias móveis. Onde,
para as previsões corretas de aumento ou redução de tráfego não desejado,
obteve-se uma taxa de 60,71%. para as previsões com atraso, obteve-se uma
taxa de 34,73%. Por fim, obteve-se uma taxa de não previsão de 4,95%.
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Assim, conclui-se que o objetivo dessa dissertação – modelo GR com
extensão ao ROSI, utilizando a análise de histórico de incidentes e o estudo de
tendências futuras – foi alcançado, pois o estudo de caso foi usado para aplicação
do modelo estendido de GR, cujos resultados foram satisfatórios e puderam ser
verificados pelos experimentos descritos no capítulo 7.
6.2 Limitações
Esta seção trata das limitações da evolução da proposta.
Não foi escopo desta proposta o uso combinado de outras técnicas de
análise de tendências, como cadeias de Markov, HMM (Hidden Markov Chains),
HsMM (Hidden semi-Markov Chains), métodos estocásticos que envolvam
mineração de dados e análise de perfil (tanto do usuário, quanto das chamadas de
sistema) métodos estocásticos que abordem redes neurais e análise de perfil (de
usuários e chamadas de sistema), emprego de modelos cooperativos e difusão de
sensores para análise de tendências.
Muito embora o escopo desta proposta tenha sido a investigação da
possibilidade do uso de técnicas de análise de tendência (médias móveis e
sequência de Fibonacci) no ROSI, a limitação do emprego de apenas duas técnicas
de tendência também limita os resultados. Acredita-se que empregar mais de cinco
técnicas de análise de tendências (ARMSTRONG, 2002) possa trazer um resultado
mais realista às curvas de tendências.
Outras limitações são:
•

Um dos experimentos foi limitado à investigação de datasets (KDD, 1999)
e (DARPA, 1998), que trazem simulações de tráfego Internet não
desejado. Embora estes datasets sejam comumente usados para validar
diversas pesquisas quanto técnicas de detecção de intrusão, os datasets
não representam a realidade de tráfego Internet não desejado (HASLUM
et al, 2008). Apesar disto, os modelos matemáticos (médias móveis e
sequencia de Fibonacci), podem definir tendências tanto para ambientes
sintéticos quanto ambientes reais;

•

Um dos experimentos foi limitado à investigação das tendências do tráfego
não desejado entre três sites geograficamente divididos (PONTES e
GUELFI, 2009a). Apesar do tráfego Internet não desejado e tráfego normal
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ter sido simulado entre os sites, o ambiente do experimento não tem todas
as características de um ambiente organizacional;
•

A análise de tendências e previsões ainda não é automatizada,
dependendo do acionamento manual de scripts para obtenção dos
resultados;

•

Os dados usados dos datasets (DARPA, 1998) e (KDD, 1999) são dos
anos de 1998, 1999, 2000 e 2001. Portanto, são dados antigos;

6.3 Contribuições
As principais contribuições deste trabalho foram:
•

O modelo estendido de GR que aborda tanto a visão tradicional de GR
(levantamento criterioso de riscos, definição de níveis de riscos,
comunicação, monitoramento, auditoria, análise de custo-benefício),
quanto à justificativa e o estabelecimento de níveis ou pontuações de
riscos que atendam as necessidades de investimentos em SI, por meio do
ROSI, com a análise de histórico de incidentes e o estudo de tendências
futuras.
A adoção do modelo estendido de GR pode viabilizar aos ambientes

organizacionais empregar controles de SI somente quando estes se fizerem
necessários e de acordo com as necessidades ou possibilidades (WEI et al, 2001).
O uso do modelo estendo de GR permite ao ambiente organizacional uma visão dos
incidentes futuros, portanto, fornece mais subsídios para os planejamentos da GR e
para se lidar com as incertezas que envolvam os riscos.
Conforme discorrido nas seções anteriores, o principal objetivo deste
trabalho foi alcançado, com a demonstração do modelo estendido de GR
exemplificada nos estudos de caso. Embora existam limitações para aplicação da
metodologia, a aplicação prática do modelo estendido de GR gerou resultados que
corroboram a sua viabilidade.
6.4 Resultados Alcançados
Esta seção apresenta outros resultados alcançados a partir desta pesquisa.
Dentre os resultados alcançados, estão:
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•

A publicação dos artigos (PONTES et al, 2008a), (PONTES et al 2008b),
(PONTES e GUELFI, 2009a), (PONTES e GUELFI, 2009c);

•

A premiação de (PONTES et al, 2008b) como segundo melhor artigo do
congresso internacional;

•

A publicação do artigo (PONTES et al, 2008b) na revista IEEE Region 9,
para o ano de 2009 e veiculação dos artigos (PONTES e GUELFI, 2009a)
na IEEE Xplorer;

•

A premiação de (PONTES e GUELFI, 2009c) com student scholarship,
pela Universidade de Michigan;

•

Proposta de arquitetura para IDS, conhecida como IDS 3G (Intrusion
Detection System 3rd Generation) ou também chamado de IFS (Intrusion
Forecasting System).

6.5 Trabalhos Futuros
Esta seção apresenta propostas de trabalhos futuros.
Entre as sugestões para trabalhos futuros, está à agregação de estudos e
análise baseada em fractais (de acordo com (MANDELBROT et al, 1997) e
(MADELBROT e HUDSON, 2006)), o uso de diversos tipos de médias móveis (YE et
al, 2002), e outras metodologias de análise de tendências e previsões, para seguir a
sugestão de (ARMSTRON, 2002) para que se obtenha um resultado mais
consistente e próximo da realidade. Dentre outras metodologias de análise de
tendências e previsões, citam-se:
•

Cadeias de Markov, conforme usado no modelo de previsão de tráfego
Internet não desejado de (YIN et al, 2004);

•

HMM (Hidden Markov Chains), conforme proposto por (HASLUM et al,
2008) em um modelo de previsão de tráfego Internet não desejado;

•

HsMM (Hidden semi-Markov Chains), de acordo com a proposta de
(ZHENGDAO 2008) para previsão de tráfego Internet não desejado;

•

Métodos estocásticos que envolvam mineração de dados e análise de
perfil (tanto do usuário, quanto das chamadas de sistema) para
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previsão de tráfego Internet não desejado, conforme proposta de
(ALAMPALAYAM e KUMAR 2004);
•

Métodos estocásticos que abordem redes neurais e análise de perfil
(de usuários e chamadas de sistema) para a previsão de tráfego
Internet não desejado, em alinhamento com a proposta de (SINDHU et
al 2006);

•

Emprego de modelos cooperativos e difusão de sensores para
obtenção de variáveis durante o processo de previsão de tráfego
Internet não desejado, conforme a proposta de (PONTES e GUELFI,
2009a), (PONTES e GUELFIb).

•

Realizar a análise descrita na seção 5 em períodos mensais e
trimestrais, aplicando as mesmas técnicas de previsão e análise de
tendências;

•

Analisar as séries históricas de outros IDSs (tentativas de intrusão,
incidentes, alertas, tráfego Internet não desejado) em períodos
mensais e trimestrais, aplicando as mesmas técnicas de previsão e
análise de tendências descritas na seção 5;

•

Analisar dados de fluxo de rede, com técnicas de análise de tendências
e previsão descritas na seção 5, em pequenos gateways e em nível de
backbone, em períodos diários, mensais e trimestrais.

•

Analisar em períodos diários, mensais e trimestrais ataques de outros
dispositivos (anti-spam, antivírus, anti-spies, firewalls) pelo uso de
técnicas de análise de tendências e previsões descritas na seção 5;

•

Agregar o Modelo de Monte Carlo (GCIO, 2004) ao modelo de GR
estendido, seguindo proposta do (PMBOK, 2008).
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Apêndice A: FASE 1 do Modelo Estendido de GR
1

ESTUDO DE CASO: CAGE - Indústria Petroquímica

1.1 Introdução
A descrição do estudo de caso, que segue, está baseada em dados
hipotéticos e serve apenas como ilustração de uma aplicação prática do modelo
preconizado. Quaisquer semelhanças com pessoas físicas e/ou jurídicas e fatos
reais são mera coincidência. Os exemplos extraídos para o estudo de caso podem
ser encontrados também em (PONTES e SILVA, 2006).
1.2 Disposição do documento
Os resultados do estudo de caso levam às conclusões descritas em um
sumário executivo. Muitos dos tópicos a seguir detalham a GR e não
necessariamente precisam constar no “Sumário Executivo”. De fato, estes tópicos
podem ser anexos ao “Sumário Executivo” ou parte da documentação que compõe a
AR. O “Sumário Executivo” é apresentado no tópico 5.6.4.
1.3 FASE 1 – Definição do contexto: Histórico para necessidade da aplicação
de Gestão de Risco (GR)
A CAGE - INDÚSTRIA PETROQUIMICA é a maior empresa brasileira, com
um faturamento anual de mais de 40 bilhões de dólares e cerca de 40 mil
colaboradores diretos e alguns milhares de prestadores de serviço e funcionários
terceirizados.
A empresa tem a mais avançada tecnologia do mundo para exploração e
prospecção de petróleo em águas profundas. Toda esta tecnologia e a gestão dessa
gigante da economia brasileira estão baseadas em processos suportados pela
Tecnologia da Informação (TI), cuja central se localiza no PASI, edifício sede da
CAGE - INDÚSTRIA PETROQUIMICA, no Rio Grande do Sul.
O ambiente de TI era defasado, com mais de 20 anos de uso. Poucas
reformas significativas em sua infra-estrutura (no tocante SI) foram executadas
nesse período. O ambiente apresentava sérias vulnerabilidades e gerava risco aos
membros da equipe operacional de TI.
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O crescimento não totalmente planejado e a necessidade de centralização
de todos os outros processos dos órgãos integrantes da CAGE - INDÚSTRIA
PETROQUÍMICA foram fatores que influenciaram o aspecto vulnerável do centro de
TI e agravaram seu contexto.
A inoperância ocasionada por pequenas paradas de processamento era um
fato cada vez mais constante no ambiente de TI. Apesar de existir um hot site e um
backup site7, ambos eram insuficientes e não atendiam todas as necessidades:
disponibilizavam apenas parte dos recursos de informação para a operacionalidade
dos negócios da CAGE - INDÚSTRIA PETROQUIMICA.
Durante cerca de dez meses, a equipe de TI buscou apresentar justificativas
coerentes para a execução de um projeto de modernização e melhoria dos controles
internos, processos e implantação de mecanismos de segurança e contingência no
Data Center8.

Juntamente com o Corporate Information Officer (CIO) da

organização decidiu-se pela elaboração do projeto de aquisição e instalação de uma
sala-cofre que hospedasse o ambiente TI em alinhamento com as normas (ABNT
NBR ISO/IEC 27002, 2005), (ABNT NBR 11515, 1990), (BSI, 2002), (BS EN 1047,
2000), (VDMA 24991-2, 1996) e (SARBANES OXLEY, 2002)9.
Com base em um trabalho de planejamento de GR e AR para apontar os
principais problemas, ameaças, vulnerabilidades e impacto ao negócio da empresa;
os grupos membros do projeto tiveram por objetivo demonstrar os riscos associados
ao ambiente e assim obter a aprovação e execução do projeto de modernização do
Data Center.

7

Hot site e backup site são ambientes onde uma organização pode facilmente se realocar após um desastre, como
incêndio, inundação, ameaça terrorista ou outro tipo de evento impactante.
8
Data Center é o local onde são concentrados os computadores e sistemas confiáveis (software) responsáveis
pelo processamento de dados de uma empresa ou organização
9
Sarbanes Oxley é uma lei americana instaurada em 2002, para garantir a governança corporativa e confiança
dos investidores que aplicam recursos em organizações de capital aberto, por meio de bolsas de valores.
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1.3.1 FASE 1 – Planejamento e Propósito
O presente documento propõe apresentar as ameaças e vulnerabilidades
presentes no Data Center da CAGE e seus respectivos graus de risco, de forma a
embasar

os

projetos

e

processos

de

segurança

organizacional,

mais

especificamente direcionados a Tecnologia da Informação (TI) e Segurança da
Informação (SI), que suportam toda a tecnologia de prospecção e exploração de
petróleo em águas profundas e todos os demais processos de gestão da maior
empresa brasileira - CAGE. Atualmente, se faz necessário incrementar a
disponibilidade e garantir a continuidade dos processos de TI (contingências).
Conseqüentemente a integridade e confidencialidade das informações, processos e
recursos devem aumentar de forma significativa a sua conjectura geral.
1.3.2 Escopo da GR
CAGE – Centro de processamento de informações (Data Center) PASI. Na
Figura 32 é ilustrado o organograma da CAGE, o que permite ter uma visão geral da
corporação e, em destaque, a subestrutura organizacional que será foco da Análise
de Risco.
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Figura 32: Organograma DATA CENTER Cage
Fonte: (PONTES e SILVA, 2005)
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1.3.3 Planejamento: Descrição da GR
Equipe composta pelos controladores da CAGE, pelo Corporate Information
Officer (CIO) da empresa, membros do departamento de Tecnologia da Informação
e consultoria terceirizada focada em análise de risco para projetos em Segurança da
Informação (SI) e Tecnologia da Informação (TI).
Técnicas utilizadas:
i) Questionários / Entrevistas;
ii) Visitas ao antigo Data Center em plena operacionalidade;
iii) Vistoria estrutural e funcional dos recursos de TI em uso (cabeamento),
mobiliário, acesso físico e lógico, armazenamento, piso, teto e forro,
climatização do ambiente, prevenção, detecção e combate a incêndio,
utilização do espaço físico, repartições vizinhas (outros departamentos),
fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, controle e acesso
remoto, vigilância, sistemas de informação em operacionalidade;
iv) O desenvolvimento e descrição das escalas de riscos.
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1.3.4 Cronograma para execução da GR

Figura 33: Cronograma GR CAGE
Fonte: (PONTES e SILVA, 2005)
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1.3.5
1.3.5.1

Passo 1 – Determinar o que proteger
Caracterização dos ativos da informação em escopo
Data Center CAGE que inclui:
-

(19) Servidores SUN, destinados a:
(2) Servidores UNIX – dados.
(3) Servidores Proxy – roteamento e controle de acesso;
(3) Mainframe de aplicação ERP (SAP),
(3) Servidores de Banco de dados;
(8) Servidores rede EDI
Total $ - 15.000.000,00

-

(3) Servidores SOLARIS – Intranet.
Total $ - 75.000,00

-

Recursos de backup em Fita e armazenamento – mobiliário –
operadores, vídeo wall, sala de operação, cabeamento lógico (fibra
óptica e UTP), cabeamento elétrico, tubulação de água, sistema de
vigilância.
Total $ - 23.000.000,00

-

Sistemas operacionais (windows 98, windows 2000, windows XP,
Linux conectiva, OS2), sistemas aplicativos de pesquisa e
prospecção para exploração de petróleo, sistema de controle de
distribuição e abastecimento.
Total $ - 35.000.000,00

-

(5) Roteadores CISCO em conexão com links Embratel.
Total $ - 19.000.000,00

-

(30) Switches CISCO 64 portas – conexão local.
Total $ - 45.000,00
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1.3.5.2

Ferramentas auxiliares da análise de riscos: questionário ambiente
tecnológico

Na Tabela 7 serão exibidas as respectivas questões e respostas direcionadas ao
ambiente tecnológico, considerando controles operacionais e de gestão do negócio.
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Tabela 7: Questionário do Ambiente Tecnológico

Num.

Categorias

CE 1

Plano
estratégico de
TI1

CE 5

Plano
estratégico de
TI

Objetivo/
Questões
O gerenciamento
de TI preparou
planos
estratégicos para
TI que se alinham
aos objetivos do
negócio com
estratégias em TI?
O escopo da
(SARBANES
OXLEY, 2002) e
impacto foram
incorporados em
processos de
gerenciamento
estratégico e
tático, com
políticas
especificas em
problemas do
escopo da
(SARBANES
OXLEY, 2002)?

L.1
L.2
L.3
L.4
L.5
Política Procedimentos Implementado Testado Integrado
x

x

x

x

Comentários

A política
existe, mas não
está
implementada
e não é
revisada há
mais de 2
anos.
A política
existe, mas não
está em fase
de
implementação.

iniciativas

Revisão dos
processos de
políticas de
acesso físico.

Alinhamento dos
processos aos
parâmetros
estabelecidos
pela (SARBANES
OXLEY, 2002),
conforme
cronograma
proposto
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CE 8

Organização TI O gerenciamento
de IT implementou
e
relacionamentos uma divisão de
regras e
responsabilidades
(segregação de
deveres e
responsabilidades)
que preveni de
forma razoável a
subversão de um
processo crítico
por um único
indivíduo?

x

x

x

A política de
segregação de
funções está
implementada,
embora não
hajam testes
há mais de um
ano .

Auditoria nos
processos e
funções que
foram
segregados
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CA 2

Requisição de
alteração e
Controle

AD2

Gerenciamento
de acesso

A organização
estabeleceu uma
estratégia de teste
que é
desenvolvida e
seguida por todas
as significantes
mudanças na
(SARBANES
OXLEY, 2002) aplicações
relevantes e
tecnologia de
infra-estrutura,
que endereça
unidade, sistema,
integração e teste
de interface ao
usuário seguido
por uma
assinatura formal
que todos os
sistemas estão
operando com
desejado.
Há algum
procedimento de
registro formal de
usuário para
garantir acesso a
sistemas e
serviços de
informação
multiusuário?

x

x

A política
existe, mas não
está em fase
de
implementação.

Alinhamento dos
processos aos
parâmetros
estabelecidos
pela (SARBANES
OXLEY, 2002),
conforme
cronograma
proposto.

x

x

Os
procedimentos
de
autenticação e
registro de
usuários
existem, mas
não são
cumpridos

Treinamento de
usuários e
efetivação de
procedimentos de
registro,
conforme descrito
na política; não
cumprimento
sujeito às
sanções
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AD3

Gerenciamento
de acesso

AD4

Gerenciamento
de acesso

A alocação e uso
de quaisquer
privilégios em
ambientes de
sistemas
multiusuários é
restrita e
controlada? P. ex.
Privilégios são
alocados em
bases de
necessidade de
uso; privilégios
são alocados
somente após
processo de
autorização
formal.
Há um processo
de revisão de
direitos de acesso
de usuário em
intervalos
regulares? P. ex.
Revisão de
Privilégios
especiais a cada 3
meses, privilégios
normais a cada 6
meses.

x

x

x

Apesar de a
política
apresentar tais
controles, os
mesmos não
são cumpridos

Treinamento de
usuários e
efetivação de
procedimentos,
conforme descrito
na política; não
cumprimento
sujeito a
sanções;
efetivação de
testes e
integração com
outros processos

x

x

x

Acessar de a
política
apresentar tais
controles, os
mesmos não
são cumpridos

Treinamento de
usuários e
efetivação de
procedimentos,
conforme descrito
na política; não
cumprimento
sujeito às
sanções
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AD5

Gerenciamento
de acesso

BC 1

Gerenciamento
de backup

BC 2

Gerenciamento
de backup

Os acessos a
aplicações por
vários
grupos/pessoal
dentro da
organização são
definidos na
política de
controles de
acesso por
requerimentos
individuais de
aplicações de
negócio e são
consistentes com
a política de
acesso da
informação da
organização?
Foram feitos
backups regulares
das informações
essenciais do
negócio com
servidor de
produção,
componentes
críticos da rede,
configurações de
backup, etc.? p.ex.
seg-qui: backup
incremental e sex:
backup complete.
As mídias de
backup ao longo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Acessar de a
política
apresentar tais
controles, os
mesmos não
são cumpridos

Treinamento de
usuários e
efetivação de
procedimentos,
conforme descrito
na política; não
cumprimento
sujeito às
sanções;
efetivação de
testes e
integração com
outros processos

A política e
procedimentos
existem, estão
implementados,
testados e
integrados.

Analise e
desenvolvimento
de projeto para
implementação
de hot site e
backup site

A política e
procedimentos

Analise e
desenvolvimento
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BC 3

Gerenciamento
de backup

do procedimento
de restauração
armazenadas de
forma segura e
afastadas do site
real?
As mídias de
backup são
regularmente
testadas para
certificação que
poderão ser
restaurados dentro
do frame
escolhido no
procedimento
operacional de
recuperação.

x

x

x

x

x

existem, mas
as mídias são
armazenadas
no próprio Data
Center.

de projeto para
implementação
de hot site e
backup site

A política e
procedimentos
existem, estão
implementados,
testados e
integrados.

Analise e
desenvolvimento
de projeto para
implementação
de hot site e
backup site

145

BC 4

Gerenciamento
de continuidade
de negócio

RA 7

Gerenciamento
de instalações

Há um de
processos
gerenciado
instalado para
desenvolvimento e
manutenção da
continuidade do
negócio? Isto
pode incluir o
amplo plano de
continuidade de
negócio da
organização,
testes regulares e
atualizações do
plano,
formulações e
documentações
da estratégia de
continuidade do
negócio.
O acesso ao Data
Center é restrito a
pessoal
autorizado,
requerendo
identificação
apropriada e
autenticação?

x

x

Os
procedimentos
estão descritos
na política, no
entanto a
desatenção
quanto à
necessidade de
segurança
física ao DATA
CENTER não
dá suporte a
continuidade
do negócio.

Desenvolvimento
de projeto para
melhorias e
atualização de
recursos de
segurança física
para o DATA
CENTER

x

x

A política
existe, mas os
procedimentos
não são
cumpridos.

Revisão dos
processos de
políticas de
acesso físico.
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RA 8

Gerenciamento
de instalações

M3

Monitoramento
de log

M4

Monitoramento
de log

As salas do Data
Center são
equipadas com
controles de
ambiente
adequados para
manter os
sistemas e dados,
incluindo fogo,
fornecimento
ininterrupto de
energia, ar
condicionado e
pisos elevados:
O pessoal
operacional está
mantendo um log
de suas atividades
como nome de
pessoas, erros,
ações corretivas,
etc.?
Os logs do
operador são
checados em base
regular contra os
procedimentos de
operação?

x

x

A política
existe, mas os
recursos para o
cumprimento
dos
procedimentos
não são
suficientes.

Revisão dos
processos de
políticas de
fornecimento de
energia, ar
condicionado e
pisos elevados.

x

x

A política
existe, mas os
procedimentos
não são
cumpridos.

x

x

A política
existe, mas os
procedimentos
não são
cumpridos.

Revisão dos
processos de
políticas de
manutenção e
implantação de
sistema para
vigilância em
circuito fechado.
Revisão dos
processos de
políticas de
manutenção de
logo de
operação.
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M5

Monitoramento
de log

As falhas são
reportadas e bem
gerenciadas? Isto
inclui ações
corretivas sendo
tomadas, revisões
de logs de falhas e
checagem de
ações tomadas.

Fonte: (PONTES e SILVA, 2005)

x

x

A política
existe, mas os
procedimentos
não são
cumpridos.

Revisão dos
processos de
políticas de
reportagem de
falhas e logs
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1.3.5.3

Ferramentas auxiliares da análise de riscos: entrevista – questionário
análise de risco

a) Qual é a missão o os objetivos da empresa?
i. A CAGE é uma empresa pública com contas a prestar para a
sociedade

brasileira,

como

crescimento,

rentabilidade

e

responsabilidade social e ambiental. Metas de atuação da
CAGE para se tornar uma empresa de energia com forte
presença internacional e líder na América Latina.
ii. Atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade social e
ambiental, nas atividades da indústria de óleo, gás e energia,
nos mercados nacional e internacional, fornecendo produtos e
serviços adequados às necessidades dos seus clientes e
contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países
onde atua.
iii. Visão 2015 - A CAGE será uma empresa integrada de energia
com forte presença internacional e líder na América Latina,
atuando com foco na rentabilidade e na responsabilidade social
e ambiental.
iv. Contínuo e expressivo crescimento da produção e das reservas,
atingindo a auto-suficiência brasileira em óleo em 2006;
adequação e expansão do parque de refino ao perfil do
consumo nacional; renovação da frota; expansão da infraestrutura para o desenvolvimento do mercado de gás natural;
expansão seletiva no setor petroquímico e nos negócios
internacionais; entrada com atuação seletiva em projetos de
energias renováveis; melhoria expressiva nos indicadores de
SMS; forte geração de caixa, compatível com o plano de
investimentos; compromisso com crescimento, rentabilidade e
responsabilidade social e ambiental.
b) Qual é o propósito dos sistemas e da segurança da informação com relação à
missão e os objetivos de negócio da empresa?
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i. Vanguarda

tecnológica:

sensoriamento

remoto,

poços

perfurados horizontalmente, robótica submarina, produção de
petróleo em águas ultra-profundas. A CAGE inicia a década
sendo indicada pela Offshore Technology Conference para
receber o OTC Distinguished Achievement Award, o maior
prêmio do setor petrolífero mundial, em reconhecimento à sua
notável contribuição para o avanço da tecnologia de produção
em águas profundas.
ii. Adequação à (SARBANES OXLEY, 2002).
•

Abrangência

•

Tem o objetivo de proteger os investidores por meio do
aprimoramento da precisão e da confiabilidade das
informações divulgadas pelas companhias.

•

Promove uma ampla reforma nas normas contábeis e de
governança corporativa das companhias americanas e
emissores estrangeiros.

•

Obriga as companhias a adotarem padrões mais rígidos
de controles internos.

•

Altera

as

atribuições

e

responsabilidades

dos

administradores e estipula penalidades.
•

Exige a criação de um Comitê de Auditoria. Algumas
disposições

da

conflitantes

com

(SARBANES
as

leis

OXLEY,
locais

dos

2002)

são

emissores

estrangeiros. A Securities and Exchange Commission
(SEC) – permitiu algumas flexibilizações para esses
emissores.
A Tabela 8 exibe com maior clareza os requisitos da (SARBANES OXLEY,
2002) que foram abordados anteriormente.
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Tabela 8: Principais requisitos (SARBANES OXLEY, 2002)

Requisitos da (SARBANES
OXLEY, 2002)
Certificações (U.S.C. 18
parágrafo 1.350 –
(SARBANES OXLEY, 2002))

Ações realizadas pela CAGE
Formalização dos Controles e

Implantado

Procedimentos de Divulgação de
Informações e criação de mecanismo

assinadas pelo Presidente

interno envolvendo todos os níveis

(CEO) e Diretor Financeiro

hierárquicos no fluxo de divulgação de

(CFO)

Data Limite

informações – Matriz de Responsabilidade
e Pirâmide de Assinaturas. Novas
certificações (Regras 13ª-15 e 15d-15 –
(SARBANES OXLEY, 2002)) serão
arquivadas em 2004.

Proibição de concessão de
empréstimos a conselheiros e
diretores
Divulgação da adoção ou não
de um código de ética para os
administradores

Restrição quanto à prestação
de serviços de consultoria
pelos auditores
independentes aos seus
clientes
Controles internos deverão
ser divulgados em relatórios
específicos, com os relatórios
anuais
Certificação dos controles
internos pelos auditores
independentes
Empresas serão obrigadas a
revezar o sócio-auditor a
cada cinco anos

Não há política de concessão de
empréstimos a conselheiros e diretores,
assim como aos demais executivos.
Possui Código de Ética para todos os
empregados e Código de Boas Práticas
para os administradores. Adoção será
divulgada no Form 20-F de 2004 referente
ao exercício de 2003.
Os códigos estão sendo re-analisados para
atender (SARBANES OXLEY, 2002)/SEC e
NYSE.
Restrição à contratação de auditores
independentes para a prestação de
serviços de consultoria (Estatuto Social,
Art. 29, IX).
Estudos em andamento.

Estudo com auditores independentes.

Rodízio de empresa de auditoria a cada
cinco anos.

Implantado

Implantado

Implantado

Novembro de
2004

Junho de
2006
Implantado
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Constituição de Comitê de
Auditoria

Comitê de Auditoria
constituído por membros
independentes conforme
regras da SEC.
Divulgação no Form 20-F da
existência ou não de um
especialista financeiro no
Comitê de Auditoria.
As companhias devem
divulgar em website ou no
Form 20-F as práticas de
governança adotadas e as
diferenças daquelas
requeridas para as
companhias americanas
listadas na NYSE.

A CAGE constituiu Comitê de Auditoria em
2002 para atender requisitos de boas
práticas de governança corporativa
difundidas no mercado brasileiro. Seus
membros foram nomeados em 27/6/2003.
O Regimento Interno encontra-se em fase
de aprovação.
As adaptações à Lei estão em estudo,
considerando as alternativas do Comitê de
Auditoria e do Conselho Fiscal.
Não existe tal previsão no Regimento
Interno do Comitê de Auditoria Em estudo,
em conjunto com a adequação do Comitê
de Auditoria.
Será divulgado no Form 20-F do exercício
fiscal de 2003 a existência de
especialista(s) financeiro(s) no Conselho de
Administração
Divulgado no website, em 29/4/04, tabela
com as diferenças entre as práticas de
governança adotadas pela CAGE das
adotadas pelas companhias americanas.

Julho de 2005

Julho de 2005

Implantado

Implantado

Fonte: (SARBANES OXLEY, 2002).

c) Qual a importância de sistemas e segurança da informação a missão da
unidade organizacional do usuário?
O Data Center suporta todo o controle operacional da organização, sendo,
pois, essencial para continuidade do negócio.
d) Que tipo de informações são consideradas importantes para o negócio da
unidade organizacional avaliada?
Unidade organizacional avaliada – Centro de processamento de dados –
Data Center. Informações importantes relacionadas e provenientes do:
i. Controle de produção de petróleo e derivados;
ii. Controle abastecimento mercado interno e internacional;
iii. Controle logístico;
iv. Pesquisas e projetos de exploração em águas profundas;

152

e) Que

tipo

de

informações

são

inseridas,

utilizadas,

processadas

e

armazenadas nos sistemas de informação em escopo?
i. Informações de cunho administrativo e financeiro (contas a
receber, pagar, investimentos, controles contábeis, etc.);
ii. Informações

relacionadas

ao

controle

de

abastecimento

(logística, EDI, controle de frota, controle de transito, gasodutos,
oleodutos, capacidade de fornecimento, etc.);
iii. Informações relativas à produção (refinamento, exploração,
capacidades);
iv. Informações

relacionadas

à

pesquisa

e

desenvolvimento

tecnológico para aprimoramento da exploração.
f) Qual é o nível ou sensibilidade de classificação aplicada às informações da
unidade organizacional do usuário?
Como referido anteriormente, o Data Center, como área de negócios,
engloba toda operacionalidade das demais áreas, de forma que a classificação da
informação, nesse âmbito, está em conexão e suportando todas as outras unidades.
g) Qual é o potencial impacto para a empresa se uma informação confidencial é
descoberta ou acessada por pessoas não autorizadas?
Em maior grau, desvalorização das ações – perda da confiabilidade pelos
investidores – investigação CPI, em conseqüência de:
i. Descumprimento das leis federais;
ii. Descumprimento (SARBANES OXLEY, 2002);
iii. Descumprimento das diretrizes de governança corporativa;
h) Quais são os requisitos para integridade e disponibilidade das informações de
negócio?
Em maior grau, desvalorização das ações – perda da confiabilidade pelos
investidores – investigação CPI, em conseqüência de:
i. Descumprimento das leis federais;
ii. Descumprimento (SARBANES OXLEY, 2002);
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iii. Descumprimento das diretrizes de governança corporativa;
iv. Descontrole

dos

processos

administrativos,

financeiros,

contábeis, produção, abastecimento (logístico).
i) Quanto tempo de indisponibilidade de acesso a sistemas e informações a
unidade de negócio avaliada pode tolerar antes de causar sérios impactos ao
trabalho

executado

na

área?

Quais

outros

processos

ou

tipo

de

comunicações opcionais podem ser utilizados pelos usuários neste período?
i. Produção – 0 min. – a indisponibilidade do sistema deve ser
programada conforme as paradas de produção. Conseqüências:
risco

relacionado

à

vida

humana,

risco

relacionado

à

manutenção básica estrutural das plataformas de exploração;
danos ambientais; No caso de imprevistos ou sinistros de ordem
maior quanto ao sistema centralizado, imediatamente em
seguida, o backup site ou hot site devem ser acionados.
ii. Abastecimento – Logística – transporte – 0 min. Nos setores
críticos de transporte (oleodutos, gasodutos) – risco relacionado
à vida humana e riscos ambientais. Nos setores de controle
logístico e transito as indisponibilidades não devem superar 20
min. (preferencialmente programadas e em hipótese alguma
abrangendo todo o negócio, que se apresenta segmentado, mas
com processamento centralizado); No caso de imprevistos ou
sinistros de ordem maior quanto ao sistema centralizado,
imediatamente em seguida, o backup site ou hot site devem ser
acionados.
iii. Administrativo, financeiro, contábil – 10 min. Em hipótese
alguma as paradas devem envolver o negócio todo. As paradas
para manutenção devem ser programadas. No caso de
imprevistos ou sinistros de ordem maior quanto ao sistema
centralizado, imediatamente em seguida, o backup site ou hot
site devem ser acionados.
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1.3.6 Passo 2 – Identificar as ameaças potenciais
DATA CENTER
Ambiente físico, controle de acesso, controle climatização, controle de
fornecimento de energia (UPS e geradores), cabeamento, prevenção, detecção e
combate a incêndio, estações de trabalho:
•

Qual é a ameaça?

•

Qual é o possível agente causador da ameaça?

•

Quais os motivos do agente?

•

Quais os efeitos da ameaça sobre os requisitos de segurança das
informações (confidencialidade, integridade e disponibilidade)?
As respostas a estes itens são demonstradas com riqueza de detalhes na
Tabela 9.
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Tabela 9: Efeitos da ameaça sobre os requisitos de segurança das informações

Ordem
1

2

Ameaça

Agente da ameaça

Motivos do Agente

Impacto da ameaça – SI

Ação de código Funcionários insatisfeitos;

Acesso ao Data Center para Comprometimento da
confidencialidade,
malicioso
Hackers / Crackers;
tirar beneficio ilícito;
integridade,
Usuários autorizados.
Espionagem;
disponibilidade,
auditabilidade, privacidade
Vingança pessoal.
da informação e
autenticação para acesso
à informação.
Roubo / cópia de Funcionários insatisfeitos; Acesso ao Data Center para Comprometimento da
confidencialidade,
informações
Hackers / Crackers;
tirar beneficio ilícito;
disponibilidade,
Usuários
autorizados; Espionagem;
integridade da informação.
Fornecedores;

Comércio de informações.

Clientes.
3

Invasão lógica

Concorrentes;

Acesso ao Data Center para Comprometimento da
confidencialidade,
Funcionários insatisfeitos; tirar beneficio ilícito;
integridade,
Fornecedores; Hackers / Espionagem;
disponibilidade,
privacidade da
Crackers; Terceirizados;
Pixação.
informação.
Fornecedores; Clientes;
Usuários autorizados.

Impacto da ameaça ao
negócio
Comprometimento do
processamento de dados
que causa prejuízos
financeiros consideráveis

Comprometimento do
processamento de dados
que causa prejuízos
financeiros consideráveis;
prejuízos financeiros
consideráveis, imagem da
empresa.
Comprometimento do
processamento de dados
que causa prejuízos
financeiros consideráveis
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4

Incêndio

Concorrentes;
Organizações criminosas;
Funcionários insatisfeitos;
Terceirizados; Terroristas.

5

Invasão física

Concorrentes;
Organizações criminosas;
Funcionários insatisfeitos;
Hackers / Crackers;

6

Terrorismo

Terceirizados; Terroristas.
Terroristas; Organizações
criminosas.

Ganho ilícito;

Comprometimento da
integridade e
pessoal;
disponibilidade da
terrorista; informação.

Desde pequenas paradas
no sistema de
Vingança
processamento de dados
Reivindicação
e acidentes de trabalho,
longas paradas que
Queima de arquivos.
afetam a imagem da
empresa no mercado e
podem inviabilizar o
negócio;
comprometimento de
vidas humanas,
comprometimento de
equipamentos, hardware e
software.
Acesso ao Data Center para Comprometimento da
Prejuízos financeiros
integridade,
consideráveis que podem
tirar beneficio ilícito;
confidencialidade
inviabilizar a continuidade
Espionagem;
disponibilidade da
do negócio.
informação.
Comprometimento de
Pichação.
equipamentos, hardware e
software.
Acesso ao Data Center para Comprometimento da
Prejuízos financeiros
disponibilidade,
consideráveis que podem
tirar beneficio ilícito;
integridade da informação. inviabilizar a continuidade
Espionagem;
do negócio.
Comprometimento de
Pichação.
vidas humanas,
equipamentos, hardware e
software.
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7

Espionagem

Concorrentes;

(industrial)

Organizações criminosas;

Acesso ao Data Center para Comprometimento da
confidencialidade da
tirar beneficio ilícito.
informação.

Prejuízos financeiros
consideráveis, imagem da
empresa.

Acesso ao Data Center para Comprometimento da
disponibilidade da
tirar beneficio ilícito;
informação.
Espionagem;

Prejuízos financeiros
consideráveis, imagem da
empresa. Prejuízos
quanto à conseqüente
lentidão dos sistemas
dependentes das
informações
centralizadas.

Funcionários insatisfeitos;
Hackers / Crackers;
Terceirizados; Terroristas;
Fornecedores; Clientes;
8

Queda
desempenho
tráfego

Usuários autorizados.
de Concorrentes;
– Organizações criminosas;
de Funcionários insatisfeitos;

informações

Hackers / Crackers;

Pichação.

Terceirizados; Terroristas;
Fornecedores; Clientes;
9

Interferência

Usuários autorizados.
Concorrentes;

eletromagnética

Funcionários insatisfeitos;
Hackers / Crackers;

Acesso ao Data Center para Comprometimento da
disponibilidade,
tirar beneficio ilícito;
integridade da informação.
Espionagem;

Terceirizados;

Pichação.

Fornecedores;
Usuários autorizados.

Prejuízos financeiros
consideráveis, imagem da
empresa. Prejuízos
quanto à conseqüente
lentidão dos sistemas
dependentes das
informações
centralizadas.
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10

Erros

Concorrentes;

intencionais

ou Organizações criminosas;

sabotagem.

Funcionários insatisfeitos;

Acesso ao Data Center para Comprometimento da
integridade,
tirar beneficio ilícito;
disponibilidade da
Espionagem;
informação.

Hackers / Crackers;

Pichação.

Terceirizados; Terroristas;
Fornecedores; Clientes;
11

Usuários autorizados.
Falha em meios Concorrentes;
de comunicação

Funcionários insatisfeitos;

Acesso ao Data Center para Comprometimento da
disponibilidade da
tirar beneficio ilícito;
informação.
Espionagem;

Hackers / Crackers;

Pichação.

Organizações criminosas;

Terceirizados; Terroristas;
Fornecedores;
12

Captação
irradiações

Usuários autorizados.
de Concorrentes;
Organizações criminosas;

eletromagnéticas Funcionários insatisfeitos;
Hackers / Crackers;
Terceirizados; Clientes;
Terroristas; Fornecedores.

Acesso ao Data Center para Comprometimento da
integridade,
tirar beneficio ilícito;
disponibilidade da
Espionagem;
informação.
Pichação.

Comprometimento do
processamento de dados,
comprometimento da
performance dos meios
que proporcionam o
tráfego das informações,
comprometimento da
informação que causa
prejuízos financeiros
consideráveis.
Prejuízos financeiros
consideráveis, imagem da
empresa. Prejuízos
quanto à conseqüente
lentidão dos sistemas
dependentes das
informações
centralizadas.
Comprometimento do
processamento de dados,
comprometimento da
performance dos meios
que proporcionam o
tráfego das informações,
comprometimento da
informação que causa
prejuízos financeiros
consideráveis.
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13

Falha
software

de Concorrentes;
– Organizações criminosas;

conseqüência de Funcionários insatisfeitos;
outras falhas

Hackers / Crackers;
Terceirizados; Terroristas.

14

Falha

de Concorrentes;

hardware

Organizações criminosas;
Funcionários insatisfeitos;
Hackers / Crackers;
Terceirizados; Terroristas;
Usuários autorizados.

15

Falha de energia

Concorrentes;
Organizações criminosas;
Funcionários insatisfeitos;
Hackers / Crackers;
Terceirizados; Terroristas;
Usuários autorizados.

Acesso ao Data Center para Comprometimento da
disponibilidade,
tirar beneficio ilícito;
integridade,
Espionagem;
confidencialidade da
informação.
Pichação.

Desde pequenas paradas
no sistema de
processamento de dados
até longas paradas que
afetam a imagem da
empresa no mercado e
podem inviabilizar o
negócio.
Acesso ao Data Center para Comprometimento da
Desde pequenas paradas
disponibilidade,
no sistema de
tirar beneficio ilícito;
integridade da informação. processamento de dados
Espionagem;
e comprometimento de
equipamentos até longas
Pichação.
paradas que afetam a
imagem da empresa no
mercado e podem
inviabilizar o negócio.
Acesso ao Data Center para Comprometimento da
Desde pequenas paradas
disponibilidade da
no sistema de
tirar beneficio ilícito;
informação.
processamento de dados
Espionagem;
até longas paradas que
afetam a imagem da
Pichação.
empresa no mercado e
podem inviabilizar o
negócio.
Comprometimento de
equipamentos, hardware,
software e vidas
humanas.
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16

Extremos

de Concorrentes;

temperatura

ou Organizações criminosas;

umidade

Funcionários insatisfeitos;

Acesso ao Data Center para Comprometimento da
disponibilidade,
tirar beneficio ilícito;
integridade da informação.
Espionagem;

Hackers / Crackers;

Pichação.

Terceirizados; Terroristas;
Usuários autorizados.

17

Erros
omissões

ou Funcionários insatisfeitos;
Hackers / Crackers;
Terceirizados;
fornecedores; Clientes;
Usuários autorizados.

Acesso ao Data Center para Comprometimento da
disponibilidade,
tirar beneficio ilícito;
integridade,
Espionagem;
confidencialidade da
informação.
Pichação.

Desde pequenas paradas
no sistema de
processamento de dados
até longas paradas que
afetam a imagem da
empresa no mercado e
podem inviabilizar o
negócio.
Comprometimento de
equipamentos, hardware,
software e vidas
humanas.
Desde pequenas paradas
no sistema de
processamento de dados
até longas paradas que
afetam a imagem da
empresa no mercado e
podem inviabilizar o
negócio.
Comprometimento de
equipamentos, hardware,
software e vidas
humanas.

161

18

Dano

à Organizações criminosas;

integridade física Funcionários insatisfeitos;
de pessoas

Hackers / Crackers;
Terroristas.

19

Ação

indevida Concorrentes;

do pessoal de Organizações criminosas;
manutenção

Funcionários insatisfeitos;
Hackers / Crackers;
Terceirizados; Terroristas;
Fornecedores; Clientes.

20

Dano

a Concorrentes;

equipamentos

Organizações criminosas;

ou instalações

Funcionários insatisfeitos;
Hackers / Crackers;
Terceirizados;
Terroristas;
Usuários autorizados.

Acesso ao Data Center para
tirar beneficio ilícito;
Pichação.

Comprometimento da
confidencialidade,
integridade,
disponibilidade da
informação.

Desde pequenas paradas
no sistema de
processamento de dados
até longas paradas que
afetam a imagem da
empresa no mercado e
podem inviabilizar o
negócio
Acesso ao Data Center para Comprometimento da
Desde pequenas paradas
confidencialidade,
no sistema de
tirar beneficio ilícito;
disponibilidade,
processamento de dados
Espionagem;
integridade da informação. e acidentes de trabalho,
longas paradas que
Pichação.
afetam a imagem da
empresa no mercado e
podem inviabilizar o
negócio.
Comprometimento de
vidas humanas.
Acesso ao Data Center para Comprometimento da
Desde pequenas paradas
integridade,
no sistema de
tirar beneficio ilícito;
disponibilidade,
processamento de dados
Espionagem;
confidencialidade das
e acidentes de trabalho,
informações.
longas paradas que
Pichação.
afetam a imagem da
empresa no mercado e
podem inviabilizar o
negócio.
Comprometimento de
vidas humanas.
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21

Grampos

Concorrentes;
Organizações criminosas;
Funcionários insatisfeitos;

Acesso ao Data Center para Comprometimento da
disponibilidade,
tirar beneficio ilícito;
confidencialidade das
Espionagem.
informações.

Hackers / Crackers.
Terceirizados;Terroristas;
Usuários autorizados.
Fonte: (PELTIER, 2001), (ISO/IEC TR 13335, 1999), (ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2008), (PONTES e SILVA, 2006)

Comprometimento do
processamento de dados
que causa prejuízos
financeiros consideráveis.

163

•

Qual é o impacto aos objetivos de negócio da organização se a ameaça
identificada se concretizar?
o Em geral: interrupção dos serviços do Data Center, por conseqüência
interrupção em todo processamento de informações financeiras,
contábeis, administrativas e de pesquisa e monitoração da plataformas.

•

Onde e como a ameaça pode se concretizar? Qual é o sistema
relacionado?
o Interrupção: no interior do Data Center por acesso indevido ou invasão,
incêndio, parada do sistema UPS, parada do sistema de ar
condicionado, terrorismo.
o Incêndio: no interior do Data Center – cabeamento rede lógica,
cabeamento rede elétrica, sistema de ar condicionado, sistema UPS,
equipamentos TI defasados.
o Invasão lógica: no interior do Data Center – cabeamento exposto,
extrema facilidade de implantação de escutas;
o Invasão física: no interior do Data Center – acesso facilitado aos
funcionários e visitantes;
o Perdas de vida humana e acidentes de trabalho: no interior do Data
Center – piso e teto defasados que não suportam a estrutura do data
Center, sistema de combate a incêndio a base de CO2.
o Ação de código malicioso: no interior do Data Center – cabeamento
exposto permitindo inserção dos códigos, falhas no controle de acesso;
o Roubo / cópia de informações – interior do datacenter – controle de
acesso insuficiente;
o Dano a equipamentos ou instalações: interior do Data Center – piso
elevado e teto incompatíveis com a necessidade;
o Grampos: interior e arredores do Data Center – cabeamento de dados
exposto;
o Captação de irradiações eletromagnéticas; interior e arredores do Data
Center – cabeamento lógico e elétrico expostos;
o Ação indevida do pessoal de manutenção: interior e arredores do Data
Center – controle de acesso não suficiente;
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o Dano à integridade física de pessoas: interior do Data Center – sistema
de combate a incêndio insuficiente, piso elevado e teto em más
condições;
o Erros ou omissões: interior do Data Center – equipamento defasado
(servidores, aplicativos, sistemas, terminais);
o Extremos de temperatura ou umidade – interior do Data Center –
sistema de climatização defasado com controle centralizado e
insuficiente para área do Data Center;
o Falha de energia – interior e arredores do Data Center – UPS e
geradores de energia defasados; gerador de energia sem sistema de
redundância; sistema de disjuntores defasado; aferrecimento do
sistema UPS insuficiente;
o Falha de hardware: interior do Data Center – hardware defasado,
sistema de climatização insuficiente, sistema de combate a incêndio
insuficiente e inadequado;
o Falha em meios de comunicação: interior do Data Center –
cabeamento exposto e sujeito a interferência eletromagnética;
o Erros intencionais ou sabotagem: interior do Data Center – controle de
acesso insuficiente;
o Interferência eletromagnética: interior e arredores do Data Center –
cabeamento lógico e elétrico exposto; cabeamento de estações de
trabalho e servidores expostos;
o Queda de performance – tráfego de informações: interior e arredores
do Data Center – cabeamento lógico e elétrico expostos, sujeitos a
interferência eletromagnética, sistema de climatização insuficiente,
superaquecimento de hardware e conseqüente lentidão;
o Espionagem (industrial): interior do Data Center – acesso físico e lógico
indevidos por concorrentes e terrorismo.
A

partir

deste

contexto

de

identificação

de

ameaças

(entrevistas,

questionários, e as questões dos efeitos da ameaça sobre os requisitos de
segurança da informação), pode-se adaptar uma lista de elementos contendo as
ameaças potenciais, as quais se aplicam ao ambiente de informática e
processamento de dados ou os processos/ atividades de negócio da organização e
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quais os efeitos de cada um destes eventos indesejáveis.
No ANEXO C é apresentada uma lista de ameaças aos objetivos de SI. As
ameaças exibidas nesta lista estão baseadas em um conjunto mais comum dos
problemas levantados freqüentemente em pesquisas.
A Tabela 10 exibe uma lista adaptada conforme o contexto das atividades
finais da CAGE, ou seja, as ameaças foram mapeadas de acordo com foco do
negócio e da identificação de quais problemas inerentes ao negócio se pretendem
evitar.
Tabela 10: Ameaça aos objetivos de SI

#

Ameaça

Confidencialidade

Integridade/
Legalidade

Disponibilidade/
Acessibilidade

Autenticidade

Ameaças acidentais ou intencionais
1

Erros humanos

X

X

X

X

2

Falha de hardware

X

X

X

X

3

Falha de operação

X

X

X

X

4

X

X

X

5

Erros e omissões de
dados
Fraude

6

Emanações

7

Falsificação

8

Fraude

9

Sabotagem

10

Negação de serviço
(Denial of service)
Acesso não autorizado

11

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

Desorientação ou falta
de treinamento
Informações
imprecisas/ antigas
Danos intencionais em
dados/programas
Impedimento de uso

16

Entrada não autorizada

X

X

X

X

17

Ligação clandestina

X

X

X

X

18

Analisadores de Rede

X

X

19

Bombas Lógicas

X

X

X

X

12
13
14

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

Outros
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20

X

21

Porta traseira (trap door
/ backdoor)
Cavalo de Tróia

22

Vírus

X

X

X

X

23

Worms

X

X

X

X

24

X

X

25

Incêndio e desastres
naturais
Radiação

X

X

26

Sobrecarga

X

X

27

Inundação

X

X

28

Terremotos

X

X

29

Vandalismos

X

X

X

X

30

Greves e tumultos

X

X

X

X

X

Fonte: (NIST SP800-30, 2001)

Adicionalmente, na execução desta etapa, utilizou-se uma ferramenta gráfica
para dispor as ameaças identificadas: um diagrama de blocos da árvore de
ameaças, árvore de vulnerabilidades, árvore de eventos - impactos. O intuito destes
diagramas é a síntese das informações, bem como a visualização da associação e
relação entre as mesmas (ANEXO G) (AVEN, 2003), (ALENCAR, 2006). Os
digramas estão representados na Figura 34 e Figura 35 e demonstram de forma
prática e sucinta os itens descritos anteriormente, bem como as conseqüências em
âmbito macro.

Falha dos serviços
administrativos,
financeiros e
produtivos
Parada do Data Center

Falha sistêmica

Não parcial do sistema

Falha parcial dos
serviços adm., finan.,
produtivos

Figura 34: Árvore de eventos – PARADA DO DATA CENTER
Fonte: (PONTES e SILVA, 2005)

Y = 2 – falha sistêmica –
comprometimento do faturamento,
reflexo nas ações da organização.
Y = 1 – comprometimento parcial
da operacionalidade do sistema.
Medidas corretivas para a
continuidade das operações são
necessárias.
Y = 0 – falhas parciais – sistema
operacional, mas com
necessidades de manutenção.
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Falha do Data
Center / sistema
OU

Falha do sis. De
detecção de incêndio

Falha sist. Combate
incêndio
3

E

Falha do sist.
Climatização

Pane sist.
Elétrico/cabos

1

2

Figura 35: Diagrama de Blocos – Sistema de climatização, detecção de incêndio, combate a incêndio.
Fonte: (PONTES e SILVA, 2005)

1.3.7 Passo 3 / Passo 4 – Avaliação da Exposição e caracterização do risco:
Determinação da probabilidade de ocorrência e
Nesta etapa são avaliadas estatisticamente todas as vulnerabilidades e
ameaças em potencial identificadas anteriormente, calculando-se percentuais e
posteriormente demonstrando-se, em termos macros (alto, médio, baixo), em uma
Matriz de Risco, conforme o exibido nas Figura 36 e Tabela 11 (vide ANEXOS D e
E).
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Resumo de probabilidades versus Impactos do risco ao negócio
6, 13,15

4, 5, 14, 20,23

10,21

1, 2, 3, 7, 8, 9, 11,
12, 16, 17, 18,19

Impacto

Alto (100)

Médio (50)

Baixo (10)
Baixa (0,1)

Média (0,5)

Alta (1)

Probabilidade
Figura 36: Matriz De Risco
Fonte: Adaptado de (ISO/IEC 27005, 2008), (ISO/IEC 13335, 1999), (NIST SP800-30,2002)

A Matriz de risco permite descrever o custo das possíveis perdas causadas
pelas ameaças e riscos potenciais identificados, que estão exibidos na Tabela 12.
Tabela 11: Oportunidade de Melhoria
Risco
1

2

3
4

Oportunidade de Melhoria
Contratação de consultoria para desenvolvimento de plano
de atualização de hardware e software; ativar controles
propostos no item 5; contratação de consultoria de softwares
de segurança para remoção dos códigos maliciosos em
atividade no sistema e desenvolvimento de controles
adequados para bloquear futuros ataques;
Idem ao item 5; organização dos cabos de dados e cabos
elétricos em canaletas e tubulações conforme normas;
contratação de consultoria especializada em mobiliário de
informática; treinamento de usuários.
Idem ao item 2
Substituição do sistema de climatização de conforto;
instalação de sistema para manutenção de hot site e backup
site; recomenda-se a instauração de um projeto de segurança
física e contratação de uma consultoria especializada para
auxiliar no projeto inclusive atendendo os requisitos
ambientais. Organização de cabeamento lógico e
cabeamento elétrico em canaletas e tubulações distintas
abaixo do piso elevado; organização do cabeamento no
mobiliário projetado para o ambiente TI; substituição do
sistema de combate a incêndio base CO2 por sistema base
FM200; instalação de sistema de detecção precoce de
combate a incêndio substituição do sistema de UPS;
substituição do quadro de energia elétrica/disjuntores para
alimentação múltipla a servidores.
Contratar consultoria especializada na (SARBANES OXLEY,
2002)para desenvolvimento de projeto de alinhamento às

Responsável Pontuação
de Risco
50

50

100
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normativas. Desenvolvimento de cronograma de implantação
do projeto e subprojetos.
5
Contratação de equipe terceirizada para controle de acesso
físico; instalação de sistema de circuito fechado de vigilância;
instalação de controle de acesso por biometria; instalação de
controle de log de acesso; instalação controle de log de
manutenção; retirar placas de identificação sobre localização
do Data Center; instalação de porta de segurança efetiva para
acesso ao Data Center; treinamento de usuários
6
Idem item 5; instalação de sistema para manutenção de hot
site e backup site;contratação de consultoria especializada
em ações preventivas antiterrorismo
7
Idem item 2; instalação de sistema de controle de acesso por
biometria; instalação de controle e manutenção de log de
acesso físico e lógico; contratação de consultoria
especializada para atualização do sistema de backup;
contratação de consultoria especializada para atualização do
mobiliário; contratação de consultoria especializada em
Organização e métodos para reestruturação do ambiente de
forma a atender as demandas atuais.
8
Redefinição a conectividade (clientes e serviços) dos
servidores com acessos múltiplos em gargalo; renovação de
hardware. Contratação de consultoria especializada para
suporte de desenvolvimento do projeto.
9
Idem ao item 2; idem item 8;
10
Idem item 2; idem item 5; idem item 7; idem item 8;
11
Idem item 2; instalação de sistema para manutenção de hot
site e backup site
12
Idem item 2
13
Idem item 8
14
Idem item 8; idem item 2; instalação de sistema para
manutenção de hot site e backup site; Substituição do
sistema de climatização de conforto
15
Instalação de sistema para manutenção de hot site e backup
site; Organização de cabeamento lógico e cabeamento
elétrico em canaletas e tubulações distintas abaixo do piso
elevado; organização do cabeamento no mobiliário projetado
para o ambiente TI; substituição do sistema de UPS;
substituição do quadro de energia elétrica/disjuntores para
alimentação múltipla a servidores
16
Substituição do sistema de climatização de conforto;
instalação de sistemas precisos de sensores de temperatura
e umidade; instalação de sistemas de climatização
independente das instalações do prédio; vedação dos
acessos para que não haja contaminação do ambiente.
17
Idem 10
18
Idem 4; idem 16
19
Idem 5; idem 7
20
Idem 2; idem 4; idem 5
21
Idem 2; idem 5
Fonte (PONTES e SILVA, 2006)

100

50
50

50

50

50

A Matriz de risco (Figura 36) e a pontuação para as oportunidades de
melhoria (Tabela 11) permitem descrever o custo, de forma macro, das possíveis
perdas causadas pelas ameaças e riscos potenciais identificados, que estão
exibidos na Tabela 12.
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Tabela 12: Ameaças versus Vulnerabilidades

Ordem

Ameaça

1

Ação de código
malicioso

2

Roubo / cópia de
informações

3

Invasão lógica

Descrição vulnerabilidades associadas às ameaças
Ambiente defasado e ultrapassado – mais de 20 anos. Ausência de controle
de acesso – não há proteção adequada para acesso indevido e não
autorizado. Ausência de política de treinamento de usuários.
Ausência de controle de acesso – não há proteção adequada para acesso
indevido e não autorizado – físico e lógico. Cabeamentos de energia e lógica
não separados devidamente. Cabeamento de fibra óptica exposto – onde
trafegavam os dados mais críticos. Cabeamentos de energia e lógica
expostos. Mobiliário inadequado – os móveis ocupam muito espaço e não
acomodam todos os equipamentos de TI. Ausência de política de treinamento
de usuários
Ausência de controle de acesso – não há proteção adequada para acesso
indevido e não autorizado – físico e lógico. Cabeamentos de energia e lógica
não separados devidamente. Cabeamento de fibra óptica exposto – onde
trafegavam os dados mais críticos. Cabeamentos de energia e lógica
expostos. Mobiliário inadequado – os móveis ocupam muito espaço e não
acomodam todos os equipamentos de TI. Ausência de política de treinamento
de usuários.

Avaliação da
probabilidade de
ocorrência
ALTO

Avaliação do
impacto ao
negócio
MÉDIO

ALTO

MÉDIO

ALTO

MÉDIO
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4

Incêndio

5

Invasão física

6

Terrorismo

Cabeamentos de energia e lógica não separados devidamente. Cabeamento
de fibra óptica exposto – onde trafegavam os dados mais críticos.
Cabeamentos de energia e lógica expostos. Operacionalidade Data Center,
sistema de abastecimento de energia UPS defasado e em dependência com o
sistema primário do prédio; Múltiplos circuitos de servidores sem segurança e
sem flexibilidade para atividade ininterrupta demandada por um Data Center.
Sistema de detecção de incêndio convencional – detecção de fumaça
tardiamente. Ar condicionado de conforto, sem filtragem, ocupando quase
15% da área – sistema dependente da infra-estrutura do edifício –
contaminação do Data Center pelo ambiente externo. Sistema de combate a
incêndio defasado e em desacordo com as leis e normas federais.
Operacionalidade Data Center, sistema de abastecimento de energia UPS
defasado e em dependência com o sistema primário do prédio.
Operacionalidade Data Center, sistema de abastecimento de energia
autônomo defasado e em dependência com o sistema primário do prédio.
Sistema de prevenção de incêndio defasado e necessitando manutenção.
Sistema de climatização defasado e em más condições, não condiz com a
necessidade do ambiente, ausência de sistema de detecção precoce de
incêndio. Quadro elétrico defasado – poucos circuitos de grande amperagem
alimentam o Data Center. Sistema de combate a incêndio defasado e em
desacordo com as leis e normas; desconformidade com a (SARBANES
OXLEY, 2002).
Ausência de sistema de circuito fechado de vigilância. Ausência de controle de
acesso – não há proteção adequada para acesso indevido e não autorizado.
Ausência de identificação do ambiente do Data Center (placa Data Center a
porta de Entrada)
Ausência de sistema de circuito fechado de vigilância. Ausência de controle de
acesso – não há proteção adequada para acesso indevido e não autorizado e
ausência da manutenção de log de acesso. Ambiente defasado e ultrapassado
– mais de 20 anos. Mídias armazenadas em estantes fixas convencionais –
ocupando muito espaço e identificação do ambiente do Data Centre exposta
(placa Data Centre na porta de Entrada)

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MÉDIO

ALTO
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7

Espionagem (industrial)

Cabeamentos de energia e lógica expostos. Cabeamentos de energia e lógica
não separados devidamente. Cabeamento de fibra óptica exposto. Ausência
de sistema de circuito fechado de vigilância e ausência de controle de acesso
– não há proteção adequada para acesso indevido e não autorizado. Ausência
da manutenção de log de acesso. Ambiente defasado e ultrapassado – mais
de 20 anos. Mídias armazenadas em estantes fixas convencionais –
ocupando muito espaço. Mobiliário inadequado – os móveis ocupam muito
espaço e não acomodam todos os equipamentos de TI. Restrição para
renovação: a infra-estrutura de suporte para alteração não atende as
demandas para segurança de computadores; identificação do ambiente do
Data Center (placa Data Center a porta de Entrada)
Múltiplos circuitos de servidores sem segurança e sem flexibilidade para
atividade ininterrupta demandada por um Data Center.

ALTO

MÉDIO

8

Queda de performance
– tráfego de
informações
Interferência
eletromagnética

ALTO

MÉDIO

Cabeamentos de energia e lógica expostos. Cabeamentos de energia e lógica
não separados devidamente. Cabeamento de fibra óptica exposto. Múltiplos
circuitos de servidores sem segurança e sem flexibilidade para atividade
ininterrupta demandada por um Data Center.
10 Erros intencionais ou
Ausência de sistema de circuito fechado de vigilância. Ausência de controle de
sabotagem
acesso – não há proteção adequada para acesso indevido e não autorizado e
ausência da manutenção de log de acesso. Ambiente defasado e ultrapassado
– mais de 20 anos. Mídias armazenadas em estantes fixas convencionais –
ocupando muito espaço. Mobiliário inadequado – os móveis ocupam muito
espaço e não acomodam todos os equipamentos de TI. Restrição para
renovação: a infra-estrutura de suporte para alteração não atende as
demandas para segurança de computadores e identificação do ambiente do
Data Center exposta (placa Data Center a porta de Entrada).
11 Falha em meios de
Cabeamentos de energia e lógica expostos. Cabeamentos de energia e lógica
comunicação
não separados devidamente e cabeamento de fibra óptica exposto.
12 Captação de irradiações Cabeamentos de energia e lógica expostos e cabeamentos de energia e
eletromagnéticas
lógica não separados devidamente.

ALTO

MÉDIO

MÉDIO

MÉDIO

ALTO

MÉDIO

ALTO

MÉDIO

9
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13 Falha de software –
conseqüência de outras
falhas
14 Falha de hardware

Conseqüência de falhas de hardware

Cabeamentos de energia e lógica expostos. Mobiliário inadequado – os
móveis ocupam muito espaço e não acomodam todos os equipamentos de TI.
Piso elevado sem estabilidade, desnivelado – sensação de perigo e
desconforto – não resiste ao peso e movimentação do equipamento. Ar
condicionado de conforto, sem filtragem, ocupando quase 15% da área –
sistema dependente da infra-estrutura do edifício – contaminação do Data
Center pelo ambiente externo. Sistema de combate de incêndio com CO2 –
nocivo à vida humana e ao equipamento. Múltiplos circuitos de servidores sem
segurança e sem flexibilidade para atividade ininterrupta demandada por um
Data Center. Quadro elétrico defasado – poucos circuitos de grande
amperagem alimentam o Data Center.
15 Falha de energia
Cabeamentos de energia e lógica expostos. Múltiplos circuitos de servidores
sem segurança e sem flexibilidade para atividade ininterrupta demandada por
um Data Center. Quadro elétrico defasado – poucos circuitos de grande
amperagem alimentam o Data Center. Operacionalidade Data Center, sistema
de abastecimento de energia autônomo defasado e em dependência com o
sistema primário do prédio.
16 Extremos de
Ambiente defasado e ultrapassado – mais de 20 anos. Ar condicionado de
temperatura ou umidade conforto, sem filtragem, ocupando quase 15% da área – sistema dependente
da infra-estrutura do edifício – contaminação do Data Center pelo ambiente
externo. Sistema de climatização defasado e em más condições, não condiz
com a necessidade do ambiente. Ausência de sistema de detecção precoce
de incêndio. Quadro elétrico defasado – poucos circuitos de grande
amperagem alimentam o Data Center. Sistema de abastecimento de energia
UPS defasado e em dependência com o sistema primário do prédio.
Operacionalidade Data Center, sistema de abastecimento de energia
autônomo defasado e em dependência com o sistema primário do prédio

MÉDIO

ALTO

ALTO

ALTO

MÉDIO

ALTO

ALTO

MÉDIO

174

17 Erros ou omissões

18 Dano à integridade
física de pessoas

19 Ação indevida do
pessoal de manutenção
20 Dano a equipamentos
ou instalações

21 Grampos

Ausência de sistema de circuito fechado de vigilância. Ausência de controle de
acesso – não há proteção adequada para acesso indevido e não autorizado e
ausência da monitoração de log de acesso. Ambiente defasado e ultrapassado
– mais de 20 anos. Mídias armazenadas em estantes fixas convencionais –
ocupando muito espaço. Mobiliário inadequado – os móveis ocupam muito
espaço e não acomodam todos os equipamentos de TI. Restrição para
renovação: a infra-estrutura de suporte para alteração não atende as
demandas para segurança de computadores;
Sistema de prevenção de incêndio defasado e necessitando manutenção.
Sistema de combate de incêndio com CO2 – nocivo à vida humana e ao
equipamento. Ar condicionado de conforto, sem filtragem, ocupando quase
15% da área – sistema dependente da infra-estrutura do edifício –
contaminação do Data Center pelo ambiente externo. Sistema de prevenção
de incêndio defasado e necessitando manutenção. Piso elevado sem
estabilidade, desnivelado – sensação de perigo e desconforto – não resiste ao
peso e movimentação do equipamento.
Ausência de controle de acesso – não há proteção adequada para acesso
indevido e não autorizado. Ausência de procedimentos de auditoria de
manutenção e ausência de política de treinamento de usuários.
Mobiliário inadequado – os móveis ocupam muito espaço e não acomodam
todos os equipamentos de TI. Múltiplos circuitos de servidores sem segurança
e sem flexibilidade para atividade ininterrupta demandada por um Data Center.
Sistema de climatização defasado e em más condições, não condiz com a
necessidade do ambiente e piso elevado sem estabilidade, desnivelado –
sensação de perigo e desconforto – não resiste ao peso e movimentação do
equipamento. Ausência de sistema de circuito fechado de vigilância.
Cabeamentos de energia e lógica não separados devidamente. Cabeamento
de fibra óptica exposto – onde trafegavam os dados mais críticos.
Cabeamentos de energia e lógica expostos. Múltiplos circuitos de servidores
sem segurança e sem flexibilidade para atividade ininterrupta demandada por
um Data Center. Ausência de sistema de circuito fechado de vigilância.

Fonte: (PELTIER, 2001), (ISO/IEC TR 13335, 1999), (ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2008)

ALTO

MÉDIO

ALTO

MÉDIO

ALTO

MÉDIO

ALTO

ALTO

MÉDIO

MÉDIO
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1.3.8 Passo 5 – Estimativa de riscos
Neste ponto são estimados os dados necessários para descrever o custo das perdas
possivelmente causadas pelas ameaças e riscos potenciais identificados, conforme
Tabela 13. Os custos estão estimados em unidades monetárias ($) por mês. A
estimativa de riscos considera custo, benefícios e outras variáveis apropriadas para
a avaliação dos riscos.
Para esta análise utilizaram-se dos seguintes elementos:
•

O impacto (financeiro e operacional) causado nos negócios da
organização, em função da indisponibilidade, divulgação ou perda de
integridade dos ativos em escopo (imagem corporativa, perda de negócios
e oportunidades, litígios etc.);

•

O custo de reprodução do ativo em questão, no caso deste ser destruído
ou se tornar indisponível;

•

Valor do ativo (importância do ativo para a empresa/ impacto ao negócio);

•

Fator de exposição de um ativo a uma ameaça;

•

Freqüência de concretização da ameaça;

•

Expectativa de perda anual.
Tabela 13: Necessidade de Proteção

Método

Descrição

Fator de exposição - FE

Cálculo

DATACENTER – INCENDIO

85%

DATACENTER – FALHA

40%

ELÉTRICA / UPS
DATACENTER – INVASAO

45%

FÍSICA, TERRORISNO
DATA CENTER – INVASÃO

10%

LÓGICA
Expectativa

de

perda DATA CENTER – INCENDIO

única – EPU

85% X 20.000 = $ 17.000
(mil)

DATA CENTER – FALHA

40% X 20.000 = $ 8.000 (mil)

ELÉTRICA / UPS
DATA CENTER – INVASAO
FÍSICA, TERRORISNO

45% X 20.000 = $ 9.000 (mil)
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DATA CENTER – INVASÃO

10% X 20.000 = $ 2.000 (mil)

LÓGICA
Taxa de ocorrência anual DATA CENTER – INCENDIO

2

– TOA
DATA CENTER – FALHA

2

ELÉTRICA / UPS
DATA CENTER – INVASAO

0,5

FÍSICA, TERRORISNO
DATA CENTER – INVASÃO

10

LÓGICA
Cálculo

das

possíveis DATA CENTER – INCENDIO

17000 x 3 = 51.000 (mil)

perdas – EPA
DATA CENTER – FALHA

8000 x 2 = 16000 (mil)

ELÉTRICA / UPS
DATA CENTER – INVASAO

9000 x 0,5 = 4500 (mil)

FÍSICA, TERRORISNO
DATA CENTER – INVASÃO

2000 x 10 = 20000 (mil)

LÓGICA
Fonte: (PELTIER, 2001), (ISO/IEC TR 13335, 1999), (ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2008)
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Apêndice B: FASE 2 do Modelo Estendido de GR – Apreciação dos Riscos
1

Passo 1 – Avaliação da necessidade de proteção

Efetua-se, então, uma análise de custo versus benefício voltada a suportar o
processo da decisão acerca da implementação das medidas necessárias de
proteção, ou seja, dos potenciais projetos de SI.
A decisão de implementação de medidas de proteção foi baseada na
comparação entre o custo para implementar e manter as medidas de proteção
versus o valor intrínseco de cada ativo a ser protegido. Na Tabela 14 e,
principalmente, na Tabela 15 são apresentados os resultados de avaliação do custo
versus benefício da implantação da sala cofre para proteção dos recursos de um
Data Center.
Tabela 14: Descrição dos controles de biometria e Custo versus Benefício
facilidad
e de uso

incidência
de erro

precisã
o

nível de
seguranç
a

Estabilidad
e

Finger
print

alta

alta

Alto

alto

geometri
a da mão
Retina

alto

alta

médio

médio

alto

baixo

umidade,
sujeira,
velhice
injúria,
velhice
óculos

muito alto

alto

alto

Íris

médio

iluminação

muito alto

muito alto

alto

Face

médio

muito
alta
muito
alta
alta

médio

médio

alto

alta

médio

médio

médio

alta

médio

alto

alta

médio

alto

iluminação,
velhice,
disfarces
Voz
alta
ruído,
resfriado
user idalta
usuários
senha
sem
treinamento
Smart
alta
mau uso,
card
usuários
sem
treinamento
Fonte: (PONTES e SILVA, 2005)

Velocida custo Custo/ben
de
anual .
processa$
justificável
mento
médio
8000
não
1200
0
9000

não

1100
0
9000

SIM

não

SIM

alto

1000
0
1000

não
SIM

alto

1000

SIM

A avaliação do custo versus benefício deve foi realizada através da aplicação
de questões sistemáticas:
•

O que pode ser feito? (Redução, mitigação ou minimização do risco)

•

Quanto vai custar? (em termos anuais)

•

O beneficio justifica o custo?
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Intrinsecamente, todos os controles recomendados geram benefícios
relacionados à proteção dos ativos em escopo, conforme descritos abaixo:
1. Sistema para controle de acesso físico:
• Biometria:
•

Fechaduras

e

portas

padrão

CIPHER

–

CONTROLE

RECOMENDADO: atraso de fechamento de porta, key-override (senha
de emergência), master keying (senha supervisor), hostage alarm
(senha de alarme). Conjunto composto por elementos químicos, secos
e não tóxicos a fim de proporcionar um sistema corta fogo estanque a
água, vapor, fumaça e gases tóxicos / corrosivos – Garantir a
segurança e integridade do ambiente TI em caso de incêndio;
i.

Custo anual (1º ano) $ 320.000,00.

2. Sistema de vigilância, sistema de monitoração e detecção de intrusos:
•

Supervisão remota do site - CONTROLE RECOMENDADO: Circuito
interno fechado de TV com acesso via rede TCP / IP. Circuito fechado
de TV em todo andar do Data center e no interior da sala cofre,
permitindo que os operadores percebam qualquer atividade não
autorizada;
i. Custo anual (1º ano) $ 510.000,00;

•

Supervisão remota do site e monitoração deslocada de ambiente
(sistema terceirizado) – CONTROLE RECOMENDADO: Sensores de
temperatura e umidade, detectores de água em todas as tubulações do
andar, da climatização, da energia de abertura e fechamento das
portas – status e alarme reportados por rede à central de segurança
para ações corretivas;
i. Custo anual $ 420.000,00.

•

Supervisão remota do site - CONTROLE NÃO RECOMENDADO
Sistema de detecção de intrusos por movimento e calor;
i. Custo anual $ 450.000,00.

3. Sistema de Detecção, Controle e combate de incêndio;
•

Sistema de sistema de detecção precoce de incêndio – CONTROLE
RECOMENDADO: Detecção precoce de incêndio por análise do ar
(Stratos). Sistema de inundação automática do ar pelo gás FM200 –
eliminação do calor;
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i. Custo anual $ 740.000,00.
4. Sistema de Climatização:
•

Sistema de climatização de precisão com redundância CONTROLE
RECOMENDADO: composto por 17 unidades autônomas e compactas
que possam ser facilmente transferidas de local, cada unidade tem seu
próprio trocador de e independentes da central de água gelada do
prédio. Climatização pelo piso elevado para conforto ambiental para os
operadores;
i. Custo anual $ 790.000,00

5. Sistema UPS:
•

UPS: CONTROLE RECOMENDADO: ligadas aos geradores do edifício
e a uma chave de transferência estática – muitas alternativas de
alimentação com o mínimo de perda de energia. – evitar a parada não
programada na falha de abastecimento de energia;
i.

Custo anual $ 970.000,00.

6. Sistema de geradores de energia:
•

Quadros de energia com dispositivos plugin que ofereçam circuitos
para todos os tipos de equipamentos, proporcionando disponibilidade,
flexibilidade e manutenção sem parada do Data center - CONTROLE
RECOMENDADO;
i. Custo anual $ 680.000,00.

7. Sistema de vedação de ambiente
•

Conjunto composto por elementos químicos, secos e não tóxicos a fim
de proporcionar um sistema corta fogo estanque a água, vapor, fumaça
e gases tóxicos / corrosivos – CONTROLE RECOMENDADO: Garantir
a segurança e integridade do ambiente TI em caso de incêndio. Se
houver incêndio exterior a 1000º C, deve-se manter o interior da sala
cofre a temperatura máxima de 70º C e 85% de umidade relativa do ar;
i.

•

Custo $ 2.740.000,00.

Blindagens desenhadas para proteger as diferentes bitolas dos cabos
de energia e cabos de rede de computadores, além de tubulações para
isolar o ambiente interno do fogo, calor e gases tóxicos – CONTROLE
RECOMENDADO;
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i. Custo $ 820.000,00.
8. Piso elevado e cabeamento
•

Piso elevado modular e intercambiável (flexibilidade para as constantes
mudanças do Data center) - CONTROLE RECOMENDADO: deve
suportar carga e ser resistente a deformação ou quebra;
i.

•

Custo $ 799.000,00.

Modularização

de

piso,

teto

e

paredes

–

CONTROLE

RECOMENDADO;
i.
•

Custo $ 590.000,00.

Leitos aramados e bem organizados de cabos de comunicação lógica
para organização e segurança do ambiente TI – desligamento indevido,
leitos suspensos – Custo $ 140.000,00.

•

Porta

e

passagens

de

cabos

blindados

–

CONTROLE

RECOMENDADO;
i.

Custo $ 290.000,00.

Sucintamente, a opção pelo projeto envolvendo a sala cofre para o Data
Center baseou-se na necessidade de proteção dos ativos da informação, alinhada
às exigências da (SARBANES OXLEY, 2002) (conforme o descrito nas etapas
anteriores).
Na avaliação de riscos, dirimiram-se tais necessidades através de uma
análise Custo versus Benefício, a fim de enquadrar-se às reais necessidades e
interesses da organização.
É importante visualizar que a escolha dos controles foi feita pelo enfoque
aos projetos mais críticos e/ou relevantes evidenciados pela análise de Custo versus
Benefício.
1.1 Recomendação final – Custo versus Benefício
De forma geral, ao associar todos os controles acima recomendados, o
alinhamento do negócio às necessidades de proteção seria atingido pela
implementação de uma SALA COFRE para manter o Data center (Tabela 15):
•

Custo de implementação do Data center – SALA COFRE (conforme Normas
(ABNT NBR ISO/IEC 27002, 2005), (ABNT NBR 11515, 1990), (BSI, 2002),
(BS EN 1047, 2000), (VDMA 24991-2, 1996) e (SARBANES OXLEY, 2002)) =
$ 10.259.000,00;
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•

Custo de manutenção da sala cofre = $ 135.000,00 a.m.

Benefícios:
•

Controles para prevenção e segurança efetiva de ativos tangíveis (servidores,
estações de trabalho) e intangíveis (imagem da empresa no mercado,
informações, base de dados) para incidentes como incêndio, falha elétrica,
terrorismo. Valor estimado dos ativos de Tecnologia da Informação: $ 92
milhões;

•

Controles que asseguram a continuidade do negócio, no tocante Tecnologia e
Sistemas da Informação, que suportam as atividades críticas da CAGE.
Tabela 15: QUADRO RESUMO – Custo versus Benefício

Vulnerabilidades

Fator

encontradas

de

Ativo

risco

Valor

Controle

Valor

Ativos $

necessário

aquisição $

Data center

Falta de controle

(ativos do Data

de acesso,

Sala cofre em

center –

mecanismos de

conformidade

servidores, rede,

proteção contra

com padrões

equipamentos e

desastres naturais

de segurança

pessoas)

ou intencionais aos

internacionais e

ambientes do Data

controles

center.

adicionais

100

92.120.000

Aquisição de

10.280.000

Valor
manutenção
$
135.000

necessários.
Fonte: (PONTES e SILVA, 2005)

2

Passo 2 – Relevância do risco

O Chief Security Office (CSO) em conjunto com Chief Information Office (CIO) e
equipe de GR compararam os riscos estimados com os critérios pré-definidos na
GR, mensurando a relevância dos riscos mapeados de acordo com o custo versus
benefício analisados, dando um enfoque aos projetos mais críticos e/ou relevantes,
como forma de priorizar a liberação dos recursos e obtenção da aprovação de
orçamento.
As decisões do corpo dirigente ponderaram entre:
•

Transferir os riscos para terceiros;
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•

Assumir os riscos e exposições associadas ao fato de se decidir por não
implementar as medidas de proteção identificadas como necessárias;

•

Custo e benefício associados, requisitos legais e estatuários, aspectos
sócio-econômicos e ambientais, interesses das partes envolvidas,
prioridades e outros pontos de avaliação.

2.1.1 Documentação e comunicação do processo de Análise de Risco
A documentação e comunicação é um processo que pode acontecer em qualquer
etapa ou subetapa do modelo estendido de GR. Neste momento é exemplificado o
modelo de documentação a ser encaminhado à diretoria da unidade organização.
Neste momento a comunicação é feita por meio do uso do sumário executivo que foi
distribuído para alta direção da CAGE durante a apresentação da GR estendida
executada, conforme demonstrado no documento abaixo:
SUMÁRIO EXECUTIVO DA AR
I. Introdução
•

Propósito
O presente documento propõe apresentar as ameaças e vulnerabilidades

presentes no Data center da CAGE e seus respectivos graus de risco, de forma a
embasar

os

projetos

e

processos

de

segurança

organizacional,

mais

especificamente direcionados a Tecnologia da Informação e Segurança da
Informação, que suportam toda a tecnologia de prospecção e exploração de petróleo
em águas profundas e todos os demais processos de gestão da maior empresa
brasileira - CAGE. Atualmente, se faz necessário incrementar a disponibilidade e
garantir a continuidade dos processos de TI (contingências). Conseqüentemente a
integridade e confidencialidade das informações, processos e recursos devem
aumentar de forma significativa a sua conjectura geral.
•

Escopo da AR
CAGE – Centro de processamento de informações (Data center) PASI

II. Descrição da GR
Equipe composta pelos controladores da CAGE, pelo CIO da empresa,
membros do departamento de TI e consultoria terceirizada focada em análise de
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risco para projetos em Segurança da Informação e Tecnologia da Informação.
Técnicas utilizadas:
•

Questionários / Entrevistas;

•

Visitas ao antigo Data center em plena operacionalidade;

•

Vistoria estrutural e funcional dos recursos de TI em uso
(cabeamento),

mobiliário,

acesso

físico

e

lógico,

armazenamento, piso, teto e forro, climatização do ambiente,
prevenção, detecção e combate a incêndio, utilização do espaço
físico, repartições vizinhas (outros departamentos), fornecimento
de energia elétrica, fornecimento de água, controle e acesso
remoto, vigilância, sistemas de informação em operacionalidade;
Desenvolvimento e descrição das escalas de riscos:
•

ALTO - Um risco em que o controle específico ou objetivo do negócio não é
conhecido e sua materialização é possível. Ações são requeridas.

•

MÉDIO - Um risco em que o controle específico ou objetivo empresarial é
conhecido, mas sua materialização não. Pode ser caracterizado por baixa
possibilidade de ocorrência e alto impacto ou uma alta possibilidade com
baixo impacto. Ações são recomendadas.

•

BAIXO - O risco associado com a recomendação é aceitável. Se o custo é
efetivo, uma ação é recomendada.

III. Caracterização dos ativos da informação em escopo
(19) Servidores SUN; Total $ - 15.000.000,00
-

(3) Servidores SOLARIS – Intranet.

-

Recursos de backup em Fita e armazenamento – mobiliário –
operadores, vídeo wall, sala de operação, cabeamento lógico (fibra
óptica e UTP), cabeamento elétrico, tubulação de água, sistema de
vigilância.

-

Sistemas operacionais (windows 98, windows 2000, windows XP,
Linux conectiva, OS2), sistemas aplicativos de pesquisa e
prospecção para exploração de petróleo, sistema de controle de
distribuição e abastecimento.

-

(5) Roteadores CISCO em conexão com links Embratel.
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-

(30) Switches CISCO 64 portas – conexão local.
TOTAL GERAL DOS ATIVOS: $ 92.120.000,00

IV. Apresentação das ameaças
Vide Tabela 9 e Tabela 10.
V. Resultados da AR
Vide Tabela 11 e Tabela 12
VI.Sumário
1. QUADRO RESUMO – Custo versus Benefício
Ativo

Vulnerabilidades

Fator

encontradas

de

Valor

Controle

Valor

Ativos $

necessário

aquisição $

92.120.000 Aquisição de

10.280.000

risco

Falta de

Data center

100

(ativos do Data controle de

Sala cofre em

center –

acesso,

conformidade

servidores,

mecanismos de

com padrões

rede,

proteção contra

de segurança

equipamentos

desastres

internacionais

e pessoas)

naturais ou

e controles

intencionais aos

adicionais

ambientes do

necessários.

Data center.
2. CONTROLES SELECIONADOS:
-

Sistema para controle de acesso físico:

-

Sistema de vigilância, sistema de monitoração e detecção de intrusos:

-

Sistema de Detecção, Controle e combate de incêndio;

-

Sistema de Climatização:

-

Sistema UPS:

-

Sistema de geradores de energia:

-

Sistema de vedação de ambiente

-

Piso elevado e cabeamento
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3. CUSTOS:
Custo de implementação do Data center – SALA COFRE (conforme Normas (ABNT
NBR ISO/IEC 27002, 2005), (ABNT NBR 11515, 1990), (BSI, 2002), (BS EN 1047,
2000), (VDMA 24991-2, 1996) e (SARBANES OXLEY, 2002)) = Total $
10.259.000,00
Custo de manutenção da sala cofre = $ 135.000,00 a.m.
4. BENEFÍCIOS:
Controles para prevenção e segurança efetiva de ativos tangíveis
(servidores, estações de trabalho) e intangíveis (imagem da empresa no mercado,
informações, base de dados) para incidentes como incêndio, falha elétrica,
terrorismo. Valor estimado dos ativos de Tecnologia da Informação: $ 92 milhões.
Controles que asseguram a continuidade do negócio, no tocante Tecnologia
e Sistemas da Informação, que suportam as atividades críticas da CAGE.
5. SELEÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO
SEGURANÇA TECNOLÓGICA
•

Aquisição e instalação de Firewall;

•

Aquisição e instalação de IDS;

•

Upgrade do sistema de cabeamento da rede de dados;

•

Instalação da sala-cofre para o Data center (inclui todos os anteriores) terceirizado;

•

Contratação de hot site e backup site.

SEGURANÇA FÍSICA
•

Aquisição de geradores de energia em relação aos demais setores do
prédio;

•

Renovação do piso e teto falso;

•

Upgrade do sistema UPS;

•

Reorganização estrutural do cabeamento da rede elétrica e rede de dados;

•

Upgrade do sistema de climatização;

•

Up grade do sistema de geração de energia do Data center / autonomia do
sistema de Aquisição de sistema de controle de acesso físico por
biometria (leitura íris, digitais, etc.);
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•

Aquisição de sistema de circuito fechado de TV;

•

Upgrade do sistema de cabeamento da rede de dados;

•

Up grade do sistema de detecção, controle e combate a incêndios;

•

Terceirização da equipe de vigilância e controle de acesso;

•

Instalação da sala-cofre para o Data center (inclui todos os anteriores) –
terceirizado.

SEGURANÇA EM PESSOAS
•

Treinamento de usuários quanto a: controle de acesso físico, controle de
acesso

lógico,

engenharia

social,

manutenção

de

equipamentos,

manutenção de softwares, terrorismo, divulgação de informações a
clientes e fornecedores, utilização dos sistemas de climatização, utilização
dos sistemas UPS;
•

Treinamento da brigada de incêndio;

•

Treinamento do time de resposta a incidentes;

•

Conscientização aos processos de continuidade de negócio quando
ocorrência de incidentes.
O Data center da CAGE apresenta pontos de vulnerabilidades críticos,

relacionados a graves ameaças e agentes de ameaças – em muitos casos estes
pontos estão ainda associados a altas probabilidades de ocorrência. Esta situação
compromete a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, bem
como a integridade de muitos outros ativos, colocando em jogo a própria
continuidade do negócio, que se faz impossível a partir da parada do Data center.
Conclui-se que a melhor solução para o contexto de alto risco e alta
criticidade a qual o ambiente tecnológico está exposto, é a aquisição de uma SALA
COFRE que comporte o Data center.
Figura 37: Sumário Executivo
Fonte: (PONTES e SILVA, 2005)
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Apêndice C: FASE 4 do Modelo Estendido de GR – Tratamento do Risco
1

Passo 1 – Seleção das medidas de proteção e opções resultantes da
Análise de Risco
Conforme demonstrado anteriormente, o objetivo dos controles a serem

adotados é o de proteção dos ativos da informação.
Serão descritos abaixo as principais pretensões quando da adoção dos
controles:
•

Recursos e Segurança Tecnológica - as pretensões são: o tratamento
dos planos de contenção e contingência que envolve ativos de TI e
conseqüentemente a informação. Pretende-se, pois, abordar e conter
os riscos relacionados.

•

Segurança Física - as pretensões são: o tratamento do acesso físico
ao ambiente e a adequação dos mesmos, de forma a torná-los os mais
favoráveis

possíveis

aos

recursos

tecnológicos

instalados

(temperatura, climatização). Além disso, ainda pretende-se que o
ambiente esteja protegido de situações contra incêndio, tanto externo
quanto interno. No caso de incêndio interno, o sistema de controle será
inócuo a vida humana. Controles relacionados à continuidade de
operações também estão descritos (suprimento de energia elétrica).
Por fim, pretende-se que o ambiente seja inteiramente monitorado,
dando enforque a continuidade das operações e a proteção das vidas
humanas.
•

Segurança em Pessoas - pretende-se: o treinamento e conscientização
dos colaboradores em geral, para todas as situações de risco, de forma
que adquiriram o aprendizado necessário para interação com o novo
ambiente

e

integração

aos

procedimentos

em

situações

de

contingência.
Seleção das medidas de proteção e opções resultantes da avaliação de risco
no Data center:
1.1 Segurança Tecnológica
•

Aquisição e instalação de Firewall;

•

Aquisição e instalação de IDS;
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•

Upgrade do sistema de cabeamento da rede de dados;

•

Instalação da sala-cofre para o Data center (inclui todos os anteriores) terceirizado;

•

Uso de infra-estrutura de chaves públicas (criptografia);

•

Contratação de hot site e backup site.

1.2 Segurança Física
•

Aquisição de geradores de energia em relação aos demais setores do prédio;

•

Renovação do piso e teto falso;

•

Upgrade do sistema UPS;

•

Reorganização estrutural do cabeamento da rede elétrica e rede de dados;

•

Upgrade do sistema de climatização;

•

Up grade do sistema de geração de energia do Data center / autonomia do
sistema de Aquisição de sistema de controle de acesso físico por biometria
(leitura íris, digitais, etc.);

•

Aquisição de sistema de circuito fechado de TV;

•

Upgrade do sistema de cabeamento da rede de dados;

•

Upgrade do sistema de detecção, controle e combate a incêndios;

•

Terceirização da equipe de vigilância e controle de acesso;

•

Instalação da sala-cofre para o Data center (inclui todos os anteriores) –
terceirizado.

1.3 Segurança em Pessoas
•

Treinamento de usuários quanto a: controle de acesso físico, controle de
acesso lógico, engenharia social, manutenção de equipamentos, manutenção
de

softwares,

terrorismo,

divulgação

de

informações

a

clientes

e

fornecedores, utilização dos sistemas de climatização, utilização dos sistemas
UPS;
•

Treinamento da brigada de incêndio;

•

Treinamento do time de resposta a incidentes;

•

Conscientização aos processos de continuidade de negócio quando
ocorrência de incidentes.
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1.4 Passo 2 e 3 – Implementação / Certificação
Nesta fase serão descritos somente considerações sobre a implementação de
controles relacionados à infra-estrutura de chaves públicas. Os exemplos abaixo são
extraídos de (PONTES e RIBEIRO, 2007).
Na fase de Implementação / avaliação o foco é na configuração do sistema
para uso no ambiente operacional. Isto inclui configuração de controles
criptográficos. Depois do sistema configurado, testes de certificação devem ser
realizados para garantir que as funções do sistema estão como o especificado e que
os controles de segurança estão efetivamente operacionais.
A segurança provida por um controle criptográfico depende da inteligência do
algoritmo, do comprimento das chaves criptográficas, gerenciamento de chaves, e
modos de operação. Uma fraqueza pode ser introduzida em qualquer fase do ciclo
de vida do sistema. Durante a aquisição e desenvolvimento do produto, é de
responsabilidade do fabricante construir um módulo que satisfaça os requisitos de
segurança e conformidades do padrão (NIST, FIPS 140-2, 2001). No entanto,
conformidade ao padrão não garante que um produto em particular seja seguro.
Para prover um nível de segurança que garanta a efetividade de um produto
criptográfico, o produto deve ser validado no CMVP (Cryptographic Module
Validation Program). O nível de segurança na produto/módulo de criptografia deve
ser também considerado na fase de seleção do produto.
Durante esta fase:
•

Identificar recursos de informação, verificando se os dispositivos de chaves
criptográficas estão em alinhamento com a GR, por meio da determinação de
informações sensíveis e impactos potenciais / perdas. Determinar os
requerimentos de segurança baseados na avaliação de risco e políticas de
segurança aplicáveis. Observar dados sensíveis e ambiente onde estes
dados estão sujeitos. Considerar ameaças aos dados ou aplicações como um
todo, e qual nível de risco é aceitável.

•

Determinar controles aceitáveis para o sistema. Determinar quais serviços
criptográficos provêem um controle aceitável. Definir quais dispositivos de
segurança que são desejáveis para uso e determinar um nível apropriado de
segurança, a partir do documento (NIST, FIPS 140-2, 2001).
Finalmente, é de responsabilidade do analista que fará a integração
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configurar e manter o módulo/produto criptográfico para garantir a operação segura
(incluindo manutenção da segurança, gerenciamento de configurações, e planos de
treinamento). O uso de um produto criptográfico que esteja em conformidade ao
padrão, em sistemas globais, não garante a segurança do módulo criptográfico ou
do sistema globalmente. Para resumir, o próprio funcionamento da criptografia
requer um projeto seguro, implementação e uso de módulos criptográficos válidos.
Existem muitas interdependências entre controles de segurança e controles
criptográficos, por exemplo:
•

Controle de acesso físico: proteção física de um módulo criptográfico é
requerida para prevenir, ou detectar, substituição física ou modificação do
sistema criptográfico e chaves dentro do sistema.

•

Controle de acesso lógico: módulos criptográficos podem ser implantados em
um sistema convidado. Com um módulo embutido, o hardware, sistema
operacional, e software criptográfico pode ser incluído nos limites do módulo
criptográfico. Controle de acesso lógico provê maneiras de isolar o software
criptográfico.

•

Autenticação de usuário: técnicas de autenticação criptográfica podem ser
usadas para gerar autenticação forte dos usuários.

•

Garantia. Um módulo criptográfico está devidamente e seguramente
implementado. Isto é essencial.

•

Controles de integridade: criptografia pode prover métodos que protejam
softwares relevantes, incluindo trilhas para auditorias, desde modificações
não detectadas.
A maior regra é: COMPRADOR, ESTEJA ATENTO!
Exemplo de problemas de implementação:

•

O algoritmo de criptografia pode ser forte, mas o gerador do número
randômico pode ser fraco;

•

GNR (gerador de número randômico) pode ser forte, mas o gerenciamento de
chaves pode ser fraco;

•

O gerenciamento de chaves pode ser forte, mas a autenticação de usuário
pode ser fraca;

•

A autenticação pode ser forte, mas a segurança física pode ser fraca.
As três regras seguintes guiam a implementação de criptografia:
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•

Determinar qual informação deve ser protegida usando uma função
criptográfica. O analista de segurança deve estar atento da informação que
está sendo criptograficamente protegida. Campos contendo dados sensíveis
devem ser identificados, e então uma determinação deve ser feita quanto
quais funções criptográficas devam ser aplicadas a estes campos:
integridade, autenticidade, e /ou confidencialidade.

•

Proteger dados antes de geração/verificação de assinatura e cifra /
decifração.

•

Atentar-se ao manuseio dos dados durante os processos. Analistas de
segurança devem estar atentos sobre o manuseio dos dados antes de sua
cifra e assinatura/validação. Se o dado é armazenado em uma base de dados
central e transferida para o computador somente no momento execução da
função criptográfica, o dado deve ser cuidadosamente protegido durante esta
transmissão. Caso contrário, um intruso pode potencialmente alterar o dado
antes da geração da assinatura, sem o conhecimento do assinante. O dado
deve ser assinado na máquina do assinante e não na base de dados central.

•

Prover recursos para os usuários localmente visualizarem todos os dados que
estão sendo assinados / cifrados. Usuários devem ter condições de ver todos
os dados que estão sendo assinados, e isso deve ser transparente marcado
pelo assinante. Também, usuários devem saber o que é cifrado. Nem todo
dado que é assinado/criptografado deve aparecer na tela, mas o usuário deve
ter condições de ver todos os dados antes de realizar a função criptográfica.

2

Passo 4 – Aceitação do Risco
Neste passo é necessário se fazer uma comunicação formal a cada um dos

gestores responsáveis pelas áreas relacionadas a GR.
Após a seleção dos tratamentos, verifica-se a eliminação e/ou redução das
vulnerabilidades de alto risco, a redução significativa dos riscos médios.
Dentre os riscos tratados, tem-se o seguinte posição:
•

Riscos reduzidos:

•

Retenção dos riscos:

•

Riscos evitados:

•

Riscos residuais:
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2.1 Monitoramento, Auditoria, Operação e Revisão
Nesta etapa serão considerados apenas dados ilustrativos para sistemas
criptográficos, relacionados à GR do estudo de caso.
A finalidade desta etapa é garantir a continuidade das operações de
segurança dos métodos criptográficos. Uma área critica é o ciclo de gerenciamento
de componentes criptográficos. A manutenção dos componentes criptográficos é um
ponto critico para garantir a operação segura e disponibilidade do produto/módulo.
Por exemplo, chaves criptográficas que nunca são substituídas, mesmo quando
usadas por empregados insatisfeitos ou com a saída destes, não são seguras. A
seguir estão as áreas de manutenção que necessitam ser consideradas:
•

Hardware/firmware (novos recursos, expansão do sistema para acomodação
de mais usuários, substituição de equipamento não funcional, mudança de
plataformas, upgrades de componentes de hardware);

•

Manutenção/atualização de software (novos recursos, correção de erros,
melhora de performance, substituição de chaves, etc.)

•

Manutenção de aplicações (mudança de papéis e responsabilidades,
atualizações remotas, atualização de senhas, exclusão de usuários em listas
de acesso, etc.)

•

Manutenção de chaves (arquivamento de chaves, destruição de chaves,
mudança de chaves, etc.)

•

Manutenção de pessoal. Quem está permitido a realizar manutenção? O
pessoal de manutenção necessita de permissão para prosseguir, ou usuários
autorizados monitoram atividades de manutenção? O que deve ser removido
do sistema anterior de manutenção? Quão correto e apurado é o processo de
manutenção?
O gerenciamento de configuração garante a integridade do gerenciamento do

sistema e dispositivos de segurança através de modificações feitas em um sistema
de hardware, firmware, software e documentação. A documentação deve incluir um
guia para usuário, testes, scripts de teste e documentação de testes.
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Apêndice D: FASE 5 do Modelo Estendido de GR - Encerramento
A título de ilustração, este estudo de caso apresenta a hipótese de finalização
ou transposição somente da infra-estrutura de chaves públicas utilizadas para o
controle de acesso à sala cofre do Data Center.
1

Passo 1 – Planejamento da finalização
Quando um sistema é encerrado ou quando é transposto para um novo

sistema, uma das responsabilidades primárias é garantir que as chaves
criptográficas sejam destruídas de maneira correta, ou arquivadas de maneira
adequada. Chaves simétricas de longo prazo devem precisar de arquivamento que
assegure sua disponibilidade no futuro para a decifragem de dados. Chaves de
assinatura que usam Autoridades Certificadoras devem também ser mantidas para
verificação de assinaturas. Uma chave de assinatura individual não deve ser
arquivada (NIST SP800-21, 2005).
2

Passo 2 – Arquivamento / Descarte
A destruição das chaves criptográficas deve seguir o seguinte procedimento:
•

Solicitação formal aos usuários de todas as chaves criptográficas;

•

Solicitação formal aos de quaisquer cópias de chaves criptográficas;

•

Chaves criptográficas armazenadas em tokens devem ter seu
dispositivo de armazenamento triturado e, em seguida, incinerado;

•

Chaves criptográficas armazenadas em dispositivos dos tipos Hard
Disk, pen drive, ou cartões de memória, devem ter seu conteúdo
apagado pelo uso de “n” vezes da ferramenta “xpto”.

O

arquivamento

das

chaves

criptográficas

deve

seguir

o

seguinte

procedimento:
•

Solicitação formal aos usuários de todas as chaves criptográficas;

•

Solicitação formal aos de quaisquer cópias de chaves criptográficas;

•

Chaves criptográficas armazenadas em tokens devem ter seu
dispositivo de armazenamento arquivado no cofre “xpto”, cujo acesso é
restrito e autorizado somente aos usuários descritos no documento
“alfa”;

•

Chaves criptográficas armazenadas em dispositivos dos tipos Hard
Disk, pen drive, ou cartões de memória, devem ter o dispositivo
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arquivado no cofre “xpto”, cujo acesso é restrito e autorizado somente
aos usuários descritos no documento “alfa”.
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Apêndice E: Monitoramento dos Controles, Comunicação e Documentação do
Modelo Estendido de GR
Esta fase já foi descrita no APÊNDICE B, no tópico 2.1.1. e APÊNDICE C, no
tópico 2.1 do estudo de caso.
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Apêndice F: Conclusão Análise de Risco Data Center Cage
1

Conclusão Análise de Risco Data Center Cage
Conforme exposto no sumário executivo da Análise de Risco (AR), o Data

center da CAGE apresenta pontos de vulnerabilidades críticos, relacionados a
graves ameaças e agentes de ameaças – em muitos casos estes pontos estão ainda
associados a altas probabilidades de ocorrência. Esta situação compromete a
confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações, bem como a
integridade de muitos outros ativos, colocando em jogo a própria continuidade do
negócio, que se faz impossível a partir da parada do Data center.
Através do processo de GR foi possível estabelecer e priorizar as
necessidades de controle para proteção dos ativos supracitados, assim como a
definição dos controles contingências para a continuidade do negócio.
O processo de GR contemplou tanto uma análise de custo/benefício, quanto
à gestão e gerenciamento de riscos para determinação dos controles a serem
escolhidos e utilizados.
Conclui-se que a melhor solução para o contexto de alto risco e alta
criticidade a qual o ambiente tecnológico está exposto, é a aquisição de uma SALA
COFRE que comporte o Data center (agregando todas as demais necessidades
exibidas).
A equipe que conduziu o trabalho de Análise de Riscos, soube avaliar o
momento certo para apresentação do trabalho, pois alinhou as exigências de
regulamentações, como (SARBANES OXLEY, 2002), Normas (ABNT NBR ISO/IEC
27002, 2005), (ABNT NBR 11515, 1990), (BSI, 2002), (BS EN 1047, 2000), (VDMA
24991-2, 1996) aos objetivos de negócio da empresa, concretizando assim, os
aspectos que afetam a continuidade das atividades da CAGE e causam impactos
financeiros.
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Apêndice G: Detalhes dos Modelos de ROSI (GCIO, 2004) e (O’NEIL, 2007)
1

Fases do modelo de ROSI (GCIO, 2004)
As próximas seções descrevem com mais detalhes as fases da metodologia

(GCIO, 2004).
1.1 FASE 1 - Determinação dos critérios de probabilidade de ocorrência de
incidentes
De acordo com o GCIO, a probabilidade de ocorrência de um incidente de
segurança pode ser descrita em sete níveis: negligenciável, muito baixo, baixo,
médio, alto, muito auto e extremo. Há a possibilidade de conversão desses valores
qualitativos em valores quantitativos da probabilidade de ocorrência anual, conforme
mostra a Tabela 16. Na Tabela 16, sob o título ocorrência anual, o (GCIO, 2004)
sugere uma taxa de ocorrência, a qual é estritamente ilustrativa.
Embora a sugestão do (GCIO, 2004) quanto aos níveis de probabilidade,
descrição e taxa de ocorrência anual, conforme apresentado na Tabela 16, o
analista do ambiente onde o ROSI será aplicado pode personalizar os valores,
conforme a necessidade do ambiente.
Tabela 16: Quantificação dos valores qualitativos de probabilidade

Níveis de Probabilidade

Descrição

Ocorrência
anual

Negligenciável

Difícil de ocorrer

0,052

Muito baixo

Provável ocorrência 2, ou 3 em 5 anos

0,5

Baixo

Provável ocorrência 1 vez ao ano, ou 1,0
menos

Médio

Provável ocorrência uma vez a cada seis 2,0
meses ou menos

Alto

Provável ocorrência uma vez ao mês, ou 12,0
menos

Muito Alto

Provável ocorrência várias vezes ao mês, 50,0
ou menos
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Extremo

Provável ocorrência várias vezes ao dia

500,0

Fonte: (GCIO, 2004)

Observação: Os valores de probabilidade de ocorrência expressos na
Tabela 16 foram inseridos meramente a título de exemplo.
1.2 FASE 2 - Determinação dos critérios de severidade de custo/impacto dos
incidentes
Na FASE 2, devem ser definidos os custos direto de incidentes de SI, os
quais podem ser determinados de acordo com a severidade, em valores qualitativos
que variam de um nível insignificante até grave. Os níveis de severidade estão
descritos na Tabela 17, juntamente com os custos diretos de incidentes de SI. É
importante ressaltar novamente que o (GCIO, 2004) sugere os valores da Tabela 17
apenas a título de exemplo, portanto, todos os valores (qualitativos ou quantitativos)
são meramente ilustrativos. O analista que por ventura venha a utilizar o método de
ROSI proposto por (GCIO, 2004) pode alterar os valores, conforme lhe seja
conveniente (conforme análise e estimativa anteriormente realizados).
Tabela 17: Quantificação dos critérios de severidade e custos diretos

Severidade

Descrição / interpretação

Custo

Insignificante

Não tem quase impacto se a ameaça é conhecida $0
(sem impacto financeiro)

Pequeno

Há um pequeno efeito no valor do ativo. Não será $1.000
necessário

esforços

extra

para

reparar

ou

reconfigurar.
Sem impacto financeiro deste incidente por si só,
mas

assume-se

despendidas

para

que

algumas

determinar

horas
a

sejam

origem

do

ocorrido.
Significante

Resulta em um dano mensurável (tangível), $10.000
mesmo assim pequeno e talvez notado somente
por poucos.
São necessários esforços e gastos para o reparo
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(p. ex. embaraço político).
Impactante

Pode

causar

danos

à

reputação

do $100.000

gerenciamento, e/ou perda notável de confiança
nos recursos do sistema ou dos serviços. É
necessário gasto significativo de recursos para o
reparo.
Corresponde ao custo de diversas semanas de
consultoria para restaurar os recursos e serviços,
restaurar

dados

de

backups,

conduzir

investigações e assim por diante.
Sério

Pode causar uma parada longa do sistema, e/ou $1.000.000
perda de conexão com os clientes ou confiança no
negócio.
Corresponde ao custo da recuperação total de
grande

quantidade

de

dados,

incluindo

transformação de dados em mídia impressa para
digital e outras técnicas especialistas.
Grave

Pode causar a desativação permanente do $10.000.000
sistema, e/ou que este seja submetido a outro
ambiente

de

segurança.

Comprometimento

absoluto da organização.
Corresponde ao orçamento anual da organização.
Fonte: (GCIO, 2004)

1.3 FASE 3 - Determinação dos critérios de oportunidade – custo/impacto dos
incidentes
Nesta fase se determinam os custos indiretos de SI, os quais são
conseqüências secundárias e/ou indiretas de incidentes e falhas, como a perda de
serviço durante um incidente que é tratado (indisponibilidade do Internet Banking
devido a problemas com o ISP (Internet Service Provider), p. ex). Existem diversos
tipos de custos indiretos, como:
•

Financeiros, ou lucros cessantes – unidades de negócio que dependem
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exclusivamente do ambiente de TI para o recebimento de recursos
financeiros (bancos) terão os seus lucros cessados a partir da
desativação do internet banking em virtude de uma queda de serviços de
TI;
•

Custos extras por uso de redundância – unidades de negócio que devem
usar processos manuais menos eficientes para execução de tarefas
anteriormente automatizadas. Como conseqüência pode se ter o atraso
de processamento.

Outros exemplos de custos indiretos podem ser: processos legais de
terceiros devido à quebra de privacidade ou confidencialidade, custos com
investigações, indenizações, etc.
O cálculo do custo anual dos incidentes de segurança é feito por uma
ferramenta (planilha eletrônica) denominada “Ameaças e AR”, conforme definida
pelo GCIO (a planilha eletrônica descrita abaixo está representada pela Tabela
18,
Figura 38, Figura 39 e Figura 40). O resultado esperado do uso dessa
ferramenta é:
•

Mapeamento de todas as ameaças presentes no ambiente da unidade de
negócios;

•

Estimar o nível de risco de cada ameaça: o produto da probabilidade pela
severidade;

•

Proposição de um ou mais controles de segurança para mitigar o risco;

•

Estimar o risco residual após o tratamento com os controles.

Aplicação Prática do Modelo (GCIO, 2004) – FASE 1, FASE 2 e FASE 3
Para o uso da ferramenta “Ameaças e AR”, primeiramente se devem
determinar os critérios de probabilidade e severidade, conforme descrito na FASE 2
e exemplificado pelas Tabela 17 e Tabela 16. A
Figura 38 apresenta a aplicação da ferramenta “Ameaças e AR”, proposta
pelo (GCIO, 2004), que nada mais é do que uma planilha eletrônica que recebe as
informações relacionadas aos critérios de probabilidade transformados em
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ocorrência anual e os critérios de severidade, transformados em custo. Por mera
simplicidade, são adotados os mesmos valores das seções anteriores (Tabela 17 e
Tabela 16).
Os campos em cinza são definidos pelo usuário desta ferramenta. Os dados
a serem preenchidos nos campos em cinza são baseados em critérios qualitativos e
no conhecimento do usuário ou analista.
De acordo com o (GCIO, 2004), os níveis usados como exemplo na
Figura 38 estão em alinhamento com o mapeamento definido nas normas
(AS/NZS 4360, 2004), (SAA HB 231, 2004), (ACSI 33, 2008), que tratam de GR e
GR aplicada especificamente a SI (vide seção 2.3.3). Usuários da planilha eletrônica
podem alterar a taxa anual ou o custo de incidentes (direto e indireto), com os dados
empíricos que tenham conhecimento.
Legenda
Células cinza
Células preta

Contém valores digitados pelo usuário
Contém resultados calculados

Células branca

São copiados da Análise de Risco real

CRITÉRIOS DE PROBABILIDADE TRANSFORMADOS EM FREQÜENCIA
Negligenciável
Muito baixo
Baixo
Médio
Alto
Muito alto
Extremo

Ocorrênia não provável
Ocorrência provável a cada 2/3 vezes em cada 5 anos
Ocorrência provável a cada ano ou menos que um ano
Ocorrência provável a cada seis meses ou menos
Ocorrência provável mensalmente ou menos
Ocorrência provável várias vezes ao mês, ou menos
Ocorrência provável multiplas vezes ao dia

CRITÉRIOS DE SEVERIDADE TRANSFORMADOS EM CUSTO DIRETO
Insignificante
Pequeno
Significante

Danoso

Sério

Grave

Terá quase nenhum impacto se a ameaça se realizar
Terá efeito pequeno no valor do ativo. Não será necessário esforços extras para reparar ou
reconfigurar o sistema
Resultará em prejuízos tangíveis, embora pequeno e talvez notado somente por poucos
indíviduos ou unidades organizacionais. Necessitará de algum gasto de recursos para o
reparo (p. ex. embarassos políticos)
Pode causar danos à reputação do gerenciamento do sistema e/ou perda de confiança notável
quanto aos recursos do sistema ou serviços. Necessitará de gastos significativos para o
reparo.
Pode causar indisponibilidade estendida do sistema e/ou perda de conectividade para os clientes
ou confiança quato ao negócio. Pode resultar em compromentimento de grande quantidade
de informações ou serviços.
Pode deixar o sistema permanentemente fechado (descontinuidade do negócio) e/ou submissão
a outro ambiente seguro. Pode resultar no comprometimento completo da unidade
organizacional.

Oocorrência
Máxima anual
0,05
0,5
1,0
2,0
12,0
50,0
500,0
Custo
$

-

$

1.000

$

10.000

$

100.000

$

1.000.000

$ 10.000.000

Figura 38 – Exemplo prático da aplicação do passo 2
Fonte: Adaptado de (GCIO, 2004)

Após a determinação dos critérios de probabilidade e severidade, calcula-se
o custo dos incidentes. O custo dos incidentes é calculado baseando-se no de risco
apresentado na
Figura 38. Os riscos são obtidos pela combinação entre os níveis de
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probabilidade e os níveis de severidade.

Probabilidade

TABELA XXXX CÁLCULOS DE RISCO

Grau de severidade
Insignificante
Negligenciável
Negligenciável
Negligenciável
Negligenciável
Negligenciável
Negligenciável
Negligenciável

Negligenciável
Muito baixo
Baixo
Médio
Alto
Muito alto
Extremo

Pequeno
Negligenciável
Baixo
Baixo
Pequeno
Médio
Médio
Médio

Grau de prejuízo
Significante Danoso
Negligenciável Negligenciável
Baixo
Baixo
Médio
Médio
Médio
Alto
Alto
Alto
Alto
Crítico
Alto
Crítico

Sério
Grave
Negligenciável Negligenciável
Médio
Médio
Alto
Alto
Alto
Crítico
Extremo
Extremo
Extremo
Extremo
Extremo
Extremo

Figura 39: Exemplo prático qualificação do risco, dados a severidade e a ocorrência anual
Fonte: Adaptado de (GCIO, 2004)

A qualificação do risco da Figura 39 se dá pela combinação dos critérios de
probabilidade transformados em taxa de ocorrência anual (
Figura 38) e os critérios de severidade transformados em custo direto (
Figura 38). É importante se frisar que a obtenção qualitativa do risco,
severidade e taxa de ocorrência apresentados pelo (GCIO, 2004) é meramente
ilustrativa, mas seguem os critérios das especificações de GR e GR em SI (AS/NZS
4360, 2004), (SAA HB 231, 2004), (ACSI 33, 2008) - vide seção 2.3.3.
Na Figura 39, tem-se:
1. Os níveis de probabilidade representam uma previsão da ocorrência
anual da Tabela 18, cujo valor pode ser determinado pelo usuário,
mas, neste exemplo, segue os valores ilustrativos do (GCIO, 2004). A
probabilidade anual tem valores determinados para os níveis:
Negligenciável, Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto, Muito Alto, Extremo;
2. Grau de Prejuízo onde se computam os Custos direto por Incidente,
os quais seguem os mesmos valores definidos na
3. Figura 38, para a severidade. A severidade tem valores de custo
direto

determinados

para

os

níveis:

Insignificante,

Pequeno,

Significante, Danoso, Sério e Grave;
4. Para o Grau de Prejuízo, a ferramenta calcula individualmente o
custo direto de incidentes para os critérios Insignificante, Pequeno,
Significante, Danos, Sério e Grave. Cada critério assume uma
fórmula de cálculo diferente, conforme segue:
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Tabela 18: Custo anual de incidentes para cada nível de risco definido

Probabilidade

TABELA XXXX CUSTO ANUAL DE INCIDENTES A CADA PONTO DE RISCO
Custo de cobertura a cada incidente Grave
Grau de Prejuízo e Custo por Incidente
Insignificante Pequeno
Significante Danoso
Sério
Probabilidade
$
$
1.000 $
10.000 $
100.000 $ 1.000.000
Anual
0,05 $
$
50 $
500 $
5.000 $
50.000
Negligenciável
0,50 $
$
500 $
5.000 $
50.000 $
500.000
Muito Baixo
1,00 $
$
1.000 $
10.000 $
100.000 $ 1.000.000
Baixo
2,00 $
$
2.000 $
20.000 $
200.000 $ 2.000.000
Médio
12,00 $
$
12.000 $
120.000 $ 1.200.000 $ 10.000.000
Alto
50,00 $
$
50.000 $
500.000 $ 5.000.000 $ 10.000.000
Muito alto
500,00 $
$
500.000 $ 5.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000
Extremo

Grave
$

10.000.000

$
$
$
$
$
$
$

500.000
5.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000

Fonte: (GCIO, 2004)

é

(17)

(18)

é
é

(19)

é

(20)
é
é

é

(21)
é

(22)

1.4 FASE 4- Avaliação de riscos e ameaças – Cálculo do ROSI a partir dos
custos dos controles
Nesta fase são feitas as estimativas do ROSI, aplicando-se uma planilha
eletrônica que reúne todas as estimativas de probabilidade (previsões de
ocorrências anuais, severidade e custo direto e indireto) de forma a calcular a
economia a ser alcançada pelo uso dos controles de segurança (evitação de
incidentes). Um exemplo da adoção da planilha eletrônica está ilustrado na Figura
40. A planilha eletrônica para estimativa do ROSI, proposta pelo (GCIO, 2004),
também chamada de ferramenta, relaciona e calcula:
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•

Para cada ameaça, a ferramenta incorpora a ocorrência anual e o grau
de severidade com os custos por incidente, conforme mostrado na
Tabela 17 e Figura 39, respectivamente

•

Para cada ameaça, a ferramenta calcula o custo anual de incidentes por
risco não tratado (conforme os critérios exibidos na Tabela 17 e na Figura
39): taxa anual de ocorrência x custo por incidente;

•

Para cada controle de SI proposto, o usuário da ferramenta deve
relacionar o custo de implementação (custo inicial por controle), o custo
anual de manutenção do controle (custo recorrente por controle) e o
período de amortização (anos). Por período de amortização de um
controle de SI entende-se a redução do valor de um ativo dividindo o seu
custo durante um período de anos, de maneira pro - rata;

•

Para cada controle ou grupos de controles de SI, o usuário deve
relacionar a probabilidade e severidade residuais após o tratamento do
risco;

•

Para cada ameaça, a ferramenta calcula o custo esperado anual para o
tratamento do risco, conforme (23), onde o custo indireto pode ser
conforme descrito na seção 1.3 do APÊNDICE F:

ê
(23)
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Depto. De comércio de NSW - OICT ROSI TOOL V1.1
Exemplo de AR e análise de ameaças + Análise de custo
Legenda

Células preta
Células cinza

contém valores a ser digitado pelo usuário
contém resultados calculados

Células com contorno

são exemplos hipotéticos

Stephen Wilson:
Estas métricas padrões estão
em alinhamento com o
mapeamento genérico de
métricas do ACSI33. Usuários
da planilha eletrônica podem
alterar quaisquer taxa anual
ou custo de incidentes, com
dados empíricos que tenham
posse.

Exemplo de AR e análise de ameaças + Análise de custo
No. Ativo

A8

Incidente em potnecial
(ameaças ao ativo)

Probabilidade

Disponibilidade Destruição da
Negligenciável
da conexãoD- infraestrutura de chaves
XYZ à internet públicas, p. ex.
roteadores, PIX, switches

Severidade Risco estimado Taxa anual
de
ocorrência
Sério

Nil

RESUMO
Custo Anual de incidentes - risco não tratado

$

Custo Anual de incidentes - residual após controles de segurança

$

116.600

Estimativa de Economia Anual

$

2.123.400

Custo inicial de controles

$

370.000

Custo de controles
Período de amortização (anos)

$

105.000
3

Ammortised Countermeasure upfront cost

$

123.333

Custo Anual de Controles
Economias Anuais (Annual Nett Savings )

$

228.333

Custo direto Custo de
por incidente oportunidade
por incidente

0,05 $ 1.000.000

2.240.000

Custo total
Controles
anual por risco
não tratado

Custo inicial por Custo
Controle
recorrente por
controle

$

$

50.000 $

20.000

$
$
$

50.000 $
- $
10.000 $

10.000
10.000

$

30.000 $

5.000

50.000 Plano de Continuidade de negócios
(1)
Peças de reposição (4)
Contratos de nível de serviço (5)
Segurança física (procedimentos
de controle de acesso e controles
para acesso ao Data Center (6)

$ 1.895.067
Probabilidade Severidade
residual
residual

Negligenciável Pequeno
A9

A10

A11

A12

Falha do sistema de
arrefecimento

Médio

Erro de configuração da Baixo
infraestrutura de chaves
públicas, p. ex.
roteadores, PIX, switches
Falha do Hardware de
Muito baixo
infraestrutura de chaves
públicas, p. ex.
roteadores, PIX, switches
Aplicação incorreta de
Baixo
pacotes de correção

A13

Negação de serviço no
Muito baixo
serviço de mensagens
(email) ou no provedor de
A14
Falha do hardware de
Negligenciável
DNS
A15 Disponibilidade Ataque de negação de
Alto
da conexão D- serviço no serviço de
XYZ à internet - email
serviço de email
A16

Configuração errônea /
acidental dos servidores
de email

Baixo

Significante

Sério

Danoso

Médio

Alto

Baixo

2 $

10.000

1 $ 1.000.000

0,5 $

100.000

$

$

$

Significante

Médio

1 $

10.000

$

Significante

Baixo

0,5 $

10.000

$

Danoso

Nil

0,05 $

100.000

$

Danoso

Alto

12 $

100.000

$

Danoso

Médio

Custos Anuais

Figura 40: Exemplo de Avaliação de ameaças e riscos
Fonte: (GCIO, 2004)

1 $

100.000

$

$

20.000 Controles de climatização para o
Data Center (2)
Plano de continuidade de negócios
(1)
Contratos de nível de serviço (5)
1.000.000 Sistema de gerenciamento de
configurações (8)
Procedimentos de controle de
mudanças (15)
50.000 Plano de Continuidade de negócios
(1)
Peças de reposição(4)
Contratos de nível de serviço (5)
10.000 Padrões para cabeamento,
incluindo etiquetas e codificação (9)

Contado

Contado

$

Contado
70.000 $

Contado Muito baixo
10.000

$

30.000 $

Contado
Contado
10.000 $

Contado
Contado Muito baixo
-

Segurança física (6)
5.000 Banda larga para conexão de rede $
(10)
Conexão redundante a Internet(7) $
5.000 Replicação do servidor DNS (11)
$

Contado
10.000 $

Contado Muito baixo
10.000

1.000.000 IDS (12)
$
Uso de produtos homologados (13) $

70.000 $
20.000 $

Negar tudo, exceto regras de
$
firewall explicitamente permitidas
(14)
100.000 Procedimentos de controle de
mudanças (15) (incluindo revisão)
$

10.000 $
10.000 $

-

$

Contado

370.000 $

50 $

$

500 $

$

50.000 $

Pequeno

$

500 $

Significante

$

5.000 $

Negligenciável Sério
Contado

$

$

economia por Notas
ameaça

5.000

Contado

2.240.000

Pequeno

Total do
custo anual
do risco
tratado

Pequeno
10.000 Muito baixo
Negligenciável Pequeno
20.000
5.000

49.950
Prejuízo reduzido a
PEQUENO bela BCP,
probibilidade para MUITO
BAIXO por controles
19.500 Environ
Probabilidade reduzida a
NEGLIGENCIÁVEL por
gerenciamento de
950.000 configurações
Não afetará a
probabilidade de um
evento, mas reduz o
49.500 prejuízo por uma

5.000
Redundância significa
menor resultado durante
4.500 as falhas

$

500 $

$

50 $

4.950

990.000

Baixo

Significante

$

10.000 $

Muito baixo

Danoso

$
$

50.000 $
116.600 $

Contado

105.000

Nenhuma melhora no
50.000 grau do dano
2.123.400
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•

Para cada ameaça, a ferramenta calcula a economia gerada:
ã

•

(24)

–

Ao final da planilha (no resumo) a ferramenta calcula o custo anual dos
incidentes de segurança quando o risco não é tratado, que é a somatória
de custo anual de incidentes por risco não tratado;

•

A ferramenta calcula o custo residual anual de incidentes de SI, após o
tratamento do risco, que é a somatória de Total do custo anual do risco
tratado;

•

A ferramenta faz uma estimativa das economias atribuídas aos controles
de SI que tratam os riscos, que é a somatória de economia por ameaça;

•

Os seguintes totais são calculados pela ferramenta (planilha eletrônica):
o O total do custo inicial por controles;
o O total do custo recorrente de controles;

•

O usuário relaciona o tempo de amortização;

•

A ferramenta calcula o custo de amortização que é:
çã

•

∑

(25)

çã

A ferramenta calcula o custo anual de controles que é: a soma de custo
inicial por controles + amortização; revisar
∑

•

çã

(26)

Finalmente, a ferramenta calcula a economia geral, que é o ROSI, cuja
equação é:

(27)
1.5 FASE 5 – Análise dos Resultados do ROSI
A FASE 5 depende basicamente do analista que investiga o ambiente onde
a ferramenta proposta pelo (GCIO, 2004) foi aplicada para obtenção do ROSI. Nesta
fase o analista pode fazer, a seu próprio critério, simulações dos controles de SI,
valores, custos, etc., de forma projetar diferentes cenários para o ROSI.
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1.6 FASE 6 - Módulo estatístico
O módulo estatístico utiliza o método de Monte Carlo para criar simulações
quanto às variações randômicas dos incidentes de segurança e o seu custo. Os
fundamentos que baseiam o método de Monte Carlo não são descritos neste
trabalho por não serem o foco da pesquisa. As simulações devem envolver critérios
como a probabilidade de ocorrência, a ocorrência anual, a severidade e o custo.
Abaixo, na Tabela 19, são exibidos os critérios de probabilidade e de
ocorrência de incidente por ano, O (GCIO, 2004) propõe de forma ilustrativa o uso
de três variações de ocorrência: ocorrência mínima por ano, ocorrência máxima por
ano e ocorrência representativa por ano. Apesar dos dados serem ilustrativos, eles
estão em alinhamento com os padrões (AS/NZS 4360, 2004), (SAA HB 231, 2004),
(ACSI 33, 2008) de GR e GR para SI, vide seção 2.
Os valores da Tabela 19 podem ser personalizados, conforme seja
conveniente ao analista ou ao ambiente onde se investiga o ROSI.
Tabela 19: Quantificação dos critérios de severidade e ocorrências

Probabilidade
Negligenciável
Muito baixo
Baixo
Médio
Alto
Muito Alto
Extremo

Ocorrência mínima Ocorrência máxima Ocorrência
por ano.
por ano
representativa p.a.
0,0
0,10
0,05
0,1
0,8
0,5
0,8
1,5
1,0
1,5
2,5
2,0
2,5
20,0
12,0
20,0
120,0
50,0
120,0
1000,0
500,0

Fonte: (GCIO, 2004)

Abaixo, na Tabela 20, são exibidos os critérios de severidade relacionados
aos custos por ano, O (GCIO, 2004) propõe de forma ilustrativa o uso de três
variações de custo: custo mínimo por ano, custo máximo por ano e custo
representativo por ano. Apesar dos dados serem ilustrativos, eles estão em
alinhamento com os padrões (AS/NZS 4360, 2004), (SAA HB 231, 2004), (ACSI 33,
2008).
Os dados são a título de exemplo, tanto para Tabela 19 quanto para Tabela
20 e podem ser alterados conforme uma AR mais detalhada dentro da unidade

organizacional.
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Tabela 20: Variação da Severidade

Severidade

Custo
mínimo
por ano
Insignificante $
Pequeno
$
Significante
$
5.000,00
Danoso
$
50.000,00
Sério
$ 500.000,00
Grave
$ 5.000.000,00

Custo
máximo
por ano
$
$
2.000,00
$
20.000,00
$
200.000,00
$ 2.000.000,00
$ 20.000.000,00

Custo
representativo
por ano
$
$
1.000,00
$
10.000,00
$
100.000,00
$
1.000.000,00
$ 10.000.000,00

Fonte: (GCIO, 2004)

O módulo estatístico do ROSI do (GCIO, 2004) gera dois tipos de relatórios:
histogramas e gráficos acumulativos. Os gráficos acumulativos permitem que se
façam projeções quanto ao ambiente de SI, conforme os valores da Tabela 19 e
Tabela 20.
Por meio do uso de um software proprietário, chamado XLSim (GCIO, 2004),
é possível realizar 250 iterações pelo método de Monte Carlo.
O gráfico da Figura 41 mostra a probabilidade que certo resultado pode
variar dentro de um conjunto de possibilidades. As simulações das Figura 41, Figura
42 e Figura 43 mostram que os custos anuais de incidentes de segurança, de
maneira ilustrativa como citado anteriormente, estão entre $ 2.850.000 e $ 3.160.000
sem mitigação, e entre $ 101.000 e $ 120.000 com mitigação.
Apesar dos resultados alcançados pela ferramenta, o (GCIO, 2004) admite
que existe inexatidão na previsão pelo método de Monte Carlo aplicado ao intervalo
de valores fixados tanto para probabilidade quanto para severidade. A ferramenta
permite a definição de uma linha de tendência de economia e custos para os
eventos que envolvem incidentes de segurança, no entanto, os dados devem dos
gráficos e histogramas devem ser analisados apenas como uma estimativa.
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5
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100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Acumulativo%

50

Economias+
Economias
(milhares)

Faixa de custo
Freqüência
Frequency

%Cumulative%
Acumulado

Figura 41: Gráfico do risco tratado - Adaptado de (GCIO, 2004)
Fonte: (GCIO, 2004)

Custo para incidentes tratados+
custo para incidentes tratados (milhares)
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

40
35
30

20

Acumulativo%

Frequencia

25

15
10
5
0

Faixa de custo
Frequency
Freqüência

%Cumulative%
Acumulado

Figura 42: Gráfico custo do risco tratado + risco não tratado - Adaptado de (GCIO, 2004)
Fonte: (GCIO, 2004)
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Custo para riscos não tratados+
Custos para riscos não tratados (milhares)
100,00%
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90,00%
50

80,00%
70,00%

40

50,00%

30

40,00%
20

30,00%
20,00%

10

Acumulativo%

Frequencia

60,00%

10,00%
0,00%

0

Faixa de custo
Freqüência
Frequency

%
Acumulado
Cumulative%

Figura 43: Gráfico custo do risco não tratado - Adaptado de (GCIO, 2004)
Fonte: (GCIO, 2004)

1

Fases do modelo de ROSI (O’NEIL, 2007)
As próximas seções descrevem com mais detalhes as fases da metodologia

(O’NEIL, 2007).
1.1 Definição de variáveis
Estas variáveis são usadas nas três formas de obtenção do ROSI (ROSI A,
ROSI B e ROSI C), conforme (O’NEIL, 2007):
•

INCIDENTES: número esperado de incidentes;

IR1: número esperado de incidentes a que se pode resistir com sucesso
IR2: número esperado de incidentes reconhecidos com sucesso;
IR3: número esperado de incidentes a que se pode sobreviver;
IR4: número esperado de incidentes não detectados, a não ser por
rastreamento forense.
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•

PREPARAÇÃO

Passo 1 - atenção e comprometimento, conforme equação ( ú
ú

(28):

ú

ú

(28)

Passo 2 - práticas de treinamento básico, conforme
ú

(29):

ú

(29)

Passo 3 - reconhecimento da resistência e reconhecimento dos custos de
implementação;
Passo 4 - reconhecimento dos custos de implementação de reconstituição;
Passo 5 - reconhecimento de controles de exposição de informações;
O total da preparação pode ser obtido pela soma dos passos apresentados
acima, conforme a equação (30):
çã
•

1

2

3

4

5

(30)

LIMPEZA:

Limpeza é o quociente entre o custo do incidente e o número de incidentes.
São quatro os tipos de limpeza que podem ser apurados, cujo total pode ser
apurado em combinação com o número esperado de incidentes.
Limpeza 1, dado pela equação abaixo:
⁄

(31)
Limpeza 2, dado por:

⁄

(32)
Limpeza 3, dado por:

⁄

(33)
Limpeza 4, dado por:

⁄

ã

,

(34)

O total de limpeza pode ser obtido pela soma da limpeza apresentados
acima em combinação com o número de incidentes, conforme a equação (35):
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1
4

1

2

2

3

3

4
•

(35)

PERDA DE OPORTUNIDADE POR INCIDENTE:

A perda de oportunidade pode ser obtida em três situações:
1

ú

(36)

2

ú

(37)

3

ú

(38)

O total da perda de oportunidade por incidente pode ser obtido pela soma
das perdas por oportunidade apresentados acima em combinação com o número de
incidentes, conforme a equação
1
2
•

1

3

3

2
(39)

IMPACTO CRÍTICO NA INFRA-ESTRUTURA POR INCIDENTE (ICI):

O ICI é dado por três situações, conforme abaixo:
1

ú

(40)

2

ú

(41)

3

ú

(42)

O total do ICI pode ser obtido pela soma dos ICIs apresentados acima em
combinação com o número de incidentes, conforme a equação
1

1

2

2

3

3

(43)

1.2 Definição de Termos Específicos para o ROSI A:
Para o método ROSI A, calculam-se as economias e por último o custo de
desvalorização:
ê
çã
•

(44)

Onde, a economia de resistência, economia de reconhecimento e economia
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de reconstituição são dadas pelas equações(45), (46) e (47) respectivamente:
•

ê
1

1

1

•

1

1

(45)

2

2

(46)

3

3

(47)

4

(48)

2
2

2

•

çã
3

3

3
çã é

O
•

çã

48 :
4

4

Assim, após determinados a economia e os custos da metodologia ROSI A,
aplica-se a equação (11).
1.3 Definições e Termos Específicos para as Metodologias ROSI B e ROSI C
Para as metodologias ROSI B e ROSI C também são determinados os
custos e economias. Os termos comuns são:
Incidentes impactantes que é o número esperado de incidentes que não
podem ser gerenciados; IN3 que é o número de incidentes esperados a que não se
pode sobreviver; IN4 que é o número de incidentes esperados não detectáveis,
exceto por uma auditoria forense.
Para a metodologia ROSI B, os custos são compostos pelo custo total
incorrido e o custo com evitação, conforme as equações
í

(49), (50):

•
í
•

(49)

çã
çã
çã

(50)

Para a metodologia ROSI B, as economias são dadas por (51):
•

çã

(51)
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Para a metodologia ROSI B e ROSI C, os custos são dados por:
•

çã

çã

(52)

Para a metodologia ROSI C, as economias são obtidas por:
•

(53)
Por último, tanto para metodologia ROSI B quanto para ROSI C, aplica-se a

equação (11).
1.4 Exemplo de Cálculos das Metodologias ROSI A, ROSI B e ROSI C
Para se formular o exemplo, dados iniciais serão necessários para os
cálculos do ROSI. O número dos incidentes esperados (note-se que (O’NEIL, 2007)
também se remete às prováveis tendências futuras) é inicializado no montante de
100, alocados como se segue:
•

Resistência 60; Reconhecimento 30; Reconstituição 5; Desvalorização 5.
O número esperado de incidentes impactantes é inicializado no montante de

100, alocados como se segue:
•

Resistência 0; Reconhecimento 0; Reconstituição 50; Desvalorização 50.
Os esforços de preparação de disponibilidade ocorrem em cinco etapas,

como se segue:
çã
3
á

50

100

ú

ú

$75.000

á

(54)

ú
5

25

600

ú

$75.000

çã

(55)

ê

çã

$250.000
çã

çã

$500.000
çõ

$50.000

(56)
(57)
(58)

Os custos de Limpeza, uma função dos tipos de incidentes, podem ser
classificados por resistência, reconhecimento e reconstituição como segue:
•

Resistência: $2,500 por incidente;

•

Reconhecimento: $25,000 por incidente;
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•

Reconstituição: $250,000 por incidente;

•

Desvalorização: $250 por incidente;
Custos de perda de oportunidade por incidente são funções de tipos de

incidente. Eles são classificados por resistência, reconhecimento e reconstituição,
como segue:
ê

ú

100000

0,1

$10.000

(59)
ú

0,2

100000
çã

100000

$20.000

(60)
5

ú

$500.000

(61)

Os custos críticos em infra-estrutura por incidente são associados com o
número de dias que os serviços de sistema estão indisponíveis, como segue:
çã
1000000

ú

5

$5.000.000
•

(62)

ROSI A

ê
çã

750.000

1.350.000

28.750.000

30.850.000

(63)

çã
í
25.000.000

950.000

2.151,250

3.700,00

(64)

31.801.250

•

.

.

.

.

(65)

0,9708765379

ROSI B
çã

287.512,500

30.851.250

(66)

256.661.250
çã

(67)

çã

950.000

30.851.250

31.801.250
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.
.

•

.

(68)

8.0707912425

.

ROSI B
(69)

287.512,500
çã

çã

950.000

30.851.250

31.801.250

(70)
.
.

,
.

9,0409182029

(71)

1.5 Análise dos Resultados do ROSI
A aplicação simulada das expressões do ROSI permite a análise dos
resultados e identificação dos padrões de custo e economia. Pela Figura 44, abaixo,
o ROSI sugere que os custos de investimento em processos de prontidão e
preparação produzem somente um impacto marginal no ROSI.
ROSI
ROSI #1
ROSI #2
ROSI #3
ROSI
ROSI #1
ROSI #2
ROSI #3
ROSI
ROSI #1
ROSI #2
ROSI #3
ROSI
ROSI #1
ROSI #2
ROSI #3

10 incidentes
totalmente preenchido Infra Crítica Perda de Oportunidade Perdas críticas
0,764536415 0,38107646
0,740766004
0,184529557
6,360676559 2,0624542
6,421643191
0,889282266
7,125243952 2,44361208
7,1624433
1,073919107
50 incidentes
totalmente preenchido
0,941948781
7,836685623
8,77867257

Infra Crítica Perda de Oportunidade Perdas críticas
0,75416981
0,934555312
0,530700401
4,08466376
8,101587711
2,557543968
4,83954201
9,036186505
3,088552916

100 incidentes
totalmente preenchido Infra Crítica Perda de Oportunidade Perdas críticas
0,970087854
0,860136
0,966149193
0,693266842
8,070791243 4,65521044
8,375472621
3,340991536
9,040918203 5,51553023
9,34166296
4,034663442
1000 incidentes
totalmente preenchido
0,996889769
82937754978
0,929070566

Infra Crítica Perda de Oportunidade Perdas críticas
0,98381333
0,996467404
0,957150807
5,32457431
8,638298849
4,612687813
6,30859786
9,63481213
5,570395103

Figura 44: Simulação do ROSI
Fonte: Adaptado de (O’NEIL, 2007)

O impacto na infra-estrutura é o termo dominante na expressão do ROSI,
conforme apresentado na Figura 44, sob o cabeçalho “Infra Crítica” e “Perdas
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Críticas”. A perda de oportunidade é o segundo termo dominante, como se pode
notar abaixo dos cabeçalhos “Perda de Oportunidade” e “Perdas Críticas”.
Para fins de análise, cada método do ROSI é computado integralmente para
todos os termos. Os resultados da análise permitem as seguintes conclusões:
•

Uma organização com expectativa de enfrentar um número muito
pequeno de incidentes de SI (10 incidentes), pode não recuperar o
custo do ROSI, a não ser que ambos, custos de evitação de perda de
oportunidade e de infra-estrutura crítica tenham sido incluídos;

•

Uma organização com expectativa de enfrentar ao menos um
montante moderado de incidentes de SI (50 ou mais) pode recuperar
o custo do ROSI mesmo se tanto a perda de oportunidade ou os
custos com infra-estrutura crítica tenham sido excluídos;

•

Uma organização com expectativa de enfrentar um alto número de
ataques de incidentes de SI (100 ou mais) pode recuperar os custos
com o ROSI por meio da “limpeza”, mesmo se ambos, custo de
evitação de perda de oportunidade e custo de infra-estrutura crítica
tenham sido excluídos.

Observe-se que as suposições quanto aos exemplos anteriores são
conservadores e somente ilustrativas. Na realidade, qualquer organização com
atuação na Internet está sujeita a sofrer mais de 100 incidentes de SI (O’NEIL,
2007).
.
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ANEXO A – Modelo de questionário para auxílio na AR(PELTIER, 2001).
O questionário pode ser usado para dois propósitos. Primeiramente pode ser
usado para obter um entendimento geral de quais controles necessitam de
melhorias, quais são pontos fracos da organização em termos de governança de
Tecnologia da Informação corporativa. Em segundo lugar, o questionário pode ser
um guia para avaliar o nível de SI da organização, bem como o nível de maturidade
dos processos.
Este questionário está dividido em 04 módulos, descritos a seguir:
• Ambiente de controle – permite obter uma visão estratégica do
ambiente de TI X interação com as áreas de Negócios;
• Informação

e

Comunicação

–

permite

o

entendimento

da

manipulação e utilização das informações críticas para o negócio;
• Atividades de Controles – permite obter uma visão consolidada sobre
a metodologia que a organização utiliza no tocante desenvolvimento,
manutenção e implantação dos sistemas de negócios considerados vitais
para o funcionamento da organização;
• Acessos e Dados - permite mapear o grau de maturidade dos
controles relativos a gerenciamento de acessos e informações críticas
para o negócio;
• Continuidade dos negócios – permite uma visão consolidada dos
procedimentos existentes para ativação de contingência em situações
emergenciais que comprometam a continuidade das atividades normais do
negócio da organização;
• Avaliação dos Riscos – permite obter uma visão dos resultados e
preocupações da organização com os riscos que possam impactar as
atividades do negócio;
• Monitoração - permite obter uma visão consolidada dos tipos de
atividades de monitoração e quais tipos de atividades críticas são
monitoradas.
Existem cinco colunas enumeradas (L.1- L.5) que devem ser preenchidas de
acordo com o tipo de escopo que o controle se refere dentro do ambiente
organizacional avaliado. A coluna “Risco baseado em tomada de decisão” deve ser
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respondida com “Sim ou Não” e refere-se ao fato da organização ter conhecimento
do risco apresentado pela falta de um determinado controle e ainda assim, assume
este risco como parte das atividades de negócio. A coluna Comentário é reservada
para comentários adicionais sobre a questão, enquanto a coluna Iniciativas serve
para identificar quais os tipos de atividades serão aplicadas para minimizar o risco
apresentado por não existência de um determinado controle.
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Controle de ambiente
Num.

Categorias

CE 1

Plano
estratégico de
TI

CE 2

Plano
estratégico de
TI

Num.

CE 3

Categorias

Plano
estratégico de
TI

Objetivo/
Questões

L.1
L.2
L.3
L.4
Política Procedimentos Implementado Testado

L.5
Integrado

Comentários iniciativas

A área de TI
prepara seus
planos estratégicos
de forma que se
alinhem aos
objetivos do
negócio?
A área de TI obtém
feedback dos
proprietários de
processo do
negócio e usuários
em respeito à
qualidade utilidade
de seus planos de
TI para uso no
constante
processo de
avaliação de risco?
Objetivo/
L.1
L.2
L.3
L.4
Questões
Política Procedimentos Implementado Testado

L.5
Integrado

Comentários iniciativas

A área de TI
comunica suas
atividades,
dificuldades e
riscos em uma
base regular para
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o CEO e CFO?
Esta informação
também é
compartilhada com
os outros
diretores?
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CE 4

Plano
estratégico de
TI

CE 5

Plano
estratégico de
TI

Num.

CE 6

Categorias

A organização de
TI monitora seu
progresso de
acordo o plano
estratégico e em
caso de desvios
busca soluções
alternativas para
alcançar os
objetivos
estabelecidos?
O escopo da
(SARBANES
OXLEY, 2002) e
seus impactos
foram incorporados
em processos de
gerenciamento
estratégico e
tático, com
políticas
especificas em
problemas do
escopo da
(SARBANES
OXLEY, 2002)?
Objetivo/
L.1
L.2
L.3
L.4
Questões
Política Procedimentos Implementado Testado

Organização TI Os sistemas
chaves e dados
e
relacionamentos foram
inventariados e
seus responsáveis
identificados?

L.5
Integrado

Comentários iniciativas
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CE 7

CE 8

Organização TI As regras e
responsabilidades
e
relacionamentos da organização de
TI estão definidas,
documentadas e
entendidas?
Organização TI O gerenciamento
de IT implementou
e
relacionamentos uma divisão de
regras e
responsabilidades
(segregação de
funções e
responsabilidades)
que previne de
forma razoável a
subversão de um
processo crítico
por um único
indivíduo?

Informação e comunicação
Num.

IC 1

Categorias

Arquitetura da
informação

Objetivo/
Questões
A área de TI
definiu os padrões
de classificação da
informação de
acordo com as
políticas de
privacidade e
segurança?

L.1
L.2
L.3
L.4
Política Procedimentos Implementado Testado

L.5
Integrado

Comentários iniciativas
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IC 2

Arquitetura da
informação

O gerenciamento
de TI definiu,
implementou e
mantém os níveis
de segurança para
cada um das
classificações de
dados? Estes
níveis de
segurança
representam os
apropriados (ou
mínimos) padrões
de segurança e
medidas de
controle para cada
uma das
classificações?
Eles são
reavaliados
periodicamente e
modificados de
acordo com os
padrões?

IC 3

Comunicação
de
gerenciamento
Fins e Direções

O gerenciamento
de TI formulou,
desenvolveu,
documentou e
comunicou
políticas e
procedimentos de
governança das
atividades da
organização de TI
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IC 5

Comunicação
de
gerenciamento
Fins e Direções

A gestão tem
recursos
suficientes para
cumprir a política
declarada?

Controle de Atividade
Num.

Categorias

CA 1

Requisição de
alteração e
Controle

CA 2

Requisição de
alteração e
Controle

Objetivo/
Questões
A organização tem
um plano/processo
formal de
gerenciamento de
mudanças, que é
seguido por todas
as mudanças ao
ambiente TI
(software de
aplicação e infraestrutura)?
A organização
estabeleceu uma
estratégia de
testes que é
desenvolvida e
seguida para todas
as mudanças
significantes nas
aplicações
financeiras
relevantes
(SARBANES
OXLEY, 2002)–
que contemplam

L.1
L.2
L.3
L.4
Política Procedimentos Implementado Testado

L.5
Integrado

Comentários iniciativas
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testes unitários,
sistêmicos, de
integração e teste
de interface. Os
testes devem ser
realizados com a
participação dos
usuários
envolvidos, que
provêem uma
assinatura formal,
declarando que
todos os sistemas
estão operando de
acordo com o
desejado.
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Num.

Categorias

CA 3

Política de
versões de
software

CA 4

Aprovação de
projetos

Num.

CA 5

Categorias

Aprovação de
projetos

Objetivo/
Questões

L.1
L.2
L.3
L.4
Política Procedimentos Implementado Testado

L.5
Integrado

Comentários iniciativas

A organização tem
controles para
assegurar que a
customização e
implementação do
software de
sistema não
coloquem em risco
a segurança dos
dados e programas
que estão sendo
armazenados no
sistema?
A organização tem
um processo
formal que inclui
participação do
usuário, para
aquisição,
desenvolvimento
ou teste da infraestrutura de TI e
sistemas de
informação?
Objetivo/
L.1
L.2
L.3
L.4
Questões
Política Procedimentos Implementado Testado

L.5
Integrado

Comentários iniciativas

As especificações
de projetos são
assinadas pela
gestão, pelo
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CA 7

10

Retenção de
documentos
fonte

departamento
usuário afetado e
pelo gerente sênior
da organização
para todos novos e
relevantes projetos
de sistemas
financeiros em
desenvolvimento
(SARBANES
OXLEY, 2002)?
A organização
realiza garantia da
qualidade e revisa
os estágios chaves
no SDLC10?
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Num.

Categorias

CA 8

Controladoria

CA 9

Aceitação,
segurança,
testes
operacionais e
promoção para
produção.
Aceitação,
segurança,
testes
operacionais e
promoção para
produção.
Aceitação,
segurança,
testes
operacionais e
promoção para
produção.

CA 10

CA 11

Objetivo/
Questões
O uso de controles
são realizados
para certificar que
a segurança
básica e aspectos
de controle
internos para
novos sistemas
estão integrados
dentro dos
projetos?
A garantia da
qualidade é
realizada dentro
das fases
significativas do
projeto?
O SDLC inclui
específico e
apropriados testes
de interfaces de
sistemas?
Bibliotecas de
desenvolvimento
foram
customizadas para
os ambientes de
testes e produção
de novos
sistemas?

L.1
L.2
L.3
L.4
Política Procedimentos Implementado Testado

L.5
Integrado

Comentários iniciativas
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CA 12

Aceitação,
segurança,
testes
operacionais e
promoção para
produção.

CA 13

Aceitação,
segurança,
testes
operacionais e
promoção para
produção.

O SDLC contempla
diretrizes para a
realização de
testes (incluindo
assinatura formal
por usuários) e
arquivamento de
resultados de
teste?
Unidades de
desenvolvimento e
teste estão
isoladas das
unidades
operacionais? Por
exemplo: software
de
desenvolvimento
deveria ser
executado em um
computador
diferente daquele
com software de
produção. Onde
necessário, redes
de
desenvolvimento e
produção deveriam
ser separadas.
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Num.

Categorias

CA 14

Manual de
procedimento
do usuário &
manual de
operações

Num.

Categorias

CA 16

Material de
treinamento e
treinamento

Objetivo/
Questões

L.1
L.2
L.3
L.4
Política Procedimentos Implementado Testado

L.5
Integrado

Comentários iniciativas

Manuais de
procedimento do
usuário, manuais
de operação e
materiais de
treinamento são
desenvolvidos
como parte de toda
informação do
desenvolvimento
do sistema,
implementação ou
projeto de
modificação, e são
mantidos
atualizados?
Objetivo/
L.1
L.2
L.3
L.4
Questões
Política Procedimentos Implementado Testado

L.5
Integrado

Comentários iniciativas

É fornecido
treinamento aos
usuários dos novos
sistemas e/ou
aplicações para
garantir o uso
apropriado dos
novos processos e
controles?
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Acesso e dados
Num.

Categorias

Objetivo/
Questões

AD 1

Segregação de
funções

Funções críticas
são separadas de
forma a reduzir
oportunidades para
modificação não
autorizada ou uso
indevido da
informação ou
serviços?

AD2

Gerenciamento
de acesso

Há algum
procedimento de
registro formal de
usuário para
garantir acesso a
sistemas e
serviços de
informação
multiusuário?

L.1
L.2
L.3
L.4
Política Procedimentos Implementado Testado

L.5
Integrado

Comentários iniciativas
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AD3

Gerenciamento
de acesso

AD4

Gerenciamento
de acesso

A alocação e uso
de quaisquer
privilégios em
ambientes de
sistemas
multiusuários é
restrita e
controlada? Ex.
Privilégios são
atribuídos
conforme
necessidade de
uso; privilégios de
acesso são
atribuídos somente
após processo de
autorização formal.
Há um processo
de revisão de
direitos de acesso
de usuário em
intervalos
regulares? Ex.
Revisão de
Privilégios
especiais a cada 3
meses, privilégios
comuns a cada 6
meses.
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Num.

AD5

Categorias

Objetivo/
Questões

Gerenciamento
de acesso

Os acessos a
aplicações dos
vários
grupos/pessoal
dentro da
organização são
definidos na
política de
controles de
acesso por
requerimentos
individuais de
aplicações de
negócio. Estes
requerimentos são
consistentes com a
política de acesso
da informação da
organização?

L.1
L.2
L.3
L.4
Política Procedimentos Implementado Testado

L.5
Integrado

Comentários iniciativas
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Continuidade de negocio
Num.

Categorias

Objetivo/
Questões

BC 1

Gerenciamento
de backup

BC 2

Gerenciamento
de backup

Backups das
informações
essenciais do
negócio são
executados em
bases regulares
incluindo servidor
de produção,
componentes
críticos da rede,
configurações de
backup, etc.? Ex..
seg-qui: backup
incremental e sex:
backup completo.
As mídias de
backup são
armazenadas de
forma segura e em
um site backup de
forma a garantir o
procedimento de
restauração?

L.1
L.2
L.3
L.4
Política Procedimentos Implementado Testado

L.5
Integrado

Comentários

Iniciais
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BC 3

Num.

BC 4

Gerenciamento
de backup

Categorias

Gerenciamento
de continuidade
de negócio

As mídias de
backup são
regularmente
testadas para
certificação que
poderão ser
restaurados dentro
do processo formal
estabelecido?
Objetivo/
Questões
Existe um plano
de gerenciamento
de continuidade do
negócio
estabelecido? Este
plano inclui todos
os processos
críticos da
organização?
Testes regulares e
atualizações deste
plano, bem como,
formulações e
documentações da
estratégia de
continuidade do
negócio estão
sendo
executados?

L.1
L.2
L.3
L.4
Política Procedimentos Implementado Testado

L.5
Integrado

Comentários Iniciativas
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Avaliação de risco
Num.

RA 1

Categorias

Avaliação de
riscos

Objetivo/
Questões
A organização de
TI tem um
framework de
avaliação riscos
usado
periodicamente
para analisar risco
sobre informações
para alcançar os
objetivos de
negócio?

L.1
L.2
L.3
L.4
Política Procedimentos Implementado Testado

L.5
Integrado

Comentários iniciativas
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RA 2

Avaliação de
riscos

RA 3

Avaliação de
riscos

RA 4

Avaliação de
riscos

A organização de
TI tem um modelo
para medição dos
resultados da
avaliação de risco
e impactos de
acordo com os
critérios qualitativo
e quantitativo,
usando inclusive
inputs de
diferentes áreas,
brainstorm
gerencial,
planejamento
estratégico,
auditorias
passadas e outras
avaliações?
O framework de
avaliação de risco
da organização foi
desenhado para
suportar (controles
efetivos de custo)
para mitigar
exposições a
riscos em uma
base continua ação de evitar o
risco, mitigação ou
aceitação?
É realizada uma
compreensiva
avaliação nos
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RA 5

Avaliação de
riscos

sistemas críticos,
plataformas TI e
localizações
baseadas em suas
prioridades
relativas e
importância para a
organização?
Onde os riscos são
considerados
aceitáveis, há uma
documentação
formal e aceitação
do risco residual
com relatórios
compensativos,
incluindo cobertura
adequada de
seguro,
contratualmente
negociados e
responsabilidades?
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RA 6

Num.

Avaliação de
riscos

Categorias

RA 7

Gerenciamento
de instalações

RA 8

Gerenciamento
de instalações

A organização de
IT está
comprometida em
ativar e manter o
contínuo processo
de avaliação de
risco como uma
ferramenta
importante para
fornecimento de
informação de
controles internos,
na definição do
plano estratégico
de TI, e no
monitoramento dos
mecanismos de
cálculo?
Objetivo/
Questões
O acesso ao Data
center é restrito a
pessoal
autorizado,
requerendo
identificação
apropriada e
autenticação?
As salas do Data
center são
equipadas com
controles de
ambiente

L.1
L.2
L.3
L.4
Política Procedimentos Implementado Testado

L.5
Integrado

Comentários Iniciativas

241

adequados para
manter os
sistemas e dados,
incluindo fogo,
fornecimento
ininterrupto de
energia, ar
condicionado e
pisos elevados?

Monitoramento
Num.

M1

Categorias

Objetivo/
Questões

Gerenciamento
de qualidade

Documentação é
criada e mantida
para todos os
processos
significativos de TI,
controles e
atividades?

L.1
L.2
L.3
L.4
Política Procedimentos Implementado Testado

L.5
Integrado

Comentários Iniciativas
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M3

Monitoramento
de log

M4

Monitoramento
de log

M5

Monitoramento
de log

As atividades
operacionais são
monitoradas e uma
trilha de auditoria
(logs) são
mantidos? Dados
como identificação
de usuários, erros,
ações corretivas
são gravados
pelos sistemas?
Os logs dos
sistemas contendo
atividades
executadas por
operadores são
checados em base
regular contra os
procedimentos de
operação?
As falhas são
reportadas e bem
gerenciadas? Isto
inclui ações
corretivas e
revisões de logs.

Fonte: (COBIT, 2009), (SARBANES OXLEY, 2002)
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ANEXO B – Sugestão de questões para realização das entrevistas de AR
Questões devem ser elaboradas e aplicadas durante as entrevistas com as
pessoas ou equipes chaves da organização para obter um entendimento das
atividades estratégicas e operacionais durante a AR.
Por esta razão, como sugestão apresentamos um conjunto de questões que
podem ser aplicadas nas entrevistas da AR.

a) Qual a missão e atividade da unidade organizacional do entrevistado?
b) Qual a importância de sistemas e SI para a unidade organizacional do
usuário? As atividades realizadas pela área são automatizadas ou manuais?
(Ex. Faturamento – sistema automatizado com interação do usuário em parte
dos processos para execução de interfaces de sistemas e extração de
dados).
c) Que tipo de informação são consideradas importantes para o negócio da
unidade organizacional avaliada?
d) Que tipo de informações são inseridas, utilizadas, processadas e
armazenadas nos sistemas de informação utilizados pela área entrevistada?
e) Qual é o nível ou sensibilidade de classificação aplicada às informações da
unidade organizacional do usuário?
f) Qual é o potencial impacto para a empresa se uma informação confidencial
da área do usuário é descoberta ou acessada por pessoas não autorizadas?
g) Quanto tempo de indisponibilidade de acesso a sistemas e informações a
unidade de negócio avaliada pode tolerar antes de causar sérios impactos ao
trabalho executado na área? Quais outros processos ou tipo de
comunicações opcionais podem ser utilizados pelos usuários neste período?
h) Solicite e entenda o fluxo das informações processadas pela área
entrevistada para a identificação de quão relevantes são estas informações
para o negócio da organização.
Fonte: (PELTIER, 2001)
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ANEXO C - Ameaça aos objetivos de SI
A tabela de ameaças aos objetivos de SI possibilita a identificação de
potenciais ameaças e vulnerabilidades existentes no processo organizacional
avaliado.
Indique com “X” quais os objetivos de segurança podem ser afetados pelas
ameaças abaixo. No caso da ameaça não afetar qualquer dos objetivos básicos,
anote na coluna “Outros” o que pode ser afetado.
Caso haja dúvidas com relação ao entendimento e a definição das ameaças
exibidas nesta tabela, consulte o GLOSSÁRIO contido neste trabalho.
#

Ameaça

Confidencialidade

Integridade/
Legalidade

Disponibilidade/
Acessibilidade

Ameaças acidentais ou intencionais
1

Erro de programação

2

Erros humanos

3

Falha de hardware

4

Falha de operação

5
6

Erros e omissões de
dados
Desfalque

7

Emanações

8

Falsificação

9

Fraude

10

Sabotagem

11

Extorsão

12

Negação de serviço
(Denial of service)
Acesso não autorizado

13
14
15
16
17
18
19
20

Apropriação indébita de
serviços
Pirataria de software
Desorientação ou falta
de treinamento
Informações
imprecisas/ antigas
Danos intencionais em
dados/programas
Falta de controle de
versão
Impedimento de uso

Autenticidade

Outros
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21

Entrada não autorizada

22

Ligação clandestina
Ameaças de invasão e códigos maliciosos

23

Analisadores de Rede

24

Simulação
modelagem
Bombas Lógicas

e

(trap

27

Porta traseira
door)
Cavalo de Tróia

28

Vírus

29

Worms

25
26

Ameaças Naturais
30
31

Incêndio e desastres
naturais
Radiação

32

Sobrecarga

33

Inundação

34

Terremotos

35

Vandalismos

36

Greves e tumultos
Ameaças ocupacionais e saúde

37

Perigos ocupacionais

38

Movimentos repetitivos

Fonte (NIST SP800-30, 2001)
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ANEXO D – Matriz de risco
A matriz de risco descrita abaixo, é composta por três níveis ALTO, MÉDIO
e BAIXO para avaliação das ameaças e seus respectivos impactos [2].
•

Alto – Se uma observação ou falta de um controle for avaliada como
risco alto, significa que existe a necessidade de aplicação de medidas
corretivas imediatas para correção dos problemas e melhoria de
controles;

•

Médio – Se uma observação ou falta de controle é avaliada como risco
médio, medidas corretivas necessitam ser aplicadas em um período de
tempo razoável;

•

Baixo – Se uma observação ou falta de controle é avaliada como risco
baixo, é necessário avaliar a necessidade de aplicação de medidas
corretivas ou a decisão de se assumir o risco.

A determinação dos níveis de riscos pode ser demonstrada através de
valores atribuídos em termos de probabilidade (ocorrência de uma ameaça), e do
valor atribuído para cada nível de impacto destas mesmas ameaças.
Os valores atribuídos à coluna de probabilidade deverão ser: 1.0 para Alta,
0.5 para Média e 0.1 para Baixa.
Adicionalmente, os valores atribuídos para cada nível de impacto deverão
ser: 100 para Alto, 50 para Médio e 10 para Baixo.
IMPACTO

PROBABILIDADE
ALTA
MÉDIA
BAIXA

BAIXO

MÉDIO

ALTO

(10)

(50)

(100)

BAIXO

MEDIO

ALTO

10 X 1.0= 10

50 X 1.0= 50

100 X 1.0 = 100

BAIXO

MEDIO

MEDIO

10 X 0.5=5

50 X 0.5=25

100 X 0.5=50

BAIXO

BAIXO

BAIXO

10 X 0.1= 1

50 X 0.1= 5

100 X 0.1= 10

Fonte: (PELTIER, 2001), (ISO/IEC TR 13335, 1999), (ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2008)
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Exemplo de Aplicação de matriz de Risco / Revisão dos Ativos de informação /
Oportunidades com Riscos Associados

10 – Risco Médio

50 – Risco Alto

100 – Risco Crítico

R10
Alto (100)
25 – Risco Médio

Impacto

5 – Risco Baixo

50 – Risco Alto
R1

R2

Médio (50)
1 - Risco Baixo

5 - Risco Baixo

10 – Risco Médio

Baixa (0,1)

Média (0,5)

Alta (1)

Baixo (10)
Probabilidade
R1

Atividades executadas em desacordo com as políticas, normas e procedimentos por falta de recursos
tecnológicos.

R2

Transações críticas realizadas sem aprovação eletrônica adequada ou em desacordo com alçadas de
aprovação.

R10

Concessão de crédito/ venda em desacordo com as políticas da empresa, pois ERP não possui c
configuração de limites de valores aplicadas aos objetos de acesso.

Risco

Oportunidades de Melhoria

Responsável

R2

R1

R10

Fonte: (PELTIER, 2001), (ISO/IEC TR 13335, 1999), (ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2008)

Risk Score

50
50
100

248

ANEXO E – Quadro resumo das Ameaças X Vulnerabilidades
O quadro resumo de ameaças X vulnerabilidades é resultante do processo da avaliação das ameaças e seus respectivos
impactos (ANEXO D).
Ordem

Ameaça

Descrição vulnerabilidades associadas às ameaças

Fonte: (PELTIER, 2001), (ISO/IEC TR 13335, 1999), (ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2008)

Avaliação da
probabilidade de
ocorrência

Avaliação do
impacto ao
negócio
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ANEXO F – Modelo para sumário executivo da AR

SUMÁRIO EXECUTIVO DA AR
VII. Introdução

•

Propósito

•

Escopo da AR

Descreva os componentes de sistema, elementos, usuários e outros detalhes sobre
os ativos da informação considerados para esta análise.
VIII. Descrição da AR

Descreva brevemente a forma como foi conduzida a AR, como:
•

Os membros da equipe de AR;

•

As técnicas utilizadas para obter as informações (ex. o uso de ferramentas,
questionários, entrevistas);

•

O desenvolvimento e descrição das escalas de riscos.

IX. Caracterização dos ativos da informação em escopo
Caracterize os processos de negócio, sistemas de informação, incluindo hardware
(servidor, roteador, switch), software (aplicação, protocolos, gerenciamento de
acesso, importância para o negócio, trilhas de auditoria), dados e informações,
usuários e pessoal envolvido com o processo.
X. Apresentação das ameaças
Compile e liste as potenciais ameaças associadas aos sistemas e processos de
negócio relacionado ao escopo analisado.
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Apresente o gráfico que resume e demonstra a probabilidade X impacto das
ameaças.
XI. Resultados da AR
Liste as observações (vulnerabilidades associadas às ameaças). Cada observação
deve incluir:
•

Número da observação e breve descrição (ex. Observação 1: As senhas de
sistema dos usuários podem ser obtidas facilmente via comunicação aberta
na rede - ausência de criptografia);

•

Descrição sobre vulnerabilidades associadas às ameaças;

•

Identificação de controles mitigantes de segurança;

•

Avaliação da probabilidade de ocorrência (ex. Alta, Média ou Baixa);

•

Avaliação e análise de impacto ao negócio (ex. Alta, Média ou Baixa).
Apresentação dos cálculos de justificativa da necessidade de
implementação do controle (projeto de SI e custo-benefício associado);

•

Ranking de riscos baseado em uma matriz de nível de risco (ex. Alto, Médio
ou Baixo nível);

XII. Sumário
Total do número de observações. Resuma as observações, os níveis de risco
associados, as recomendações de implementação de controles para mitigação de
riscos. Qualquer comentário deve estar em formato de tabela para facilitar a
visualização e aprovação da implementação dos controles recomendados durante a
apresentação dos controles recomendados.
Fonte: (PELTIER, 2001), (ISO/IEC TR 13335, 1999), (ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2008)
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ANEXO G – Árvore de Eventos, Vulnerabilidades e Impactos
As informações devem ser dispostas na árvore de eventos de forma a
descrever a seqüência de falhas ocasionadas por determinada vulnerabilidade que
tenha sido explorada. Identificam-se assim, no mesmo diagrama, as outras
vulnerabilidades subseqüentes, falhas e/ou impactos plausíveis. Desta forma
também são facilmente verificáveis os pontos onde seqüência de falhas pode gerar
um lapso sistêmico, de forma a comprometer a operacionalidade do próprio sistema,
afetando, portanto, a continuidade do negócio.

B
A

X = número de
eventos iniciais

Não B

Não A

Árvore de Eventos

Y=2

Y=1

Y=0
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Falha do
sistema
OU

Falha do
sistema paralelo

Falha do
componente 3
3

E

Falha do
componente 1

Falha do
componente 2

1

2

Diagrama de Blocos

