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RESUMO
As interrupções de processamento de serviços e de operações oriundas de
falhas na infraestrutura de tecnologia, em suas dependências ou mesmo em sua
operação, são cada vez mais comuns e perceptíveis, principalmente em ambientes
com a complexidade dada pela diversidade e quantidade de componentes de
hardware e sistemas. Ainda que, o planejamento ou a implantação de uma
infraestrutura de tecnologia considere a aplicação de recursos ou maior resiliência
de seus componentes, as falhas na concepção ou na integração, bem como
eventuais limitações de tecnologia, impõem riscos de indisponibilidade muitas vezes
incompatíveis com as expectativas e

requisitos de negócio estabelecidos.

A

avaliação destes riscos é dificultada com a aplicação de técnicas generalistas de
avaliação de riscos de segurança da informação, que levam a avaliações baseadas
na intuição e experiência do avaliador, sem garantias em termos de objetividade e
reprodutibilidade do método. O objetivo deste trabalho é o de propor um método
prático para avaliação de risco de indisponibilidade em infraestrutura de tecnologia,
baseado na relação de dependência entre os componentes da infraestrutura
avaliada, considerando a utilização de históricos de indisponibilidade, a diversidade
dos componentes utilizados na infraestrutura e o nível de dependência e integração
entre componentes. O trabalho apresenta a base teórica com os principais conceitos
e referências, classifica e organiza requisitos de disponibilidade com base nas
referências, especifica os critérios e o método de avaliação de disponibilidade e, por
fim, aplica o método em um estudo de caso para a avaliação de um ambiente de
infraestrutura, comparando os resultados aos de uma avaliação tradicional de riscos
de indisponibilidade, buscando observar as limitações e os obstáculos do método, a
proximidade dos resultados obtidos com relação ao método tradicional, a quantidade
de informações requeridas e utilizadas, entre outros aspectos, que justificariam a
adoção do método proposto em avaliações de infraestrutura.

Palavras-Chave: Infraestrutura de tecnologia; disponibilidade; dependência entre
componentes; risco de indisponibilidade, confiabilidade e diagnóstico.

ABSTRACT
Method for evaluating unavailability risks within an IT infrastructure, based on
the dependencies between components.
The interruptions on the processing of services and operations, originated on the
IT infrastructure faults, dependencies and even its operation, are more and more
common and visible, especially when it comes to environments whose complexity is
driven by the diversity and quantity of its systems and hardware components. Even
though planning and implementation of an IT infrastructure do take into account
resource use or improved component resilience, integration or concept flaws, as well
as eventual technology limitations, they incur unavailability risks not compatible with
expectations and established business requirements. Evaluation of these risks is
made more difficult by the use of generic techniques for information security
evaluation, leading to evaluations based primarily on the intuition and experience of
the evaluator, with no guarantees with regards to the method’s objectivity and
repeatability. The main goal of this work is to propose a practical method for
evaluating unavailability risks within an IT infrastructure, based on the dependency
between

the

analyzed

infrastructure

components,

considering

the

use

of

unavailability history, the component diversity and the level of dependency and
integration among these components. The work presents the theoretical basis along
with the main concepts and references, classifies and organizes availability
requirements based on these references, specifies criteria and method for availability
evaluation and also applies the method over a case study for the evaluation of an IT
infrastructure environment, comparing results to those obtained through a traditional
method for finding risks of unavailability, aiming to observe the method’s limitations
and obstacles, the closeness of its results to the ones obtained using the traditional
method, the amount of information needed and used, among other aspects, which
would justify its adoption for IT infrastructure evaluations.

Keywords: IT infrastructure; availability; component dependency; unavailability risk;
reliability; diagnostic.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Motivação
As interrupções de processamento, de serviços e de operações de negócio

oriundas de falhas na infraestrutura de tecnologia, em suas dependências ou mesmo
em sua operação, são cada vez mais comuns e perceptíveis em ambientes em que
a complexidade é uma característica atribuída pela quantidade e interdependência
dos componentes sistêmicos (hardware e software), pela diversidade

de

plataformas, de sistemas operacionais, de meios de armazenamento e canais de
comunicação.

Ainda que a infraestrutura tecnológica planejada ou implantada

considere a aplicação de recursos redundantes, o uso de componentes com maior
resiliência e a existência de planos e alternativas de continuidade, as falhas na
concepção e na integração da infraestrutura, bem como eventuais limitações
tecnológicas, podem impor riscos de indisponibilidade incompatíveis com as
expectativas e requisitos de negócio estabelecidos.
A quantidade de serviços e negócios para os quais os requisitos de
disponibilidade da informação são vitais é crescente. Serviços baseados em
comunicações, captura, validação e processamento de transações (pagamentos
eletrônicos), telecomunicações,

serviços

internet banking, redes de atendimento),

financeiros (transferências monetárias,
ou mesmo a operação de sistemas

virtualizados, com o agrupamento de aplicações críticas em servidores ou
componentes unitários, entre outros, fortalecem o cenário de preocupação com o
tema.
Nesse contexto, dentre as três principais propriedades da segurança da
informação –

confidencialidade, integridade e disponibilidade – ganham relevância

as questões relacionadas ao pilar da disponibilidade da informação, definida no
documento Técnicas de Segurança – Sistemas de Gestão de Segurança da
Informação (ABNT ISO/IEC 27001, 2006, p4) como a propriedade da informação de
ser acessível e utilizável sob demanda, por uma entidade autorizada.
As recomendações e as referências relacionadas à disponibilidade, como por
exemplo os documentos BS 25999-1 (BRITISH STANDARDS, 2006)1, BS 25999-2

1

British Standards - Business Continuity Management – Code of practice
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(2007)1, ISO/IEC 27001(2005a)2, ISO/IEC 27002 (2005b)3 e derivados; e NIST 80053 versão 4 (NIST, 2012)4, são caracterizadas por sua abrangência e pouco
direcionamento prático. De forma geral, indicam que os riscos de segurança devem
ser avaliados e gerenciados; entretanto, não especificam como isso é realizado na
prática, ou seja, não entram no mérito do método. Outras referências para o
planejamento de

arquiteturas e implementação de infraestruturas, tais como

Zachman (2010), The Open Group Architecture Framework - TOGAF (2009),
Technical Architecture Framework for Information Management - TAFIM (1996) e
Federal Enterprise Architecture Framework - FEAF (1999), são ainda mais genéricas
com relação aos aspectos de disponibilidade. Estes modelos e referências agrupam
métodos, ferramentas, exemplos e guias para planejamento de estruturas de
hardware, software e comunicações, entretanto, a disciplina de disponibilidade não é
detalhada ou especificada nesses métodos, que se limitam a expor conceitos gerais
e controles relacionados à continuidade de serviços e operação da infraestrutura de
TI.
As avaliações de risco de indisponibilidade em infraestruturas de tecnologia
realizadas com diretrizes, métodos e modelos de avaliação de riscos de segurança
da informação tais como BS 25999-1 (2006), BS 25999-2 (2007),

ISO/IEC

27001(2005a), ISO/IEC 27002 (2005b) e NIST 800-53 (2012), ou mesmo normas de
avaliação de riscos organizacionais, como a ISO/IEC 31000 (2009), apresentam
visões gerais de risco no contexto da empresa e, embora possam fornecer subsídios
para análise e direcionamento de tratativas, planos e ações com atenção em
disponibilidade, com a ausência de especificidade, dificultam a condução do
processo de identificação e separação dos riscos próprios de indisponibilidade da
informação

e,

por

consequência,

comprometem

a

aferição

do

grau

de

disponibilidade ou a exposição ao risco de indisponibilidade relativos à infraestrutura
avaliada. Em contraponto à abstração imposta pelos modelos citados, Milanovic
(2010) descreve em seu trabalho métodos específicos para avaliação da

British Standards - Business Continuity Management – Specification
Security techniques – Information security management systems – Requirements
3
Security techniques – Information security management systems – Code of practice
4
Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and Organizations
1
2
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disponibilidade,

com

descritivos

de

aplicação,

ferramentas

de

apoio

e

direcionamentos práticos, ressaltando porém que a aplicação destes métodos pode
ser custosa quando se considera a necessidade de informações requeridas para
aplicação dos modelos (por exemplo: diagrama de componentes e relacionamento
de dependência, registros e aferições de falhas, tempos médios entre falhas, tempos
das durações de falhas históricas, indicadores de performance, gestão de
configurações, entre outros).
Com relação ao desenvolvimento de novos modelos, segundo Zambon, Etalle,
Wieringa e Hartel (2010), há basicamente dois grupos de atuação e trabalho em
métodos de aferição da disponibilidade e dos riscos e prejuízos associados à sua
ausência. O primeiro grupo, com propostas e modelos analíticos e estatísticos,
buscam descrever os aspectos funcionais da infraestrutura de tecnologia e
relacioná-los às probabilidades de falhas em seus componentes. Nesses modelos,
são definidos os estados internos relevantes de cada componente (por exemplo
ativo, inativo, em espera, falho, inconsistente, entre outros) e enumeradas as
probabilidades de transição de um estado para o outro, bem como a relação entre os
estados e o grau de indisponibilidade ocasionado na infraestrutura. Neste grupo, o
estudo de Raderius, Narman e Ekstedt (2010)

mostra um cenário de avaliação

baseado em um modelo de arquitetura, abstrato, complementado pela formalização
de diagramas (diagramas de influência),

pela quantificação de resultados de

pesquisa e também pelos resultados históricos de falha. Ainda nesse trabalho,
prevalece a abordagem de maior abstração para a avaliação de risco de
indisponibilidade.
O segundo grupo é caracterizado pela pouca ou nenhuma aplicação de
modelos e métodos formais e pela dependência da experiência e da perícia do
avaliador,

que

se

baseia

na

aferição

de

dados

gerais

relacionados

à

indisponibilidade e em incidentes relacionados à infraestrutura analisada, histórico
de ocorrências, reclamações de indisponibilidade, criticidade estimada dos recursos
indisponíveis, entre outros. Ainda, segundo Zambon,

Etalle, Wieringa e Hartel

(2010), esse segundo grupo está sujeito a uma maior imprecisão, considerando a
ausência de métodos e de atividades formais como inventário de componentes e
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suas relações, a desconsideração de incidentes relevantes e a subjetividade na
classificação dos recursos críticos da infraestrutura.
De forma prática, os riscos de indisponibilidade aos quais uma organização está
exposta, são difíceis de avaliar com as técnicas generalistas de avaliação de riscos
de segurança da informação, que levam a avaliações baseadas na intuição e
experiência do avaliador com relação aos aspectos de disponibilidade, sem
garantias em termos de objetividade e reprodutibilidade do método.
Assim, o desenvolvimento de um método de aferição de risco, especifico para
avaliação do risco de indisponibilidade em infraestrutura de tecnologia, que utilize
em sua composição uma seleção de atributos quantitativos, com informações préexistentes de falhas e incidentes, bem como avaliações de quesitos qualitativos que
atribuam flexibilidade ao modelo, considerando os requisitos de aplicação prática e
ordenada, pode contribuir para a identificação de falhas, aplicação de ações
corretivas e, consequentemente, o aprimoramento da infraestrutura avaliada, a partir
dos requisitos de disponibilidade especificados pelo negócio da empresa.

1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é especificar um método para avaliação de risco de

indisponibilidade em infraestrutura de hardware e software básico (sistemas
operacionais e bancos de dados) baseado na relação de dependência entre os
componentes

da

infraestrutura

avaliada,

considerando

a

diversidade

dos

componentes utilizados na infraestrutura e o nível de integração entre os
componentes (internos e externos).

1.3

Escopo
O trabalho define um método simplificado, baseado no modelo de dependência

de tempo de Zambon, Bolzoni, Etalle e Salvato (2007), com a organização de
atividades para a qualificação da disponibilidade relacionada a uma infraestrutura de
tecnologia, que permita a aplicação prática, a acurácia e a reprodutibilidade de seus
resultados. Esse método será aplicado em estudo de caso para avaliação do risco
de indisponibilidade em um ambiente de infraestrutura de suporte ao processamento
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do Sistema de Pagamentos Brasileiro e à Rede do Sistema Financeiro Nacional,
considerando informações técnicas e públicas disponibilizadas pelo Banco Central
do Brasil (BACEN 2012).
O método proposto é voltado à avaliação de riscos de indisponibilidade de
infraestrutura de tecnologia relacionados ao acesso às informações ou serviços em
razão de falhas físicas nos equipamentos e meios de comunicação intermediários.
As falhas lógicas de acesso à informação e o acesso não autorizado ao recurso ou
falhas em aplicações (software) que, eventualmente sejam detectados pelo método
proposto, bem como riscos oriundos de eventos externos ao ambiente da
companhia, não são detalhados nos resultados das avaliações.
Considerando a proposição de simplificação de método para aferição dos riscos
de disponibilidade, são excluídos os requisitos de informação de custos (tanto os
associados

com

a

indisponibilidade

dos

recursos,

quanto

os

custos

de

implementação de contramedidas indicadas pela avaliação) e limita a aplicação do
método adaptado apenas em avaliações de risco de indisponibilidade de
infraestruturas de hardware (servidores, equipamentos de rede e comunicações, e
dispositivos

de

armazenamento)

e

software

básico

relacionado

(sistemas

operacionais de suporte e sistemas transacionais), sem a abrangência de avaliação
de processos de negócio. A simplificação proposta com relação à abordagem de
custos, mantém a viabilidade do método, considerando que as informações de custo
são derivadas das informações de tempo de indisponibilidade, que estão mantidas
no modelo proposto. Com relação à limitação da avaliação apenas a infraestrutura
básica, com a exclusão das aplicações e dos processos de negócios considerados
no método original, o modelo proposto aplica os mesmos passos e atividades para
os

componentes

remanescentes

e

introduz,

na

avaliação

do

risco

de

indisponibilidade, a análise quantitativa das dependências dos componentes de
infraestrutura.

1.4

Método de Trabalho
Para cumprimento dos objetivos desta pesquisa, foi realizado inicialmente o

estudo da teoria sobre os principais conceitos de infraestrutura de tecnologia da
informação utilizados, a exposição de modelos de referência disponíveis para
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avaliação de risco e as diretivas de disponibilidade em infraestrutura de tecnologia
da informação. Também foram estudados

os conceitos de disponibilidade de

serviços e infraestrutura, com base no livro de Braithwaite (2010) sobre arquitetura
geral de sistemas e infraestrutura de hardware. Adicionalmente, o trabalho de
pesquisa seguiu com as seguintes atividades:
a) Inventário de riscos de indisponibilidade da informação a partir da referencia
internacional estabelecida em NIST 800-53 versão 4 (2012), classificação e
organização dos requisitos de disponibilidade, considerando agrupamentos e
modelos descritos no trabalho de Milanovic (2010) e Cebula e Young (2010);
b) Especificação do método de avaliação de riscos de indisponibilidade,
considerando modelo de dependência entre componentes, descrito no
trabalho de Zambon, Bolzoni, Etalle e Salvato (2007);
c) Identificação

de

premissas

e

requisitos para

aplicação

do

método

desenvolvido;
d) Aplicação do método em infraestrutura definida para estudo de caso,
considerando, na observação dos resultados da avaliação, aspectos como:
quantidade de falhas de controles relacionados à disponibilidade, identificadas
no projeto de infraestrutura avaliado e a aplicabilidade dos critérios
selecionados (considerando necessidades de adaptações e correções na
seleção dos critérios);
e) Comparação dos resultados obtidos no estudo de caso com resultados
existentes de avaliação utilizando método tradicional de avaliação de riscos,
exclusivamente baseado na referência ISO/IEC 27002 (2005b);
f) Identificação dos aspectos e fatores, tais como, limitações e obstáculos do
modelo, proximidade dos resultados obtidos com relação ao modelo
tradicional, quantidade de informações históricas requeridas e utilizadas, entre
outros, que justificariam a adoção do método proposto em avaliações de
infraestrutura,
realizados.

considerando

os

resultados

obtidos

nos

comparativos
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1.5

Organização do Trabalho
O capítulo 2, estado da arte, aborda os principais conceitos utilizados na

pesquisa. Apresenta o contexto das referências e modelos de apoio aos projetos de
infraestrutura de tecnologia e também a sua relação com referências de
disponibilidade de infraestrutura, como BS 25999-1 (BRITISH STANDARDS, 2006) e
NIST 800-53 (2012) e NIST 0800-55 (2008). Ainda no capítulo 2 é descrito o método
base deste trabalho, o Método de Dependência entre componentes, de Zambon,
Bolzoni, Etalle e Salvato (2007) e sua aplicação nos contextos de avaliação de
disponibilidade.
O capítulo 3, organização dos riscos, contém a identificação e a organização
dos aspectos de disponibilidade relacionados aos modelos e referências
internacionais. O capítulo descreve a forma de classificação dos riscos segundo
organização sugerida por Cebula e Young (2010, p.3) e os indicativos de gestão de
risco disponíveis em NIST 800-30 (2009), sendo considerada a relevância dos riscos
para a operação contínua da infraestrutura de tecnologia (os critérios de avaliação
também estão disponíveis neste capítulo). Este capítulo contém, ainda, a análise e
contextualização dos riscos considerados.
O capítulo 4, proposição do método, especifica o método de avaliação de risco
de indisponibilidade em infraestruturas de tecnologia da informação, baseado no
modelo de dependência entre componentes, com a simplificação dos requisitos de
informação utilizados (limitando as informações utilizadas com a utilização de dados
históricos de indisponibilidade e a composição do modelo de dependência entre
componentes da infraestrutura) e aplicação da análise qualitativa de Fussell-Vesely.
No capítulo 5, estudo de caso, apresenta os resultados da aplicação do método
na avaliação das referências públicas de infraestrutura de suporte ao Sistema de
Pagamentos Brasileiro indicada pelo Banco Central do Brasil (BACEN 2012). O
capítulo também mostra os resultados apurados e o comparativo com os resultados
da avaliação de riscos de disponibilidade aferidos com a aplicação de modelo
tradicional de avaliação de riscos e baseado na ISO/IEC 27002 (2005b).
O capítulo 6, análise dos resultados, contem as análises e os resultados obtidos
no desenvolvimento e na aplicação do método no estudo de caso, considerando a
comparação entre o modelo tradicional de avaliação de risco de disponibilidade e o
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modelo proposto neste trabalho, bem como apresenta as dificuldades encontradas e
as oportunidades de melhoria do trabalho.
Por fim, o capítulo 7 formula a conclusão da dissertação, o resumo dos
resultados obtidos e propõe trabalhos futuros para aprimoramento das pesquisas
relacionadas ao tema.
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2 ESTADO DA ARTE
Este capítulo descreve os principais conceitos que embasam o desenvolvimento
do trabalho, contextualiza as referências e os modelos citados e utilizados como
apoio, bem como apresenta alguns trabalhos de pesquisa relacionados e os
aspectos contributivos do trabalho em questão. O ponto principal deste trabalho, a
avaliação do risco de indisponibilidade em infraestruturas de tecnologia de suporte
ao processamento de operações de negócio, é abordado na primeira parte deste
capítulo.

2.1 Avaliação de risco de indisponibilidade
Conforme NIST (2009, p.6), o risco é uma medida da extensão em que uma
entidade ou recurso é ameaçado por uma circunstância ou evento e é, tipicamente,
uma relação entre os impactos que podem surgir da ocorrência do evento e da
probabilidade disto acontecer.
Segundo a ITU-T (2008, p.7) o termo disponibilidade, no contexto de tecnologia,
reflete a aptidão de um componente para executar uma função requerida em um
dado instante ou a qualquer instante, dentro de um determinado intervalo definido,
assumindo inclusive que

recursos externos, se necessários, sejam fornecidos.

Assim, na aplicação prática, a métrica disponibilidade é representada pela relação
do tempo em que o componente está disponível (tempo de atividade) e o tempo
total, do período considerado.

Tempo em atividade
Disponibilidade = ----------------------------------------Total do tempo considerado

Ainda segundo a ITU-T (2008, p.16), outras definições consideradas neste
contexto, representam a expectativa de tempo médio entre falhas sucessivas, MTBF
(do inglês Mean Time Between Failures) e a expectativa de tempo até uma falha,
MTTF (do inglês Mean Time To Failure) e são conceitos de apoio à aferição e
medição de risco de indisponibilidade.
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Medir riscos é o processo de identificar ameaças, consequências, verificar
controles, organizar e estimar as probabilidades de ocorrência e impacto de um
evento. Este processo usualmente inclui: (i) um arcabouço de avaliação de risco,
com definição do método, dos artefatos, dos fatores de risco considerados e a
relação entre estes fatores e (ii) uma abordagem de ponderação e análise,
especificando o intervalo de valores para os fatores de risco, a relevância das
ameaças e sua integração com o contexto da avaliação.
A avaliação de risco em

infraestrutura de tecnologia tem sido comumente

realizada em um contexto geral de avaliação de segurança da informação, com a
aplicação de referências e métodos como COBIT versão 4.1 (2009), ISO/IEC 27001
(2006), ISO/IEC 27002 (2005) e no processo de mensuração de efetividade de
controles da normativa série 800 do NIST (2009) que, embora sejam referências de
relevância no que tange a métodos de avaliação de risco, não atendem plenamente
às expectativas de identificação de riscos específicos de indisponibilidade,
considerando a ausência de definições práticas de abordagem nestes métodos.
Segundo

Zambon

(2011),

os

métodos

para

avaliação

do

risco

de

indisponibilidade devem considerar em sua composição o atendimento de pelo
menos dois requisitos, (i) a precisão, permitindo o cálculo dos valores de
disponibilidade necessários para a gestão de risco, para o planejamento de
continuidade das operações e para o apoio à definição e à gestão de acordos de
nível de serviço e (ii) a viabilidade de aplicação,

exigindo

uma quantidade de

informações e recursos que a organização seja capaz de fornecer a custo e prazo
aceitáveis.
Autores como Atzeni e Lioy (2005) e Payne (2009) reforçam em seus trabalhos
a necessidade de aferição dos requisitos de segurança da informação. Atzeni e Lioy
(2005) não abordam conceitos ou aspectos relevantes de disponibilidade, entretanto
identificam nos métodos de avaliação de disponibilidade de infraestrutura,
propriedades

como

clareza

dos

descritivos,

objetividade

dos

controles,

repetibilidade, facilidade de aplicação e concisão do método entre os atributos
necessários para a composição de métricas efetivas. Payne destaca, além das
propriedades indicadas por Atzeni e Lioy (2005), aspectos relacionados à
identificação de métricas de segurança, tais como levantamento dos processos e
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recursos relacionados e a localização de indicadores de segurança da informação e
riscos. O trabalho de Payne (2009) pode ser caracterizado como guia para definição
de métricas de segurança da informação e aborda a propriedade da disponibilidade,
de forma indireta, considerando o entre os pilares da segurança da informação.
Estes trabalhos apresentam métricas para avaliação dos riscos no contexto de
disponibilidade e contribuem para a composição de requisitos específicos de
disponibilidade.
O trabalho de Milanovic (2010) apresenta uma base teórica sobre avaliação de
disponibilidade com a análise comparativa dos modelos, métodos e ferramentas
para avaliação. São avaliados cerca de 60 modelos e métodos entre os comerciais,
os acadêmicos e os modelos de domínio público. São expostos e discutidos os
conceitos de disponibilidade e confiança em infraestrutura que, segundo o autor, são
conceitos

complementares,

com

a

distinção

relacionada

às

variáveis

de

probabilidade do evento e intervalo de tempo entre eventos. O trabalho organiza os
métodos de avaliação de disponibilidade em categorias (qualitativos, quantitativos,
híbridos) e, brevemente, fornece comparativos dentro das mesmas categorias.
Milanovic observa, em seu trabalho, a necessidade da abordagem interdisciplinar
requerida para a aplicação dos métodos apresentados e também identifica que os
modelos quantitativos requerem maior quantidade de informações como por
exemplo: variações de tempo, resultados estatísticos de falhas, árvores de decisão,
tempos médios de operação, tempos médios de falhas, informações de configuração
e registros pontuais das falhas, usualmente, indisponíveis ou de difícil acesso em
ambientes de infraestrutura. Não está presente no trabalho de Milanovic

uma

análise de aplicabilidade de cada método, que considere as vantagens e
desvantagens dos modelos quantitativos frente aos qualitativos, ou mesmo a
indicação de aplicabilidade de cada método de avaliação. O trabalho de Milanovic
(2010) é usado como apoio à identificação de métodos e ferramentas para avaliação
de disponibilidade.
Raderius, Narman e Ekstedt (2010) apresentam, em seu trabalho, uma
abordagem de avaliação da disponibilidade da infraestrutura de hardware e
aplicações considerando referências do The Open Group Architecture Framework,
TOGAF (2008) para a criação de modelos próprios e específicos aos ambientes a
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serem avaliados. O trabalho propõe a construção de um modelo lógico levando em
consideração os aspectos de acurácia, segurança, interoperabilidade e a adequação
de cada controle aplicado aos requisitos identificados. O trabalho, embora seja
baseado na aplicação de um método qualitativo, propõe a apresentação dos
resultados de forma quantitativa, classificando os riscos de indisponibilidade como
alto, moderado e baixo, mas quantificando (em percentual), os resultados obtidos
para cada categoria definida. Não há detalhamento dos aspectos práticos de
aplicação do método e, em contraponto à simplificação, são requeridas informações
prévias, detalhadas, como entrada para aplicação dos métodos apresentados . As
características qualitativas do método, aliadas à ausência de especificação das
atividades de análise, diminuem a repetibilidade do processo e impõem mais
dependência e influência do avaliador nos resultados da avaliação.
Zambon, Bolzoni, Etalle e Salvato (2007) questionam a aplicação pura de
referências como COBIT (2009), ISO/IEC 27001 (2006) e BS 25999-1 (2006) e
sugerem a complementação do trabalho com os aspectos práticos de avaliação e de
direcionamento de ações. No trabalho, os autores exploram um estudo de caso no
qual é aplicado um modelo de avaliação dependente do tempo, considerando a
relação

de

dependência

entre

componentes

da

infraestrutura

(servidores,

equipamentos de rede, aplicações e processos). A proposição é organizar estes
componentes em uma árvore de dependências, com a marcação do intervalo de
tempo ao qual um componente resista à indisponibilidade relacionada a um outro
componente periférico.
O método de avaliação proposto por Zambon, Bolzoni, Etalle e Salvato (2007) e
detalhado em Zambon (2011) parte da listagem das informações dos componentes
de infraestrutura (servidores, bancos de dados, discos para armazenamento, entre
outros), sendo que a existência destas informações é pré-requisito para aplicação do
modelo. Segundo os autores, estas informações podem ser resultantes de
avaliações ou levantamentos prévios relacionados à continuidade das operação, tais
como planos de contingência operacional, avaliações de impacto nos negócios,
planos de recuperação de desastres, entre outros documentos de avaliação de
riscos relacionados à interrupções da operação. A partir destas informações, o
método propõe o mapeamento da infraestrutura e seus componentes, considerando
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a identificação das interfaces existentes entre cada um e sinalizando as
dependências entre eles. A medida da dependência dada pelo método é expressa
em tempo, com a atribuição de tempo máximo suportado por um componente em
relação à indisponibilidade ou falha de outro.

O método conta ainda com a

identificação de custo associado à indisponibilidade do processo de negócio afetado
pela falha do componente de tecnologia e a previsão de risco é data pelo
relacionamento

da

probabilidade

de

ocorrência

da

falha

geradora

da

indisponibilidade, dada pela frequência histórica no ano e a média de tempo de
indisponibilidade, baseada nos registros históricos de tempo de inatividade para
correção ou substituição do componente (downtime).
Os resultados intermediários da aplicação do modelo de Zambon, Bolzoni, Etalle
e Salvato (2007), tais como os documentos gerados, a formalização da
infraestrutura, os diagramas de dependência, entre outros, podem ser subsídio para
atividades de planejamento de estratégias de continuidade e recuperação. Estes
resultados são tão precisos com relação ao impacto ocasionado por uma falha de
um componente de tecnologia quanto o nível de detalhe que se tem em relação aos
componentes identificados, o que os torna custosos, considerando a necessidade de
levantamento individual e preciso para o estabelecimento da relação entre os
componentes.
Os trabalhos descritos neste capítulo, apresentam ou comparam os métodos
existentes, considerando a necessidade de avaliação da disponibilidade, mas não
apresentam os requisitos ou as referências de apoio à identificação dos aspectos de
disponibilidade a serem considerados em uma avaliação. A ausência de
direcionadores práticos para aplicação destes métodos dificulta a identificação de
riscos,

falhas

e

de

limitações

de

tecnologia,

impondo

ao

avaliador

a

responsabilidade de adaptação dos métodos e suas adequações ao ambiente
avaliado, bem como restringindo a reprodutibilidade da avaliação.

2.2 Recursos relacionados ao risco de indisponibilidade
Embora a probabilidade de ocorrência da indisponibilidade de um componente
de infraestrutura seja independente do processo de negócio por ele suportado (ainda
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que a relevância dos processos de negócio tenham influência sobre o cálculo deste
risco), a especificação do processo de negócio, da qual, segundo Marques (2006,
p.13),

deriva a criação ou adequação da infraestrutura de tecnologia, facilita a

identificação dos elementos relacionados ao risco de indisponibilidade.
Marshall (2002) apresenta uma consolidação de dois estudos relacionados à
perda de informações em decorrência de indisponibilidade de infraestruturas de
tecnologia em empresas nos Estados Unidos. Nestes estudos são identificados os
eventos e recursos comumente envolvidos com as falhas operacionais. A Tabela 1
resume as informações identificadas no trabalho de Marshall.
Tabela 1 – Causas comuns de indisponibilidade.
Pesquisa 1
5.320 incidentes

Pesquisa 2
2.428 incidentes

(%)

(%)

Falta de energia

35,2

27,7

Temporais

9,4

11,7

Enchentes (danos por água)

6,7

9,6

Falhas em hardware

6,7

7,7

Furacão/terremoto

5,5

11,2

Falha de rede

3,2

2,1

Incêndio

8,2

5,6

Falhas em software

1,5

5,4

Pico de energia

10,1

5,1

Erro humano

3,2

2,0

Temperatura

2,3

1,4

Sabotagem

1,3

0,8

Outros

6,7

9,7

Causas comuns

Fonte: Adaptado de Marshall (2002, p.192).
A Figura 1 ilustra, por abstração, os componentes de uma infraestrutura de
tecnologia,

a sua relação com os processos de negócio (P1 e Pn) de uma

companhia

e

com

os

componentes

externos

(por

exemplo,

pessoas,

regulamentações, fornecedores, entre outros). Neste contexto, as relações internas,
entre aplicações, hardware de suporte, software básico e dados, além de fornecer a
visão de dependência entre componentes citados, possibilita a identificação da
relevância dos componentes, com relação à disponibilidade do serviço. Esta
identificação é utilizada para a composição do escopo de avaliação do risco.
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A partir de uma representação do modelo, com a estratificação dos
componentes em camada (por exemplo em: software, hardware, serviços), é
possível, segundo Pasin (2003, p.75), identificar os elementos da arquitetura e
localizar suas dependências periféricas. O risco de indisponibilidade é representado
pela possibilidade de colapso do conjunto da infraestrutura de tecnologia e
interferência na disponibilidade dos serviços e processos de negócio, resultante
basicamente de dois tipos de falha, dos componentes e da comunicação entre os
componentes. Ao negócio, essas falhas são indistinguíveis.

Figura 1 – Abstração dos elementos de suporte ao negócio.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Malek, Milic e Milanovic (2008, p.212) sugerem que a abstração e a listagem de
elementos da infraestrutura seja iniciada a partir da identificação dos serviços de
importância para a companhia e seus requisitos de disponibilidade e que as
informações da infraestrutura sejam coletadas em repositórios do tipo CMDB
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(Configuration Management Database) e que sejam consideradas, minimamente, as
camadas de hardware, software e comunicações. Também devem ser considerados
elementos externos à instituição que, de alguma forma, podem interferir no
funcionamento dos serviços da companhia.

2.3 Métodos para avaliação de risco de indisponibilidade
Os métodos e as ferramentas para avaliação da disponibilidade da infraestrutura
de tecnologia podem ser agrupados, segundo Milanovic (2010) em quantitativos e
qualitativos. O primeiro grupo, com características analíticas, com modelagem
estatística, desenho e comparativos numéricos, baseados em conceitos acadêmicos
desenvolvidos e estudados nos anos 70 e 80 com métodos e modelos de aplicação
de Cadeias de Markov, Redes de Petri, diagramas de blocos de confiabilidade,
árvores de falhas, entre outros. Outras ferramentas categorizadas neste grupo são
baseadas na simulação da falha e medição dos seus efeitos, todas diretamente
relacionadas à avaliação empírica. As abordagens deste grupo tem como requisito o
conhecimento prévio e detalhado da infraestrutura de tecnologia avaliada, a fim de
especificar e adequar a entrada dos parâmetros necessários em cada modelo ou
método. Isto pode limitar a aplicabilidade destas ferramentas em ambientes com
pouca informação ou de dinamicidade elevada.
O segundo descrito por Milanovic, é usualmente baseado em avaliações de
riscos e de processos, em sua maioria, baseadas em padrões internacionais de
gestão de risco, tais como COBIT (2009), ISO/IEC 27001 (2006), 27002 (2005) e
NIST (2009) e possuem características como as seguintes:
a) A disponibilidade não é explicitamente mencionada como risco, parte do risco
ou consequência do risco;
b) São modelos qualitativos;
c) Os resultados das análises é muito dependente do aplicador do método ou
modelo de avaliação.
Os dois grupos de métodos dependem da descrição de um sistema estático.
Isso requer o levantamento de componentes, tecnologias e interfaces complexas e,
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por consequência, o envolvimento humano, seja pela geração de documentação ou
mesmo no descritivo por entrevistas nas quais deverá descrever os estados da
infraestrutura, suas propriedades e minúcias. As infraestruturas ganham maior
dinamicidade, portanto, modelos complexos devem ser mantidos e atualizados
sempre que uma mudança na tecnologia ou no nível de serviço é introduzida, o que
acontece com frequência. Novos métodos de avaliação de disponibilidade e de
riscos de indisponibilidade devem ser concebidos, tendo em vista que os existentes,
em sua maioria, segundo Milanovic (2010), são desenvolvidos para infraestruturas
estáticas ou raramente alteradas.
O documento da European Network and Information Security Agency – ENISA
(2006) destaca e qualifica métodos, metodologias e modelos para avaliação e
gerenciamento de riscos, embora não apresente uma lista exaustiva neste escopo,
neste documento é possível observar a linearidade dos métodos com relação às
fases gerais do processo de avaliação de risco, considerando o levantamento, a
análise, a qualificação e a especificação de controles mitigatórios. Alguns deles
considera a retroalimentação dos resultados no processo para a gestão dos riscos
identificados.

2.4 Dependência entre componentes
2.4.1 Dependência de tempo
O método proposto neste trabalho, considera a aplicação dos conceitos e
método de dependência entre componentes da infraestrutura, descrito por Zambon,
Bolzoni, Etalle e Salvato (2007) como um modelo para organização dos
componentes em uma estrutura de dependência que considera a definição de limite
de tempo dentro do qual um componente mantêm suas funcionalidades e serviços,
mesmo que um componente subordinado em sua cadeia de dependência falhar. A
estrutura base do modelo é composta por nós (nodos) que representam os
componentes da infraestrutura de tecnologia, que podem, direta ou indiretamente,
envolver-se em um incidente que ocasione indisponibilidade da estrutura.

Os

autores consideram como componentes os elementos que integram uma
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infraestrutura tais como servidores, equipamentos de rede, bancos de dados,
aplicações e ainda os processos de negócio suportados por estes equipamentos.
O modelo original de dependência de tempo para a avaliação de risco de
indisponibilidade de infraestrutura considera as seguintes informações para a sua
aplicação:
a) Um gráfico de dependência de tempo, constituído por um conjunto de
nós (que representam os componentes da infraestrutura, tais como:
servidores, instâncias de bancos de dados, aplicações, recursos de
comunicação e rede, processos de negócio, entre outros). O gráfico
também deve contemplar as relações de dependência entre os nós e
uma estimativa de quanto tempo um nó seria capaz de sobreviver sem
um outro nesta cadeia;
b) O custo associado à indisponibilidade dos componentes e de sua rede
de dependência;
c) Uma lista histórica dos incidentes que afetam a infraestrutura (período
não definido no modelo), considerando estimativa conservadora do
tempo de inatividade média ocasionado por cada incidente;
d) Um lista de incidentes possíveis sobre cada componente, com
probabilidade de ocorrência direcionada por método de avaliação e
risco tradicional;
e) Uma lista de contramedidas com estimativa de custo e esforço para
implementação.
À exceção do gráfico de dependência, que é resultado da aplicação do método,
as demais informações apresentadas na lista anterior são pré-requisito para sua
aplicação, o que impõe restrições de aplicação deste modelo somente em ambientes
minimamente formalizados, em empresas detentoras das informações requisitadas
ou capazes de providenciá-las.
Segundo os autores do método, estas informações podem ser extraídas de
documentação de requisitos funcionais, de acordos de nível de serviço firmados
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com terceiros, ou mesmo internamente, de avaliações de risco realizadas ou de
planos de continuidade existentes. Os autores complementam ainda que, embora
existam argumentos que estes valores de tempo possam mudar ao longo do tempo,
verificou-se com a inspeção de documentação e repetição do método

que as

variações identificadas não afetam significativamente os resultados da avaliação de
risco.
A estrutura é disposta em modelo grafo, conforme ilustrado na Figura 1, com
disposição dos componentes, nós, e ligações de dependência entre estes nós. A
ligação entre o nó A1 e nó M1 indica que A1 depende de M1, e que se M1 se torna
indisponível por algum tempo, A1 também ficará indisponível. O modelo também
contem a informação do tempo que A1 é capaz de manter-se disponível sem a
presença de M1. E embora sejam avaliados nós intermediários na cadeia, o método
de Zambon, Bolzoni, Etalle e Salvato (2007) objetiva a avaliação do risco de
indisponibilidade dos processos de negócio, indicados por P1 e P2 no exemplo
simplificado da Figura 2, inclusive considerando as perdas monetárias relacionadas
ao tempo de interrupção.

Figura 2 – Exemplo de grafo do modelo de dependência por tempo.
Fonte: Adaptado de Zambon, Bolzoni, Etalle e Salvato (2007).
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Com as informações disponíveis e o grafo de dependência montado, são
aferidos, para cada ocorrência da lista de incidentes (da base histórica ou das
possibilidades identificadas), os tempos necessários para ajuste ou recuperação dos
componentes envolvidos no evento. Frente a este levantamento, é avaliado se os
tempos requisitados nas relações de dependência entre os componentes de
infraestrutura são suficientes para recuperação do componente e, por consequência,
da infraestrutura, ou se serão necessárias ações corretivas e investimento para
adequação destes requisitos. A medida deste esforço e custo é, pelo método de
Zambon, Bolzoni, Etalle e Salvato (2007), a quantificação da gravidade e risco de
indisponibilidade da infraestrutura avaliada.

2.4.2 Análise de árvore de falhas (Fault tree analysis)
Conforme Haimes (2009, p. 572) a análise da árvore de falhas pode ser descrita
como uma técnica analítica, através da qual um estado indesejado de um sistema é
especificado e o sistema é, então, analisado sob seu contexto de operação, de
forma que seja possível identificar as várias possibilidades em que o estado
indesejado ocorrerá. Esta é uma das principais técnicas para a análise de sistemas
de segurança e pode ser utilizada para identificar potenciais pontos fracos ou as
causas mais prováveis de falha de um sistema ou estrutura.
Ainda segundo Haimes (2009, p. 573) a abordagem convencional para a análise
da árvore de falhas apóia-se no uso de cálculos de probabilidades, que consideram
dados e taxas históricas de falhas de componentes do sistema ou estrutura,
entretanto, a disponibilidade destas informações é limitada em sistemas e estruturas
reais. Para superar as limitações impostas pela indisponibilidade de dados, é comum
a prática de aproximar os dados disponíveis e estabelecer estimativas subjetivas
das taxas de falhas por uma distribuição de probabilidade.
A aplicação da análise por árvores de falhas parte da especificação do estado
indesejado do sistema cuja probabilidade de ocorrência deve ser identificada. Uma
vez que este estado indesejado foi especificado, são identificados e numerados os
modos possíveis para ocorrência do evento, cada um dos modos possíveis é então
examinado de forma independente. Os eventos identificados são dispostos em uma
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"árvore" e interligados por "portas" que mostram as relações entre sucessivos níveis
da árvore. Alguns dos símbolos mais comuns usados para composição de uma
árvore de falhas são mostrados na Tabela 2.
Tabela 2 – Símbolos comuns em uma árvore de falhas.
Símbolo gráfico

Nome

OU

E

OU
exclusivo

E
prioritário

Significado

A saída é gerada se ao menos uma das entradas existir.

A saída é gerada se todas as entradas existirem.

A saída é gerada se uma e apenas uma entrada existir.

A saída é gerada se todas as entradas de existirem, com uma ordem de
existência predefinida.

A saída é gerada com um atraso

t sobre a entrada que deve estar

Atraso

presente durante

Evento/
Componente

Evento

t.

Evento de topo ou evento intermediário.

Evento básico (elementar).

Fonte: Adaptado de Limnios (2007, p.49).
A árvore de falhas é um modelo gráfico das várias combinações sequenciais e
paralelas de falhas que podem resultar na ocorrência do evento predefinido. As
falhas podem ser associados a componentes de hardware, componentes de
software, intervenções humanas, ou de quaisquer outros eventos pertinentes que
podem levar ao resultado indesejado. A árvore de falha, portanto, descreve as interrelações lógicas dos acontecimentos básicos que conduzem à parte superior do
evento indesejado.
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É importante ressaltar que análises de árvore de falhas devem considerar uma
boa compreensão da estrutura avaliada, de forma que os eventos de falha mais
significantes sejam considerados. Uma limitação desta técnica é a dificuldade na
aplicação da lógica booleana para análise de falhas em componentes com
funcionamento ou operação parcial, existem técnicas para tratar este problema,
entretanto com o aumento da complexidade.

2.5 Níveis de serviço e requisitos associados
Da perspectiva de disponibilidade, descrita por Iniewski, McCrosky e Minoli
(2008), de forma geral, é possível agrupar infraestruturas de tecnologia em quatro
categorias, como segue:
a) Infraestrutura de propósito geral, com suporte à aplicações de abrangência
comercial ou acadêmica, na qual interrupções ocasionais são toleráveis e os
níveis de operação contínua são baixos.
b) Infraestrutura de alta disponibilidade, caracterizada por fornecer suporte a
serviços com exigência elevada em termos de continuidade. Uma perda
parcial de um serviço

pode ser tolerável e, falhas abrangentes, com

interrupções mais longas, são inaceitáveis.
c) Infraestrutura crítica, com requisitos mais rigorosos de tolerância a falhas.
Para alguns sistemas de controle em tempo real, informações indisponíveis
ou incorretas podem comprometer vidas humanas ou provocar um grande
impacto econômico.
d) Infraestrutura de longa duração,
confiabilidade

que

permitam

para as quais são requeridos níveis de
intervalos

longos

entre

manutenções,

funcionamento com pouca ou nenhuma supervisão (funcionamento remoto).
Esta infraestrutura é, usualmente, aplicada em sistemas móveis, em que o
acesso à manutenção ou à intervenção em caso de falhas é proibitivo em
termos de custos financeiros (por exemplo vôos espaciais não tripulados,
sistemas de satélites, etc.).
Este agrupamento associa o tipo de infraestrutura à expectativa de
disponibilidade requerida. A expectativa de disponibilidade por sua vez é, em geral,
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direcionada frente às necessidades de negócio ou à criticidade dos serviços
oferecidos pela infraestrutura de tecnologia. Conforme ilustrado na Figura 3, das
necessidades de negócio deriva a indisponibilidade suportada, para a infraestrutura,
são identificados os requisitos não funcionais, entre eles os relacionados à
disponibilidade, e essas necessidades e requisitos são formalizados em acordos de
nível de serviço (ANS), internos ou externos.

Figura 3 – Requisitos e acordos de nível de serviço.
Fonte: Adaptado de Zambon (2010, p. 117).
A identificação de requisitos a partir das expectativas do negócio e de seus
processos, possibilita a composição ou adequação da arquitetura e, eventualmente,
a manutenção de riscos em função de custos existentes. Marques (2006, p. 13)
descreve que a construção ou a adequação de uma infraestrutura de tecnologia
deve considerar a variável de investimento necessário

em equipamentos e

tecnologia (recursos e redundância) para manutenção do serviço de tecnologia e
minimização de indisponibilidades e impactos financeiros aos níveis aceitáveis pelo
negócio.
A identificação de riscos e aspectos de indisponibilidade, com a observância dos
componentes da infraestrutura e seus relacionamentos, como indicado na Figura 3,
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apóiam a definição de acordos e a identificação de capacidade de atendimento aos
requisitos estabelecidos.
Foram apresentados neste capítulo os conceitos utilizados na proposição do
método e a visão geral das ferramentas existentes para aferição da disponibilidade,
ressaltando o modelo de dependência de tempo, que será utilizado como
direcionador para o desenvolvimento do método de avaliação de risco de
indisponibilidade em infraestrutura de tecnologia. Nas seções seguintes serão
observados os requisitos de disponibilidade, bem como, a especificação do método
de avaliação de risco, com a organização das atividades e detalhamento do fluxo de
aplicação do método.
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3

ORGANIZAÇÃO DOS RISCOS
Este capítulo lista e organiza os riscos relacionados à disponibilidade, a apartir

da referência internacional de segurança da informação, Security and Privacy
Controls for Federal Information Systems and Organizations NIST 800-53, versão 4
(NIST, 2012), considerando a abrangência e a quantidade de controles
apresentados no documento, 228 controles efetivos na versão corrente.

3.1 Taxonomia dos riscos
De forma abrangente, a taxonomia proposta por Cebula e Young (2010)
organiza os riscos de segurança da informação que afetam a confidencialidade, a
disponibilidade ou a integridade da informação ou sistemas de informação. Esta
organização parte da identificação das fontes de risco e compõe quatro classes,
sendo:
1) Pessoas, considerando problemas relacionados à ação, ou falta de ação,
por parte de pessoas, deliberadamente ou acidentalmente.
2) Sistemas e as falhas técnicas, compreendendo as falhas de hardware ou
software.
3) Processos internos, eventos relacionados aos processos internos da
empresa, com impactos na capacidade de implementar, gerenciar e manter
a segurança da informação.
4) Eventos externos, contemplado as questões fora do controle da
organização, tais como desastres, aspectos legais,

dependências de

provedores de serviços, entre outros.
Segundo Cebula e Young (2010, p. 4), há ainda uma inter-relação entre os
riscos, ou seja, os riscos em uma classe podem desencadear riscos em outra classe.
Neste caso, a análise de um risco particular pode envolver vários elementos de
diferentes classes. Por exemplo, uma falha de software, devido às configurações de
segurança impróprias pode ser causada por qualquer um dos elementos de ações
inadvertidas ou deliberadas de pessoas.
No contexto da limitação de escopo, este trabalho dá foco aos sistemas e
tecnologia (classe 2) e suas eventuais inter-relações com as classes 1 e 3
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apresentadas na Tabela 3, que ilustra a taxonomia de riscos indicadas por Cebula e
Young (2010, p. 3). A classe 2 é selecionada como foco, pois ilustra os riscos
diretos dos sistemas e tecnologias, já a classe 4 não é considerada em razão de
relacionar apenas eventos externos ao ambiente da companhia.
Tabela 3 – Taxonomia do risco.
1. Ações de pessoas

2.Sistemas e tecnologia

3.Processos internos

4.Eventos externos

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Hardware
Capacidade
Desempenho
Manutenção
Obsolescência

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

Desenho e execução
Fluxo
Documentação
Responsabilidades
Notificações
Informações
Escalonamento
ANS
Automação

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Desastres
Clima
Fogo
Inundações
Terremotos
Agitações
Pandemia

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Software
Compatibilidade
Configuração
Mudanças
Segurança
Metodologia
Teste

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Controle
Monitoração
Métricas
Revisão
Propriedade

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Leis
Regulamentações
Legislação
Contencioso

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Sistemas
Projeto
Especificação
Integração
Complexidade

3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Suporte
Pessoal
Financeiro
Treinamento
Aquisições

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

Negócios
Suprimentos
Condições de mercado
Questões econômicas

4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

Dependências
Fornecedores
Serviços de emergência
Combustíveis
Transporte

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

Imprevisto
Enganos
Erros
Omissões

Deliberado
Fraude
Sabotagem
Roubo
Vandalismo

Inércia
Competência
Conhecimento
Orientação
Disponibilidade

Fonte: Adaptado de Cebula e Young (2010, p.3).
3.2 Identificação de riscos
A identificação dos requisitos de disponibilidade é baseado na avaliação da
ausência de controles gerais disponibilizados na referência NIST 800-53 (NIST,
2012); e ainda, considerando o objeto deste estudo, os pilares de disponibilidade e
de integridade da informação, são assinalados na classe 2 da taxonomia
representada por Cebula e Young (2010, p. 3), com a finalidade a apoiar a
identificação destes riscos.
Os controles gerais de segurança listados em NIST 800-53 (NIST, 2012), com a
separação dos aspectos de disponibilidade, compõem o Apêndice A. A Tabela 4
sintetiza a relação entre estes os controles e sua classe na taxonomia sugerida por
Cebula e Young:
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Tabela 4 – Organização de controles de disponibilidade.
2.Falhas em Sistemas e
tecnologia

CONTROLES
NIST SERIE 800-53, versão 4
(Security and Privacy Controls for Federal Information Systems
and Organizations)

2.1 Hardware

SA-14,
SC-1, SC-5, SC-6, SC-22, SC-25, SC-29, SC-32, SC-37, SC-39
SI-4

2.1.1 Capacidade

AU-4

2.1.2 Desempenho

CA-7,
PM-6

2.1.3 Manutenção

CM-3,
CP-11,
IR-5,
MA-1, MA-6,
PM-5

2.1.4 Obsolescência

CM-8

2.2 Software

SC-2, SC-3, SC-5

2.2.1 Compatibilidade

CM-10

2.2.2 Configuração

CM-1, CM2, CM-6,

2.2.3 Mudanças

CM-3, CM-4

2.2.4 Segurança

AC-2, AC-3, AC-5, AC-17,AC-20, AC-21,
AT-1,
AU-1,
CA-7,
CP-2,
PL-2,
SI-3, SI-4

2.2.5 Metodologia

SA-10, SA-11, SA-15, SA-17

2.2.6 Teste

CA-2

2.3 Sistemas

SC-41, PM-5

2.3.1 Desenho

SA-3

2.3.2 Especificação

SA-5

2.3.3 Integração

CM-9,CA-3

2.3.4 Complexidade

CP-8

Fonte: Elaborado pelo autor.
Os controles gerais do documento ISO/IEC 27002 (2005b) com abrangência e
quantidade similar à referência NIST 800-53 (2012) complementam o Apêndice A,
também com a revisão e organização de controles relacionados à disponibilidade.
Referências como os documentos Code of practice for business continuity
management BS 25999-1 (BRITISH STANDARDS, 2006) e Business Continuity
Management – Specification BS 25999-2 (BRITISH STANDARDS, 2007)

estão

relacionadas à gestão de continuidade de negócios com direcionadores para
identificação dos potenciais impactos de interrupções, permitindo à

organização

conhecimento e maior tolerância a perda de parte ou de toda a sua capacidade
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operacional. Estas referências, apesar de possuírem controles e diretivas de gestão
de risco, são focadas em ações preventivas, implementação de controles, processos
e gestão de impactos eventuais. Neste sentido, não há relacionamento direto com
riscos de indisponibilidade da infraestrutura e, ainda que sejam orientados processos
de avaliação de riscos, estes são em alto nível e não tratam as especificidades do
tema.
Outras referências para o planejamento de arquiteturas e implementação de
infraestruturas, tais como Zachman (2010), The Open Group Architecture Framework
(TOGAF, 2009), Technical Architecture Framework for Information Management
(TAFIM, 1996) e Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF, 1999), são
ainda mais genéricas com relação aos aspectos de disponibilidade. Nestas
referências, os aspectos de disponibilidade não são detalhados e as poucas
ocorrências do termo fazem referência a controles estratégicos ou requisitos gerais
de tecnologia.
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4

PROPOSIÇÃO DO MÉTODO
Os métodos tradicionais de aferição de risco são compostos por atividades

padrão, entre elas o levantamento do escopo, o inventário de riscos unitários,
quantificação ou qualificação dos riscos, avaliação de controles, estimativas de
impactos prováveis, tal qual o modelo apresentado na Figura 4:

Figura 4 – Processo de avaliação de risco.
Fonte: NIST 800-30 (2009, p. 19).
Esta estrutura é mantida no método proposto, que considera também elementos
de simplificação, tais como um catálogo de controles e a inserção de modelos
visuais do escopo de análise, além da estrutura de dependência entre componentes
de Zambon, Bolzoni, Etalle e Salvato (2007), a qualificação da complexidade de
Fussel e Vesely (1981) e a especialização em riscos de indisponibilidade.
Do trabalho de Zambon, Bolzoni, Etalle e Salvato (2007), serão utilizadas as
etapas de mapeamento e estabelecimento de dependências, considerando a
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diagramação por componentes de infraestrutura e a dependência entre os
componentes.
Os documentos NIST 800-55 (2008) e NIST 800-30 (2009) são utilizados como
apoio à forma de organização e definição do fluxo base de análise de riscos. Do
documento NIST 800-30 (2009) são extraídos os conceitos de vulnerabilidade,
probabilidade de ocorrência, escalas de risco e impacto.
O método proposto apresenta

diferenciais, no contexto de avaliações de

infraestruturas sem informações quantitativas abrangentes (por exemplo: tempos
médios entre falhas, indicadores de indisponibilidade, registros temporais de
indisponibilidade, entre outros) e em que seja requerido diagnóstico prático e
replicável da disponibilidade da infraestrutura de tecnologia, na medida que propõe
um método simplificado com alternativa qualitativa, com indicativo do fluxo de
atividades de mapeamento e identificação de riscos e com a disponibilização de lista
de objetivos de controle específicos para aferição de riscos de indisponibilidade de
infraestrutura de tecnologia, podendo os seus resultados serem aplicados também
em diagnósticos de problemas em ambientes nos quais os requisitos de
disponibilidade e de operação contínua sejam de relevância significativa ou
preponderante.

4.1 Abordagem geral
A estrutura do método de avaliação de risco de indisponibilidade em
infraestrutura de TI baseado em modelo de dependência entre componentes
considera seis etapas e destaca, como um dos pilares do método, o levantamento
de informações e a identificação visual da estrutura de tecnologia associada ao
ambiente avaliado (sistemas e hardware de suporte). A Figura 5 apresenta a visão
geral do método.

Figura 5 – Método proposto, macro atividades.
Fonte: Elaborado pelo autor.

39

Como visto, o método apresenta a atividade de preparação, que considera a
inserção de informações preexistentes e a identificação de eventuais informações
complementares sobre riscos de indisponibilidade; a atividade de desenho, com o
mapeamento e ilustração da infraestrutura de tecnologia avaliada, hardware e
software; a atividade central de análise de riscos, com a aplicação do catálogo de
controles, a identificação dos riscos específicos, o mapeamento das dependências
entre componentes e, por fim, a ponderação (classificação, atribuição qualitativa)
dos riscos identificados; e a consolidação e apresentação dos resultados das
análises efetuadas. Estas etapas são representadas com maior detalhamento na
Figura 6.

Figura 6 – Método proposto, atividades e etapas.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Os tópicos a seguir descrevem as etapas do método proposto.
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4.2 Método de avaliação de risco de indisponibilidade em infraestrutura de TI
4.2.1 Insumos e requisitos
A primeira etapa do método, a preparação, requer o levantamento de
informações e o cumprimento de requisitos do método. As atividades desta etapa
são o levantamento e a organização de informações sobre a infraestrutura avaliada.
Estas

informações

são

identificadas

nas

especificações

da

infraestrutura,

documentações de processos, em resultados de avaliações de risco anteriores,
consolidação de bases de informações de incidentes, problemas e outros eventos
relacionados à disponibilidade. Este levantamento deve compor o documento de
informações e requisitos identificados, consolidando o contexto de análise, os
requisitos e premissas da avaliação de risco.
Ainda como atividade da etapa 1, devem ser identificados os limitadores da
avaliação, como por exemplo a ausência de documentação histórica ou a
inexistência de documentação técnica. As limitações devem ser avaliadas frente ao
objetivo e escopo da avaliação. Avaliações de ambientes em projeto ou novas
implementações, naturalmente, não consideram a existência de informações
históricas.
Registros de problemas e incidentes, em ambientes pré-existentes, devem ser
disponibilizados ou, ainda que de forma indireta, relacionados ao ambiente avaliado.
Nesta atividade, podem ser utilizadas listas gerais de controle e quantificação
temporal de indisponibilidades ocasionadas durante o período. Convêm que sejam
considerados os eventos recentes no período estabelecido de avaliação (incidentes
com hardware, sistemas, bancos de dados, sistemas operacionais, armazenamento,
etc.).
A
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Tabela 5, apresenta as informações necessárias à aplicação do método e o grau de
importância destas informações, considerando sua relevância na análise. A tabela
apresenta também, quando aplicável, alternativas de substituição ou adaptação da
informação requisitada.
Tabela 5 – Informações de entrada para o método.
Relevância
para o método

Informação requisitada
Inventário de ativos de TI, listas de hardware
(servidores, discos, capacidades, configurações,
modelos, especificações).

Alta

Mapeamento de interfaces físicas e lógicas
(ligações entre equipamentos, protocolos de
comunicação, cabeamento, rotas, placas de
controle, diagramas de rede, etc.).

Média

Inventário de sistemas, com descritivo de
funcionalidades, interfaces e dependências de
software (bancos de dados, sistema operacional,
arquivos
de
entrada,
arquivos
gerados,
agendamento de tarefas, diagramas de fluxo de
informações, encadeamento de atividades,etc.).
Dicionário de dados.

Alta

Baixa

Incidentes e problemas, com caracterização dos
fatos, numero de ocorrências, análises e
diagnósticos aplicados, resoluções e atividades de
contorno, tratativas e acionamento de fornecedores,
cumprimento de acordos de níveis de serviço,
eventos
relacionados,
identificação
de
sazonalidades,
tempos
de
indisponibilidade,
sintomas prévios, decorrências dos eventos.
MTBF (Mean Time Between Failure) ou referências
de falhas dos equipamentos do escopo.

Acordos de nível de serviço estabelecidos com
fornecedores, contratos, descritivo de garantias,
descritivo de métodos de aferição.
Mapas de dependência sistêmica (legados),
considerando fluxos, períodos e tipos de
informações de origem. Destacando tipo de
interface (manual ou automatizada), criticidade da
integração, alternativas de carga de informações,
tecnologias de carga, entre outros.

Média

Informação alternativa
Levantamento e identificação de informações
dos equipamentos do escopo, realizada à priori
da aplicação do método.
Levantamento e identificação de informações
dos equipamentos do escopo, realizados a priori
da aplicação do método.
Levantamento e identificação de informações
dos equipamentos do escopo realizados à priori
da aplicação do método.

Lista de incidentes e eventos causadores de
indisponibilidades, com duração estimada de
cada falha.
Entrevista com responsáveis para identificação
de ocorrências e eventos rotineiros.

Baixa

Informações de falhas nos documentos de
especificação, pesquisas em fóruns técnicos e
informações de fornecedores, considerando
atualizações, releases periódicos, etc.

Médio

Informações de garantias de mercado, acordos
de nível de serviço padrão para os
equipamentos.

Baixa

Levantamento do fluxo de informações de
sistemas legados. Sistemas originários de
informação.

Fonte: Elaborado pelo autor.
As informações classificadas como de alta relevância para a aplicação do
método, desde que compatíveis com o escopo e objetivo da avaliação, são prérequisito para a aplicação do método, ou em sua forma original ou em sua forma
alternativa. As informações assinaladas como de média ou baixa relevância, são
consideradas

informações

complementares.

Adicionalmente

às

informações
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complementares listadas, apóiam a aplicação do método, as informações de
análises de riscos prévias, ainda que não direcionadas à disponibilidade,
informações de planos de continuidade das operações de tecnologia (considerando
as especificações listadas de equipamentos, procedimentos, interfaces de
comunicação), relatórios de auditorias internas e externas no ambiente de
tecnologia, resultados de testes aplicados, por exemplo, testes de segurança, e
performance, continuidade e operação.
A avaliação de informações relacionadas aos acordos de nível de serviço,
quando disponíveis, tem sua importância justificada pois considera em sua
composição as experiências e as expectativas de negócio e apresenta também
informações históricas sobre o atendimento da tecnologia para o ambiente avaliado.
Tabela 6 – Resumo da etapa – Insumos e requisitos.
Resumo da etapa
Etapa: Insumos e requisitos
Entradas da etapa

Principais atividades da etapa

Produtos da etapa

 Inventário de ativos de TI (listas de
hardware).

 Obtenção de informações (aplicação
questionário e solicitação).

 Documentação relacionada ao
escopo.

 Inventário de sistemas.

 Avaliação das documentações frente
ao escopo proposto.

 Identificação das tecnologias e
interfaces gerais do ambiente
avaliado.

 Lista de incidentes e problemas.
 Especificações técnicas.
 Acordos de nível de serviço
estabelecidos.
 Mapeamento de interfaces físicas e
lógicas.

 Organização das informações
(hardware e software).
 Descarte de informações não
relevantes (frente ao escopo e
contexto do período avaliado).

 Organização de acordos de nível de
serviço.
 Limitações da avaliação.

 Identificação de limitadores da
avaliação.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Como apoio à obtenção das informações requisitadas, de alta, média e baixa
relevância, é utilizado um questionário para condução da atividade e para o registro
dos resultados. O Apêndice B apresenta este questionário e o direcionamento de
aplicação. Deste Apêndice também é derivada a lista de solicitação de informações
prévias ao início do trabalho de análise.
Os resultados aferidos nesta atividade devem fornecer os subsídios para a
condução da etapa de mapeamento da infraestrutura, e da composição do diagrama
de tecnologia, detalhados a seguir.

43

4.2.2 Mapeamento da infraestrutura de tecnologia
Nesta etapa, com as informações organizadas e consolidadas, deve ser
originado um diagrama representativo da estrutura avaliada, com a identificação dos
principais objetos de hardware, comunicação e software. A composição do mapa da
infraestrutura deve considerar, segundo Marques (2006), a classificação dos
recursos, minimamente em componentes de software, abrangentes à software
básico, sistemas operacionais, bancos de dados; estruturas lógicas de controle e
aplicações de negócio; e também hardware, tais como servidores, controladores de
disco, controladores de comunicação, equipamentos de replicação e sincronização
de informações, autômatos de fitas e estações de armazenamento. Estas categorias
mínimas, devem ser dispostas de forma a permitir que a visualização e o
entendimento do ambiente sejam explicitados. As visualizações devem ser
apresentadas em grupos distintos de componentes, entretanto a relação de
dependência entre os grupos e os tipos de componentes deve ser formalizada e
considerada nas etapas seguintes da avaliação.
Como facilitador da atividade de mapeamento e em apoio à definição do escopo
da análise, é possível utilizar informações de documentos de Análises de Impacto
nos Negócio (BIA - Business Impact Analysis) e de análises de continuidade de
operações, quando disponíveis e atualizadas. Também é possível a utilização de
documentação e diagramas relacionados à rede, com a identificação de
componentes e suas inter-relações. Neste caso, entretanto, é necessário o
complemento dos diagramas existentes com o posicionamento de recursos de
aplicações, bancos de dados e respectivo hardware de suporte.
De forma alternativa, podem ser conduzidas entrevistas complementares às
informações obtidas na etapa inicial, apoiadas nas questões disponíveis no
Apêndice B e com o objetivo de cumprimento do escopo de avaliação com o registro
dos resultados de forma compatível com o método proposto.
O mapeamento da infraestrutura deve refletir a classificação segundo a
perspectiva de disponibilidade, descrita por Iniewski, McCrosky e Minoli (2008),
sendo infraestrutura de propósito geral, infraestrutura de alta disponibilidade,
infraestrutura crítica ou infraestrutura de longa duração.
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Podem ser utilizados modelos de formalização e diagramação de componentes
baseados em UML – Unified Modeling Language (OBJECT MANAGEMENT GROUP
2012). O método de diagramação e formalização visual desta estrutura não exerce
maior influencia nas análises seguintes, considerando seu caráter de apoio,
entretanto, é necessário que sejam minimamente ilustrados os recursos de hardware
e de software da infraestrutura avaliada.
Ainda neste contexto,

é importante manter a organização visual do

mapeamento, pois segundo Kosak, Marks e Shieber (1994), a organização visual é
relevante para o entendimento do diagrama composto. A Figura 7 apresenta
algumas considerações sobre esta característica do método.

Figura 7 – Considerações sobre layout de diagramas.
Fonte: Adaptado de Kosak, Marks e Shieber (1994, p2).
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Tabela 7 – Resumo da etapa - Mapeamento da infraestrutura de TI.
Resumo da etapa
Etapa: Mapeamento da infraestrutura de tecnologia
Entradas da etapa

Principais atividades da etapa

 Documentação relacionada ao
escopo.

 Identificação e caracterização da
infraestrutura avaliada.

 Organização de acordos de nível de
serviço.

 Identificação de versões (software) e
modelos (hardware).

 Identificação das tecnologias e
interfaces gerais do ambiente
avaliado.

 Composição de diagramas e mapas
(hardware e software).

Produtos da etapa
 Diagrama da estrutura avaliada.
o

Mapa de sistemas

o

Mapa de hardware

 Quantitativo de componentes de
infraestrutura.

Fonte: Elaborado pelo autor.
4.2.3 Inventário de riscos
Esta parte do método, etapa 3, corresponde à primeira atividade relacionada à
análise dos riscos, com o levantamento e identificação dos riscos a partir da
referência NIST 800-53 (2012), esta referência foi utilizada tendo em vista a
quantidade de controles disponíveis no documento, e conforme os aspectos de
especialização em riscos de indisponibilidade, descritos no capítulo 3, deste
trabalho.
Para confecção do método, os controles (e derivação de risco) de segurança da
informação relacionados à disponibilidade foram extraídos da referência selecionada
e organizados em um catálogo disponível no Apêndice A deste trabalho. A atividade
de inventário consistiu na análise da referência e na identificação dos aspectos
relacionados à disponibilidade da informação, considerando a relação dos controles
com o conceito de disponibilidade definido no documento Técnicas de Segurança –
Sistemas de Gestão de Segurança da Informação (ABNT ISO/IEC 27001, 2006, p4),
como a propriedade da informação de ser acessível e utilizável sob demanda, por
uma entidade autorizada.
A preexistência do catálogo de controles relacionados à disponibilidade
proporciona foco e economia de tempo ao método proposto, tendo em vista a précomputação das informações e o direcionamento prático derivado das referências de
análises de riscos.
A composição dos riscos submetidos à análise, conforme ilustrado na Figura 8, é
dada pela junção do catálogo com o levantamento de riscos específicos da
infraestrutura avaliada. Estes riscos representam a avaliação e complemento do
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catálogo, de forma que seja possível acomodar os riscos faltantes, em razão de
especificidades do ambiente.

Figura 8 – Etapa 3, extração do método.
Fonte: Elaborado pelo autor.
No contexto de identificação de riscos específicos, também podem ser utilizados
os materiais de análises de risco recentes, informações de acordos de nível de
serviços estabelecidos, planos de recuperação ou estratégias de continuidade das
operações da companhia. Considera-se ainda registros recentes de incidentes ou
outros eventos relacionados à indisponibilidade no ambiente avaliado, quando
aplicável.
A matriz de riscos existentes no ambiente, fruto da avaliação do catálogo de
controles e da atividade de identificação e registro de riscos específicos deve conter,
no mínimo, as informações de identificação do risco, considerando identificador
crescente e único para registro, o descritivo do risco e contexto de identificação, com
breve descrição da situação e detalhamento do contexto de observação. O Apêndice
C especifica um modelo de matriz para a atividade de registro.
Tabela 8 – Resumo da etapa – Inventário de riscos.
Resumo da etapa
Etapa: Inventário de riscos
Entradas da etapa

Principais atividades da etapa

 Organização de acordos de nível de
serviço.

 Entrevistas com arquitetos (hardware
e software).

 Identificação das tecnologias e
interfaces gerais do ambiente
avaliado.

 Análise da documentação disponível.

 Diagrama da estrutura avaliada:
o

Mapa de sistemas

o

Mapa de hardware

 Aplicação do questionário de
controles (catálogo).
 Complementação do catálogo (riscos
generalistas) com a identificação de
riscos específicos.

 Quantitativo de componentes de
infraestrutura.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Produtos da etapa
 Inventário de riscos gerais:
o

Controles do Catálogo

o

Outros controles
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4.2.4 Identificação das dependências
4.2.4.1 Composição de diagrama de dependências
Ainda no contexto de análise de riscos, a etapa 4, identificação das
dependências, é baseada no modelo proposto por Zambon, Bolzoni, Etalle e Salvato
(2007), para as atividades de organização dos componentes e a marcação das
dependências entre os componentes identificados. O cerne do modelo de Zambon et
al. é a quantificação do tempo entre a falha de um componente e a ocasião da
indisponibilidade de outro, considerando a relação de dependência entre eles. Esta
situação é ilustrada, de forma resumida, na Figura 9, onde é possível observar que a
ligação entre o nó (componente) A1 e nó (componente) M1 indica que A1 depende
de M1, e que se M1 torna-se indisponível por algum tempo, A1 também ficará
indisponível.

Figura 9 –Exemplo de grafo do método de dependência por tempo.
Fonte: Adaptado de Zambon, Bolzoni, Etalle e Salvato (2007).
O método propõe a utilização do diagrama composto na etapa anterior
(Mapeamento da infraestrutura de tecnologia), para assinalar as dependências entre
os componentes do escopo de avaliação. Essa marcação é dada por documentação
existente da estrutura, pela identificação de conexões físicas e lógicas disponíveis,
pela análise das informações obtidas na etapa 1 (Insumos e requisitos) e, quando
disponível, por histórico de incidentes registrados. Diferentemente do modelo de
Zambon, Bolzoni, Etalle e Salvato (2007), não são identificados os tempos de
dependência entre os componentes e, neste caso, o foco da marcação de

48

dependência é a identificação da complexidade da infraestrutura (hardware, software
e comunicações) frente aos tipos de dependências existentes e à centralização de
dependências em um ou outro componente específico, sem as devidas
contramedidas de proteção (A qualificação das dependências é objeto da etapa
seguinte).
A partir dos diagramas existentes, para a aplicação do método, o avaliador deve
organizar os componentes da infraestrutura em subconjuntos (camadas) de
software (aplicações, software básico, sistemas de apoio, sistemas gerenciadores de
bancos de dados), de conexões (interfaces de comunicação) e de hardware
(servidores, dispositivos de armazenamento, controladoras, switches, roteadores),
como exemplo da Figura 10. Dada a organização, é necessário identificar as
interfaces de dependência entre as camadas, ou mesmo entre componentes.
Ressalta-se que esta atividade é restrita à organização visual e analítica da
avaliação e fica a critério do avaliador a definição de quantidade de subconjuntos ou
mesmo a categorização dos mesmos. A relevância da atividade é dada pela
disposição de todos os componentes identificados da infraestrutura e pelo
estabelecimento visual das dependências.

Figura 10 – Abstração da infraestrutura avaliada.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.2.4.2 Complexidade e confiabilidade da estrutura
Na identificação de complexidade e grau de dependência entre os componentes
devem ser considerados, minimamente, os seguintes aspectos:
a) Diversidade de componentes, por tipo, fabricante e atualização tecnológica;
b) Atomicidade da solução, como análise da infraestrutura monolítica ou
modular;
c) Pontos únicos de falha ou sobrecarga de dependência em componentes; e
d) Alternativas de contorno de fluxo de serviços e processamento, com
disponibilização de interfaces alternativas, protocolos de comunicação
resilientes,

características

de

resiliência

de

hardware

e

software,

alternativas implementadas de stand in (alternativa de processo).
Entretanto, para considerar qualitativamente os aspectos descritos e, ao mesmo
tempo, minimizar interferências de uma avaliação subjetiva (que poderia influenciar o
resultado da análise), o método propõe também a aplicação da técnica de análise da
árvore de falhas, por conjuntos de cortes mínimos, especificada por Fussell e Vesely
(1972, apud Vesely, 1981). A obtenção desta informação pode ser realizada com o
auxílio de software especializado, como por exemplo o OpenFTA (Open Fault Tree
Analysis) da AUVATION ADVANCED SOFTWARE SOLUTIONS (2012), utilizado
neste trabalho. Outros aplicativos de análise de árvore de falhas compatíveis são
listados no Apêndice D.
A análise da árvore de falhas pode ser descrita como uma técnica analítica,
através da qual um estado indesejado do sistema é especificado e o sistema é,
então, analisado sob seu contexto de operação, de forma que seja possível
identificar as várias possibilidades em que o estado indesejado ocorrerá. A Figura 11
ilustra a árvore derivada da abstração exposta na Figura 10, da etapa anterior, com
a limitação de análise às dependências da Aplicação 1 (A1) e da Aplicação 2 (A2).
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Figura 11 – Composição da árvore de falhas.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Nesta etapa do método, a análise dos resultados do algoritmo Fussell-Vesely,
consiste na determinação e análise qualitativa dos ―conjuntos de corte mínimo‖
(minimal cut sets) da infraestrutura de tecnologia. Um conjunto de corte é dito
mínimo caso ele não possa mais ser reduzido ou simplificado com a aplicação do
algoritmo e a falha de algum destes conjuntos implica, obrigatoriamente, na
ocorrência do evento (falha principal). Os conjuntos de corte mínimo são também
chamados de ―Modos Mínimos de Falha‖ e são compostos com a leitura do
diagrama de dependências e a montagem da tabela de cortes. Pelo algoritmo
Fussell-Vesely, conectores do tipo ―E‖ aumentam o tamanho do corte (inclusão de
coluna) e conectores do tipo ―OU‖ geram inserção de novos cortes (inclusão de
linhas).
Considerando o tamanho e a complexidade da árvore de falhas, a atividade de
identificação dos cortes mínimos pode ser automatizada, por exemplo com a
utilização da ferramenta OpenFTA (2012), conforme ilustrado na Figura 12.
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Figura 12 – Árvore de falhas com a ferramenta OpenFTA.
Fonte: Elaborado pelo autor, em OpenFTA.
A partir da composição da árvore de falhas, são identificados os cortes
mínimos da infraestrutura avaliada. O resultado final é uma matriz, em que cada
linha representa um corte, enquanto as colunas indicam a ordem do corte.
Finalmente, se não há eventos repetidos na matriz, então os conjuntos gerados por
este método serão os conjuntos de cortes mínimos. A análise qualitativa considera
que, quanto maior a ordem do corte mínimo, relativamente maior é a complexidade
do sistema.
No exemplo descrito, a análise identifica, entre os sete componentes avaliados,
que a dependência da estrutura está fundada em cinco dos componentes. E que a
concentração de dispositivos na primeira ordem dos conjuntos de corte mínimos
implica na constatação da maior complexidade da estrutura avaliada.
A Figura 13 apresenta o exemplo dos resultados identificados com as análises
automatizada e manual sobre a abstração.
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Figura 13 – Resultado da análise qualitativa.
Fonte: Elaborado pelo autor.
A etapa de Identificação das dependências, tem como resultado a qualificação
da complexidade e da confiabilidade da estrutura avaliada. A distinção entre a
confiabilidade e o risco não é apenas uma questão semântica, a confiabilidade,
como uma medida da probabilidade de que o sistema ou a estrutura cumpram as
suas funções, não inclui a medida ou estimativa de consequências ocasionadas
pelas falhas. O fluxo de atividades desta etapa é apresentado na Figura 14 e
resumido naTabela 9.

Figura 14 – Fluxo de informações da identificação das dependências.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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No método, o grau de confiança e complexidade obtido durante a avaliação deve
ser associado e avaliado em conjunto com a análise de risco realizada na etapa
anterior e utilizado para a ponderação dos resultados na etapa seguinte.
Tabela 9 – Resumo da etapa – Identificação das dependências.
Resumo da etapa
Etapa: Identificação das dependências
Entradas da etapa
 Identificação das tecnologias e
interfaces gerais do ambiente
avaliado.
 Diagrama da estrutura avaliada.
o
o

Mapa de sistemas
Mapa de hardware

 Quantitativo de componentes de
infraestrutura.

Principais atividades da etapa

Produtos da etapa

 Atualização do diagrama de
dependência com inclusão de
conectores de dependência (―E‖ e
―OU‖).

 Árvore de falhas.

 Entendimento dos fluxos de
informação.

 Qualificação da confiabilidade da
estrutura.

 Qualificação da estrutura de cortes
mínimos.

 Quantificação das dependências.
 Aplicação quantitativa de FussellVesely (Avaliação da confiança da
arquitetura).

Fonte: Elaborado pelo autor.
4.2.5 Ponderação dos riscos identificados
A etapa 5, última atividade do grupo de atividades de análise de riscos, qualifica
os riscos identificados no ambiente, riscos derivados do catálogo de controles, riscos
específicos, considerando a confiabilidade e complexidade indicadas pela análise
das dependências entre os componentes da infraestrutura avaliada.
Para os riscos catalogados nas etapas anteriores, são aplicadas as métricas
especificadas em NIST Guide for conducting risk assessment 800-30 (2009), para
definição de probabilidades de ocorrência (NIST, 2009, Appendix G, p. G-1),
estimativas de impacto (NIST, 2009, Appendix H, p. H-1) e escala do risco (NIST,
2009, Appendix I, p. I-1)

4.2.5.1 Probabilidade de ocorrência
A probabilidade de ocorrência, conforme definições de NIST (2009, p. 9-10) não
é definida, nesta etapa, em seu sentido estrito, mas sim, como uma pontuação de
probabilidade. Ou seja, esta ponderação de risco não define uma função matemática
ou estatística de análise. A ponderação do método é baseada nas informações e
evidências disponíveis, experiência e no julgamento (orientado pela referência) do
avaliador. Combinações de fatores podem ser usadas para produzir uma pontuação
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que represente a probabilidade de efeitos adversos, e combinações destas
probabilidade podem ser aplicadas para produzir uma pontuação global de
probabilidade.
A análise relacionada aos riscos derivados da dependência entre os
componentes e a complexidade associada à infraestrutura em função disto, deve
contemplar o contexto de falhas e eventos de indisponibilidades registrados e devem
considerar a escala estabelecida na Tabela 10, considerando-se o período de até 1
ano:
Tabela 10 – Escala qualitativa das probabilidades de ocorrência.
Atribuição qualitativa
Muito alta

Descritivo do atributo
Ocorrência do evento é quase certa

Alta

Ocorrência do evento é muito provável

Moderada

Ocorrência do evento é pouco provável

Baixa
Muito baixa

Ocorrência do evento é improvável
Ocorrência do evento é muito improvável

Fonte: Adaptado de NIST (2009, pG-2, tabela G-2).
4.2.5.2 Impactos relacionados
A definição dos impactos relacionados também utiliza a referência NIST (2009) e
é caracterizada pelo estabelecimento da magnitude qualitativa estimada do dano
que se pode esperar como resultado da indisponibilidade das informações ou
serviços associados à infraestrutura ou componentes avaliados. No método proposto
a medida qualitativa é dada conforme escala da Tabela 11, para aferição do impacto
nos processos e serviços suportados pela arquitetura avaliada.

55

Tabela 11 – Escala qualitativa do impacto.
Atribuição qualitativa

Descritivo do atributo

Muito alto

Os efeitos do erro, acidente ou falha envolvem quase todos os recursos tecnológicos da
organização, incluindo muitos recursos críticos.

Alto

Os efeitos do erro, acidente ou falha envolvem a maior parte dos recursos tecnológicos
da organização.
Os efeitos do erro, acidente ou falha são substanciais, envolvendo uma parte
significativa dos recursos tecnológicos da organização.

Moderado

Os efeitos do erro, acidente ou falha são limitados, envolvendo alguns dos recursos
tecnológicos da organização, mas não envolvem recursos críticos.

Baixo

Os efeitos do erro, acidente ou falha são mínimas ou insignificantes, envolvem poucos
recursos tecnológicos da organização, e não envolvem recursos críticos.

Muito baixo

Fonte: Adaptado de NIST (2009, pH-3, tabela H-3).
4.2.5.3 Nível do risco
Como consolidação, dada as medidas de probabilidade de ocorrência e de
impacto, no método proposto a medida qualitativa risco consolidado deve ser
derivada da Tabela 12.
Tabela 12 – Nível do risco.
Probabilidade
de ocorrência

Nível do Impacto
Muito baixo

Baixo

Moderado

Alto

Muito alto

Muito alta

Baixo

Moderado

Alto

Muito alto

Muito alto

Alta

Baixo

Moderado

Moderado

Alto

Muito alto

Moderada

Muito baixo

Baixo

Moderado

Moderado

Alto

Baixa

Muito baixo

Baixo

Baixo

Moderado

Moderado

Muito baixa

Muito baixo

Muito baixo

Muito baixo

Baixo

Baixo

Fonte: Adaptado de NIST (2009, p. I-2, tabela I-3).
Os conceitos utilizados são melhor descritos na Tabela 13.
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Tabela 13 – Conceitos do risco.
Atribuição
qualitativa
Muito alto

Descritivo do atributo
O evento de ameaça pode ocasionar múltiplos efeitos adversos, graves ou catastróficos, sobre as
operações da organização, os recursos organizacionais, os indivíduos ou sobre outras organizações.

Alto

O evento de ameaça pode ocasionar efeito adverso grave ou catastrófico sobre as operações de
organização, os recursos organizacionais, os indivíduos, ou sobre outras organizações.

Moderado

O evento de ameaça pode ocasionar um efeito adverso grave sobre as operações organizacionais, os
ativos organizacionais, os indivíduos ou sobre outras organizações.

Baixo

O evento de ameaça pode ocasionar um efeito adverso, limitado, sobre as operações organizacionais,
os ativos organizacionais, os indivíduos ou sobre outras organizações.

Muito baixo

O evento de ameaça pode ocasionar um efeito adverso, mas insignificante, sobre as operações
organizacionais, os ativos organizacionais, os indivíduos ou sobre outras organizações.

Fonte: Adaptado de NIST (2009, pI-1, tabela I-2).
A Tabela 14 apresenta o resumo da etapa 5, ponderação dos riscos
identificados, com seus insumos, atividades e produtos.
Tabela 14 – Resumo da etapa – Ponderação dos riscos.
Resumo da etapa
Etapa: Ponderação dos Riscos
Entradas da etapa

Principais atividades da etapa

 Inventário de riscos.

 Qualificação dos riscos (ponderação).

 Tabela qualitativa de dependências.

 Definição de probabilidades de
ocorrência.

Produtos da etapa
 Matriz de riscos.

 Definição de impactos.
 Discussão e validação de riscos.

Fonte: Elaborado pelo autor.
4.3.6 Organização e apresentação de resultados
Por fim, a etapa 6 do método, está relacionada à apresentação dos resultados
dos levantamentos e análises. Nesta etapa, devem ser aplicadas atividades de
consolidação das informações obtidas, eventualmente a aplicação de correlações
não identificadas nas etapas anteriores, e a composição da entrega a análise,
considerando a organização dos materiais coletados e confeccionados durante a
avaliação.
Nesta etapa, os diagramas gerados pelo método são utilizados para marcação
visual dos riscos identificados e inserção das narrativas de conclusão. O método
propõe também a sumarização em quadro quantitativo dos riscos identificados, para
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cada categoria de risco e a quantidade de riscos em cada categoria, bem como a
composição de conclusão que considere este quadro. A Tabela 15 apresenta o
resumo desta etapa.
Tabela 15 – Resumo da etapa – Organização e apresentação.
Resumo da etapa
Etapa: Organização e apresentação de resultados
Entradas da etapa
 Matriz de riscos.
 Diagramas da estrutura avaliada.

Principais atividades da etapa
 Consolidação e organização das
informações.
 Referenciamento de informações.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Produtos da etapa
 Relatório de avaliação.
 Apresentação de resultados.
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5

ESTUDO DE CASO

5.1

Objetivo
O estudo de caso tem como objetivo a análise da aplicação do método proposto,

bem como o comparativo entre os resultados aferidos pelo método e os resultados
de uma análise de risco de indisponibilidade baseada

em uma referência

internacional de segurança da informação.

5.2

Questões de estudo e protocolos
O estudo de caso é iniciado com a contextualização e definição do cenário e

com o descritivo dos aspectos relevantes da infraestrutura avaliada. O tópico 5.4.1
registra as atividades de aplicação do método proposto e os resultados obtidos com
esta avaliação e o tópico 5.4.2 apresenta as atividades gerais de aplicação única da
referência ISO/IEC 27002 (2005b), como base de comparação.
A comparação entre as duas avaliações leva em considerações os seguintes
critérios qualitativos:
a) Dependência

de

informações

complementares

–

Considerando

a

dependência de cada método com relação à quantidade de informações
necessárias para execução das avaliações;
b) Dependência do avaliador – Indicado pela necessidade de interação com
fontes complementares de informações sobre análise de risco, disponibilidade
de infraestrutura de tecnologia e segurança da informação, bem como pela
clareza das informações sobre a sequência de atividades da avaliação; e
c) Esforço de aplicação do método – Indicado pelo tempo entre a preparação do
programa de trabalho e a apresentação dos resultados.
Os critérios de avaliação direcionam a comparação mas não restringem a
análise, que também busca observar as limitações e os obstáculos do modelo
proposto, a equiparabilidade dos resultados e as contribuições do método proposto.
O estudo de caso apresentado não fornece base para generalizações científicas, e
seus resultados refletem apenas os resultados derivados do contexto apresentado.
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5.3

Contexto e cenário

5.3.1 Visão geral
As interrupções de processamento, de serviços e de operações de negócio,
oriundas de falhas na infraestrutura de tecnologia, são cada vez mais comuns e
perceptíveis em ambientes em que a complexidade é uma característica atribuída
pela quantidade e interdependência dos componentes sistêmicos, pela diversidade
de plataformas, de sistemas operacionais, de meios de armazenamento e de
interfaces de comunicação.
O cenário do estudo de caso reflete esse contexto e apresenta a estrutura de
tecnologia de referência para o ambiente de processamento de mensagens
eletrônicas no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), do Sistema Financeiro
Nacional. Segundo Santos (2008, p. 16), o SPB é o conjunto de procedimentos,
instrumentos, regras e operações integradas que dão suporte à movimentação
financeira entre os diversos agentes econômicos do mercado brasileiro. Santos
(2008, p. 65) complementa que fazem parte deste sistema os bancos comerciais,
caixas econômicas, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, bancos
múltiplus,

sociedades

de

crédito,

sociedades

de

arrendamento

mercantil,

associações de poupança e empréstimos, companhias hipotecárias, agências de
fomento, bancos cooperativos e investidores institucionais. Sua função básica é
permitir a transferência de recursos financeiros, o processamento e liquidação de
pagamentos para pessoas físicas, jurídicas e entidades governamentais.
Conforme informações do BACEN (2012a), até meados dos anos 90, as
mudanças no Sistema de Pagamentos Brasileiro com o seu progresso tecnológico
visaram principalmente o aumento da velocidade de processamento das transações
financeiras. Na reforma conduzida entre 2001 e 2002, o foco foi redirecionado para a
administração de riscos. Nessa linha, a entrada em funcionamento do Sistema de
Transferência de Reservas (STR), em 22 de abril de 2002, marcou o início de uma
nova fase do SPB. Com esse sistema, o país ingressou no grupo de países nos
quais as transferências de fundos interbancárias podem ser liquidadas em tempo
real, em caráter irrevogável e incondicional. Esse fato, possibilitou a redução dos
riscos de liquidação nas operações interbancárias e a redução do risco sistêmico,
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isto é, o risco de que problemas de liquidez financeira de um banco provoque um
efeito em cadeia afetando outros bancos e o próprio Sistema Financeiro Nacional.
A estrutura tecnológica de suporte ao SPB é estabelecida pelo BACEN em seu
Manual Técnico, Rede do Sistema Financeiro Nacional, versão 7.1 (BACEN 2012b).
Esta estrutura considera direcionadores e definições de software básico a serem
empregados pelas instituições financeiras participantes do sistema e dispõe da
necessidade de utilização de componentes de maior resiliência e estruturas
alternativas de continuidade.

5.3.2 Rede do Sistema Financeiro Nacional (RSFN)
A RSFN é a estrutura de comunicação de dados, implementada por meio de
tecnologia de rede, criada com a finalidade de suportar o tráfego de mensagens
entre as instituições titulares de conta de reservas bancárias ou de conta de
liquidação no Banco Central do Brasil, as câmaras e prestadores de serviços de
compensação e de liquidação, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e o Banco
Central do Brasil, no âmbito do SPB. Essa plataforma de comunicação é utilizada
principalmente para acesso ao Sistema de Transferência de Reservas (STR) e ao
Sistema de Transferência de Fundos (SITRAF).
Sob o ponto de vista operacional, a RSFN é formada por duas redes de
telecomunicação independentes. Cada participante, obrigatoriamente, utiliza as duas
redes, podendo sempre utilizar uma delas no caso de falha da outra. A rede utiliza o
Extensible Markup Language (XML) no formato padrão de suas mensagens, sendo
que seu funcionamento é regulado por manuais próprios, i) Manual técnico (BACEN
2012b), que trata das informações técnicas e operacionais para conexão à rede e ii)
Manual de segurança (BACEN 2011), que estabelece os requisitos de segurança
para o tráfego de informações, e também conta com o documento denominado
Catálogo de mensagens e de arquivos do Sistema de Pagamentos Brasileiro.
A RSFN utiliza a infraestrutura de comunicação de duas concessionárias de
telecomunicações: a Primesys e a Embratel, para suporte ao tráfego entre as
instituições financeiras participantes, o BACEN e as câmaras de liquidação. A rede é
baseada no protocolo TCP/IP.
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Um resumo da especificação de comunicação é apresentado, pelo BACEN, na
Figura 15.

Figura 15 – Diagrama da especificação da comunicação do SPB.
Fonte: BACEN(2012).
Para acompanhar o funcionamento da rede e promover seu contínuo
desenvolvimento, foram constituídos três grupos técnicos (Rede, Mensagens e
Segurança), que contam com a participação de representantes das instituições e de
entidades autorizadas a operar na rede. A coordenação de cada um dos grupos é
privativa do BACEN.

5.3.3 Diretrizes BACEN para Segurança do SPB
O Manual de Segurança do SPB (BACEN, 2011) contém as regras que
estabelecem a composição e a forma de manutenção do ambiente tecnológico da
RSFN, e dispõe sistemas de defesa dos ativos computacionais contra ações
indesejáveis, com relação à segurança da informação. Os mecanismos são
compostos por software, hardware e procedimentos específicos para segurança . O
documento define ainda a abrangência da atuação dessa estrutura, bem como os
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métodos necessários para minimizar as possibilidades de sua violação sob as
ópticas de confidencialidade, integridade e disponibilidade.

5.3.3.1 Diretrizes Obrigatórias
Dentre as diretrizes obrigatórias, o Manual técnico de Segurança

(BACEN,

2011) destaca:
a) Todas as conexões da RSFN deverão estar configuradas de acordo com as
normas de segurança da(s) concessionária(s) fornecedora(s) da infraestrutura
de telecomunicação;
b) As Câmaras, Aglomerados e Conglomerados devem possuir ambiente
redundante, incluindo elementos de rede e de processamento, para garantia
de disponibilidade do serviço;
c) As Instituições serão responsáveis pela segurança física e lógica de acesso a
sua chave privada;
d) As Instituições deverão criar e manter sistemática de Segurança da
Informação

visando

assegurar

a

confidencialidade,

a

integridade,

a

autenticidade, o não repúdio e a disponibilidade dos dados e das informações
tratadas, classificadas e sensíveis;
e) A configuração dos ambientes de teste e de produção do Sistema de
Pagamentos Brasileiro nas Instituições deve obedecer aos padrões
estabelecidos no Manual da Rede do SPB;
f) As Câmaras, Aglomerados e Conglomerados deverão criar e manter
procedimentos de backup que garantam a recuperação do ambiente e dados
trafegados;
g) As instituições deverão criar e manter mecanismos de controle do ambiente
quanto a alterações no mesmo, visando a identificação e rastreabilidade das
intervenções executadas;
h) As instituições deverão criar e manter registros que capacitem a
rastreabilidade e/ou a recomposição das transações geradas no Sistema de
Pagamentos Brasileiro, garantindo assim sua auditabilidade;
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i) Os Certificados Digitais deverão ser emitidos por uma entidade certificadora
que atenda aos requisitos estabelecidos pela legislação vigente e que seja
devidamente credenciada para tal pelo Comitê Gestor da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira -ICP-Brasil.

5.3.3.2 Diretrizes Recomendadas.
O Manual técnico de Segurança

(BACEN, 2011) recomenda também o

estabelecimento de outros controles, conforme segue:
a) O participante deverá criar e manter Plano de Contingência adequado para
suportar sinistros;
b) O Plano de Contingência deve ser mantido atualizado e ter mecanismos de
validação que garantam sua eficácia;
c) Os participantes devem possuir, preferencialmente, ambiente redundante,
incluindo elementos de rede e de processamento, para garantia de
disponibilidade do serviço;
d) As Instituições devem armazenar a chave privada num dispositivo
especializado para o gerenciamento de chaves criptográficas, visando
diminuir a exposição do sistema a falhas e outros tipos de vulnerabilidades do
ambiente;
e) As Instituições devem proteger o acesso físico e lógico às rotinas e recursos
geradores de mensagens para o SPB;
f) As Instituições deverão criar e manter procedimentos de backup que
garantam a recuperação do ambiente e dados trafegados;
g) As Instituições, visando a melhoria da segurança, devem seguir as normas
ABNT ISO/IEC 27001 (2006) e ABNT ISO/IEC 27002 (2005).

5.3.4 Arquitetura técnica
Considerando que as operações dos sistemas são processadas em regime de
tempo real, a arquitetura foi especificada sob as premissas de alta disponibilidade,
desempenho, segurança e contingência. Neste sentido, segundo o BACEN (2012b),

64

são utilizados critérios rigorosos nas suas especificações com a adoção de
tecnologias de vanguarda, qualificação das concessionárias de comunicações e
redundância em seu backbone, nos entroncamentos e meios físicos, equipamentos,
e interligações de última milha.
Ainda, conforme o BACEN (2012b), essa rede deverá agregar novos serviços
de interconexão entre as instituições financeiras (por exemplo: voz sobre IP), sem a
necessidade de alteração da arquitetura ou novos investimentos.

Figura 16 – Diagrama Geral – Especificação de rede do SPB.
Fonte: BACEN(2012).
Em seus manuais técnicos, o BACEN indica e disponibiliza modelos de
arquitetura compatíveis com os requisitos de segurança, com maior ou menor
robustez, com o propósito de flexibilizar a adequação das instituições financeiras
participantes do sistema. Estes modelos são diferenciados, basicamente, pela
estratégia de conexão das instituições à RSFN (por meio das concessionárias de
telecomunicações qualificadas). São modelos de conexão redundante a partir de

65

uma única localidade (Perfil A), conexões únicas e distintas em duas localidades
(Perfil B), conexões redundantes em cada uma das localidades (Perfil C), conexões
redundantes e interligadas em duas localidades distintas (Perfil D) e conexões
redundantes em uma localidade e uma conexão alternativa na segunda localidade
(Perfil E). A Figura 17 ilustra os perfis definidos pelo BACEN.

Figura 17 – Perfil de instalação da rede de comunicação.
Fonte: BACEN(2012b, p. 19).
Como visto, o Perfil ―A‖, identificado pelo BACEN como topologia de
redundância máxima sem site de contingência, considera a composição de
infraestrutura de transferência de mensagens baseada na existência de uma única
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localidade padrão (um único site operacional, sem o de contingência) e, nesta
localidade, a disposição de componentes redundantes para atendimento dos
requisitos de disponibilidade. Para melhor entendimento, o perfil é detalhado na
Figura 18, com a inclusão dos componentes internos à instituição financeira e suas
interligações com a RSFN.

Figura 18 – Componentes de rede e interligações.
Fonte: BACEN(2012).
Complementam as características gerais desta topologia os seguintes itens:
a) A utilização de switches de conteúdo com configuração de Global Load
Balance (GLB) e Firewall Load Balance (FLB) para o balanceamento de
carga entre os servidores que oferecem serviços para a RSFN e entre os
servidores de firewall;
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b) A interligação entre a RSFN e o segmento interno da instituição com a
utilização de servidores firewall especializados ou roteadores com função de
firewall ou que suportem a configuração de listas de acesso;
c) A utilização de equipamentos redundantes;
d) Servidores Domain Name System (DNS) da RSFN fazem parte do segmento
da RSFN de cada entidade, de forma a se evitar possíveis problemas de
conversão de endereços;
e) Somente o segmento da RSFN utiliza endereços no padrão fornecido pela
RSFN. Os demais segmentos de rede devem utilizar endereços da intranet da
instituição;
f) Servidores da RSFN configurados com endereços lógicos da RSFN no
servidor de DNS de seu respectivo domínio. O servidor de firewall executa a
conversão de endereços via Network Address Translation (NAT) no formato 1
para 1, ou seja, um endereço lógico da RSFN para cada endereço físico
utilizado na intranet;
g) Os recursos de trabalho da Intranet que desejarem acessar serviços da RSFN
terão seus endereços da Intranet convertidos para um único endereço da
RSFN. Essa conversão é executada no servidor firewall ou componente
anterior, com a utilização de NAT;
h) Roteadores da intranet deverão ser configurados com rota específica para os
endereços válidos na RSFN a ser fornecida pelo BACEN. Essas rotas
apontam para o servidor firewall utilizado na interligação da intranet com a
RSFN; e
i) Utilização de servidor de tempo (Time Server) para sincronismo de horário via
Network Time Protocol (NTP) disponível na RSFN.
Dados os direcionamentos gerais e obrigatórios com relação à segurança da
informação e aos modelos de arquitetura de hardware para as conexões externas, o
BACEN complementa a estrutura com as recomendações para a camada de
software e tratamento interno das mensagens. Contudo, o BACEN também
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estabelece o padrão obrigatório para o software gerenciador de filas e mensagens,
o IBM WebSphere Message Queue (MQSeries).
Para as demais estruturas responsáveis pela geração, consumo e controle
interno das mensagens há a indicação, em caráter de recomendação, do fluxo geral
de processamento e estrutura básica de software. Esta estrutura é composta por:
a) Sistema de mensageria, responsável pela interface entre o MQSeries e os
sistemas internos e também pela organização e composição das mensagens
do sistema financeiro;
b) Sistema de criptografia, para codificação e decodificação das mensagens
transferidas;
c) Piloto da Reserva, componente do sistema responsável pelo controle do fluxo
de reservas (plataforma de controle de reservas);
d) Sistemas Contábeis, pré-existentes e interconectados ao sistema e
responsáveis pelos registros e controles contábeis oriundos do sistema;
e) Outros sistemas de controle, de forma geral, são caracterizados por sistemas
de apoio à monitoração de negócio e monitoração e prevenção de fraudes e
erros operacionais;
f) Sistemas Legados, responsáveis pela geração e consumo das informações
trafegadas pelo sistema.
A estrutura de software básico é suportada por sistemas operacionais e
sistemas gerenciadores de bancos de dados. A Figura 19 ilustra os componentes de
software descritos anteriormente.
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Figura 19 – Componentes de software do SPB.
Fonte: Adaptado de BACEN(2012b).
Esta estrutura é acompanhada permanentemente por grupos técnicos do
BACEN e das instituições financeiras, buscando o contínuo desenvolvimento e
melhoria nos aspectos de segurança da informação.

5.4.

Aplicação dos métodos e formalização dos resultados
A partir das informações fornecidas no cenário e arquitetura técnica e tendo

como limite estas informações, este tópico procura relatar as questões relevantes e
a formalização das atividades de cada método, i) o método proposto de avaliação
do risco de indisponibilidade da infraestrutura baseado em modelo de dependência
entre componentes e ii) avaliação de riscos de indisponibilidade considerando a
aplicação da referência ISO/IEC 27002 (2005b).

5.4.1. Avaliação de riscos baseada na dependência entre componentes
A fim de avaliar o método proposto, são executadas as atividades e aplicados
os direcionamentos para cada etapa, conforme segue:

70

5.4.1.1 Etapa de Insumos e requisitos
Na primeira etapa dos método, a preparação, requer o levantamento de
informações, neste estudo de caso, são utilizadas as informações fornecidas no
contexto. Como apoio e direcionamento são utilizados os itens da Tabela 16, a
seguir:
Tabela 16 – Informações de entrada para o método, insumos.
Informação requisitada (original)
Inventário de ativos de TI, listas de hardware
(servidores, discos, capacidades, configurações,
modelos, especificações).

Mapeamento de interfaces físicas e lógicas
(ligações entre equipamentos, protocolos de
comunicação, cabeamento, rotas, placas de
controle, diagramas de rede, etc.).

Inventário de sistemas, com descritivo de
funcionalidades, interfaces e dependências de
software (bancos de dados, sistema operacional,
arquivos
de
entrada,
arquivos
gerados,
agendamento de tarefas, diagramas de fluxo de
informações, encadeamento de atividades,etc.).
Dicionário de dados.
Incidentes e problemas, com caracterização dos
fatos, numero de ocorrências, análises e
diagnósticos aplicados, resoluções e atividades de
contorno,
tratativas
e
acionamento
de
fornecedores, cumprimento de acordos de níveis
de serviço, eventos relacionados, identificação de
sazonalidades, tempos de indisponibilidades,
sintomas prévios, decorrências dos eventos.

Relevância

Alta

Os principais componentes de tecnologia (hardware,
servidores, conexões, rotas, serviços) são fornecidos
pelo BACEN em seus manuais técnicos. Estas
informações permitem a identificação unitária dos
componentes-chave.

Média

O Manual Técnico do BACEN relacionado à RSFN
fornece as informações detalhadas para as conexões,
cabeamentos, serviços de nomes e diagrama geral de
rede. Outras informações são obtidas no Manual de
Segurança. A partir dos manuais é possível compor o
diagrama geral do ambiente.

Alta

Baixa

Média

MTBF
(Mean Time Between Failure) ou
referências de falhas dos equipamentos do
escopo.

Acordos de nível de serviço estabelecidos com
fornecedores, contratos, descritivo de garantias,
descritivo de métodos de aferição.

Mapas de dependência sistêmica (legados),
considerando fluxos, períodos e tipos de
informações de origem. Destacando tipo de
interface (manual ou automatizada), criticidade da
integração, alternativas de carga de informações,
tecnologias de carga, entre outros.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Resultado do levantamento

O Manual Técnico do BACEN relacionado à RSFN
fornece as informações dos sistemas gerais, outras
informações são fornecidas em documentações do
SPB.

Não disponível.
Não aplicável.
Considerando que a avaliação é dada sobre a
composição de um novo ambiente (escopo deste
trabalho), a requisição de informações históricas não é
aplicável. – Nesta avaliação

Baixa

Não aplicável. Considerando que a avaliação é dada
sobre a composição de um novo ambiente (escopo
deste trabalho), a requisição de informações históricas
não é aplicável. No contexto do estudo de caso, são
considerados os mesmos riscos de indisponibilidade
para os equipamentos da estrutura (probabilidades
iguais de falha e impactos dependentes da estrutura),
embora esta informação esteja disponível em
ambientes e projetos de instalação considerando a
obtenção de informações de especificações de
fabricantes. – Nesta avaliação

Médio

Não aplicável.
Considerando que a avaliação é dada sobre a
composição de um novo ambiente (escopo deste
trabalho), a requisição de informações históricas não é
aplicável. – Nesta avaliação
Informações obtidas nos documentos do BACEN
(Manual técnico e de Segurança).

Baixa
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A coleta de informações desta atividade é complementada pela obtenção de
informações oriundas da lista de informações do Apêndice B, resumidas a seguir:
a) Documentação

do

escopo:

o

escopo

da

avaliação

é

formalizado

compreendendo a avaliação das infraestrutura de tecnologia de suporte ao
ambiente SPB, com restrição de análise aos componentes e ambiente
descrito nas documentações técnicas, com restrição aos riscos internos ao
ambiente e com foco abrangente. Em complemento, a avaliação não
considera registros históricos de incidentes, bem como especificações e
modelos de equipamentos, tendo em vista que a avaliação é proposta sobre o
projeto de arquitetura de tecnologia;
b) As tecnologias utilizadas e objeto desta avaliação estão listadas nos manuais
técnicos do BACEN e, em resumo, são caracterizadas pelo suporte aos links
de comunicação, roteamento, distribuição de rede interna, sistemas de
proteção (Firewall e IDS), serviço de tradução de nomes (DNS), software de
mensageria (MQSeries IBM), aplicação de mensageria interna, sistema de
criptografia, bancos de dados de suporte, sistemas operacionais e hardware,
sistemas contábeis, sistema piloto de reserva e sistemas de controle e
monitoração.

5.4.1.2 Etapa de Mapeamento da infraestrutura de tecnologia
Considerando as informações obtidas no etapa anterior, é possível compor a
estrutura de tecnologia, componentes e interfaces gerais para a avaliação. Os
manuais apresentam os componentes necessários à avaliação e fornecem ainda as
interligações sistêmicas e algumas alternativas para manutenção dos serviços em
caso de falhas. A partir do diagrama de telecomunicações, do diagrama de rede
interna, da disposição dos equipamentos e das suas interligações com os sistemas
aplicativos, é possível ilustrar na Figura 20, já como atividade da etapa da
mapeamento, a arquitetura avaliada e identificar, a partir desta ilustração, a
quantidade de componentes mapeados nesta estrutura. Ainda com relação à Figura
20, ressalta-se que não existem redundâncias dos equipamentos relacionados aos
serviços de piloto da reserva e sistemas.
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Figura 20 – Diagrama da arquitetura (hardware, software e conexões).
Fonte: Elaborado pelo autor.
O BACEN disponibiliza modelos e alternativas de implantação da arquitetura. A
estrutura composta pelas informações representa o Perfil ―A‖, indicado como um
perfil intermediário de segurança, em comparação aos demais perfis. Nos conceitos
indicados por Iniewski, McCrosky e Minoli (2008), este perfil é classificado como um
perfil de infraestrutura de alta disponibilidade.
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A Tabela 17 sumariza o quantitativo de componentes considerados na
avaliação.
Tabela 17 – Componentes da estrutura.
Componente

Descritivo

Roteador

Roteador de borda para comunicação
telecomunicações provedoras da RSFN.

Switch

Equipamento switch de borda para interligação entre rede interna e roteadores de
borda. Também responsável por interligação com servidores de nomes (DNS)
primário e secundário.

2

DNS

Servidor DNS com funções primária e secundária ativas.

2

Firewall

Equipamento de proteção, segregação e análise de tráfego de informações entre
a rede interna e rede externa (RSFN)

2

Switch (interno)

Equipamento switch de distribuição de comunicação para segmentos internos da
rede de comunicação, também responsável pela conexão com sistema de
prevenção de intrusão e conexão com camada de servidores de Mensageria MQ.

2

Sistema de prevenção contra ataques, intrusão ou comportamento malicioso na
rede (sem direcionamentos específicos do BACEN com relação à configuração e
funcionamento).

1

MQ Series

Servidor de mensageria (hardware e software) para serviço MQ Series
(Mensageria).

2

Mensageira (interna)

Componente responsável pela tratativa, geração, controle e roteamento interno
das mensagens.

1

Criptografia

Requisito de segurança da estrutura para criptografia e decriptografia das
mensagens geradas pelo sistema.

1

Sistema Operacional

Componente de suporte ao funcionamento dos serviços (aplicado aos ambiente
de mensageria, criptografia e MQ).

2

Banco de Dados

Consolidador de informações para composição das mensagens (informações de
negócio e informações estruturais) e suporte ao controle de fluxo de informações
(registros de controle).

1

Piloto da reserva

Sistema para controle e acompanhamento de fluxo de recursos financeiros.

1

Sistema de Controle

Responsável
estatísticas.

Legados

Sistemas geradores ou consumidores de informações do SPB.

IDS

Quantidade

pela

monitoração

de

com

negócio,

as

concessionárias

rastreamento,

antifraude

de

e

2

-

Fonte: Elaborado pelo autor.
As quantidades de componentes apresentados neste estudo de caso
consideram o direcionamento do BACEN para o perfil avaliado, e foram extraídos
dos Manuais Técnicos e dos diagramas disponíveis. Componentes para os quais
não foram explicitadas as necessidades de redundância, replicação ou para os quais
a representação em diagramas é unitária, foram considerados únicos, para fins de
avaliação.
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5.4.1.3 Etapa de inventário de riscos
O inventário de riscos é realizado com o apoio do catálogo de controles
(Apêndice A)

e registrado em tabela de riscos com descritivo, ponderação e

avaliação de probabilidade e impactos (Apêndice C).
O método proposto indica que esta etapa de levantamento de riscos pode ser
complementada com a realização de entrevistas, inclusão de riscos conhecidos
(fruto de outras avaliações) e consulta à documentos de especificação. Neste estudo
de caso, o complemento de informações é oriundo do Manual Técnico de Segurança
do BACEN (2011, p. 5), com destaque para as informações de recomendação e
obrigatoriedade do estabelecimento de controles de segurança da informação.
Com a pré-seleção dos controles relacionados à indisponibilidade, a interação
com a referência utilizada (NIST, 2012) foi minimizada. Neste sentido, a tarefa de
classificação dos controles do catálogo, em aplicáveis ou não aplicáveis ao escopo
de avaliação, foi realizada no momento do levantamento do contexto avaliado.
O Apêndice E apresenta o resultado desta atividade, com os riscos identificados
nesta etapa, considerando a base dos controles catalogados e a identificação dos
riscos específicos.

5.4.1.4 Etapa de identificação das dependências
Nesta atividade, a partir do diagrama do mapeamento de infraestrutura, é
composto diagrama de dependência de componentes, no qual os componentes da
infraestrutura são dispostos em uma árvore de dependência, análoga a uma árvore
de falhas, com a utilização de operadores lógicos, de forma que seja possível
visualizar e qualificar as dependências existentes.
A Figura 21 apresenta, em um recorte desta árvore de dependências, a
disposição dos componentes mapeados e sua relação de dependência, com outros
componentes. O nó raiz indicado como a indisponibilidade do serviço, seguido pela
representação das conexões (conexão 1 e conexão 2), dependentes do roteador de
borda 1 e roteador de borda 2, respectivamente. O nó raiz também suscetível à falha
mútua das conexões.
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Falha

Falha

Falha

Falha

Figura 21 – Recorte da árvore de falhas.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Neste estudo, a composição da arvore, foi realizada de forma hierárquica, como
ilustrado na Figura 21 e na Figura 22, com a repetição de eventos e componentes da
infraestrutura em ramificações distintas.

Figura 22 – Estrutura da árvore de falhas com hierarquia.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Uma alternativa simplificada seria a construção da árvore, horizontalmente, com
a disposição direta das dependências, conforme ilustrado na Figura 23. Entretanto,
esta alternativa impõe que sejam realizadas análises prévias das dependências, no
decorrer da construção, para eliminação das repetições.

Figura 23 – Estrutura da árvore de falhas simplificada (horizontal).
Fonte: Elaborado pelo autor.
Para esta atividade, também são incluídos na árvore de dependências os
eventos primários de falha em cada componente. Os eventos são identificados a
partir do risco de falha em cada componente, lógico ou físico, da estrutura. No
método qualitativo proposto, não são consideradas as probabilidades de falhas
individuais de cada componente, esta informação pode ser incluída, a qualquer
tempo, em complementos da avaliação ou na quantificação dos resultados. A Figura
24 apresenta os eventos considerados neste estudo de caso.
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Figura 24 – Identificação dos eventos de falha considerados.
Fonte: Elaborado pelo autor.
A ferramenta utilizada para composição da árvore, o software OpenFTA (2012),
permite a validação da estrutura da árvore de falhas e eventos, conforme Figura 25.
A validação é relacionada à composição lógica (sintaxe) das dependências e a
associação de eventos básicos (primários) de falha à cada componente.

Figura 25 – Validação automática da sintaxe da árvore de falhas.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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A última atividade da etapa de identificação das dependências é a aplicação do
algoritmo Fussell-Vesely (1972) para identificação dos conjuntos mínimos, ou cortes
mínimos, de componentes e eventos que podem ocasionar falhas totais na estrutura.
A quantidade e tamanho destes conjuntos são considerados na análise de
complexidade e do grau de dependência entre os componentes, na etapa de
ponderação dos riscos.

5.4.1.5 Etapa de ponderação dos riscos identificados
A etapa 5 do método proposto qualifica os riscos identificados, considerando os
derivados da aplicação do catálogo de controle e a confiabilidade e complexidade
indicadas pela análise das dependências entre os componentes da infraestrutura
avaliada. Com base nos catálogos de controle, é considerado risco a ausência ou a
insuficiência do controle no contexto avaliado.
São aplicadas as métricas especificadas em NIST Guide for conducting risk
assessment 800-30 (2009), para definição de probabilidades de ocorrência (NIST
2009, Appendix G, p. G-1), estimativas de impacto (NIST 2009, Appendix H, p. H-1)
e escala do risco (NIST 2009, Appendix I, p. I-1)
Os resultados desta avaliação foram incorporados no Apêndice E e resumidos
na Tabela 18, a seguir:
Tabela 18 – Sumário de controles e riscos NIST.
Situação

Quantidade
de
controles

Classificação dos
riscos derivados

Implementado e
Documentado (ID)

23

Implementado sem
documentação (I)

13



Necessário
redesenho (RI)

0



Não
implementado(NI)

3



Não aplicáveis (NA)

10

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quantidade de
riscos
derivados

Muito Alto

3

Alto

3

Moderado

8

Baixo

1

Muito Baixo

1

16
(41% dos
aplicados)
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Para a análise da complexidade da estrutura, dada pela análise das
dependências entre os componentes da infraestrutura, a identificação dos conjuntos
de corte mínimos foi realizada de forma automatizada, com o software OpenFTA, no
estudo de caso. A Figura 26, apresenta o início do processo de cálculo, com a
quantificação de 26 eventos de falha básica catalogados para a estrutura.

Figura 26 – Geração de cortes mínimos (para 26 eventos).
Fonte: Elaborado pelo autor.
Com os resultados dos conjuntos de cortes mínimos e sua qualificação,
ilustrados na Figura 27, é possível observar quais eventos, e por consequência,
quais componentes, tem caráter de maior criticidade
infraestrutura avaliada.

entre os componentes da
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Figura 27 – Resultados da geração de cortes mínimos.
Fonte: Elaborado pelo autor.
A avaliação realizada identifica dez componentes que, em caso de falha unitária,
comprometem a estrutura do serviço. Estes componentes são classificados como
componentes de primeira ordem (ordem 1, componentes para os quais a falha
unitária provoca a indisponibildiade da arquitetura). Também são identificados doze
grupos, de dois componentes cada, para os quais uma falha simultânea também
implica em indisponibilidade do serviço, estes componentes são chamados de
componentes de segunda ordem (ordem 2, componentes para os quais a falha
conjunta e simultânea, ocasiona a falha da arquitetura). A quantidade de ordens e o
tamanho de cada ordem (dado pelo total de componentes que compõem a ordem)
indicam a complexidade da estrutura.
A existência de cortes de primeira ordem pode ser um indicador de baixa
confiabilidade do sistema, pois implica na existência de componentes que, em caso
de falha, propagam a indisponibilidade para toda a estrutura. Entretanto, é
necessário ressaltar que cortes de primeira ordem podem ter componentes com
baixas probabilidades de falhas, aspecto não avaliado pelo método proposto.
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5.4.1.6 Etapa de organização e apresentação de resultados
Nesta etapa, os diagramas gerados pelo método são utilizados para marcação
visual dos riscos identificados, assinalados em vermelho, conforme Figura 28.

Figura 28 – Componentes críticos (cortes de primeira ordem).
Fonte: Elaborado pelo autor.
O método propõe também a sumarização dos riscos identificados, para cada
categoria de risco e a quantidade de riscos em cada categoria.
A Figura 29 ilustra a disposição dos riscos por nível de criticidade, com a
distribuição entre riscos muito altos (representados em vermelho), riscos altos
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(representados em laranja), riscos moderados (em amarelo), riscos baixos e muito
baixos (em verde):

Figura 29 – Matriz de riscos (NIST 800-53:2012).
Fonte: Elaborado pelo autor.

Ainda que o catálogo aplicado apresente 49 controles, por conta dos aspectos
generalistas da referência, dez destes controles foram classificados como ―não
aplicáveis‖.

Entre os 39 controles avaliados, 14 controles (36%) receberam

classificação de riscos entre os níveis moderado e muito alto.

5.4.2. Avaliação de riscos com base na referência ISO/IEC 27002
A ISO/IEC 27002 (2005b) apresenta uma organização de práticas e controles de
segurança da informação. A norma está organizada em 11 capítulos, 39 objetivos
de controle e 133 controles de segurança. Para cada objetivo de controle, são
apresentados os seguintes itens:
a) Controles – com a definição dos controles a serem implementados para
atender o objetivo;
b) Diretrizes – com a apresentação de informações mais detalhadas para apoio
e direcionamento da implementação do controle; e
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c) Informações adicionais – que podem ser consideradas na implementação do
controle.
A avaliação de riscos de indisponibilidade com base na referencia ISO/IEC
27002 (2005b), aplicada neste estudo de caso, considerou

atividades de i)

identificação dos controles relacionados à disponibilidade da informação e, a partir
destes controles, ii) a identificação de aplicabilidade dos controles, frente ao escopo
de avaliação. Neste contexto, 28 controles foram selecionados como relacionados à
disponibilidade, considerando o relacionamento, ainda que indireto, com o pilar de
disponibilidade e, dentre estes, 25 assinalados como aplicáveis ao escopo da
avaliação.
Para cada um dos controles selecionados, foi especificada a relevância, frente
ao contexto e reavaliada a aplicabilidade, considerando o escopo de avaliação. Os
controles classificados foram avaliados frente às informações disponíveis no estudo
de caso e os resultados registrados no Apêndice F, com os indicativos de ―situação‖
e ―descritivo de contexto‖. Embora a ISO e IEC possuam referência específica para
avaliação de riscos, como descrito em ISO/IEC 27000 (2012), neste estudo de caso
foram aplicadas as escalas de probabilidade e de impacto da referência de análise
de risco NIST 800-30 (2009), com intuito de aproximar os aspectos comparativos
entre os métodos de avaliação.
O resultado obtido com a avaliação é resumido na Tabela 19, a seguir:
Tabela 19 – Sumário de controles e riscos ISO/IEC.
Situação

Quantidade
de
controles

Classificação dos
riscos derivados

Implementado e
Documentado (ID)

14

Implementado sem
documentação (I)

6



Necessário
redesenho (RI)

2



Não
implementado(NI)

3



Não aplicáveis (NA)

3

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quantidade de
riscos
derivados

Muito Alto

2

Alto

0

Moderado

5

Baixo

2

Muito Baixo

2

11
(44% dos
aplicados)
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A Figura 30 ilustra a disposição dos riscos por nível de criticidade, com a
distribuição entre riscos muito altos (representados em vermelho), riscos altos
(representados em laranja), riscos moderados (em amarelo), riscos baixos e muito
baixos (em verde):

Figura 30 – Matriz de riscos (ISO/IEC 27002:2005).
Fonte: Elaborado pelo autor.
O resultado apresentado qualifica a estrutura como crítica, tendo em vista que a
maior parte dos impactos apresentados está posicionada entre moderado e muito
alto, com reflexo direto na qualificação dos níveis de risco. Entretanto, considerando
a quantidade de controles avaliados, não é possível definir a avaliação como ampla
e suficiente em relação aos riscos de indisponibilidade da estrutura.
A avaliação explicitou a generalidade da referência, tendo em vista que o
documento (2005b) 27002, ainda que seja uma referência prática, possui grupos de
controles genéricos, característica que dificulta a adequação ao contexto avaliado
(por exemplo: políticas de responsabilidade, gerenciamento de serviços, aceitação
de sistemas, procedimentos para tratamento de informação).

Outros grupos de

controles não fazem referência ao escopo (por exemplo, controles relacionados a
comércio eletrônico, políticas de mesa limpa, limites de tempo de sessão,
computação móvel).
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6

ANÁLISE DOS RESULTADOS
O trabalho especificou um método para avaliação de risco de indisponibilidade

em infraestrutura de tecnologia, baseado na relação de dependência entre seus
componentes avaliados, minimizando a necessidade de informações detalhadas
sobre o ambiente analisado e com o apoio de catálogo pré-computado de riscos.
A forma abrangente, com a qual a referência ISO/IEC 27002 (2005b) aborda o
pilar de disponibilidade da informação e serviços, é similar ao direcionamento de
outras referências internacionais, por exemplo BS 25999-1(2006), BS 25999-2
(2007), TOGAF (2009), Cobit (2009). A referência NIST 800-53 (2012), utilizada
como base do catálogo de controles do método proposto, mantém o mesmo padrão
generalista, contudo, a maior granularidade dos seus controles, facilitou a
composição do catálogo e o direcionamento ao tema disponibilidade.
O estudo de caso, com a aplicação do método proposto em comparação a um
método tradicional, considerou a obtenção das informações publicadas pelo BACEN
e demonstrou que os resultados obtidos, ainda que sob contexto restrito, corroboram
que a pré-computação de informações oferece agilidade e praticidade. E ainda, que
a incorporação de algoritmos, tal qual o Fussell-Vesely, bem como a inserção de
fluxo de atividades com entradas e saídas definidas, propiciam a menor
dependência do avaliador, embora o método proposto ainda mantenha a
subjetividade intrínseca dos métodos qualitativos.
Os resultados observados durante a composição do método proposto e a sua
aplicação, em estudo de caso, permitem elencar algumas vantagens, entre elas:
a) Menor esforço de preparação da avaliação, considerando a pré-existência de
um catálogo de controles, listas de solicitações e questionários de apoio ao
levantamento de informações;
b) Flexibilidade, direcionada por tabela de informações alternativas às
informações primárias requeridas;
c) Menor dependência do avaliador e ampla repetibilidade, dada a especificação
do roteiro e a definição de entradas e saídas de cada etapa, bem como a
utilização do algoritmo Fussell-Vesely para avaliação da árvore de falhas;
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d) Qualidade dos controles avaliados, considerando a especificidade do catálogo
de controles de disponibilidade, composto a partir de duas referências
complementares de segurança da informação.
Os resultados observados também permitiram identificar algumas das limitações
do método, frente às avaliações baseadas em referências tradicionais e às
limitações do próprio método, entre elas:
a) A utilização de modelo hierárquico de dependência entre os componentes
dificulta a aplicação do método em ambientes distribuídos ou virtualizados
com grande compartilhamento de recursos entre eles;
b) A atividade de montagem das árvores de falhas em arquiteturas com muitos
componentes e interdependências pode requerer elevado esforço do
avaliador para composição e aferição da exatidão do diagrama composto.
Incorreções na montagem da árvore refletem diretamente em alteração dos
resultados da análise.
c) Ainda que o método seja direcionado por atividades estabelecidas, catálogos
preexistentes e aplicações de algoritmos claros, o método tem caráter
qualitativo e, por conta disto, mantém aspectos subjetivos em suas etapas de
análise e ponderação de riscos.
Por fim, pelo estudo de caso, o método proposto mostrou-se apropriado, com
resultados comparáveis aos da avaliação tradicional e com diferenciação positiva,
quanto à agilidade e especificidade, como observado na análise dos seguintes
aspectos:
a) Dependência de informações complementares – O estudo de caso
apresentou um contexto com poucas informações adicionais, esta limitação
foi mais significativa na atividade de inventário de riscos e, neste sentido,
tanto a aplicação do método proposto quanto a utilização da referência
ISO/IEC 27002 (2005b) foram dificultadas. Contudo, no método proposto, a
atividade de inventário de riscos compreende o desenvolvimento da árvore de
falhas, composta, em nível satisfatório, com as informações disponíveis, que
permitiu o complemento das análise desta etapa da avaliação.
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a) Dependência do avaliador – Embora a referência ISO/IEC 27002 (2005b) seja
um código de prática, não apresenta em si, métodos para sua aplicação ou
implementação, mantendo seu caráter abstrato e direcionador, neste sentido,
o método proposto diferencia-se em apresentar o fluxo de trabalho e maior
clareza das informações sobre a sequência de atividades da avaliação; e
b) Esforço de aplicação do método – Para este critério, indicado pelo tempo
entre a preparação do programa de trabalho e a apresentação dos resultados,
a pré-existência do catálogo de controles, bem como os direcionamentos de
tarefas do método proposto, favoreceram as atividades de análise, quando
comparado com a aplicação da referência ISO/IEC, tendo em vista que para a
aplicação da referência foram necessários, além das atividades de separação
dos controles, o estabelecimento do programa de trabalho para aplicação,
com critérios, fluxo e identificação de limitações. Este critério também deve
ser observado em função dos resultados obtidos em cada método, visto que a
aplicação da referência ISO/IEC 27002 (2005b) utilizou menos tempo entre
início e fim do processo, em razão da quantidade de controles habilitados
para avaliação.
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7

CONCLUSÃO
Considerando a composição de um método prático de avaliações de risco de

indisponibilidade, acompanhado pela identificação de suas vantagens e limitações, o
objetivo do trabalho foi alcançado.
É necessário ressaltar que os métodos qualitativos apresentam, segundo
Zambon, Etalle, Wieringa e Hartel (2010), a imprecisão intrínseca e, neste sentido,
sobre os resultados destes deve haver avaliação que direcione a suficiência ou a
necessidade de complementação das análises sobre o escopo avaliado.
E, ainda que o estudo de caso apresentado não forneça base para
generalizações científicas e que seus resultados reflitam apenas os resultados
derivados do contexto apresentado, o método mostrou-se adequado, com resultados
comparáveis ao da avaliação tradicional e entende-se ainda que o método apresente
distinções relacionadas a agilidade e a especificidade.

7.1.

Contribuições
O trabalho definiu um método simplificado, baseado no modelo de dependência

de tempo de Zambon, Bolzoni, Etalle e Salvato (2007), com a definição do catálogo
de controles específicos de disponibilidade, a partir da referência NIST 800-53
(2012) e ainda com a incorporação do algoritmo Fussell-Vesely (1972) para
avaliação da complexidade da infraestrutura. Neste contexto, a contribuição do
trabalho está na complementação das referências de avaliação de riscos e controles
existentes, com relação à especificação das atividades para a aplicação prática de
avaliações de risco de indisponibilidade em infraestruturas de tecnologia de suporte
a operações de negócio.
Este trabalho procurou adaptar uma referência generalista de segurança da
informação, no sentido de desenvolver um método especializado com foco na
diminuição da dependência de informações na entrada do método, simplificando o
método original com o objetivo de fornecer maior flexibilidade e replicabilidade do
processo de avaliação, favorecendo maior independência do avaliador.
A estrutura do método proposto permite ainda que avaliações quantitativas
possam utilizar a estrutura das árvores de falhas, desenvolvida na

etapa de
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identificação das dependências, para o aprimoramento do modelo e obtenção de
resultados mais específicos.
Embora a abordagem seja de avaliação de riscos, o método se mostrou uma
alternativa de apoio aos processos de diagnósticos de problemas em ambientes nos
quais os requisitos de disponibilidade e de operação contínua sejam de relevância
significativa ou preponderante.

7.2

Trabalhos futuros
O desenvolvimento do trabalho, em suas diferentes etapas e em razão de

limitações de escopo ou mesmo da identificação de novas oportunidades,
apresentou aspectos que podem indicar a necessidade de ampliação das pesquisas
e novos direcionamentos do método. Entre as possibilidades de expansão do tema,
está a adaptação do método para uma abordagem abrangente à infraestruturas não
convencionais, por exemplo, em avaliações de ambientes virtualizados ou sistemas
em ambientes distribuídos, bem como a utilização de medidas quantitativas de
probabilidade na confecção das árvores de falhas. Outra iniciativa para um trabalho
futuro tem como base a inclusão de outras classes de risco no método de avaliação,
por exemplo, com a consideração de riscos externos, ou ainda a consideração de
riscos das classes 1, 3 e 4 de Cebula e Young (2010, p. 3).
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Apêndice A: Mapeamento de controles de disponibilidade NIST Série 800-53 e
ISO/IEC 27002:2005
A seleção dos controles relacionados à disponibilidade, considerou o escopo da
classe 2 de Cebula e Young (2010, p. 3) e a relação direta do controle com o
assunto.
Tabela 20 – Mapeamento de controles de disponibilidade.
2.Falhas em
Sistemas e
tecnologia
(classificação de
Cebula e Young,
2010, p. 3).
2.1 Hardware

CONTROLES
NIST SERIE 800-53, versão 4
(Security and Privacy Controls for Federal
Information Systems and Organizations)

CONTROLES de
ISO/IEC 27002
(Information technology — Security techniques —
Code of practice for information security
management)

SA-14 – Componentes críticos - A organização identifica
componentes críticos do sistema de informação.
SC-1 – Proteção de sistemas e comunicações - A organização
desenvolve, divulga, revisa e atualiza periodicamente: a. Uma
política de proteção de comunicações e sistemas e b.
Procedimentos que facilitem a implementação desta política.
SC-5 – Proteção DoS - O sistema de informação protege ou limita
os efeitos dos seguintes de ataques de negação de serviço.
SC-6 – Disponibilidade de recursos - O sistema de informação
protege a disponibilidade de recursos, com alocação por prioridade,
controle de quotas ou outras definições de segurança
SC-22 – Arquitetura DNS - Os sistemas de informação que
fornecem resolução de nome/endereço possuem tolerância a
falhas e separação entre serviços internos e externos.
SC-25 – Nó
A organização utiliza componentes de
processamento que possuem funcionalidades mínimas e poucas
informações armazenadas.
SC-29 – Heterogeneidade - A organização emprega um conjunto
diversificado de tecnologias de informação na implementação da
informação sistema (entre componentes redundantes).
SC-32 – Particionamento – A organização distribui o sistema de
informações em domínios físicos (ou ambientes) distintos.
SC-37 – Ambiente Distribuído A organização distribui
processamento e armazenamento em vários locais físicos.
SC-39 - A organização emprega recursos suficientes para a
entrega física ou transmissão eletrônica de informações.
SI-4 – A organização monitora o sistema de informações para
detectar ataques e indicadores de possíveis, identifica o uso não
autorizado do sistema de informação e aumenta o nível da
atividade de monitoramento do sistema sempre que houver uma
indicação de maior risco para as operações, ativos, indivíduos ou
organizações.

2.1.1 Capacidade

AU-4 - A organização capacidade de armazenamento de logs de
auditoria.

10.3.1 - Convém que a utilização dos recursos seja monitorada e
ajustada, e as projeções feitas para necessidades de
capacidade futura, para garantir o desempenho requerido do
sistema.

2.1.2 Desempenho

CA-7 – A organização desenvolve uma estratégia de
monitoramento contínuo com o estabelecimento de métricas e
avaliações periódicas.

10.6.2 - Convém que as características de segurança, níveis de
serviço e requisitos de gerenciamento dos serviços de rede
sejam identificados e incluídos em qualquer acordo de serviços
de rede, tanto para serviços de rede providos internamente ou
terceirizados.

PM-6 – A organização desenvolve monitores e relatórios para
acompanhamento de desempenho.

10.10.2 - Convém que sejam estabelecidos procedimentos para
o monitoramento do uso dos recursos de processamento da
informação e os resultados das atividades de monitoramento
sejam analisados criticamente, de forma regular.

2.1.3 Manutenção

CP-11 – A organização determina tempo médio entre falhas
(MTTF) para componentes do sistema em ambientes de operação,
possui alternativas para substituição planejada, considerando o
MTTF.

7.1.1 - Convém que todos os ativos sejam claramente
identificados e um inventário de todos os ativos importantes seja
estruturado e mantido.

IR-5 – Monitoração de incidentes - A organização documenta e

9.2.2 - convém que os equipamentos sejam protegidos contra
falta de energia elétrica e outras interrupções causadas por
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2.Falhas em
Sistemas e
tecnologia
(classificação de
Cebula e Young,
2010, p. 3).

CONTROLES
NIST SERIE 800-53, versão 4
(Security and Privacy Controls for Federal
Information Systems and Organizations)

CONTROLES de
ISO/IEC 27002
(Information technology — Security techniques —
Code of practice for information security
management)

registra todos incidentes de segurança no ambiente.

falhas das utilidades.

MA-1 – A organização desenvolve, divulga e atualiza uma política
de manutenção do sistema.

9.2.3 - Convém que o cabeamento de energia e de
telecomunicações que transporta dados ou dá suporte aos
serviços de informações seja protegido contra interceptação ou
danos.

MA-6 – A organização conta com apoio de manutenção e / ou
peças de reposição para os componentes críticos do sistema.
PM-5 – A organização desenvolve e mantém um inventário de seus
sistemas de informação.

9.2.4 - Convém que os equipamentos tenham uma manutenção
correta para assegurar sua disponibilidade e integridade
permanentes.
10.1.1 – Convém que os procedimentos de operação sejam
documentados, atualizados e disponíveis a todos os usuários
que deles necessitem.
10.6.1 - Convém que as redes sejam adequadamente
gerenciadas e controladas, de forma a protegê-las contra
ameaças e manter a segurança de sistema e aplicações que
utilizam estas redes, incluindo a informação em trânsito.
10.10.5 - Convém que as falhas ocorridas sejam registradas e
analisadas, e que sejam adotadas ações apropriadas.
10.10.6 – Convém que os relógios dos sistemas de
processamento de informações relevantes sejam sincronizados
com uma fonte precisa, acordada.

2.1.4
Obsolescência

CM-8 – A organização documenta e mantém um inventário de
componentes, granular e atualizado.

2.2 Software

SC-2 – O sistema de informação separa funcionalidades de usuário
considerando perfil e responsabilidade.
.
SC-3 – O sistema de informação isola as funções de segurança de
funções comuns.

12.6.1 – Convém que seja obtida informação em tempo hábil
sobre vulnerabilidades técnicas dos sistemas de informação em
uso, avaliada a exposição da organização a vulnerabilidades
conhecidas e tomadas as medidas apropriadas para lidar com os
riscos associados.

SC-5 - O sistema de informação protege ou limita os efeitos de
ataques DoS.
6.1.4 – Convém que seja definido e implementado um processo
de gestão de autorização para novos recursos, com hardware e
software verificados para garantir que sejam compatíveis com
outros componentes do sistema.

2.2.1
Compatibilidade

2.2.2 Configuração

CM-1 - A organização desenvolve, divulga e mantém política de
gestão de configuração.

11.4.5 – Grupos de serviços, informações e usuários devem ser
segregados na rede.

CM2 – A organização desenvolve documentos e mantém sob
controle de configuração, a configuração básica atual do sistema
de informação.

11.4.7 – Convém que seja implementado controle de roteamento
na rede.

CM-6 - A organização estabelece padrões de configurações para
produtos de tecnologia da informação que refletem o modo mais
restritivo e consistente com os requisitos operacionais.

2.2.3 Mudanças

12.4.1 - Convém que procedimentos para controlar a instalação
de software em sistemas operacionais sejam implementados.

CM-3 – A organização determina os tipos de mudanças no sistema
de informação que são controladas.

10.1.2 - Convém que modificações nos recursos de
processamento da informação e sistemas sejam controladas.

CM-4 - A organização analisa as mudanças no sistema de
informação para determinar o potencial impacto em segurança da
informação.

12.5.1 - Convém que a implementação de mudanças seja
controlada utilizando procedimentos formais de controle de
mudanças.
12.5.2 - Convém que aplicações críticas de negócios sejam
analisadas criticamente e testadas quando sistemas
operacionais são mudados, para garantir que não haverá
nenhum adverso na operação da organização ou na segurança.

2.2.4 Segurança

AC-2 - A organização gerencia as contas do acesso aos sistemas
de informação.
AC-3 - O sistema de informação requer autorizações aprovadas
para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema, de
acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.
AC-5 - A organização aplica controles para segregação de funções.
AC-17 - A organização possui controles para acesso remoto ao
ambiente e recursos.
AT-1 - A organização desenvolve, divulga e atualiza de política de
segurança.

8.2.2 - Convém que todos os funcionários da organização e,
onde pertinente, fornecedores e terceiros recebam treinamento
apropriados em conscientização, e atualizações regulares nas
políticas e procedimentos organizacionais, relevantes para as
suas funções.
9.2.1 - Convém que os equipamentos sejam colocados no local
ou protegidos para reduzir os riscos de ameaças e perigos do
meio ambiente, bem como as oportunidades de acesso não
autorizado.
10.1.3 - Convém que funções e áreas de responsabilidade sejam
segregadas para reduzir as oportunidades de modificação ou
uso indevido não autorizado ou não intencional dos ativos da
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2.Falhas em
Sistemas e
tecnologia
(classificação de
Cebula e Young,
2010, p. 3).

CONTROLES
NIST SERIE 800-53, versão 4
(Security and Privacy Controls for Federal
Information Systems and Organizations)

CONTROLES de
ISO/IEC 27002
(Information technology — Security techniques —
Code of practice for information security
management)
organização.

CA-7 – A organização desenvolve uma
monitoramento contínuo de seus recursos.

estratégia

de

CP-2 - A organização desenvolve, divulga e atualiza planos e
estratégias de contingência.
SI-3 – A organização emprega mecanismos de proteção contra
códigos maliciosos.
SI-4 – A organização monitora o sistema de informações para
detectar ataques e indicadores de possíveis, identifica o uso não
autorizado do sistema de informação e aumenta o nível da
atividade de monitoramento do sistema sempre que houver uma
indicação de maior risco para as operações, ativos, indivíduos ou
organizações.

2.2.5 Metodologia

SA-10 – A organização exige que os desenvolvedores de sistemas
de informação realizem o gerenciamento de configuração durante o
desenvolvimento do sistema de informação.

10.7.4 - Convém que a documentação dos sistemas seja
protegida contra acessos não autorizados.

SA-11 – A organização exige que os desenvolvedores de sistemas
de informação implementem um plano de segurança de teste e
avaliação.
SA-15 – A organização requer que os desenvolvedores de
sistemas de informação utilizem processo de desenvolvimento
documentado aborde explicitamente os requisitos de segurança.
SA-17 – A organização exige que os desenvolvedores de sistemas
de informação produzam em seus projetos a especificação e
arquitetura de segurança.

2.2.6 Teste

CA-2 - A organização desenvolve um plano de avaliação de
segurança.

10.3.2 - Convém que sejam estabelecidos critérios de aceitação
para novos sistemas, atualizações e novas versões, e que sejam
efetuados testes apropriados do(s) sistema(s) durante seu
desenvolvimento e antes da sua aceitação.

2.3 Sistemas

SC-41 – O sistema de informação mantém um domínio de
execução separado para cada processo em execução.

11.6.2 - Convém que sistemas sensíveis tenham um ambiente
computacional dedicado (isolado).

PM-5 – A organização desenvolve e mantém um inventário de seus
sistemas de informação.

10.1.4 – Convém que recursos de desenvolvimento, teste e
produção sejam separados para reduzir o risco de acessos ou
modificações não autorizadas aos sistemas.

2.3.1 Desenho

SA-3 – A organização gerencia o sistema de informação usando
um sistema documentado com o ciclo de vida de desenvolvimento
metodologia que incorpore considerações de segurança da
informação.

12.1.1 - Convém que sejam especificados os requisitos para
controles de segurança nas especificações de requisitos de
negócios, para novos sistemas de informação ou melhorias em
sistemas existentes.

2.3.2 Especificação

SA-5 – A organização mantém documentação detalhada das
funcionalidades do sistema de informação.

12.1.1 - Convém que sejam especificados os requisitos para
controles de segurança nas especificações de requisitos de
negócios, para novos sistemas de informação ou melhorias em
sistemas existentes.

2.3.3 Integração

CM-9 - A organização desenvolve, documenta e implementa um
plano de gerenciamento de configuração para o sistema de
informação.

12.2.1 - Convém que os dados de entrada de aplicações sejam
validados para garantir que são corretos e apropriados.

CA-3 – A organização controla conexões a partir do sistema de
informação, definido limites de autorização para outros sistemas de
informação através da utilização de acordos de interconexão de
segurança, com documentos para cada conexão, as características
de interface, requisitos de segurança, bem como a natureza da
informação comunicada e monitora as conexões do sistema de
informação.

2.3.4 Complexidade

CP-8 – A organização estabelece serviços de telecomunicações
alternativos, incluindo os acordos necessários para permitir a
retomada das operações do sistema de informação.

Fonte: Elaborado pelo autor.

10.6.1 - Convém que as redes sejam adequadamente
gerenciadas e controladas, de forma a protegê-las contra
ameaças e manter a segurança de sistema e aplicações que
utilizam estas redes, incluindo a informação em trânsito.
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Apêndice B: Questionário de obtenção de informações (pré-requisito)
O questionário da Tabela 21 deve ser aplicado como apoio à atividade de
obtenção das informações requisito do método. A obtenção das informações é
subsídio para execução das etapas posteriores do método e, assim, deve preceder
o início das atividades de análise.
Tabela 21 –Solicitação de informações.
#

Solicitação

Data da
Solicitação

Responsável

Situação

2

3

4

5

1

1

Inventário de ativos de TI, listas de hardware (servidores, discos,
capacidades, configurações, modelos, especificações).

2

Inventário de sistemas, com descritivo de funcionalidades,
interfaces e dependências de software (bancos de dados, sistema
operacional, arquivos de entrada, arquivos gerados, agendamento
de tarefas, diagramas de fluxo de informações, encadeamento de
atividades,etc.).

3

Inventário de interfaces físicas e lógicas (ligações entre
equipamentos, protocolos de comunicação, cabeamento, rotas,
placas de controle, diagramas de rede, etc.).

4

Dicionário de dados dos sistemas escopo.

5

Lista de incidentes e problemas, com caracterização dos fatos,
numero de ocorrências, análises e diagnósticos aplicados,
resoluções e atividades de contorno, tratativas e acionamento de
fornecedores, cumprimento de acordos de níveis de serviço,
eventos relacionados, identificação de sazonalidades, tempos de
indisponibilidades, sintomas prévios, decorrências dos eventos.

6

Acordos de nível de serviço estabelecidos com fornecedores,
contratos, descritivo de garantias, descritivo de métodos de
aferição.

7

Política de segurança da informação.

8

Manuais técnicos e operacionais dos sistemas e hardware.

9

Procedimentos de acesso ao datacenter (controle de acesso).

10

Diagramas de estrutura elétrica (fornecimento continuo e
alternativas de continuidade).

11

Diagramas de rede.

12

Procedimentos e padrões de gestão de mudanças.

13

Planos de continuidade/contingência.

14

BIA – Business Impact Analysis.

15

Laudos de manutenções (elétrica, unidades de armazenamento,
equipamentos específicos, etc.).
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#

Solicitação

16

Planos de recuperação de desastre.

17

Resultados de últimos testes de continuidade e disponibilidade.

18

Relatórios de desempenho do ambiente (por componente, por
conjunto de componentes, rede, comunicações, processamento).

19

Procedimentos e padrões de desenvolvimento de sistemas.

Data da
Solicitação

Responsável

Situação

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 22 – Atributos utilizados na lista de solicitações.
Coluna

Cabeçalho

Relevância

1

Identificador (#)

2

Solicitação

Especificação da informação necessária, detalhamento do tipo quantidade, período e outros
atributos da solicitação.

3

Data da
Solicitação

Data controle da solicitação.

4

Responsável

5

Situação

Identificador da solicitação (único e crescente).

Identificação do responsável pelo provimento da informação solicitada.
Controle de recebimento da solicitação (Pendente, Recebida, Cancelada, Inexistente).

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Apêndice C: Modelo de matriz de riscos

2

3

4

Controle

Situação

1

Relevância

Tabela 23 – Modelo de Matriz de riscos.
5

6

7

8

Descritivo de contexto

Probabilidade de
ocorrência

Impacto
estimado

Nível do risco

#

(catalogados e
específicos)

(Risco)

1

2

...

Fonte: Elaborado pelo autor.
Tabela 24 – Conceituação dos atributos utilizados.
Coluna

Cabeçalho

Relevância

1

Identificador (#)

2

Controle

3

Relevância

4

Situação

5

Descritivo de
contexto

6

Probabilidade de
ocorrência

Estimativa (NIST) da probabilidade (Tabela 10, Ponderação de Riscos).

7

Impacto estimado

Estimativa (NIST) do impacto associado à ocorrência (Tabela 11, Ponderação de Riscos).

8

Nível do risco

Identificador do risco (único e crescente).
Controle (catalogados e específicos) esperado para compensação de riscos.
Qualificação (alta, moderado, baixa) para a relevância do risco no contexto do ambiente
avaliado.
ID – Controle implementado e documentado, I – Controle implementado mas sem
documentação, RI – Controle existente mas com redesenho necessário, NI – Controle não
implementado e NA – Controle não aplicável.
Descritivo do contexto do risco (frente à ausência ou incompletude do controle), considerando
sua especificação na estrutura avaliada.

Relação de probabilidade e impacto ( NIST) (Tabela 12, Ponderação de Riscos).

Fonte: Elaborado pelo autor.

99

Apêndice D: Análise de árvore de falhas por software
A lista de software a seguir considera alguns software identificados para
diagramação e análise automatizada de árvore de falhas e definição de conjuntos de
cortes mínimos de estruturas. As aplicações listadas na Tabela 25 possuem, no
mínimo, as funções de análise sintática da árvore de falhas e a análise qualitativa
por estrutura de cortes mínimos.
Tabela 25 –Software para análise de árvore de falhas.
Software

Endereço Internet (URL)

PTC Windchill FTA

http://www.ptc.com/product/relex/fault-tree

Fault Tree Analysis (FTA) Software

http://www.aldservice.com/en/reliability-products/fta.html

FaultTree+

http://www.isograph-software.com/

Fault Tree Analysis Software Tool

http://www.fault-tree-analysis-software.com/

CARA-FaultTree

http://www.sydvest.com/

EventTree

http://www.itemsoft.com/

FaultrEASE

http://www.adlittle.com/

Formal-FTA

http://www.fsc.co.uk/

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Apêndice E: Matriz de riscos - Estudo de caso NIST
A tabela a seguir apresenta os riscos identificados na avaliação, considerando a
base dos controles catalogados e relacionados à disponibilidade das informações,
em NIST 800-53 (2012). Os controles deste catálogo foram pré-selecionados frente
ao escopo da classe 2, definida por Cebula e Young (2010, p. 3).

#

(catalogados
e específicos)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SA-14 – Componentes
críticos - A organização
identifica componentes
críticos do sistema de
informação.

Situação

Controle

Relevância

Tabela 26 – Matriz de riscos – NIST 800-53.

Moderada

ID

Os ativos são corretamente
identificados.

-

-

-

-

-

-

Descritivo de contexto
(Risco)

Probabilidade de
ocorrência

Impacto
estimado

Nível do risco

SC-1 – Proteção de sistemas
e comunicações - A
organização desenvolve,
divulga, revisa e atualiza
periodicamente: a. Uma
política de proteção de
comunicações e sistemas e b.
Procedimentos que facilitem a
implementação desta política.

Baixa

ID

O BACEN disponibilizou
manuais técnicos e de
segurança que abordam a
questão e direcionam controles
para sua aplicação.

SC-5 – Proteção DoS - O
sistema de informação
protege ou limita os efeitos de
ataques de negação de
serviço.

Moderada

NI

Não há especificação de
controle para este fim. Embora a
estrutura considere a utilização
de equipamentos Firewall e IDS.

Baixa

Alto

Moderado

SC-6 – Disponibilidade de
recursos - O sistema de
informação protege a
disponibilidade de recursos,
com alocação por prioridade,
controle de quotas ou outras
definições de segurança.

Baixa

NA

-

-

-

-

SC-22 – Arquitetura DNS - Os
sistemas de informação que
fornecem resolução de
nome/endereço possuem
tolerância a falhas e
separação entre serviços
internos e externos.

Alta

ID

Controle implementado, risco
mitigado.

-

-

-

ID

O BACEN especifica na
arquitetura proposta a
necessidade de especialização
dos componentes, bem como
seu uso dedicado. O Risco
persiste com relação à
problemas generalizados em
equipamentos e versões iguais.

-

-

-

I

Componentes redundantes são
homogêneos, entretanto
compõem alternativas de
continuidade, por rotas, fontes
elétricas, alocação física
distintas.

Muito Baixa

Moderado

Muito baixo

ID

O BACEN indica o
particionamento lógico
necessário para a construção da
estrutura.

-

-

-

ID

O BACEN direciona a alocação
física dos componentes da
estrutura de forma segregada
Não avaliado com relação à
estruturas físicas distintas em
sites distintos (ESCOPO)

-

-

-

ID

A regulamentação implica na
utilização apropriada dos
recursos de forma que a
estrutura física seja suficiente
para manutenção do

-

-

-

SC-25 – Nó - A organização
utiliza componentes de
processamento que possuem
funcionalidades mínimas e
poucas informações
armazenadas.
SC-29 – Heterogeneidade - A
organização emprega um
conjunto diversificado de
tecnologias de informação na
implementação da informação
sistema (entre componentes
redundantes).
SC-32 – Particionamento – A
organização distribui o
sistema de informações em
domínios físicos (ou
ambientes) distintos.
SC-37 – Ambiente Distribuído
- A organização distribui
processamento e
armazenamento em vários
locais físicos.
SC-39 - A organização
emprega recursos suficientes
para a entrega física ou
transmissão eletrônica de
informações.

Baixa

Moderada

Baixa

Baixa

Baixa

(catalogados
e específicos)

Situação

Controle
#

Relevância
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Descritivo de contexto
(Risco)

Probabilidade de
ocorrência

Impacto
estimado

Nível do risco

-

-

-

processamento necessário.
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

SI-4 – A organização monitora
o sistema de informações
para detectar ataques e
indicadores de possíveis,
identifica o uso não
autorizado do sistema de
informação e aumenta o nível
da atividade de
monitoramento do sistema
sempre que houver uma
indicação de maior risco para
as operações, ativos,
indivíduos ou organizações.
AU-4 - A organização
capacidade de
armazenamento de logs de
auditoria.
CA-7 – A organização
desenvolve uma estratégia de
monitoramento contínuo com
o estabelecimento de
métricas e avaliações
periódicas.
PM-6 – A organização
desenvolve monitores e
relatórios para
acompanhamento de
desempenho.
CP-11 – A organização
determina tempo médio entre
falhas (MTTF) para
componentes do sistema em
ambientes de operação,
possui alternativas para
substituição planejada,
considerando o MTTF.
IR-5 – Monitoração de
incidentes - A organização
documenta e registra todos
incidentes de segurança no
ambiente.
MA-1 – A organização
desenvolve, divulga e atualiza
uma política de manutenção
do sistema.
MA-6 – A organização conta
com apoio de manutenção e /
ou peças de reposição para
os componentes críticos do
sistema.
PM-5 – A organização
desenvolve e mantém um
inventário de seus sistemas
de informação.
CM-8 – A organização
documenta e mantém um
inventário de componentes,
granular e atualizado.
SC-2 – O sistema de
informação separa
funcionalidades de usuário
considerando perfil e
responsabilidade.
SC-3 – O sistema de
informação isola as funções
de segurança de funções
comuns.
CM-1 - A organização
desenvolve, divulga e mantém
política de gestão de
configuração.
CM2 – A organização
desenvolve, documentos, e
mantém sob controle de
configuração, a configuração
básica atual do sistema de
informação.

Alta

Alta

Moderada

Moderada

Moderada

ID

O BACEN indica a utilização de
recursos com esta finalidade na
estrutura. O BACEN indica que a
estrutura possui recursos de IDS
e firewall com a finalidade de
minimizar riscos relacionados à
intrusão.

I

A avaliação permite observa o
indicativo da implementação do
recurso, entretanto não há
formalização ou especificação
do controle de forma clara.

Alto

Muito Baixo

baixo

I

O material analisado e a
estrutura aplicam estes
requisitos, entretanto não há,
nos manuais ou documentos
técnicos a especificação deste
requisito.

Baixa

Alto

Moderado

NI

Não há especificação de rotinas
e periodicidades de testes (de
performance ou segurança).
Ainda que sejam executados sob
demanda dos participantes do
sistema, não há formalização da
necessidade.

Moderada

Moderado

moderado

NI

Não há definições relacionadas
ou informações disponibilizadas,
mesmo para os componentes
padrão.

Alta

Muito alto

Muito alto

Baixa

I

Não há especificação deste
controle.

Alta

Baixo

Moderado

Moderada

I

Operações de manutenção são
descritas de forma geral,
entretanto não há disposição
clara dos termos no projeto.

Alta

Muito alto

Muito alto

ID

São utilizados equipamentos e
versões correntes para os quais
estão disponíveis alternativas de
reposição e suporte.

-

-

-

ID

O BACEN mantém este
inventário.

-

-

-

ID

O BACEN mantém este
inventário.

-

-

-

-

-

-

Alta

Alta

Alta

Moderada

Moderada

Moderada

Moderada

NA

-

ID

Diagrama e instruções
apresentam esta característica.

-

-

-

I

Não há registros e
especificações sobre o assunto.
Apenas configurações de rede
são abordadas com
especificidade.

Alta

Alto

alto

I

Não há registros e
especificações sobre o assunto.
Apenas configurações de rede
são abordadas com
especificidade.

Alta

Alto

alto

(catalogados
e específicos)

25

26

27

28

29

CM-6 - A organização
estabelece padrões de
configurações para produtos
de tecnologia da informação
que refletem o modo mais
restritivo e consistente com os
requisitos operacionais.
CM-3 – A organização
determina os tipos de
mudanças no sistema de
informação que são
controladas.
CM-4 - A organização analisa
as mudanças no sistema de
informação para determinar o
potencial impacto em
segurança da informação.
AC-2 - A organização
gerencia as contas do acesso
aos sistemas de informação.
AC-3 - O sistema de
informação requer
autorizações aprovadas para
acesso lógico às informações
e aos recursos do sistema, de
acordo com as políticas de
controle de acesso aplicáveis.

Moderada

Moderada

Moderada

Baixa

Baixa

30

AC-5 - A organização aplica
controles para segregação de
funções.

Baixa

31

AC-17 - A organização possui
controles para acesso remoto
ao ambiente e recursos.

Baixa

32

33

34

35

36

37

38

Situação

Controle
#

Relevância
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Descritivo de contexto
(Risco)

Probabilidade de
ocorrência

Impacto
estimado

Nível do risco

ID

O BACEN direciona, por sues
manuais técnicos e de
segurança, as configurações
requeridas.

Alta

Alto

Alto

I

Os manuais técnicos abordam
esta necessidade de forma
superficial.

Moderada

Moderado

Moderado

I

Os manuais técnicos abordam
esta necessidade de forma
superficial.

Moderada

Moderado

Moderado

NA

-

-

-

-

NA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ID

A estrutura de tecnologia
contempla a segregação.

NA

AT-1 - A organização
desenvolve, divulga e atualiza
de política de segurança.

Moderada

ID

Neste estrutura consideramos as
diretrizes indicadas pelo BACEN
em seu documento de
segurança.

-

-

-

CP-2 - A organização
desenvolve, divulga e atualiza
planos e estratégias de
contingência.

Baixa

ID

A estrutura considera este
requisito. Neste perfil
especificamente, as alternativas
são locais.

-

-

-

Moderada

NA

-

-

-

-

SA-10 – A organização exige
que os desenvolvedores de
sistemas de informação
realizem o gerenciamento de
configuração durante o
desenvolvimento do sistema
de informação.

Baixa

NA

-

-

-

-

SA-11 – A organização exige
que os desenvolvedores de
sistemas de informação
implementem um plano de
segurança de teste e
avaliação.

Moderada

NA

-

-

-

-

ID

O BACEN indica em seus
manuais técnicos e
documentação disponibilizada a
necessidade de atendimento aos
controles de segurança.

-

-

-

ID

O BACEN disponibiliza as
especificações para o
desenvolvimento.

-

-

-

Baixa

Alto

Moderado

SI-3 – A organização
emprega mecanismos de
proteção contra códigos
maliciosos.

SA-15 – A organização requer
que os desenvolvedores de
sistemas de informação
utilizem processo de
desenvolvimento
documentado que aborde
explicitamente os requisitos
de segurança.
SA-17 – A organização exige
que os desenvolvedores de
sistemas de informação
produzam em seus projetos a
especificação e arquitetura de
segurança.

Baixa

Baixa

39
CA-2 - A organização
desenvolve um plano de
avaliação de segurança.

Moderada

I

Embora estejam disponíveis
direcionadores de segurança da
informação, em documento
específico e que a estrutura
conte com recursos com essa
finalidade, não há formalização
específica dessa necessidade.
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Relevância

Situação

Controle
#

Probabilidade de
ocorrência

Impacto
estimado

Nível do risco

(Risco)

Baixa

NA

-

-

-

-

Alta

ID

O inventário de recursos e
componentes é realizado e
mantido pelo BACEN no projeto
de arquitetura. Com descritivo de
funcionalidades e classificação
dos ativos aplicados.

-

-

-

SA-3 – A organização
gerencia o sistema de
informação usando um
sistema documentado com o
ciclo de vida de
desenvolvimento metodologia
que incorpore considerações
de segurança da informação.

Baixa

NA

-

-

-

-

SA-5 – A organização
mantém documentação
detalhada das funcionalidades
do sistema de informação.

Moderada

ID

O BACEN disponibiliza
documentação e manuais
técnicos com a especificação
das funcionalidades.

-

-

-

Baixa

ID

O BACEN disponibiliza
documentação e manuais
técnicos com a especificação
das configurações da estrutura.

-

-

-

Moderada

ID

São mantidas e documentadas
as interfaces necessárias ao
funcionamento do sistema.

-

-

-

Alta

ID

O BACEN estabelece estrutura
de redundância para o
funcionamento das conexões de
telecomunicações.

-

-

-

I

O BACEN não regulamenta ou
direciona a utilização de
recursos tecnologicamente
atualizados para composição da
estrutura.

-

-

-

Alta

I

Embora classifique como
estrutura crítica, O BACEN não
regulamenta ou direciona a
utilização de recursos
relacionados a este risco nos
documentos e manuais técnicos
ou diagramas da estrutura.

alta

Muito Alto

Muito Alto

Baixa

I

A estrutura não prevê a
utilização de stand in(alternativa
independente).

Baixa

Muito alto

Moderado

(catalogados
e específicos)

40

41

42

43

44

45

46

SC-41 – O sistema de
informação mantém um
domínio de execução
separado para cada processo
em execução.
PM-5 – A organização
desenvolve e mantém um
inventário de seus sistemas
de informação.

CM-9 - A organização
desenvolve, documenta e
implementa um plano de
gerenciamento de
configuração para o sistema
de informação.
CA-3 – A organização
controla conexões a partir do
sistema de informação,
definido limites de autorização
para outros sistemas de
informação através da
utilização de acordos de
interconexão de segurança,
com documentos para cada
conexão, as características de
interface, requisitos de
segurança, bem como a
natureza da informação
comunicada e monitora as
conexões do sistema de
informação.
CP-8 – A organização
estabelece serviços de
telecomunicações
alternativos, incluindo os
acordos necessários para
permitir a retomada das
operações do sistema de
informação.

47
<específico>Obsolescência
dos equipamentos e recursos.

Alta

48
<específico>Fornecimento
elétrico contínuo.

49

<específico>Existe alternativa
de processamento em stand
in.

Situação

Descritivo de contexto

ID – Controle implementado e documentado, I – Controle implementado mas sem
documentação, RI – Controle existente mas com redesenho necessário, NI – Controle não
implementado e NA – Controle não aplicável.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Apêndice F: Matriz de riscos - Estudo de caso ISO/IEC
A tabela a seguir apresenta os riscos identificados na avaliação, considerando a
base dos controles catalogados e relacionados à disponibilidade das informações,
da referência ISO/IEC 27002 (2005b). Os controles deste catálogo foram préselecionados frente ao escopo da classe 2, definida por Cebula e Young (2010, p.
3).
Tabela 27 – Matriz de riscos – ISO/IEC 27002.
Situação

#

Relevância

Controle

6.1.4 – Convém que seja
definido e implementado um
processo de gestão de
autorização para novos
recursos, com hardware e
software verificados para
garantir que sejam
compatíveis com outros
componentes do sistema.

Moderada

ID

O processo é indicado pelo
BACEN.

-

-

-

7.1.1 - Convém que todos os
ativos sejam claramente
identificados e um inventário
de todos os ativos
importantes seja estruturado e
mantido.

Moderada

ID

Os ativos são corretamente
identificados.

-

-

-

-

NA

-

-

-

-

-

-

(catalogados
e específicos)

1

2

3

4

5

6

7

8

8.2.2 - Convém que todos os
funcionários da organização
e, onde pertinente,
fornecedores e terceiros
recebam treinamento
apropriados em
conscientização, e
atualizações regulares nas
políticas e procedimentos
organizacionais, relevantes
para as suas funções.
9.2.1 - Convém que os
equipamentos sejam
colocados no local ou
protegidos para reduzir os
riscos de ameaças e perigos
do meio ambiente, bem como
as oportunidades de acesso
não autorizado.
9.2.2 - convém que os
equipamentos sejam
protegidos contra falta de
energia elétrica e outras
interrupções causadas por
falhas das utilidades.
9.2.3 - Convém que o
cabeamento de energia e de
telecomunicações que
transporta dados ou dá
suporte aos serviços de
informações seja protegido
contra interceptação ou
danos.
9.2.4 -Convém que os
equipamentos tenham uma
manutenção correta para
assegurar sua disponibilidade
e integridade permanentes.
10.1.1 – Convém que os
procedimentos de operação
sejam documentados,
atualizados e disponíveis a
todos os usuários que deles

Alta

Alta

Alta

Alta

Moderada

Descritivo de contexto
(Risco)

-

Probabilidade
de ocorrência

Impacto
estimado

Nível do risco

ID

O BACEN indica o nível de
proteção requerido, bem
como a necessidade de
redundância dos principais
componentes.

NI

Não há referências na
arquitetura do BACEN quanto
à proteção elétrica

Alta

Muito alto

Muito Alto

RI

Não há referências explicitas
com relação à proteção. Há
referências com relação à
necessidade de dualização de
conexões para comunicação.

Moderada

Moderado

Moderado

Alto

Moderado

I

O BACEN recomenda
procedimentos de
manutenção, bem como
arquiteturas dualizadas para
componentes críticos.
Entretanto não há
especificação em seus
manuais técnicos.

Baixa

ID

O BACEN disponibiliza
manuais técnicos dos quais
devem ser derivados os
procedimentos operacionais.
O Manual técnico da RSFN

-

-

-

(catalogados
e específicos)

Situação

Controle
#

Relevância
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necessitem.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Descritivo de contexto
(Risco)

Probabilidade
de ocorrência

Impacto
estimado

Nível do risco

apresenta o indicativo de
configurações da REDE.

10.1.2 - Convém que
modificações nos recursos de
processamento da informação
e sistemas sejam controladas.

Alta

I

Não há documentação.

10.1.3 - Convém que funções
e áreas de responsabilidade
sejam segregadas para
reduzir as oportunidades de
modificação ou uso indevido
não autorizado ou não
intencional dos ativos da
organização.

Moderada

I

As implementações seguem
essa premissa embora não
esteja claramente definida
nas documentações técnicas
do BACEN.

Muito Baixa

ID

O BACEN indica em seu
manual técnico de segurança
e descreve como
recomendação em seu
manual técnico da RSFN esta
necessidade.

-

-

-

ID

O BACEN sugere a
necessidade de gestão da
capacidade e adequação de
performance do sistema. E o
BACEN impõe por meio de
circulares essa necessidade
aos participantes do sistema.

-

-

-

ID

O BACEN disponibiliza
ambiente de testes para
homologação de
funcionalidades ou
implantações de novos
sistemas no SPB.

-

-

-

ID

O BACEN implementa
componentes de controle e
segurança na arquitetura.
Firewall e IDS/IPS são
descritos como componentes
primários da estrutura.

-

-

-

ID

Nas documentações do
BACEN há menção da
necessidade deste controle
para as concessionárias de
telecomunicações.

-

-

-

10.1.4 – Convém que
recursos de desenvolvimento,
teste e produção sejam
separados para reduzir o risco
de acessos ou modificações
não autorizadas aos sistemas.
10.3.1 - Convém que a
utilização dos recursos seja
monitorada e ajustada, e as
projeções feitas para
necessidades de capacidade
futura, para garantir o
desempenho requerido do
sistema.
10.3.2 - Convém que sejam
estabelecidos critérios de
aceitação para novos
sistemas, atualizações e
novas versões, e que sejam
efetuados testes apropriados
do(s) sistema(s) durante seu
desenvolvimento e antes da
sua aceitação.
10.6.1 - Convém que as redes
sejam adequadamente
gerenciadas e controladas, de
forma a protegê-las contra
ameaças e manter a
segurança de sistema e
aplicações que utilizam estas
redes, incluindo a informação
em trânsito.
10.6.2 - Convém que as
características de segurança,
níveis de serviço e requisitos
de gerenciamento dos
serviços de rede sejam
identificados e incluídos em
qualquer acordo de serviços
de rede, tanto para serviços
de rede providos
internamente ou terceirizados.

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Moderada

10.7.4 - Convém que a
documentação dos sistemas
seja protegida contra acessos
não autorizados.

Baixa

NI

As documentações fornecidas
pelo BACEN não fazem
referência à este controle.

Muito Baixa

10.10.2 - Convém que sejam
estabelecidos procedimentos
para o monitoramento do uso
dos recursos de
processamento da informação
e os resultados das atividades
de monitoramento sejam
analisados criticamente, de
forma regular.

Moderada

I

A estrutura inclui estas
funcionalidade, entretanto não
há especificação nas
documentações do BACEN.

I

A estrutura aborda esta
necessidade, entretanto não
há especificação nas
documentações do BACEN.

10.10.5 - Convém que as
falhas ocorridas sejam
registradas e analisadas, e
que sejam adotadas ações
apropriadas.
10.10.6 – Convém que os
relógios dos sistemas de
processamento de
informações relevantes sejam
sincronizados com uma fonte
precisa, acordada.
11.4.5 – Grupos de serviços,
informações e usuários
devem ser segregados na

Baixa

Baixa

Moderada

Moderado

Moderado

Alto

Baixo

Moderado

Muito baixo

Baixa

Baixo

Baixo

Baixa

Muito Baixo

Muito Baixo

ID

Controle existente na
estrutura.

-

-

-

ID

Controle existente na
estrutura.

-

-

-

e específicos)

Situação

Controle
(catalogados

#

Relevância

106

Descritivo de contexto
(Risco)

Probabilidade
de ocorrência

Impacto
estimado

Nível do risco

-

-

-

rede.
21

11.4.7 – Convém que seja
implementado controle de
roteamento na rede.

Alta

ID

Os componentes de rede
relacionados à rota são
dualizados e as
especificações de controle
estão dispostas no manual
técnico da RSFN.

RI

Alguns dos componentes
sensíveis são dispostos, pela
documentação, em ambientes
compartilhados. Não há
referência desta
especificidade. O risco está
relacionado à ocorrência e
propagação de incidentes
entre ambientes.

ID

O manual de segurança
aborda este controle.

22
11.6.2 - Convém que
sistemas sensíveis tenham
um ambiente computacional
dedicado (isolado).

23

24

25

26

27

28

12.1.1 - Convém que sejam
especificados os requisitos
para controles de segurança
nas especificações de
requisitos de negócios, para
novos sistemas de informação
ou melhorias em sistemas
existentes.
12.2.1 - Convém que os
dados de entrada de
aplicações sejam validados
para garantir que são corretos
e apropriados.
12.4.1 - Convém que
procedimentos para controlar
a instalação de software em
sistemas operacionais sejam
implementados.
12.5.1 - Convém que a
implementação de mudanças
seja controlada utilizando
procedimentos formais de
controle de mudanças.

Moderada

Baixa

Baixa

Baixa

Moderada

Muito Alto

Muito alto

-

-

-

NA

-

-

-

-

NA

-

-

-

-

I

Os manuais técnicos abordam
esta necessidade de forma
superficial.

Moderada

-

Baixa

12.5.2 - Convém que
aplicações críticas de
negócios sejam analisadas
criticamente e testadas
quando sistemas operacionais
são mudados, para garantir
que não haverá nenhum
adverso na operação da
organização ou na segurança.

Alta

ID

O BACEN disponibiliza
ambientes para testes quando
da ocorrência de mudanças e,
ainda em tempo de
desenvolvimento, soa
executadas baterias de teste
para aceitação e validação de
funcionalidades.

12.6.1 – Convém que seja
obtida informação em tempo
hábil sobre vulnerabilidades
técnicas dos sistemas de
informação em uso, avaliada
a exposição da organização a
vulnerabilidades conhecidas e
tomadas as medidas
apropriadas para lidar com os
riscos associados.

Moderada

NI

O BACEN não descreve esta
necessidade de foram clara
em seus manuais técnicos.

Situação

Alta

Moderado

Moderado

-

Muito alto

-

Moderado

ID – Controle implementado e documentado, I – Controle implementado mas sem
documentação, RI – Controle existente mas com redesenho necessário, NI – Controle não
implementado e NA – Controle não aplicável.

Fonte: Elaborado pelo autor.

