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RESUMO
Nos últimos anos, o interesse na adequação de ambientes informatizados
com a implementação de controles de segurança tem crescido significativamente,
dentre eles, o aprimoramento da gestão de riscos, a implementação de ferramentas
e processos para evitar o vazamento de informações e a conscientização em
Segurança da Informação. Entretanto, devido ao não contato frequente com
experiências detalhadas de investimentos e implementações, organizações podem
ter dificuldades na implementação de controles de segurança da informação, quanto
à sua aplicabilidade e abrangência. Por isso, o objetivo deste trabalho é propor um
método para a implementação de um Sistema de Gestão em Segurança da
Informação (SGSI) segundo a norma NBR ISO/IEC 27001:2006, que seja aplicável a
organizações de qualquer porte. Este método provê um processo sistemático para
implementação de um SGSI baseado nesta norma, que também é utilizado na
definição do escopo, no mapeamento de processos, na visualização da situação
atual dos riscos de um ambiente em avaliação, na elaboração de seus documentos
estruturais com exemplos de políticas, normas e procedimentos, na definição das
métricas, e no planejamento das atividades ou do projeto de implementação. A
escolha de um método adequado de implementação de um SGSI é importante, pois
auxilia

na

resolução

dos

problemas

relacionados

com

as

ameaças

a

confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações corporativas, e
direciona esforços, investimentos, tecnologias e recursos humanos.

Palavras-chave: Gestão de Segurança da Informação; Certificação de Segurança;
Gestão de Riscos; Mapeamento de Processos; Controles de Segurança.

ABSTRACT
Proposal of a method for implementing a Information Security Management
System based on NBR ISO / IEC 27001:2006
In recent years, interest in the adequacy of computing environments with the
implementation of security controls has increased significantly, for example, the
improvement of risk management, implementing tools and processes to prevent the
leakage of information and awareness in Information Security. However, due to not
frequent contact with experiments and detailed investment and implementation,
organizations may have difficulties in implementing information security controls,
related to its applicability and scope. Therefore, the objective is to propose a method
for the implementation of an Information Security Management System (ISMS) in
accordance with standard NBR ISO / IEC 27001:2006, which is applicable to
organizations of any size. This model provides a systematic process to implement an
ISMS based on this standard, which is also used in defining the scope, in the process
mapping, in the current situation of the risks of an evaluated environment, in
preparing their documents with structural examples policies, standards and
procedures, definition of metrics, and in planning activities or the implementation
project. The choice of an appropriate model for implementation of ISMS is important
because it helps in solving problems related to the threats to confidentiality, integrity
and availability of corporate information and directs efforts, investment, technology
and human resources.

Keywords: Management of Information Security, Security Certification, Risk
Management, Process Mapping, Security Controls.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Contexto do trabalho
Nos últimos anos, o interesse na adequação de ambientes informatizados com
a implementação de controles de segurança tem crescido significativamente. A
última pesquisa da [ERNST & YOUNG, 2010] indica as tendências de
investimento para os próximos anos, dentre eles, o aprimoramento da gestão
de riscos, a implementação de ferramentas e processos para evitar o
vazamento de informações e a conscientização em Segurança da Informação.
Nota-se, também na pesquisa, que 8% dos participantes implementaram e
certificaram formalmente um Sistema de Gestão em Segurança da Informação
(SGSI) e que 17% estão em fase de implementação. O mais interessante é que
32%

ainda

não

possuem

um

SGSI,

mas

estão

considerando

seu

desenvolvimento e implementação.
Outra pesquisa, publicada pelo [GARTNER GROUP, 2009], destaca que o
mercado mundial de software de segurança alcançou a marca de US$ 14,5
bilhões em 2009, representando um aumento de 8%, se comparado aos dados
de 2008. Em 2008, o setor cresceu 19%, e a consultoria prevê que o mercado
cresça 13% nos próximos anos, com receitas totalizando US$ 16,3 bi.
Além das informações levantadas nas pesquisas, sabe-se que as ameaças à
confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações corporativas
estão presentes e sempre aumentando [CALDER; WATKINS 2006c, p. 9], e
justificam a adoção de um SGSI.
Como pode ser observado na Figura 1, sobre as estatísticas reportadas ao
CERT, evidencia-se que na maioria dos períodos anuais considerados, 9
apresentaram aumentos de incidentes de segurança da informação, e apenas
3 (2005, 2007 e 2010) foram caracterizados pela diminuição. Tal diminuição
pode ser entendida como um possível período de implementação de novos
controles e com o lançamento da NBR ISO/IEC 27002:2005. Adicionalmente,
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nota-se que, entre os anos de 2008 e 2009, houve um aumento significativo de
61,03%.

Figura 1 - Total de Incidentes Reportados ao CERT.br por Ano
Fonte: Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes

Dentre os incidentes reportados, destacam-se os ataques DoS, invasão de
sistemas, comprometimento de web sites, varredura de redes e fraudes.
De acordo com a NBR ISO/IEC 27001:2006:

•

O SGSI deve ser criado de acordo com as necessidades da
organização;

•

Espera-se que o SGSI tenha atualizações e melhorias contínuas;

•

A norma, se usada corretamente, é um modelo de referência para
estabelecer, implementar, operar, monitorar, revisar, manter e aprimorar
o SGSI.
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A implementação de controles apropriados serve para padronizar processos
internos e de negócio, assim como, para assegurar e proteger os ativos de
informação. Hoje existem leis e regulamentações que tornam as organizações
responsáveis criminalmente por seus atos e, em alguns casos, forçam que
seus executivos implementem e mantenham um adequado controle dos riscos
de Segurança da Informação [CALDER; WATKINS 2006c, p. 10].
Portanto, a escolha de um modelo adequado de implementação de um SGSI é
importante, pois auxilia na resolução dos problemas relacionados com as
ameaças a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações
corporativas, e direciona esforços, investimentos, tecnologias e recursos
humanos.
1.2

Motivações do trabalho
Devido

ao

não

contato

frequente

com

experiências

detalhadas

de

investimentos e implementações, organizações podem ter dificuldades na
implementação de controles de segurança da informação e de gestão de
riscos, quanto à sua aplicabilidade e abrangência.
Publicações sobre modelos de implementação da norma “ISO/IEC 27001Sistema de Gestão de Segurança da Informação” já foram efetuadas, como os
livros analisados [HUMPHREYS, 2007], [KRAUSE, 2009], [ARNASON;
WILLETT, 2007], [CALDER, 2006a], [CALDER, 2006b], [CALDER, 2006c] e
[CALDER, 2006d], e as dissertações de [FERNANDES, 2008], [PIZZOLI, 2004]
e [NETTO, 2007]. Em geral, as referências não fornecem um cenário detalhado
ou um ambiente completo descrito, mas sim, contemplam apenas em
linguagem didática, casos isolados e exemplos genéricos relacionados à
vivência profissional no uso dos controles especificados na norma NBR
ISO/IEC 27001:2006, e também os motivos das organizações que optam por
certificar seus ambientes informatizados, tais como:

•

Obrigatoriedade devido à conformidade com leis vigentes;
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•

Visão de executivos (presidentes, diretores e gerentes) sobre a
importância da Segurança da Informação;

•

Problemas vivenciados que geraram prejuízos (invasão e falhas de
sistemas, roubo, fraude).

[HUMPHREYS, 2007] apresenta em um de seus estudos de caso, relacionado
com a notificação de incidentes de Segurança da Informação, a disponibilidade
de um formulário on-line na Intranet de uma organização que tem a expectativa
de coletar informações para aprimorar os controles de segurança existentes,
além de melhorar a eficiência e eficácia de seus processos de negócio.
Nesse estudo de caso, [HUMPHREYS, 2007] não apresentou um cenário
completo e não deixou evidentes as consequências, cuidados e benefícios se
outras organizações fossem adotar sua recomendação, bem como as
situações que podem ser encontradas, tanto técnicas quanto humanas, devido
à ausência de um processo de Gestão de Incidentes. Principalmente, quais são
os problemas que a organização deixaria de ter devido à implementação
adequada do processo. Também não justificou como o teor do formulário
apresentado foi composto, não especificando como as informações foram
mapeadas, os motivos, as necessidades, as justificativas, os cenários e o
processo de levantamento de informações.
[CALDER, 2006c] aborda a Segurança da Informação com foco na Governança
de TI. Sua literatura não apresenta estudos de casos nem exemplos práticos
da implementação de controles de Segurança da Informação, pois se trata de
um guia que, em linguagem executiva de alto nível, discorre apenas no que
cada controle de segurança da norma NBR ISO/IEC 27001:2006 deve
contemplar, ou seja, as melhores práticas, para uma organização de qualquer
segmento e porte que pretende certificar-se na norma.
[ARNASON; WILLETT, 2007] e [KRAUSE, 2009] seguem a mesma linha de
ideias e raciocínio, com casos isolados e exemplos genéricos relacionados à
vivência profissional no uso dos controles especificados na norma NBR
ISO/IEC 27001:2006.
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As dissertações pesquisadas de [FERNANDES, 2008], [PIZZOLI, 2004] e
[NETTO, 2007], também não forneceram um cenário detalhado ou ambiente
completo descrito da implementação de controles de segurança, e focam na
apresentação de fundamentos básicos da Segurança da Informação e na
implementação de ferramentas e software para controle e detecção de
vulnerabilidades, como Firewall, Proxy, Sistemas de Detecção de Intrusos e
Antivírus. Os autores das dissertações relacionaram os controles e requisitos
da norma NBR ISO/IEC 27001:2006 que tratam diretamente do uso destas
ferramentas

e

software,

e

demonstraram

alguns

casos

fictícios

de

implementações para atingir os objetivos dos controles estabelecidos pela
norma, inclusive, sugerindo critérios para adoção destas ferramentas e
software, tais como, preços, plataformas suportadas, uso corporativo,
atualizações e backup.
Portanto, com base nas referências pesquisadas anteriormente, entende-se
que os seguintes fatores motivam este trabalho:

•

Ausência de um cenário detalhado, ambiente completo descrito e
exemplos práticos e reais da implementação de controles de segurança;

•

Escassez de evidências sobre aplicabilidade da norma NBR ISO/IEC
27001:2006 no segmento de prestação de serviços;

•

Ausência de referência detalhada sobre a implementação de um SGSI
segundo a norma NBR ISO/IEC 27001:2006;

•

Inexistência de informações, justificativas e motivos das organizações
que optam por certificar seus ambientes informatizados;

•

Ausência de informações sobre os problemas que uma organização
deixaria de ter devido à certificação.

Entende-se que, ao invés de se deixar as informações de forma genérica, é
muito mais útil limitar a abordagem para um ramo de atuação de uma
organização, porém mais específico e detalhado.
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1.3

Objetivo
O objetivo desse trabalho é propor um método, neste trabalho chamado de
Método

Estruturado

de

Segurança

da

Informação

(MESI),

para

a

implementação de um SGSI segundo a norma NBR ISO/IEC 27001:2006, que
seja aplicável a organizações de qualquer porte.
1.4

Escopo da proposta
Estão contempladas no escopo as seguintes atividades:

•

Leitura de artigos e trabalhos relacionados;

•

Definição do método de implementação do SGSI;

•

Detalhamento das fases do método, que envolvem:
o Planejar as atividades e definir o escopo da certificação na norma
NBR ISO/IEC 27001:2006;
o Desenvolver os documentos estruturais do SGSI, como políticas,
normas e procedimentos;
o Implementar os controles aplicáveis;
o Elaborar justificativa pela não implementação de controles;
o Mapear

as

falhas

mais

comuns

durante

o

processo

de

implementação da norma NBR ISO/IEC 27001:2006;
•

Análise do ambiente antes da implementação da norma NBR ISO/IEC
27001:2006;

•

Validação do objetivo proposto por meio da análise de um estudo de
caso verídico sobre a implementação da norma NBR ISO/IEC
27001:2006;

•

Análise e conclusão dos resultados prévios e posteriores à certificação
do ambiente;

•

Elaboração, escrita e revisão da dissertação;

•

Defesa da dissertação.
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Não estão contempladas no escopo deste trabalho as seguintes atividades:

•

Validar o objetivo do trabalho em mais de um estudo de caso aplicado;

•

Realizar análises de vulnerabilidades no ambiente do estudo de caso
para verificar a efetividade dos controles;

1.5

•

Fazer correções ou melhorias no ambiente do estudo de caso;

•

Utilizar toda a família das normas da série ISO 27000.

Contribuições e resultados esperados
As principais contribuições e resultados que este trabalho pretende atingir são:

•

Contribuições:
o Prover um processo sistemático para implementação de um SGSI
baseado na norma NBR ISO/IEC 27001:2006, que também é
utilizado para a elaboração de seus documentos estruturais.
o Prover apoio às organizações na interpretação e implementação
dos controles relacionados ao estabelecimento de um SGSI, na
definição do escopo e no mapeamento de processos.
o Melhorar a especificação dos procedimentos de medição e a
escala, numérica ou percentual, dos resultados obtidos.
o Prover auxílio na identificação dos controles, elaboração de
justificativas e atribuição de responsáveis pela medição dos
controles.
o Auxiliar na preparação de um ambiente para que o mesmo possa
ser certificado, apontando principalmente as falhas mais comuns
durante o processo de preparação para implementação de um
SGSI em conformidade com a norma NBR ISO/IEC 27001:2006.

•

Resultados:
o Visualizar a situação atual dos riscos de um ambiente em
avaliação.
o Prover exemplos de políticas, normas e procedimentos de
Segurança da Informação.
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o Gerar o documento de planejamento das atividades ou de projeto
de implementação.
o Gerar os documentos estruturais do SGSI, como políticas, normas
e procedimentos.
o Prover informações sobre a situação atual dos riscos em um
ambiente avaliado.
o Diminuir os impactos para o negócio e os custos decorrentes com
incidentes de Segurança da Informação;
o Reduzir a frequência dos incidentes.
1.6

Organização da dissertação
No capítulo 2, Referencial Teórico, são apresentados os principais conceitos
relacionados com a proposta do trabalho.
O capítulo 3, Trabalhos Relacionados, apresenta resumo e descrição dos
trabalhos pesquisados que estão mais próximos com o objetivo e tema da
dissertação e estado da arte, elencando as lacunas existentes, vantagens e
desvantagens de cada um dos trabalhos.
O capítulo 4, Proposta do Trabalho, possui a descrição do que representa a
proposta do trabalho que consiste em um método para implementação de um
SGSI.
No capítulo 5, Validação da Proposta do Trabalho, valida-se a proposta do
trabalho por meio de um estudo de caso em uma organização, incluindo os
procedimentos para elaboração dos documentos estruturais do SGSI, que são
as Políticas de Segurança, os relatórios de análise / avaliação de riscos e a
Declaração de Aplicabilidade. Também são apresentados e debatidos os
resultados obtidos.
O capítulo 6, Conclusões Gerais, apresenta as conclusões com o trabalho, as
vantagens, as suas limitações, as contribuições e os trabalhos futuros.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Contemplam-se nesse capítulo as referências base utilizadas que, em termos de
conceitos, são necessárias para o entendimento deste trabalho.
Em síntese, os conceitos estão distribuídos em Segurança da Informação,
Mapeamento de Processos, Gestão de Riscos, Métricas, Auditoria de Sistemas,
Controles e Avaliação de Controles.
2.1

Segurança da Informação
Segurança da Informação é a proteção da informação de vários tipos de
ameaças para garantir a continuidade do negócio, minimizar o risco ao
negócio, maximizar o retorno sobre os investimentos e as oportunidades de
negócio.
A Segurança da Informação é obtida a partir da implementação de um conjunto
de controles adequados, incluindo políticas, processos, procedimentos,
estruturas organizacionais e funções de software e hardware. Estes controles
precisam

ser

estabelecidos,

implementados,

monitorados,

analisados

criticamente e melhorados, onde necessário, para garantir que os objetivos do
negócio e de segurança da organização sejam atendidos.
Para este trabalho, é fundamental o entendimento completo das normas “NBR
ISO/IEC 27001: tecnologia da Informação - sistemas de gestão da segurança
da informação - requisitos” e da “NBR ISO/IEC 27002: tecnologia da
Informação - código de prática para a gestão da segurança da informação”.
2.1.1 NBR ISO/IEC 27001:2006 tecnologia da Informação - sistemas de gestão da
segurança da informação - requisitos
A norma NBR ISO/IEC 27001:2006 foi desenvolvida para ser um guia para
implementação da NBR ISO/IEC 27002:2005, sendo que as medidas de
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segurança devem ser selecionadas da própria NBR ISO/IEC 27002:2005
após os resultados da análise de riscos.
A norma NBR ISO/IEC 27001:2006 fomenta a adoção de uma abordagem de
processo para estabelecer, implementar, operar, monitorar, manter e melhorar
o SGSI de uma organização.
Um dos objetivos principais da NBR ISO/IEC 27001:2006 é encorajar os
profissionais sobre a importância do entendimento dos requisitos de
Segurança da Informação e da necessidade de se estabelecer uma política e
objetivos concretos que regerão o tema na organização. Adicionalmente,
destaca a importância da implementação e operação de controles para
gerenciar os riscos, monitorá-los, e medir a eficácia do SGSI.
A NBR ISO/IEC 27001:2006 utiliza o modelo "Plan-Do-Check-Act” (PDCA),
que é aplicado para estruturar todos os processos do SGSI, e está alinhada
às outras normas, como ABNT NBR ISO 9001:2000 e ABNT NBR ISO
14001:2004 de forma a apoiar a implementação e a operação consistente e
integrada com normas de gestão relacionadas.
2.1.2 NBR ISO/IEC 27002:2005 tecnologia da Informação - código de prática para a
gestão da segurança da informação
A norma NBR ISO/IEC 27002:2005 é considerada o mais completo padrão
para a gestão da segurança da informação, pois contempla os aspectos de
confidencialidade, integridade, disponibilidade, legalidade, auditabilidade e
não repúdio. Ela abrange os processos fundamentais de uma organização,
sendo (i) a gestão da segurança em pessoas, processos e informações, (ii) os
aspectos legais, regulatórios, em contratos e com serviços terceirizados e (iii)
a segurança técnica e de infraestrutura. Está distribuída da seguinte forma:

•

Seção 1: Introdução e objetivo:
•

Define o que é Segurança da Informação e provê visão geral e
diretriz sobre riscos;
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•

Seção 2: Termos e definições:
•

Apresenta os principais termos descritos e definições que são
aplicados na norma;

•

Seção 3: Estrutura da norma:
•

Mostra como a norma está estruturada e o número de
categorias principais de Segurança da Informação;

•

Seção 4: Avaliação e tratamento dos riscos:
•

Apresenta um resumo do processo de gestão de riscos e sua
importância para a norma;

•

Seção 5: Política de segurança da informação:
•

Define os controles necessários para estabelecimento do
documento Política de Segurança da Informação;

•

Seção 6: Organizando a segurança da informação:
•

Trata da estrutura de gestão que deve ser definida para
controlar a implementação da segurança;

•

Seção 7: Gestão de ativos:
•

Define como identificar e inventariar todos os ativos mais
importantes,

bem

como

documentar

sua

importância

e

relevância;
•

Seção 8: Segurança em recursos humanos:
•

Define os objetivos e diretrizes a serem realizadas para reduzir
os riscos de erro humano, roubo, fraude ou uso indevido das
instalações;

•

Seção 9: Segurança física e do ambiente:
•

Apresenta controles para prevenir o acesso físico não
autorizado, danos e interferências às informações e instalações
físicas;

•

Seção 10: Gerenciamento das operações e comunicações:
•

Define procedimentos e controles operacionais para operação
segura e correta dos recursos de TI;

•

Seção 11: Controle de acessos:
•

Apresenta requisitos para controlar o acesso a informação;
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•

Seção 12: Aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas:
•

Define controles para prevenir o erro, perda, modificação ou uso
impróprio de informações em sistemas de aplicação, e
criptografia;

•

Seção 13: Gestão de incidentes de segurança da informação:
•

Apresenta requisitos para assegurar que fragilidades e eventos
de segurança sejam notificados, permitindo a tomada de ações
corretivas em tempo hábil;

•

Seção 14: Gestão da continuidade dos negócios:
•

Define controles para não permitir a interrupção das atividades
do negócio, para proteger os processos críticos contra falhas ou
desastres e para assegurar a recuperação em tempo hábil.

•

Seção 15: Conformidade:
•

Define requisitos para evitar a violação de qualquer lei criminal
ou civil, estatutos, regulamentações ou obrigações contratuais e
de quaisquer requisitos de segurança.

2.2

Mapeamento de Processos
Um processo é qualquer sequencia de atividades relacionadas para realizar um
trabalho. Um processo pode ser simples, por exemplo, como fazer uma cópia,
comprar um carro, chegar o saldo de poupança, ou pode ser complexo, por
exemplo, como produzir um carro, desenvolver um sistema informatizado,
efetuar a contabilidade de uma grande organização e desenvolver um SGSI.
Cada processo recebe entradas, como matérias-primas e informações, as
quais são transformadas por um processo. Os componentes de um processo
incluem trabalho humano, tecnologia, métodos, materiais e gestão de recursos.
Consequentemente, todo processo gera “saídas”, os produtos dos processos,
que são destinados aos seus receptores ou clientes.
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Segundo [SAULO, 2008], o mapeamento de processos é o conhecimento e a
análise dos processos e de seus relacionamentos com os dados estruturados
em uma visão top-down, até um nível que permita sua perfeita compreensão.
Os autores [SAULO, 2008], [MARANHÃO et al., 2008], [CRUZ, 2010], [VALLE
et al., 2010], [BARBARÁ, 2006] e [SORDI, 2008], apresentam e exemplificam
os passos para realizar o Mapeamento de Processos. Eles contemplam, no
mínimo:

•

Passo 1 - Identificação dos objetivos do processo:
•

Os objetivos do processo estão relacionados com a razão de
existir do processo, com o papel que ele exerce na organização.

•

Entender os objetivos do processo é fundamental para avaliar o
quanto o processo adiciona valor, bem como para classificar e
selecionar o correto tratamento a ele.

•

Passo 2 - Identificação das saídas do processo:
•

Saídas são produtos ou serviços produzidos por um processo.

•

Saídas podem ser físicas (um relatório ou um produto físico: um
televisor, por exemplo) ou informações, como uma decisão.

•

Todos os processos, independentemente de seu tamanho ou
complexidade, transformam entradas em saídas.

•

Passo 3 - Identificação dos clientes do processo:
•

Muitas pessoas foram ensinadas a reconhecer os clientes como
pessoas que recebem produtos acabados ou serviços. Uma
descrição mais acurada de um cliente é: alguém que recebe ou
usa uma saída de um processo.

•

Existem duas classificações de clientes na maioria dos
processos:
i. Clientes internos são empregados ou unidades da
organização;
ii. Clientes externos são indivíduos ou empresas fora da
organização.
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•

Passo 4 - Identificação das entradas e componentes do processo:
•

Entradas são itens físicos ou informações que são mudados
pelo processo.

•

Componentes do processo são os recursos que fazem ou
auxiliam a transformação das entradas em saídas. Os
componentes podem ser, no mínimo, Recursos humanos,
Materiais, Tecnologia, Métodos, Máquinas, Meio ambiente, etc.

•

Passo 5 - Identificação dos fornecedores do processo:
•

Fornecedores são os provedores de serviços ou matérias primas
que são entradas para o processo. As entradas que eles
entregam permitem o início das atividades do trabalho.

•

Existem duas categorias de fornecedores:
i. Fornecedores externos: que vendem matérias primas e
serviços para uma organização.
ii. Fornecedores internos: pessoas na organização que
fornecem informação, serviços ou componentes para um
processo interno.

•

Passo 6 - Análise dos limites do processo:
•

Os pontos onde os processos iniciam e terminam definem os
limites.

•

O ponto de início do processo é quando entradas são recebidas
de um fornecedor, e onde as pessoas que fazem o trabalho
passam a ter controle do processo.

•

O ponto final do processo é quando a saída e o controle do
processo passam a um cliente interno ou externo.

•

Passo 7 - Documentação do processo atual:
•

As informações obtidas sobre o processo devem ser colocadas
no papel.

•

O processo documentado deve ser revisado por todos os
envolvidos para garantir que as informações estão corretas e
que não faltam informações.

•

O modelo utilizado para documentação de processos é o
fluxograma.

Esta

metodologia

tem

várias

variantes

e
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ferramentas: deve-se escolher a metodologia a ser utilizada e a
ferramenta.
•

Se aplicável, os processos devem ter as conexões entre eles
claramente identificadas.

2.3

Gestão de Riscos
Gestão de Riscos é o processo de identificar, avaliar, tratar e minimizar o risco
com o objetivo de possibilitar a Organização atingir sua missão com os riscos
sendo controlados.
Sua aplicabilidade estende-se aos processos e atividades de:

•

Segurança da Informação;

•

Governança de TI;

•

Análise de Compliance;

•

Inventário de ativos;

•

Self-assessment;

•

Apoio para Plano de Continuidade dos Negócios;

•

Análise de fornecedores, parceiros e serviços;

•

Análise de aplicações;

•

Auditorias.

Existem diversas normas, modelos e melhores práticas, como, por exemplo, a
“NBR ISO/IEC 31000:2009: Gestão de riscos - Princípios e diretrizes”, a norma
australiana “AS/NZS 4360:2004 Risk Management”, e a publicação especial
“800-30, Risk Management Guide for Information Technology Systems”, do
instituto

norte-americano

NIST

(National

Institute

of

Standards

and

Technology).
Para este trabalho é necessário o entendimento completo da NBR ISO/IEC
27005:2008. Esta norma foi elaborada para facilitar a implementação da
segurança da informação tendo como base a gestão de riscos. É aplicável em

27

todos os tipos de organização que pretendem gerir os riscos que podem
comprometer a segurança da informação.
A norma fornece diretrizes para o processo de Gestão de Riscos de uma
organização, atendendo particularmente aos requisitos de um Sistema de
Gestão de Segurança da Informação de acordo com a NBR ISO/IEC
27001:2006. Porém, cabe à organização definir sua abordagem ao processo
de gestão de riscos, levando em conta, por exemplo, o escopo do seu SGSI, o
contexto da gestão de riscos e o seu setor de atividade econômica. Exemplos
de diferentes abordagens de análise / avaliação de riscos de segurança da
informação são apresentados no Anexo da norma.
A norma facilita o trabalho das organizações que pretendem investir ou já
investiram no desenvolvimento de um SGSI baseado na NBR ISO/IEC
27001:2006 fornecendo as melhores práticas para a gestão de riscos.
Como benefícios, a utilização da NBR ISO/IEC 27005:2008 evidencia que o
processo de análise e avaliação de riscos é realizado em função das
consequências ao negócio da organização e da probabilidade de ocorrência.
Adicionalmente, destaca-se a priorização das ações para reduzir a ocorrência
dos riscos, o monitoramento, a análise constante dos riscos e a sensibilização
dos gestores no tema.
Além da NBR ISO/IEC 27005:2008, sugere-se a leitura e entendimento da
norma NBR ISO/IEC 31000:2009. Apesar de não ser destinada para fins de
certificação, ela foi desenvolvida com a finalidade de assegurar que os riscos
serão eficazmente gerenciados na organização como um todo ou em uma área
específica, atividade ou projeto específico, bem como aos que precisam avaliar
a eficácia de uma organização em gerenciar riscos.
A norma NBR ISO/IEC 31000:2009 fornece diretrizes para a gestão de riscos e
é aplicável a todos os tipos de organização, pois é genérica.

28

Devido a esta característica, observam-se os seus seguintes princípios:

•

Criar valor;

•

Ser parte obrigatória dos processos organizacionais;

•

Ser parte da tomada de decisões;

•

Abordar explicitamente a incerteza;

•

Ser sistemática, estruturada e oportuna;

•

Basear-se nas melhores informações possíveis;

•

Ser customizável;

•

Considerar fatores humanos e culturais;

•

Ser transparente e incluir as partes interessadas;

•

Ser dinâmica, interativa e capaz de reagir a mudanças;

•

Facilitar a melhoria contínua.

Em termos de aplicabilidade, nota-se com as setas na cor vermelha na Figura
2 que:

•

O fluxo do processo de Gestão de Riscos da NBR ISO/IEC 27005:2008
e da NBR ISO/IEC 31000:2009 são similares, pois efetuam, no mínimo,
a análise, avaliação e tratamento dos riscos.

•

Ambas as normas mapeiam e tratam processos equivalentes e quase
todos na mesma ordem e sequencia de execução.
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Figura 2 - O processo de gestão de riscos segundo as normas NBR ISO/IEC 27005:2008 e NBR ISO/IEC 31000:2009
Fonte: NBR ISO/IEC 27005:2008 e NBR ISO/IEC 31000:2009
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2.4

Métricas ou Medidas de Desempenho
As métricas são desenvolvidas com o objetivo de identificar as causas do baixo
desempenho dos controles e de apontar ações corretivas, além de auxiliar na
adequação dos controles de segurança, das políticas e dos procedimentos. As
métricas são realizadas por meio da coleta e análise de dados, com posterior
documentação dos resultados obtidos.
O desenvolvimento de métricas de desempenho é a atividade que se concentra
na seleção e implementação de medidas que indicam a efetividade dos
controles de segurança aplicados um ambiente de TI.
As métricas de Segurança da Informação podem ser obtidas em diferentes
níveis dentro de uma organização devendo produzir informações quantificáveis
(porcentagens, médias e números). Apenas processos e procedimentos de
documentados, padronizados e com repetitividade geram dados que podem
ser considerados nas medições.
As métricas devem ser úteis para rastrear o desempenho, priorizar ações
corretivas com base na minimização dos riscos e direcionar recursos. As
atividades e os resultados das métricas devem estar alinhados com os
objetivos e metas de Segurança da Informação estabelecidas para a
organização.
Novas métricas podem ser necessárias se os objetivos e metas estabelecidas
forem redefinidas, ou então se alterações forem realizadas em suas políticas e
procedimentos. Adicionalmente, métodos de coleta e registro de dados
precisam ser padronizados, pois as fontes de dados podem ser diversas, com
formatos diferentes e estarem localizadas em vários setores da organização.
Um dos aspectos mais importantes de um processo de definição e uso de
métricas ou medições é propiciar que a organização realize sua missão, atinja
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seus objetivos estratégicos e metas de negócio, tendo seus riscos controlados
e seu SGSI avaliado e alinhado com os negócios.
Para isso, [NIST 800-55, 2008] sugere três tipos de medidas que podem ser
consideradas e que estão alinhadas com este trabalho:

•

Métricas de Implementação:
o Relacionadas com a execução das políticas e normas de
segurança da informação.
o Exemplos: Porcentagem de sistemas (redes e aplicativos)
configurados conforme as políticas; Porcentagem de servidores
críticos com patches atualizados.

•

Métricas de Efetividade:
o Relacionadas com a monitoração para verificar se os processos
e controles são robustos, se estão implementados corretamente,
e funcionam conforme desenhados.
o Exemplos: Porcentagem de incidentes causados por erros na
configuração de controles de acesso, que pode estar baseada
no monitoramento de incidentes, de logs, na definição de perfis
e privilégios de acesso.

•

Métricas de Impacto:
o Relacionadas com os impactos dos eventos para a segurança
da informação, missão e objetivos do banco.
o Exemplo: Valor de orçamento ou budget dedicado a segurança
da informação. Tal métrica causa impactos na alocação e
aquisição de recursos.

Com relação ao processo de desenvolvimento de métricas, ele deve estar
concentrado em um controle específico ou grupo de controles. As métricas que
se concentram em controles devem usar dados que descrevem a
implementação e a execução do controle de segurança.
Eventualmente, considerando os procedimentos e políticas de segurança da
informação, o conjunto das possíveis métricas pode ser grande. Portanto,
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segundo [NIST 800-55, 2008], as métricas podem ser selecionadas e
priorizadas baseando-se em critérios, tais como:

•

Melhoria da implementação de controles de segurança de alta
prioridade usando avaliações ou processos de minimização de riscos;

•

Usar dados que podem ser obtidos de modo prático e realista das
fontes existentes;

•

Utilizar processos que já existem e estão estabelecidos;

•

Utilizar metas (targets) de desempenho de segurança da informação já
estabelecidas.

Segundo

[NIST

800-55,

2008],

as

fases

mínimas

do

processo

de

desenvolvimento ou implementação de métricas em segurança da informação
são:

•

Preparação para Coleta de Dados:
o Trata-se de como os dados devem estar disponíveis para as
fases posteriores de coleta, análise e relatório.
o Por exemplo: as fontes, os formatos, os acessos aos
responsáveis pela coleta, etc.

•

Coleta de Dados e Análise dos Resultados:
o Coleta de dados para medidas para posterior consolidação e
armazenamento dos dados coletados em um formato apropriado
para análise e relatório (por exemplo, em uma base de dados,
ou planilha).
o Condução e identificação das diferenças entre os desempenhos
atuais e os desejados.
o Identificação das causas de desempenhos baixos.
o Identificação das áreas que requerem ações de melhoria
apropriadas.

•

Identificação de Ações Corretivas:
o Determinação
corretivas.

da

quantidade

e

abrangência

das

ações
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o Priorização das ações corretivas baseando-se nos riscos
identificados.
o Seleção das ações corretivas mais apropriadas levando em
consideração o fator custo-benefício.
o Priorização dos recursos disponíveis.
o Atribuição dos recursos para desempenhar as ações corretivas.
•

Aplicação das Ações Corretivas:
o Envolve a implementação das ações corretivas com planos de
ação que documentam e monitoram o estado atual de cada
implementação.

As métricas de Segurança da Informação devem ser documentadas dentro da
organização em um formato padrão para guiar e assegurar a repetitividade das
atividades de registro e coleta de dados, além do desenvolvimento e análise
das medidas.
A organização pode usar as medidas de desempenho como ferramentas de
gestão para:

•

Identificar e avaliar as atividades e controles de segurança;

•

Tomar ações corretivas e fazer melhorias;

•

Decidir onde melhor investir os recursos de Segurança da Informação;

•

Destacar o valor da Segurança da Informação para a organização;

•

Demonstrar conformidade com regras, políticas, procedimentos,
regulamentações e normas nacionais e/ou internacionais;

•

Priorizar controles de segurança para monitoramento e melhoria
contínua;

•

Alinhar e atualizar o SGSI com os objetivos e metas organizacionais de
Segurança da Informação.

Como principais vantagens e benefícios do processo de medição, observa-se a
melhoria na efetividade de um SGSI. Adicionalmente, as medidas devem ser
usadas para facilitar as tomadas de decisões, a melhoria de desempenho e
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aumentar a responsabilização, ou “accountability” na língua inglesa, que é o
termo que remete à obrigação de membros de um órgão administrativo ou
representativo de prestar contas às instâncias controladoras ou aos seus
representados.
2.5

Auditoria de Sistemas, Controles e Avaliação de Controles
A Auditoria é uma atividade que contempla a análise de controles internos,
processos, sistemas e responsabilidades de uma Organização, de forma a
verificar sua aderência com objetivos do negócio, políticas, normas, padrões e
legislações. A Auditoria de Sistemas é o ramo da auditoria que revisa e avalia
os controles informatizados.
Controles consistem na estrutura, políticas e procedimentos que se aplicam às
operações dos sistemas informatizados de uma organização como um todo.
Durante uma auditoria em que seja necessário avaliar algum sistema
informatizado, seja ele financeiro, contábil, de pagamento de pessoal etc., é
preciso inicialmente avaliar os controles gerais que atuam sobre o sistema da
organização, sendo:

•

Controles

organizacionais:

políticas,

procedimentos

e

estrutura

organizacional estabelecidos para organizar as responsabilidades de
todos os envolvidos nas atividades relacionadas à área da Tecnologia;
•

Programa geral de segurança: oferece a estrutura para: (1) gerência do
risco, (2) desenvolvimento de políticas de segurança, (3) atribuição das
responsabilidades de segurança, e (4) supervisão da adequação dos
controles gerais da entidade;

•

Continuidade do serviço: controles que garantem que, na ocorrência de
eventos inesperados, as operações críticas não sejam interrompidas,
ou sejam imediatamente retomadas, e os dados críticos sejam
protegidos.

•

Controles de software de sistema: limitam e supervisionam o acesso
aos programas e arquivos críticos para o sistema, que controlam o
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hardware do sistema computacional e protegem as aplicações
presentes;
•

Controles de acesso: limitam ou detectam o acesso a recursos
computacionais (dados, programas, equipamentos e instalações),
protegendo esses recursos contra modificação não autorizada, perda e
divulgação de informações confidenciais;

•

Controles de desenvolvimento e alteração de softwares aplicativos:
previnem a implementação ou modificação não autorizada de
programas.

A eficácia na avaliação dos controles dependerá da capacidade da equipe de
auditoria em julgar a qualidade dos controles e a extensão e forma dos testes.
Erros nesses quesitos podem trazer consequências indesejáveis, por exemplo,
se um nível de detalhe for realizado em determinada análise, ela poderá
consumir recursos importantes em termos de equipe, tempo e conhecimento,
enquanto um esforço insuficiente pode colocar em risco toda a confiabilidade
do trabalho. Durante o processo de avaliação de controles podem existir
circunstâncias que os profissionais da equipe necessitarão da presença de um
especialista na área de auditoria de sistemas, ou outros, para auxiliá-los no
trabalho. Esses profissionais têm conhecimento e experiência para determinar
o grau de profundidade que a avaliação dos controles de tecnologia terá.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS
3.1

Introdução
Neste capítulo estão descritos os trabalhos relevantes e a análise, segundo
critérios, de cada um deles perante este trabalho. O objetivo é mostrar o estado
da arte o qual este trabalho se insere e, como consequência, posicioná-lo
perante os outros relacionados, destacando as principais diferenças.
Em cada análise dos trabalhos relacionados foi elaborado um resumo, ou seja,
descrição simples do trabalho ou artigo seguida de comentários sobre os seus
pontos fortes e fracos, suas vantagens e desvantagens.

3.2

Análise dos Trabalhos Relacionados

3.2.1 Implantação de Ferramentas e Técnicas de Segurança da Informação em
Conformidade com as Normas ISO 27001 e ISO 17799, [SOUZA, 2007]
O objetivo do trabalho de [SOUZA, 2007] é apresentar um método para
implementar ferramentas de software e hardware em conformidade com um
SGSI, e demonstra a aplicabilidade de seu método por meio de um estudo de
caso em uma organização do setor Gráfico/Editorial.
O método de [SOUZA, 2007] é composto por seis fases distintas que
contempla a (i) definição do escopo do projeto, (ii) o desenvolvimento do
SGSI, (iii) o levantamento e análise do SGSI, (iv) a análise de
vulnerabilidades e riscos, (v) a elaboração do plano de ação, e (vi) a
manutenção dos controles implementados.
Como vantagens identificadas, a forma como [SOUZA, 2007] estruturou seu
método auxilia eficazmente no estabelecimento do processo de seleção,
testes e implementação de ferramentas de software e hardware. Nota-se que
seu método segue passos bem definidos e lógicos, evitando que aspectos e
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detalhes importantes sejam esquecidos e desconsiderados. Adicionalmente,
[SOUZA, 2007] comenta que seu método é aplicável em organizações de
todos os segmentos e porte, além de ser possível aplicá-lo em todas as áreas
de uma organização.
Entretanto, o método não menciona os passos e detalhamento para a
delimitação clara do escopo, do mapeamento de processos de negócios, da
análise de riscos estruturada, e da implementação dos demais controles
existentes na norma. Ao longo de sua dissertação, não menciona nenhuma
ratificação ou limitação/exclusão de escopo. Esta é uma desvantagem no
método apresentado, pois não é recomendado contemplar muitas áreas no
escopo inicial, mas sim, restringi-lo para as áreas principais e posteriormente
incluir outras no escopo do SGSI.
Nota-se que [SOUZA, 2007] não cita nenhuma metodologia tradicional para
gestão de projetos. Seu método começa com a seleção do escopo que se
propõe, define e estabelece o Comitê de Segurança da Informação, cria
apenas a Política de Segurança da Informação e não todos os documentos
estruturais do SGSI, efetua o inventario de ativos de TI, elencando
ferramentas de segurança e as customizando com base nas normas NBR
ISO/IEC 27001:2006 e NBR ISO/IEC 27002:2005, e do SGSI.
Pela ausência de um aprofundado mapeamento de processos, e de gestão de
riscos baseados nesse mapeamento, a probabilidade é baixa de que riscos
considerados

críticos/altos,

e

seus

processos

relacionados,

sejam

eficazmente tratados, reduzindo os riscos de Segurança da Informação para o
negócio. Portanto, pode acarretar na falta de precisão no mapeamento e
definição dos riscos.
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3.2.2 Sistema de Gestão de Segurança da Informação em Organizações da Área
da Saúde, [RIBAS, 2010]
O objetivo do trabalho de [RIBAS, 2010] é propor uma metodologia para
estabelecer, documentar e implementar um SGSI no Núcleo Especializado de
Tecnologia da Informação (NETI) da Faculdade de Medicina da USP.
Com relação ao escopo, a equipe do projeto decidiu restringi-lo às rotinas e
processos de backup da organização, pois entendem que é um processo bem
definido e maduro, relevante, representa valor para diretores e colaboradores,
além de permitir rápidas implementações, alterações e melhorias. O trabalho
de [RIBAS, 2010] não cita o uso ou referências de uma etapa para
Mapeamento dos Processos, pois seu escopo é relativamente mais simples.
Na Figura 3, pode-se observar que as fases de seu método estão baseadas
somente no PDCA (Plan-Do-Check-Act) com etapas e rotinas mínimas
necessárias atribuídas para cada uma das quatro fases deste método, sendo
a norma NBR ISO/IEC 27001:2006 a base para estruturação do projeto. Os
números destacados ao final de cada etapa indicam os itens da norma.
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Figura 3 - Ciclo PDCA proposto por RIBAS para o SGSI
Fonte: [RIBAS, 2010]

Existem três aspectos positivos que podem ser destacados, a saber:

•

Uso de questionários para avaliar a percepção dos funcionários do
NETI com relação à Segurança da Informação, e também para validar
itens que são exclusivos do escopo do projeto. Todas as perguntas e
respostas estão expostas no trabalho de [RIBAS, 2010].

•

Definição de indicadores para avaliar o SGSI antes e após sua
implementação. Para comparar as estatísticas e proporções de
adequação e inadequação aos quesitos da norma analisados, [RIBAS,
2010] efetuou avaliação inicial para verificar se os controles estavam
implementados e se atendiam aos requisitos da norma NBR ISO/IEC
27001:2006. Para tanto, cada controle da norma recebeu uma
classificação e pontuação de acordo com os critérios descritos na
Tabela 1.
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Descrição
O controle não se aplica
Controle não implementado
Controle parcialmente implementado
Controle implementado, mas sem comprovação ou a comprovação não
atende as normas ISO
Controle implementado, com comprovação, mas atendendo
parcialmente as normas ISO
Controle implementado, com comprovação e atendendo as normas ISO
Controle implementado, com comprovação, atendendo as normas ISO e
sendo este um item obrigatório (27001 ou escopo do projeto)

Pontos
0
1
2
3
4
5

Tabela 1 - Classificação e Pontuação dos Controles Analisados
Fonte: [RIBAS, 2010]

•

Realização de treinamentos e implementação de programas de
conscientização para sensibilização dos funcionários com relação à
Segurança da Informação. Além disso, a Intranet também foi utilizada
para divulgar informações sobre segurança.

Em sequência à implementação do SGSI, as demais etapas seguem a linha
básica apresentada pela norma NBR ISO/IEC 27001:2006 e o trabalho não
menciona inovações. Isso vale para as etapas e atividades relacionadas com
a realização do inventário de ativos, a definição de responsáveis, a
elaboração da Política de Segurança, a análise e avaliação de riscos, a
definição dos controles, e elaboração do Plano de Tratamento de Riscos e da
Declaração de Aplicabilidade, e a implementação dos controles.
Pelo fato do método de [RIBAS, 2010] ter restringido o seu escopo apenas a
um único processo, os trabalhos foram significativamente simplificados e não
possuem a mesma abrangência e complexidade do método MESI.
3.2.3 Uma Metodologia para Implantação de um SGSI, [MARTINS et al., 2005]
O artigo, publicado em TECSI FEA USP, apresenta uma proposta de
metodologia para a implantação de um SGSI baseada nos principais padrões
e normas de segurança, e define um conjunto de diretrizes a serem
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observadas para garantir a segurança de um ambiente computacional ligado
em rede.
Os conceitos e ideias apresentados por [MARTINS et al., 2005] foram
aplicados em um estudo de caso envolvendo a organização Cetrel S.A. Empresa de Proteção Ambiental. O artigo não descreve detalhes técnicos,
pois foi desenvolvido para o nível gerencial e executivo.
Conforme a Figura 4, o método proposto, baseado apenas no ciclo PDCA
(Plan-Do-Check-Act) da norma NBR ISO/IEC 27001:2006, é composto de 7
fases e apresenta a metodologia proposta através de uma sequência de
passos e dos resultados (deliverables) produzidos a cada etapa, a saber:

•

Concepção:

Determina

a

viabilidade

do

projeto,

realiza-se

o

planejamento inicial de suas fases, bem como estimativas iniciais de
custo, alocação de pessoal, cronograma, escopo, objetivos e metas.
•

Política de Segurança da Informação: Determinam-se os requisitos de
classificação da informação e objetivos a serem atingidos, além da
análise das necessidades de segurança. Em seguida, procede-se com
a elaboração da proposta da política, sua aprovação e implementação.

•

Escopo: Inclui o levantamento dos ativos que serão envolvidos, tais
como, equipamentos, sistemas, nome da organização, estrutura de
comunicação

(Internet,

correio

eletrônico),

pessoas,

serviços,

infraestrutura de rede interna e externa e classificação da informação.
•

Análise de Riscos: Efetua-se o diagnóstico da segurança para o
escopo definido, através da identificação dos ativos de informação
envolvidos e do mapeamento de todas as ameaças relacionadas.

•

Gerenciamento das Áreas de Risco: Procede-se com a estimativa do
impacto que um determinado risco pode causar ao negócio, ou seja,
trata da identificação dos ativos e das vulnerabilidades mais críticas,
possibilitando a priorização dos esforços e os gastos com segurança.
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•

Seleção dos Controles: Após a identificação dos requisitos de
segurança, realiza-se a seleção e implementação dos controles para
assegurar que os riscos sejam reduzidos a um nível aceitável.

•

Implementação de Acompanhamento dos Indicadores: Em seguida à
implementação de contramedidas e de diretivas de segurança, ocorre
o processo de acompanhamento de todos os controles implementados,
que pode envolver a aquisição de tecnologia de software e/ou
hardware.

•

Auditoria do SGSI: Realiza-se a auditoria para verificar se os
procedimentos e instruções operacionais são adequados e eficazes, se
os setores da organização vêm atuando em concordância com os
documentos normativos, e se os subsídios fornecidos são suficientes
para elaboração dos relatórios periódicos de análise crítica do SGSI.
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Figura 4 - Ciclo PDCA proposto por MARTINS para o SGSI
Fonte: [MARTINS et al., 2005]

A grande vantagem da metodologia escrita no artigo é permitir que o
responsável pela implementação do projeto de segurança tenha uma visão
única do SGSI e dos diversos padrões, controles e métodos que o compõem.
Adicionalmente, outra contribuição deste trabalho foi a geração de subsídios
para o gerenciamento da implementação de um SGSI. Por isso, ele foi
desenvolvido levando-se em consideração as etapas do projeto que foram
alcançadas, ao invés de detalhes de como foram alcançadas.
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Entretanto, este método leva em consideração em seu 1º passo o
estabelecimento de um Comitê e da Política de Segurança da Informação
antes da definição do escopo. Apesar de a Política ser um documento
dinâmico e que deve ser periodicamente revisado, esta prática pode levar a
inconsistências em seu conteúdo após a implementação do SGSI. De forma
preventiva, o método MESI considera, primeiramente, determinar o escopo
para que, em seguida, se possa elaborar a Política com todos os controles e
conteúdos adequados, e também iniciar a elaboração dos demais
documentos estruturais do SGSI.
Nota-se, também, que não foi mencionada a realização do Mapeamento dos
Processos para que os ativos relacionados com cada processo sejam
adequadamente identificados. O escopo escolhido foi a área de Tecnologia e
mesmo sem mapear os processos, definiu-se que os ativos Equipamentos,
Sistemas, Nome da Organização, Estrutura de Comunicação (Internet, correio
eletrônico), Pessoas, Serviços e Infraestrutura de rede interna e externa,
fazem parte do escopo do SGSI. Com base nesses ativos, foi realizado o
processo de gestão de riscos, selecionados e implementados os controles.
3.2.4 Certificação de Segurança para Organizações: Um Modelo para Gerir a
Segurança da Informação, [COELHO, 2007]
O trabalho de [COELHO, 2007] examina a aplicação dos requisitos da norma
NBR ISO/IEC 27001:2006 em uma organização de pequena dimensão, tendo
como finalidade apresentar e discutir uma metodologia de implantação de um
SGSI adequada às pequenas e médias organizações. Apresenta um estudo
de caso da aplicação de sua metodologia proposta na Associação para o
Desenvolvimento das Telecomunicações e Técnicas de Informática (ADETTI),
organização sem fins lucrativos do setor de pesquisas tecnológicas.
Seu modelo é composto por 6 fases distintas. Na fase 1, define-se a equipe
de projeto, que tem como objetivo tomar as decisões que podem afetar, além
do escopo do SGSI, toda a organização. A fase 2, contempla a escolha,
definição e delimitação do escopo que, assim como no método MESI, deve
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ter alta importância para a organização. A fase 3, considera o levantamento
das exigências de negócios e legais que a organização possui, que deve ser
realizada previamente à gestão de riscos para que nenhum requisito deixe de
ser considerado nesta fase. Na fase 4, elabora-se o inventário de ativos de
informação presentes no escopo do SGSI para que, na fase 5, seja realizada
a Gestão de Riscos. Este processo inclui a identificação, avaliação, análise e
o tratamento de todos os riscos identificados. Na fase 6, última do modelo
analisado, são implementados os controles identificados na Gestão de
Riscos.
Um aspecto positivo apresentado por [COELHO, 2007] é que sua
metodologia proposta está focada e baseada em uma série de ações de
identificação e avaliação de riscos, bem como nas decisões sobre as
estratégias para gerenciá-los. Também descreve as principais fontes de
controles para serem utilizados e aplicados na implementação de um SGSI,
por exemplo, CobiT, da ISACA, e os padrões do National Institute of
Standards and Technology (NIST). Seu trabalho provê indicativos e
direcionamentos concretos sobre o uso destas fontes na implementação de
um SGSI.
O trabalho apresenta uma metodologia para implementação de um SGSI em
organizações de pequeno porte, limitadas até 100 funcionários, e parte do
princípio que a gestão da segurança envolve duas grandes fases, sendo (i) a
avaliação de riscos e (ii) a implementação de controles.
3.2.5 Implementando a ISO/IEC 17799 na Prática – Resultados de Pequenas e
Médias Empresas de Software, [WIANDER, 2007]
O objetivo do artigo foi o de analisar as experiências e resultados sobre a
implementação da norma ISO/IEC 17799, atual NBR ISO/IEC 27002:2005,
em quatro organizações distintas.
Por meio de entrevistas, os resultados do estudo sugerem que, após a
implementação do SGSI, a percepção e conscientização em Segurança da
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Informação em todos os níveis hierárquicos aumentaram consideravelmente,
conforme mostra a Tabela 2, tanto entre os gestores quanto entre os demais
funcionários. As perguntas utilizadas nas entrevistas estão disponíveis no
artigo.

Posição

Gestores

Funcionários

Nível
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Nível de Entendimento de
Segurança da Informação
antes do SGSI
Péssimo
Inadequado
Bom
Muito bom
Fraco
Fraco
Inadequado
Muito bom
Bom
Fraco

Nível de Entendimento de
Segurança da Informação
após do SGSI
Cresceu substancialmente
Cresceu substancialmente
Melhorou
Muito bom
(sem respostas)
Melhorou
Cresceu substancialmente
Bom
Bom
Melhorou

Tabela 2 - Mudança do Nível de Conscientização em Segurança da Informação após a
Implementação do SGSI
Fonte: [WIANDER, 2007]

Antes do início da implementação do SGSI, as organizações efetuaram a
análise da situação atual e constataram que a proteção técnica, com software
e hardware, estava relativamente adequada. Entretanto, a gestão da
Segurança da Informação era precária, não tinha a devida preocupação e
cuidado das organizações, e merecia atenção imediata.
A ausência de políticas, normas, treinamentos internos, campanhas e uma
visão estratégica do assunto eram claramente visíveis. Dentre os itens
deficitários elencados na análise prévia, os que mais se destacaram foram a
ausência de análises de riscos, a realização do inventário e classificação dos
ativos de informação. Com estas falhas, as organizações não conheciam os
riscos e seus ativos críticos, portanto, não havia como protegê-los.
Todos os profissionais que participaram das entrevistas compartilharam da
opinião de que a implementação do SGSI teve um efeito positivo na
qualidade, pois os controles, processos e as soluções técnicas já estavam
sendo implementadas também com base nos controles de Segurança da
Informação e não somente com base na necessidade dos negócios. Por
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exemplo, ressaltam-se a adequação dos processos de backup e restore, de
desenvolvimento de sistemas, e da segregação dos ambientes de
desenvolvimento, testes e produção.
Os participantes das entrevistas foram unânimes sobre a importância da
participação da Alta Direção em todo o processo de implementação do SGSI.
Primeiramente, houve a real percepção da importância da Segurança da
Informação para os negócios. Fato que suportou as decisões financeiras com
relação à alocação de recursos e a participação efetivas dos executivos das
organizações.
Com base nas ações que foram relatadas no artigo, por exemplo,
identificação do escopo, análise e classificação de ativos, e gestão de riscos,
é possível concluir que todas as organizações utilizaram apenas as diretrizes
da norma NBR ISO/IEC 27001:2006 como base para os trabalhos de
implementação de um SGSI. Adicionalmente, o artigo não menciona se houve
um estudo e análise detalhada da seleção do escopo, se foi realizado o
mapeamento de processos, e se há uma estrutura formal para gerenciamento
de projeto.
3.2.6 Gestão da Segurança da Informação – Abordagem Prática, [DEY, 2007]
O objetivo do artigo é sugerir uma abordagem para construção de um SGSI
baseado nas normas e melhores práticas existentes.
O modelo é composto por 14 passos distintos e envolve os aspectos técnicos
e gerenciais para a realização da avaliação de riscos, classificação da
informação, desenvolvimento de políticas, implementação de controles e
responsabilidades. Está baseado no PDCA (Plan-Do-Check-Act) com etapas
e rotinas mínimas necessárias atribuídas para cada uma das quatro fases
deste modelo, sendo a norma NBR ISO/IEC 27001:2006 a base para
estruturação da implementação do SGSI.
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Os passos propostos por [DEY, 2007] são:
i.

Criar a equipe técnica de Segurança da Informação e escolha de seu
respectivo gestor.

ii.

Escolher os participantes que farão parte do Comitê de Segurança, os
quais devem pertencer a Alta Direção, além de diretores, gerentes
executivos e gerentes das áreas da organização.

iii.

Definir e formar a equipe do projeto, que pode ser composta por um
gerente de projeto, técnicos, e outros executivos e funcionários da
organização.

iv.

Treinar a equipe do projeto na norma e melhores práticas relacionadas
e necessárias.

v.

Realizar a análise de riscos e de vulnerabilidades dos ativos de
informação.

vi.

Identificar controles para cada ativo a ser protegido.

vii.

Elaborar o plano de ação detalhado para apresentação e aprovação da
Alta Direção.

viii.

Escrever as políticas, normas e procedimentos de Segurança da
Informação.

ix.

Apresentar e aprovar junto à Alta Direção as políticas, normas e
procedimentos.

x.

Implementar o plano de ação, conforme a prioridade definida na
análise de riscos.

xi.

Adotar outras normas para complementar e fortificar os controles, se
necessário.

xii.

Organizar programas de conscientização para os funcionários sobre as
políticas de segurança.

xiii.

Definir procedimentos para a realização de testes dos controles, além
de revisão, avaliar e garantir a manutenção do SGSI de acordo com o
PDCA.

xiv.

Auditar o SGSI por um órgão independente.

Com relação ao escopo, não foi efetuada nenhuma menção sobre como
defini-lo ou delimitá-lo, e no artigo não há evidências desse passo. Também
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nota-se que não há citação da realização do mapeamento dos processos no
modelo proposto. Destaca-se que a real ausência desta atividade pode
influenciar significativamente os resultados da análise de riscos, e na escolha
e implementação de controles.

3.3

Conclusão
Foram realizadas diversas análises nos trabalhos relacionados e, para fins de
comparação, foram escolhidos critérios de forma a propiciar ganho de
objetividade e melhor comparação para ajudar a avaliar os pontos fortes e
fracos, as vantagens e desvantagens de cada trabalho e artigo, a saber:

•

Escopo / Plano do Projeto: Critério para determinar se foi definida a
estrutura de gestão do projeto para implementação do SGSI e o nível
de detalhamento do escopo:
o CC - Cobre Completamente:


Existe evidência clara e detalhada da estrutura de gestão
do projeto, dos papéis e responsabilidades das áreas,
equipes envolvidas e a organização interna.

o CL - Cobre Largamente:


Existe evidência da estrutura de gestão do projeto, dos
papéis

e

responsabilidades

das

áreas,

equipes

envolvidas e a organização interna, porém nem todos os
aspectos são cobertos.
o CP - Cobre Parcialmente:


Existe pouca evidência da estrutura de gestão do projeto,
dos papéis e responsabilidades das áreas, equipes
envolvidas e a organização interna.

o NC - Não Cobre:


Não existe evidência da estrutura de gestão do projeto,
dos papéis e responsabilidades das áreas, equipes
envolvidas e a organização interna.
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•

Mapeamento de Processos: Critério para determinar se o mapeamento
dos processos e suas atividades associadas são observadas e
utilizadas na implementação do SGSI:
o CC - Cobre Completamente:


Existe evidência clara e detalhada que o mapeamento
dos processos e atividades que possuem extrema
relevância para sustentabilidade dos negócios é realizado
com base no escopo do SGSI.

o CL - Cobre Largamente:


Existe evidência que o mapeamento dos processos e
atividades

que

possuem

extrema

relevância

para

sustentabilidade dos negócios é realizado com base no
escopo do SGSI, porém nem todos os aspectos são
cobertos.
o CP - Cobre Parcialmente:


Existe

pouca

evidência

que

o

mapeamento

dos

processos e atividades que possuem extrema relevância
para sustentabilidade dos negócios é realizado com base
no escopo do SGSI.
o NC - Não Cobre:


Não existe evidência que o mapeamento dos processos e
atividades

que

possuem

extrema

relevância

para

sustentabilidade dos negócios é realizado com base no
escopo do SGSI.
•

Gestão de Riscos: Critério para se determinar se um processo
completo de Gestão de Riscos é realizado para implementação do
SGSI:
o CC - Cobre Completamente:


Existe evidência clara e detalhada sobre o processo
completo de Gestão de Riscos, que inclui a análise,
avaliação e tratamento dos riscos.
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o CL - Cobre Largamente:


Existe evidência sobre o processo completo de Gestão de
Riscos, que inclui a análise, avaliação e tratamento dos
riscos, porém nem todos os aspectos são cobertos.

o CP - Cobre Parcialmente:


Existe pouca evidência sobre o processo completo de
Gestão de Riscos, que inclui a análise, avaliação e
tratamento dos riscos.

o NC – Não Cobre


Não existe evidência sobre o processo completo de
Gestão de Riscos, que inclui a análise, avaliação e
tratamento dos riscos.

•

Definição de Métricas: Critério para determinar se a abordagem do
trabalho considera e definição de métricas com o objetivo de propor
melhorias de avaliação contínua do SGSI:
o CC - Cobre Completamente:


Existe evidência clara e detalhada da geração de
informações quantificáveis que sejam úteis para rastrear
o desempenho e monitorar e eficiência e eficácia do
SGSI.

o CL - Cobre Largamente:


Existe

evidência

quantificáveis

que

da

geração

sejam

úteis

de
para

informações
rastrear

o

desempenho e monitorar e eficiência e eficácia do SGSI,
porém nem todos os aspectos são cobertos.
o CP - Cobre Parcialmente:


Existe pouca evidência da geração de informações
quantificáveis

que

sejam

úteis

para

rastrear

o

desempenho e monitorar e eficiência e eficácia do SGSI.
o NC - Não Cobre:


Não existe evidência da geração de informações
quantificáveis

que

sejam

úteis

para

rastrear

o

desempenho e monitorar e eficiência e eficácia do SGSI.
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•

Aplicabilidade / Replicação: Critério para determinar se a abordagem
teórica do trabalho relacionado pode ser utilizada na prática. Tem-se a
seguinte classificação:
o CC - Cobre Completamente:


Existe evidência de uma aproximação completa e
metódica à prática definida no trabalho relacionado em
análise.

o CL - Cobre Largamente:


Existe uma clara evidência de aproximação metódica à
prática definida no trabalho relacionado em análise,
porém nem todos os aspectos não são cobertos.

o CP - Cobre Parcialmente:


Existe pouca evidência de aproximação à prática definida
no trabalho relacionado em análise.

o NC - Não Cobre:


Não existe evidência da aplicabilidade prática da proposta
definida no trabalho relacionado em análise.

•

Diagnóstico: Critério para determinar o grau de maturidade para
implementação do SGSI. Tem-se a seguinte classificação:
o CC - Cobre Completamente:


Fornece um conjunto de diretrizes para implementar e
avaliar o SGSI, incluindo um modelo proposto constituído
por fases estruturadas.



Provê informações concretas sobre a implementação do
SGSI e mostra evidências de um trabalho realizado em
uma organização.



Apresenta, através de exemplos, domínios ou outros
métodos/técnicas de como fazer a implementação do
SGSI.

o CL - Cobre Largamente:


Cobre 2 dos 3 tópicos apresentados em CC.

o CP - Cobre Parcialmente:


Apenas cobre 1 dos 3 tópicos apresentados em CC.
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o NC - Não Cobre:

•

Não cobre nenhum dos tópicos apresentados em CC.

Formalização / Discriminação: Critério para avaliar a forma como os
modelos são apresentados, ou seja, efetuar uma distinção dos vários
modelos comparados. Tem-se a seguinte classificação:
o CC - Cobre Completamente:


Os conceitos apresentados são claros e bem definidos.



São apresentadas as vantagens e desvantagens.



São apresentadas comparações entre outros modelos e
padrões propostos.

o CL - Cobre Largamente:


Cobre 2 dos 3 tópicos apresentados em CC.

o CP - Cobre Parcialmente:


Apenas cobre 1 dos 3 tópicos apresentados em CC.

o NC - Não Cobre:


Não cobre nenhum dos tópicos apresentados em CC.

A partir dos trabalhos analisados anteriormente, é possível notar na Tabela 3
que:
•

A maioria dos trabalhos cobrem, parcial ou largamente, todos os
critérios, exceto o de Mapeamento de Processos.

•

O único trabalho que cobre completamente todos os critérios
escolhidos, inclusive o de Mapeamento de Processos, é este trabalho.
Este critério é importante e necessário para efetuar a análise dos
processos e de seus relacionamentos com os dados estruturados até
um nível que permita sua perfeita compreensão antes de suas
informações serem utilizadas na fase de Gestão de Riscos.

•

A Definição de Métricas é outro critério coberto apenas por dois
trabalhos, ou seja, este trabalho e o de [COELHO, 2007]. Neles
existem evidências da geração de informações quantificáveis para
rastrear o desempenho e monitorar e eficiência e eficácia do SGSI.

•

Este trabalho e o de [COELHO, 2007] são os que mais sugerem um
detalhamento aprofundado do critério Escopo / Plano de Projeto, pois
possuem evidências da estrutura de gestão do projeto, dos papéis e
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responsabilidades das áreas, equipes envolvidas e da organização
interna.
•

Dentre os trabalhos analisados, o que mais se aproxima da proposta
desta proposta é o de [COELHO, 2007], pois as atividades das fases
de seu modelo estão na totalidade contempladas no método MESI,
com exceção apenas da fase de Mapeamento de Processos que não é
mencionada por [COELHO, 2007] em todo o seu trabalho.

Foi possível encontrar abordagens e detalhes interessantes nas fases
apresentadas de cada modelo, por exemplo, a análise de vulnerabilidades e
riscos sugerida por [SOUZA, 2007] e a definição de indicadores para avaliar o
SGSI antes e após sua implementação sugerido por [RIBAS, 2010]. Entretanto,
não são muitos os trabalhos e artigos que fornecem passos e formas para
implementação completa de um SGSI.
Em suma, foi possível constatar que o trabalho de [SOUZA, 2007] é compatível
com a Fase 4 do método MESI, que o trabalho de [RIBAS, 2010] é compatível
com as Fases 1 e 4, que os trabalhos de [MARTINS et al., 2005], [WIANDER,
2007] e [DEY, 2007] também são compatíveis com as Fases 1, 3 e 4.
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CRITÉRIOS
#

TRABALHOS
RELACIONADOS

Escopo /
Plano Projeto

Mapeamento
de Processos

Gestão de
Riscos

Definição de
Métricas

Aplicabilidade
/ Replicação

Diagnóstico

Formalização /
Discriminação

1

[SOUZA, 2007]

CP

NC

CC

NC

CP

CL

CL

2

[RIBAS, 2010]

CP

NC

CC

NC

CP

CP

CL

3

[MARTINS et al., 2005]

CP

NC

CC

NC

CL

CP

CL

4

[COELHO, 2007]

CL

NC

CC

CL

CL

CC

CL

5

[WIANDER, 2007]

CP

NC

CP

NC

CP

CP

CP

6

[DEY, 2007]

NC

NC

CC

NC

CP

CP

CP

7

Proposta deste
trabalho

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

Tabela 3 - Resumo do Estado da Arte
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4 PROPOSTA DO TRABALHO
4.1

Introdução
O método proposto de implementação de um SGSI é composto por 4 fases
distintas, especificadas conforme mostra a Figura 5:

Figura 5 - Método Proposto de Implementação de um SGSI

O método é sequencial e linear, onde uma fase não pode ser iniciada sem o
término da anterior, e é denominado de “Método Estruturado de Segurança
da Informação” (MESI). Entretanto, o ciclo pode ser repetido em situações
emergenciais e, nestes casos, pode ser diretamente iniciado de uma fase
específica. As fases do método MESI são:

•

FASE 1: Definição do Escopo do SGSI e Planejamento do Projeto
o Os objetivos desta fase são:


Determinar o escopo do SGSI que será aplicado na
organização.



Definir a estrutura de gestão, de planejamento e de controle
do projeto para implementação do SGSI, assim como, definir
os

papéis

e

responsabilidades

das

áreas,

equipes

envolvidas, e a organização interna.
•

FASE 2: Mapeamento dos Processos
o O objetivo desta fase é mapear os processos atuais do escopo
selecionado e suas atividades associadas que devem ser
observadas e utilizadas na implementação do SGSI.
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•

FASE 3: Gestão de Riscos Inicial
o O objetivo desta fase é realizar a Gestão de Riscos Inicial no
escopo escolhido para implementação do SGSI e recomendar
controles de segurança da informação.

•

FASE 4: Implementação dos Controles
o O objetivo desta fase é implementar o SGSI, ou seja, aplicar os
controles identificados na fase de Gestão de Riscos, finalizar a
elaboração de documentos, e formalizar os resultados da
implementação do SGSI.

4.2

Caracterização do Método MESI

4.2.1 FASE 1: Definição do Escopo do SGSI e Planejamento do Projeto
Para atender os objetivos propostos nesta fase, as atividades devem ser
divididas em duas etapas, sendo:
• 1ª Etapa: Detalhamento do Escopo do SGSI:
o Onde são efetuadas as definições do escopo do SGSI.
• 2ª Etapa: Planejamento do Projeto:
o Onde considera as atividades do planejamento do projeto.
Desta forma, têm-se:
1ª Etapa: Detalhamento do Escopo do SGSI
Consiste, inicialmente e por parte da Organização, na seleção de uma ou
mais áreas, departamentos e estruturas funcionais que serão sugeridas
como escopo do processo de implementação do SGSI.
Diante disso, o escopo do projeto:
o Deve possuir extrema relevância e compatibilidade com os
interesses do negócio;
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o Deve contemplar as informações críticas e vitais da organização e
as pessoas diretamente envolvidas com a operação do SGSI;
o Deve possuir os processos, serviços, informações, sistemas,
políticas e procedimentos necessários para sua operação diária e
continuidade dos negócios;
o Deve possuir as características do negócio, aspectos gerais da
organização, sua localização, ativos e tecnologias, além de incluir
detalhes e justificativas para quaisquer exclusões;
o Deve permitir alterações e melhorias.
De acordo com o método MESI, a descrição do escopo do SGSI deve conter
os endereços das localidades, descrição das áreas físicas, operações
executadas em cada uma delas, justificativas pela escolha, processos e
tecnologias utilizadas, ativos de hardware e software, e exclusões do
escopo. As interfaces com outros serviços e atividades, internas e externas,
que não são executadas diretamente sob o escopo do SGSI, devem ser
identificadas e posteriormente constar na fase de Gestão de Riscos do
método MESI.
Nesse contexto, conforme mostra a Figura 6, o SGSI deve incluir não
somente

os

clientes,

parceiros

e

fornecedores,

mas

também

os

departamentos da organização que não estão dentro do escopo. Um
departamento que não esteja dentro do escopo deve ser tratado da mesma
forma que um fornecedor externo.
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Figura 6 – Escopo do SGSI e Interfaces, Internas e Externas

Devem-se levar em conta as informações contidas em organogramas
funcionais, topologias das redes de computadores, inventário de ativos de
hardware e software, plantas das construções prediais, descritivos de
funções, cargos e processos. De posse destas informações, devem ser
determinados os perímetros, fronteiras e recursos que se desejam proteger.
Como atividades do escopo do SGSI, o método MESI inclui a elaboração
das versões preliminares dos seguintes documentos estruturais, que devem
contemplar:

•

Manual do SGSI:
o Principal documento que contempla, no mínimo, o escopo, os
objetivos do SGSI, seu descritivo, restrições e exclusões de
escopo;
o Especifica a estrutura do SGSI apresentando o organograma, os
papéis e responsabilidades dos envolvidos (no mínimo, a
Diretoria, áreas de Segurança e Tecnologia da Informação e
Recursos Humanos) e os requisitos de documentações;
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o Apresenta,

em

linhas

gerais,

os

principais

documentos

necessários ao SGSI, os registros da execução de controles, os
procedimentos operacionais, instruções de trabalho e formulários;
o Inclui, no mínimo, aspectos, atividades e responsabilidades
relacionados com a manutenção do SGSI em cada nível
hierárquico, e diretrizes para sua análise crítica com relação ao
escopo, estrutura, documentos e sistemas essenciais.

•

Política de Segurança da Informação:
o Documento que reflete as necessidades de Segurança da
Informação da Organização;
o A política pode ser corporativa, com visão ampla transmitindo
regras gerais de conduta e proteção das informações relevantes
para o negócio. Entretanto, a política também deve contemplar e
focalizar as ações e tratamento da Segurança da Informação
para o escopo do SGSI.
o Como condições práticas, a política especifica claramente:
•

Os

papéis

e

responsabilidades

dos

membros

da

Organização com respeito a cada uma das diretivas
definidas;
•

Como os ativos de informação devem ser protegidos,
manuseados e tratados;

•

As metas de segurança;

•

As consequências do não cumprimento, conforme regras
da Organização e legislação vigente.

•

Metodologia de Avaliação de Riscos:
o Documento que contempla os critérios e processo de gestão de
riscos adotado pela organização;
o A metodologia deve contemplar a definição de áreas de negócio,
processos e ativos de informação para o escopo do SGSI;
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o Apresenta os critérios para determinação da importância dos
ativos, para identificação dos eventos de segurança e ameaças, e
para a Gestão de Riscos.
Os demais documentos estruturais, relacionados a seguir, somente poderão
ser elaborados e finalizados ao término da Fase 3, Gestão de Riscos Inicial:

•

Plano de Tratamento de Riscos:
o Documento que apresenta e resume as ameaças identificadas
por ativo e o tratamento escolhido para cada uma delas.
o O tratamento dos riscos está relacionado com os seguintes
critérios, que devem estar detalhados na Metodologia de
Avaliação de Riscos:
•

Evitar os riscos, ou seja, implica em deixar de utilizar a
tecnologia à qual o risco é inerente ou deixar de realizar a
atividade ou processo relacionado ao risco;

•

Utilizar controles detectivos e preventivos;

•

Transferir riscos nos casos onde não é possível, viável ou
estrategicamente interessante utilizar controles.

•

Resumo dos Controles:
o Documento que relaciona os controles utilizados para manter o
SGSI, que contempla as seguintes informações:

•

•

Nome do controle;

•

Melhor prática a qual o controle se referencia;

•

Nome do documento que o referencia;

•

Data da realização do controle.

Declaração de Aplicabilidade:
o Documento

que

fornece

uma

visão

geral

dos

controles

implementados e não implementados no SGSI;
o Representa um resumo das decisões definidas no tratamento de
riscos e compõem:
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•

Descrição dos controles da norma NBR ISO/IEC 27001 em
utilização para cada objetivo de controle selecionado,
seguido da referência e do número de identificação do
controle do “Anexo A” da norma. A opção para o
tratamento do risco relacionado deve ser indicada quando
não existirem controles associados;

•

Justificativa para a não utilização de qualquer controle do
“Anexo A” da norma NBR ISO/IEC 27001.

Na Fase 4 do método MESI todos os documentos estruturais devem ser
obrigatoriamente finalizados e implementados, e recomenda-se que sejam
utilizadas normas de Segurança da Informação como guias para elaboração
de todos, por exemplo, a NBR ISO/IEC 27001:2006 e a NBR ISO/IEC
27002:2005.
2ª Etapa: Planejamento do Projeto
Esta etapa deve seguir a abordagem das principais metodologias
tradicionais de gestão de projetos, considerando, no mínimo, as seguintes
atividades:
o Elaboração do cronograma de atividades;
o Definição das estimativas de custo e orçamento;
o Atribuição de responsabilidades quanto à gestão da qualidade do
projeto;
o Identificação dos participantes da equipe do projeto;
o Definição das estratégias de comunicação;
o Mapeamento dos riscos do projeto.
Primeiramente, deve-se elaborar o cronograma de atividades com a
estimativa de recursos e prazos, de custos, diretos e indiretos, relacionados
à alocação e contratação de recursos humanos, e para a aquisição de
materiais ou suprimentos para o projeto.
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Neste momento, devem ser realizadas estimativas de custos e reserva de
recursos financeiros para a aquisição de hardware, software e quaisquer
aspectos de aquisição de infraestrutura, sistemas, ferramentas e etc., para o
SGSI.
Com base no escopo do SGSI, no mínimo, o método prevê que pode haver
custos com a aquisição e manutenção de licenças de software, com
ferramentas Antivírus e AntiSpam, com a atualização de hardware, com
instalações prediais, físicas e de prevenção e combate a incêndio, e com a
contratação de recursos humanos. Adicionalmente, podem-se prever os
custos com a implementação de controles de segurança e com sua
manutenção. Desta forma, os responsáveis ou gestores do projeto poderão
decidir sobre as opções de controles existentes e os investimentos que
deverão, ou não, serem realizados.
Quanto à qualidade do projeto, engloba todas as atividades e as
responsabilidades da Organização para que o projeto de implementação do
SGSI atinja às necessidades e às expectativas para as quais será
desenvolvido. Deve-se certificar de que o produto final, ou seja, a
implementação do SGSI no escopo determinado, oferecerá à organização
todos os recursos que ela necessita. Entregar mais que o necessário
aumentará o custo e pode não agregar valor ao SGSI. Entregar menos
diminuirá o nível de controles, o nível de segurança, e o valor agregado do
SGSI.
Com relação à equipe e partes interessadas, devem ser identificados os
participantes que farão parte do projeto, ou seja, aqueles que executarão
algum trabalho e que, de alguma forma, serão afetados pelo projeto.
O método MESI prevê que, no mínimo, devem ser identificados os
responsáveis para as seguintes funções:
• Gerente de Projeto: deve ser um profissional de Segurança da
Informação e com experiência nas principais metodologias para gestão
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de projetos, de forma que as funções de gestão, planejamento e controle
do projeto não sejam comprometidas;
• Equipe do Projeto: a equipe deve ser composta por profissionais de
Segurança da Informação com experiência, no mínimo, em processos de
segurança e de negócios, normas, procedimentos, gestão de riscos
tecnológicos, controles, e na elaboração de programas de treinamento e
conscientização em Segurança da Informação;
• Apoiadores: têm responsabilidade final sobre o sucesso do projeto, pois
devem ser da Alta Direção. Possuem autoridade para arbitrar em
qualquer momento e instância do projeto.
Com relação à comunicação, ela deve definir quais informações precisarão
ser geradas, para quem, e como devem ser distribuídas. Periodicamente,
podem ser realizadas reuniões para verificar e informar o status da
implementação do SGSI. As comunicações podem abranger todos os níveis
hierárquicos da organização.
Quanto aos riscos do projeto, devem-se identificar as incertezas, o
planejamento de como os riscos serão monitorados e as contramedidas
caso se concretizem.
Produto Final da Fase 1
Os produtos finais desta fase são o Plano do Projeto, incluindo o escopo do
SGSI, e as versões preliminares dos documentos estruturais do SGSI.
4.2.2 FASE 2: Mapeamento dos Processos
Com base no escopo determinado, nesta fase serão mapeados os
processos

e

atividades

que

possuem

extrema

relevância

para

sustentabilidade dos negócios.
Para que o mapeamento dos processos seja realizado de forma eficaz, o
método MESI pressupõe que sejam observadas, além do escopo definido na
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Fase 1, no mínimo, também as premissas e definições especificadas na
NBR ISO/IEC 27005:2008, a saber:
• Se a interrupção de um processo, mesmo que parcial, torna impossível
o cumprimento da missão da Organização;
• Se

o

processo

possui

procedimentos

secretos

ou

tecnologia

proprietária; e
• Se o processo, caso modificado, pode afetar significativamente o
cumprimento da missão da Organização.
No método MESI, o conjunto mínimo de processos que devem ser
mapeados são:
• Backup e Restore;
• Banco de Dados;
• Continuidade dos Negócios;
• Documentação;
• Processos relacionados com a infraestrutura de TI;
• Internet e Mensageria;
• Recursos Humanos;
• Sistemas Operacionais e Aplicativos;
• Telecomunicações.
Justifica-se a escolha deste conjunto mínimo de processos, pois o método
MESI também é aplicável em ambientes de Tecnologia da Informação.
Posteriormente, deve-se verificar a existência de outros processos que
também devem ser mapeados, por exemplo, Gestão de Serviços de
Terceiros, Service Desk, entre outros.
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Nestes casos, o método MESI utiliza 10 passos para o mapeamento de
processos:
• Passo 1: Identificar os objetivos do processo:
o Entender os objetivos do processo é fundamental para avaliar o
quanto o processo adiciona valor, bem como para classificar e
selecionar o correto tratamento a ele;
• Passo 2: Identificar as saídas do processo:
o Saídas são produtos ou serviços produzidos por um processo e
podem ser físicas (um relatório ou um produto físico, por
exemplo) ou informações, como uma decisão. Todos os
processos,

independentemente

de

seu

tamanho

ou

complexidade, transformam entradas em saídas;
• Passo 3: Identificar os clientes do processo:
o Uma definição mais exata de um cliente é: alguém que recebe ou
usa uma saída de um processo. Existem duas classificações de
clientes na maioria dos processos, sendo os clientes internos
(empregados ou unidades da organização) e os clientes externos
(são indivíduos ou empresas fora da organização);
• Passo 4: Identificar as entradas e componentes do processo:
o Entradas são itens físicos ou informações que são mudados pelo
processo;
o Componentes do processo são os recursos que fazem ou
auxiliam

a

componentes

transformação
geralmente

das

entradas

contemplam

em

recursos

saídas.

Os

humanos,

materiais, tecnologia, métodos, máquinas, meio ambiente e etc.;
• Passo 5: Identificar os fornecedores do processo:
o Fornecedores são os provedores de serviços ou matérias primas
que são entradas para o processo. As entradas que eles
entregam permitem o início das atividades do trabalho. O método
MESI considera duas categorias de fornecedores:
•

Fornecedores externos: que vendem matérias primas e
serviços para uma organização;
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•

Fornecedores internos: pessoas na organização que
fornecem informação, serviços ou componentes para um
processo interno;

• Passo 6: Determinar os limites do processo:
o Entender onde os pontos dos processos iniciam e terminam;
o O ponto de início do processo é quando entradas são recebidas
de um fornecedor, e onde as pessoas que fazem o trabalho
passam a ter controle do processo;
o O ponto final do processo é quando a saída e o controle do
processo passam a um cliente interno ou externo;
• Passo 7: Documentar o processo atual:
o As informações obtidas sobre o processo devem ser colocadas
no papel. Portanto, o processo documentado deve ser revisado
por todos os envolvidos para garantir que as informações estão
corretas e que não faltam informações;
o O modelo utilizado para documentação de processos pode ser o
fluxograma. Esta metodologia tem várias variantes e ferramentas.
Deve-se escolher a metodologia a ser utilizada e a ferramenta.
• Passo 8: Identificar melhorias e avaliar quais delas podem ser
necessárias ao processo:
o Durante a identificação das diversas atividades do processo
deve-se identificar problemas e eventuais não conformidades a
serem corrigidas;
o Pesquisar as melhorias que devem ser aplicadas os processos;
o Em função dos objetivos do processo deve-se escolher as
soluções que mais foquem em atingir resultados;
o Um plano de ação deve ser elaborado para implantação das
soluções;
o As ações planejadas devem ser acompanhadas para se garantir
que realmente sejam implantadas e sejam eficazes;
• Passo 9: Documentar o processo revisado:
o O processo revisado deve ser documentado e aprovado pelos
envolvidos;
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o As ferramentas e a metodologia utilizadas podem ser diferentes
da documentação inicial caso se tenha percebido que outra
metodologia ou ferramenta é mais adequada;
o Esta alteração de metodologia e ferramenta só deve ser feita na
análise do primeiro processo. Todos os processos documentados
devem ser consistentes e ao final usarem a mesma linguagem;
o Os processos devem ter as conexões entre eles claramente
identificadas.
Em suma, devem ser levantadas e descritas as atividades de cada
processo, os fluxos de informação, organogramas e topologias da rede de
computadores, os relacionamentos de interfaces e interdependências de
informações.
O método MESI prevê a reflexão e debates sobre os pontos fracos visíveis,
as incongruências, como ocorrem os fluxos de informações (em meio
eletrônico e físico), quais são as responsabilidades em cada etapa e,
principalmente, quais são as entregas efetivas que os processos constituem.
Mapear os processos e suas atividades é uma das atividades mais
trabalhosas e importantes do método MESI, que irá colaborar na gestão e
melhoria contínua do SGSI, além de proporcionar o aumento da precisão no
processo de Gestão de Riscos.
Produtos Finais da Fase 2
Documentos que descrevem os responsáveis, os processos atuais, e suas
atividades associadas, com relação ao escopo do SGSI.
4.2.3 FASE 3: Gestão de Riscos Inicial
Esta fase do método MESI trata apenas de executar a Gestão de Riscos
Inicial, ficando a organização responsável em assumir este processo e dar
sequencia ao seu ciclo contínuo e manutenção.
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Por Gestão de Riscos Inicial, entende-se, a primeira análise, avaliação,
tratamento e descrição dos procedimentos de riscos executados dentro do
escopo escolhido para implementação do SGSI.
A Fase 3 do método MESI está fundamentada na NBR ISO/IEC 27001:2006,
na NBR ISO/IEC 27005:2008, na NBR ISO/IEC 31000:2009, na AS/NZS
4360:2004, no NIST 800-30, e está distribuída em 7 etapas, sendo:
• 1ª Etapa – Identificação e Classificação dos Ativos;
• 2ª Etapa – Identificação das Ameaças;
• 3ª Etapa – Identificação das Vulnerabilidades;
• 4ª Etapa – Identificação dos Controles Existentes, da Probabilidade de
Ocorrência e do Impacto;
• 5º Etapa – Avaliação do Nível de Riscos;
• 6ª Etapa – Tratamento dos Riscos e Recomendação de Controles;
• 7ª Etapa – Comunicação dos Riscos.
Na 1ª etapa, sobre a identificação e classificação dos ativos, deve-se efetuar
o levantamento e elaborar um inventário dos ativos de informação que estão
relacionados com cada processo identificado na Fase 2, onde serão
atribuídas a relevância, criticidade ou importância de cada ativo para a
organização. O método prevê, no mínimo, os ativos de Informação (“falada”,
“impressa” e “eletrônica”), Hardware, Software, Rede, Recursos Humanos,
Instalações físicas, e Intangíveis (marca e reputação da Organização).
Adicionalmente, deve ser atribuído a cada ativo um nível de importância no
contexto que pertence, seja qualitativo ou quantitativo.
Na 2ª etapa, cujo objetivo é a identificação das ameaças e a sua
documentação, devem ser destacadas aquelas que são potenciais e
aplicáveis ao ambiente escolhido e onde os ativos se encontram. O conjunto
mínimo de ameaças a ser consideradas deve estar baseado em alguma

70

norma de Segurança da Informação e Gestão de Riscos, como exemplo a
NBR ISO/IEC 27005:2008.
Em termos de conceito, e que deve ser obrigatoriamente considerado,
ameaça é a possibilidade de um invasor ou evento inesperado explorar uma
vulnerabilidade de forma eficaz. Vulnerabilidade é uma fraqueza que pode
ser acidentalmente ou intencionalmente explorada e utilizada. Uma ameaça
não representa riscos quando não existe vulnerabilidade que possa ser
utilizada.
O produto final desta etapa é complementar o inventário de ativos de
informação com a relação de todas as ameaças identificadas para cada um
deles.
A 3ª etapa deve realizar a identificação das vulnerabilidades (falhas ou
fraquezas) que podem ser exploradas pelas ameaças. O método MESI
considera que seja utilizada alguma norma para identificar um conjunto
mínimo de vulnerabilidades, como exemplo a NBR ISO/IEC 27005:2008.
As vulnerabilidades, técnicas ou não, associadas com o ambiente de
Tecnologia da Informação podem ser identificadas por meio de técnicas para
obtenção de informações. Consultas a outras organizações do mesmo ramo
de atividade podem agregar valor no desenvolvimento de critérios para
identificação das vulnerabilidades específicas que se aplicam ao escopo da
implementação da norma. A Internet é outra fonte de informações que
disponibiliza, no próprio site do fabricante, hot fixes, patches, e outras
medidas que podem ser aplicadas para diminuir ou eliminar as
vulnerabilidades.
Com relação à identificação de vulnerabilidades em sistemas aplicativos, o
método considera, no mínimo, a realização de testes do tipo EHT (Ethical
Hacking Tests).
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As informações obtidas relacionadas com as vulnerabilidades devem ser
inseridas e complementadas no inventário de ativos de informação.
A 4ª etapa deve identificar os controles existentes, efetuar a análise de cada
um deles para verificar seu funcionamento (se estão minimizando, ou
eliminaram, a probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade),
e determinar os níveis de impacto.
Para determinar o quanto os controles existentes, e planejados, são
eficazes, o método considera verificar no mínimo os seguintes aspectos:

•

A probabilidade da ameaça e a facilidade com que a vulnerabilidade
pode ser explorada, ou seja, avaliação da probabilidade de ocorrência
das ameaças identificadas explorarem as vulnerabilidades existentes; e

•

As consequências, perdas e impactos do evento que causará aos
negócios da Organização.

Devem ser contemplados nesta análise os controles técnicos, ou seja, que
estão incorporados no hardware, software ou firmware (como exemplo,
mecanismos

de

controle

de

acesso,

identificação

e

autenticação,

criptografia), e os controles não técnicos que são definidos pelas políticas de
segurança em vigor, procedimentos operacionais, segurança física, de
pessoal e ambiental.
A 5ª etapa contempla a avaliação do nível de riscos associados aos ativos
de informação. O método MESI considera que a determinação do nível de
risco seja obtida pela multiplicação da classificação da probabilidade de
ocorrência versus o impacto na organização.
Os resultados devem ser documentados juntamente com as informações
previamente levantadas nas etapas anteriores.
Na 6ª etapa, para o tratamento dos riscos identificados devem-se selecionar
os controles de segurança que serão utilizados para minimizá-los. O objetivo
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dos controles que serão recomendados é reduzir ou eliminar o nível de risco
que os ativos estão expostos até um nível aceitável.
A base e fonte dos controles é a NBR ISO/IEC 27001:2006, entretanto,
podem ser utilizados e implementados controles adicionais não listados na
norma, pois ela somente contém o conjunto mínimo requerido.
Vale ressaltar que nem todos os controles recomendados poderão ou devem
ser implementados em função da característica do ambiente e montante
financeiro de investimentos. Para determinar quais serão mais apropriados,
o método MESI sugere, no mínimo, a realização de análise de custobenefício para os controles propostos. Assim, conforme ilustrado na Figura
7, será possível mostrar que o custo da implementação de um controle pode
ser justificado pela redução significativa do risco associado.

Figura 7 – Análise Custo-Benefício para Controles Propostos
Fonte: Material da Disciplina de Gestão de Riscos, IPT-USP

Na 7ª etapa, as informações sobre os riscos e sobre as análises dos
controles recomendados devem ser comunicadas para a Alta Direção e
outras partes interessadas. O objetivo é conseguir uma opinião comum de
como os riscos devem ser gerenciados para tomada de decisões.
Segundo o método MESI, o processo de comunicação dos riscos deve, no
mínimo:
• Compartilhar os resultados do processo de Gestão de Riscos;
• Apresentar um Plano de Tratamento dos Riscos;
• Prover suporte ao processo decisório;
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• Prover responsabilidades sobre os riscos;
• Aprimorar a conscientização.
Como o processo de Gestão de Riscos do método MESI é apenas inicial, a
organização deve desenvolver planos contínuos para sua execução e
comunicação dos riscos.
Produtos Finais da Fase 3
• Relatório

de

riscos

que

possui

os

ativos,

as

ameaças,

as

vulnerabilidades, riscos (probabilidade e impacto) e recomendações
para auxiliar na implementação de controles de segurança.
• Plano de gestão de riscos que contempla a continuidade do processo,
o tratamento, a comunicação dos riscos e a conscientização, além da
Declaração de Aplicabilidade.
4.2.4 FASE 4: Implementação dos Controles
O objetivo desta fase é implementar os controles identificados na Gestão de
Riscos Inicial. Para isso, o método MESI adota como base os produtos finais
da Fase 3, mais especificamente, o Relatório de Riscos e a Declaração de
Aplicabilidade.
A implementação deve ser iniciada com os controles que possuem maior
risco ao negócio, seguido dos controles que possuem médio e menor risco.
Para isso, pode-se adotar a elaboração e uso de um plano tático de
implementação de controles.
Adicionalmente, os documentos estruturais do SGSI, e demais políticas,
normas e procedimentos derivados destes documentos, devem ser
finalizados, revisados, testados e implementados. Se forem identificadas
necessidades de revisões nos processos de negócios atuais, o método
MESI considera que estes documentos também sejam atualizados
imediatamente.
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Em seguida, e como parte do processo de implementação de controles,
deve-se considerar a comunicação e conscientização, pois é um fator crítico
de sucesso para a correta disseminação das políticas corporativas, já que
pode provocar alterações no status quo de praticamente todos os
colaboradores. Consequentemente, as políticas obrigarão que sejam
realizadas mudanças na forma de trabalho e qualquer mudança gera
resistência, sendo a comunicação a melhor maneira de reduzir os conflitos e
conquistar a confiança de todos.
Também deve-se considerar a definição de métricas com o objetivo de
propor melhorias de avaliação contínua. O método MESI adota como
premissas básicas que as métricas:
• Produzam

informações

quantificáveis

(porcentagens,

médias

e

números);
• Sejam úteis para rastrear o desempenho e monitorar a disponibilidade
de recursos, priorizar ações corretivas com base na minimização dos
riscos, e direcionar recursos;
• Estejam alinhadas com os objetivos e metas de Segurança da
Informação estabelecidas para a Organização.
Se for possível, ou seja, se houver fontes de informações para as métricas e
as mesmas forem e estiverem confiáveis e corretas, pode-se iniciar o
processo de coleta de dados para compor as métricas definidas.
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Produtos Finais da Fase 4
No mínimo, os produtos finais previstos são:
• Finalização dos documentos estruturais do SGSI;
• Normativos de Segurança da Informação, por exemplo, relacionadas
com a contratação de colaboradores, e procedimentos, por exemplo,
relacionados com a execução de backup e restore;
• Documentação das métricas definidas.
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5 VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DO TRABALHO
5.1

Introdução
A forma de validação da proposta do trabalho foi por meio de um estudo de
caso específico. Foram utilizadas as áreas de uma organização do ramo de
prestação de serviços de consultoria com mais de 1.000 colaboradores.
A organização, neste trabalho chamada de ACME para garantir a
confidencialidade de seu nome e razão social verdadeiros, oferece consultoria
em Tecnologia da Informação (TI) com soluções gerais de infraestrutura, redes
de dados, telefonia, elétrica, hardware, software, sistemas e programas de
computador, gestão de segurança, processos, suporte técnico, central de
atendimento e assistência a usuários. Seus principais clientes são os governos
Federal, Estadual e Municipal, tendo atuação também no setor privado.

5.2

Descrição do Ambiente do Estudo de Caso
A organização, e seus respectivos ambientes, estão divididos em duas
localidades distintas e remotas, sendo uma para o processamento de dados
principal e a outra para o processamento de dados como contingência. As
localidades atendem a todos os colaboradores que possuem acesso a
informação.
A Tabela 4 descreve as principais características e ativos do ambiente do
estudo de caso desta organização. Nota-se que, em termos de ativos de
informação, o ambiente é diversificado, considerando desde ativos de software
até intangíveis.
A validação por estudo de caso é específica, pois o método MESI será validado
em um ambiente e organização específicos e não poderá ser generalizado. O
ambiente de aplicação do método MESI é representativo, e não simulado, pois
se trata de um ambiente real que possui uma diversidade de sistemas
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aplicativos, infraestrutura e equipamentos heterogêneos, e duas localidades
distintas para processamento de dados.
A validação percorrerá todas as fases e etapas em ordem, apresentando como
documentos, manuais, decisões e produtos finais foram elaborados e obtidos,
as

principais

dificuldades

e

ferramentas

encontradas.

A

validação

principalmente verificará e concluirá se o método MESI é válido para a
realidade com base, por exemplo, em números e parâmetros, quando
aplicáveis, em cada fase.
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TIPO

DESCRIÇÃO

CATEGORIAS

CONSIDERAÇÕES

• Aplicações Comerciais
• Virtual Server; Exchange; etc.
• Aplicações de Segurança
• Firewall; Antivírus; etc.
• Aplicações Desenvolvidas Internamente
Ativos de
Software

Software é um conjunto de
instruções lógicas em
linguagem codificada, para
uso específico em
computadores ou
periféricos.

• SCO; HIW (sistemas financeiros)
• Ferramentas de Desenvolvimento
• Source safe; Visual Studio; etc.

Os ativos de software da
organização ACME estão
distribuídos em 25 servidores.

• SGBD:
• SQL; Oracle; etc.
• Sistemas Operacionais
• Windows; Unix; etc.
• Utilitários de Sistema
• Active Directory; DHCP; etc.
• Ambientes Físicos
• CPD Principal; CPD Contingência

Ativos Físicos

Qualquer equipamento,
acessório ou periférico
componente da
infraestrutura de TI
relacionado aos processos
e serviços compreendidos
no escopo do SGSI.

• Ambiente de Operação
• Departamento da Diretoria, Financeiro, Segurança
da Informação
• Dispositivos de Processamento
• Estação de Trabalho; Servidor; etc.
• Impressora laser; Impressora colorida
• Dispositivos de Armazenamento

Existem duas localidades físicas
distintas, ambas com áreas de
operação e dispositivos de
infraestrutura, como 2 aparelhos de
ar-condicionado e 1 gerador por
local.
Apenas na matriz da organização
ACME estão localizados os
departamentos.
A organização conta com 300
estações de trabalho para os
usuários finais e 25 servidores que
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TIPO

DESCRIÇÃO

CATEGORIAS

CONSIDERAÇÕES

• Storage; Robô de backup

sustentam a operação.

• Fitas de backup; disquete

Para assegurar a disponibilidade dos
negócios existem 2 equipamentos do
tipo “Storage” e 1 robô para
execução do backup.

• Dispositivos de Infraestrutura
• Sistemas de Ar Condicionado; Geradores
• Dispositivos de TIC (Telecom)
• Roteador; Cabeamento

Existem 4 roteadores, 3 Firewall e 1
IDS.

• Firewall; IDS

Ativos
Intangíveis

Conhecimento existente na
organização para criar
vantagem diferencial ou
como a capacidade do
quadro de profissionais
para satisfazer os objetivos
de negócio.

Informação

Conjunto de dados que
representam valor para a
organização e estão
dispersos de diversas
formas, nos formatos
impressos e digitais.

Imagem da organização perante a sociedade,
capacidade em descobrir e reter talentos, acordos de
níveis de serviço, qualidade, etc.

Não aplicável.

• Informação digital
• Planilhas eletrônicas; arquivos de texto
• Arquivos de configuração, como, init.d; config.ini

Todos as informações apresentadas
na coluna de categorias.

• Informação em papel
• Formulários, contratos, etc.
• Funcionários Estratégicos:

Pessoas

Qualquer indivíduo
pertencente ao quadro de
profissionais da
organização.

• Diretores; Superintendentes; Gerentes
• Funcionários Operacionais
• Analistas; Consultores; Técnicos
• Prestadores de Serviço
• Técnicos de manutenção; Auditores externos

A organização ACME conta com,
aproximadamente, 1.000
colaboradores.
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TIPO

Serviços

DESCRIÇÃO
Atividade interna ou
realizada por terceiros,
como alimentação de
energia elétrica, água e
suporte técnico.

CATEGORIAS

CONSIDERAÇÕES

• Serviços de Infraestrutura:
• Refrigeração; Alimentação elétrica
• Serviços de TIC:

Existem contratos firmados com
cada uma das operadoras dos
serviços.

• Suporte técnico; Backup

Tabela 4 - Principais Características e Ativos do Ambiente do Estudo de Caso

81

5.3

Ferramental
Em termos de principais ferramentas para validação da proposta, têm-se:

•

Microsoft Office e Microsoft Project para gestão e acompanhamento do
projeto.

•

Ferramenta Murah AudiXpress utilizada na gestão dos riscos, na
verificação da eficiência e eficácia dos processos e controles de
segurança, e na identificação de possíveis falhas decorrentes do
desenvolvimento dos trabalhos. O fabricante é a empresa Murah
Technologies

e

pode

ser

visualizada

no

site

de

Internet

http://www.murah.com.br.
•

Normas:
o NBR ISO/IEC 27001:2006;
o NBR ISO/IEC 27002:2005;
o NBR ISO/IEC 27005:2008;
o NBR ISO/IEC 31000:2009;
o AS/NZS 4360:2004;

•

Publicações especiais:
o 800-30, Risk Management Guide for Information Technology
Systems,

do

NIST

(National

Institute

of

Standards

and

Technology);
o 800-55,
Security,

Performance
do

NIST

Measurement
(National

Guide

Institute

of

for

Information

Standards

and

Technology).
5.4

Aplicação do Método MESI no Estudo de Caso
A aplicação do método no estudo de caso ocorrerá fase a fase conforme
definido no Capítulo 4 deste trabalho.
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5.4.1 FASE 1: Definição do Escopo do SGSI e Planejamento do Projeto
Para atender os objetivos propostos nesta fase, as atividades estão divididas
nas etapas de (i) Detalhamento do Escopo do SGSI e (ii) Planejamento do
Projeto. Desta forma, têm-se:
1ª Etapa: Detalhamento do Escopo do SGSI
Foi

formalizado

oficialmente

pela

Alta

Direção

como

escopo

de

implementação do SGSI a área de Tecnologia da Informação (TI), mais
especificamente, os Centros de Processamento de Dados, Principal e
Secundário. A área de TI, além de possuir extrema relevância e
compatibilidade com os interesses do negócio, contempla o armazenamento
e processamento das informações críticas e vitais da organização ACME,
assegura a continuidade das operações e, principalmente, permite alterações
e melhorias contínuas.
Para melhor refinamento e entendimento do escopo, foram analisados, dentre
outros documentos, o organograma funcional da organização ACME e a
topologia de rede, ilustrados, respectivamente, nas Figuras 8 e 9. No
organograma foi possível perceber que a forma de comunicação com a Alta
Direção contribui com o SGSI, pois devido a ausência de muitos
intermediários, as comunicações e decisões ocorrem rapidamente e com
bastante interação entre os responsáveis, propiciando o desenvolvimento de
mudanças, alterações e melhorias, quando necessário.
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Figura 8 – Organograma Parcial da Organização ACME

A topologia de rede ilustrada na Figura 9 demonstra um cenário complexo
relacionado com a quantidade de equipamentos e diversidade de ambientes e
sistemas, requerendo a padronização, implementação de controles e a
monitoração contínua de suas atividades, principalmente, redundância para
manter a continuidade dos negócios da empresa ACME.

Figura 9 – Topologia de Rede
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Com o escopo e perímetro da implementação do SGSI definidos, deu-se
início à elaboração das versões preliminares dos documentos estruturais,
portanto, tem-se nesta fase:

•

Manual do SGSI:
o As

informações

do

escopo,

respectivas

exclusões

e

organograma, foram incluídos neste documento, assim como, a
descrição e contextualização do tema, responsabilidades,
necessidades, objetivos e requisitos.
o O escopo do SGSI foi especificado da seguinte forma:


Áreas físicas abrangidas: instalações do ambiente
computacional

corporativo

denominado

Centro

de

Processamento de Dados, localizado no edifício Fictício,
situado a Rua Independência, n° 1, e o ambiente
denominado Centro de Processamento de Dados de
Contingência

(CPD

Contingência),

situado

a

Rua

Distante, nº 200, ambos localizados na cidade de São
Paulo - SP;


Ativos visados: as principais características relacionadas,
que podem ser verificadas na Tabela 4.

o Não foram contemplados no escopo:


Todas as demais áreas, setores ou departamentos, assim
como, as áreas de direção, apoio e/ou execução da
organização ACME não discriminados expressamente no
escopo do Manual.

o Os papéis e responsabilidades foram especificados para:


Alta Direção: prover o apoio ativo à área de Segurança da
Informação, demonstrando seu comprometimento por
meio de um claro direcionamento das atividades,
definindo as atribuições responsabilidades dos atores do
SGSI.



Gerência de Segurança da Informação: responsável pelo
desenvolvimento e implementação do SGSI, identificando
os objetivos de controle e controles de Segurança da
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Informação

aplicáveis,

bem

como

garantir

o

funcionamento eficaz do sistema.


Coordenação de Tecnologia da Informação: responsável
pela custódia dos recursos de TI e pela execução dos
controles de acesso às informações, considerando as
políticas vigentes dentro da corporação.

o Uma estrutura exemplificada do Manual do SGSI pode ser
consultada no Anexo A deste trabalho.

•

Política de Segurança da Informação:
o No início, não houve qualquer tipo de incompatibilidade no
desenvolvimento

deste

documento

estrutural,

pois

a

organização ACME não tinha histórico e cultura de Segurança
da Informação.
o Foram contempladas na versão preliminar da Política de
Segurança

as

principais

funções,

responsabilidades

e

abrangência de atuação para:
•

Figuras:
o Colaboradores e usuários;
o Proprietário da informação;

•

Áreas organizacionais:
o Comitê de Segurança da Informação;
o Segurança da Informação;
o Tecnologia da Informação.

o Com o objetivo de atribuir um grau de importância para cada
informação, com a finalidade de aprimorar e direcionar os
esforços despendidos na sua proteção, foram esboçados
critérios

qualitativos

contemplando,

para

inicialmente,

Classificação
os

tipos

da

“Não

Informação
Classificada”,

"Restrita” e “Confidencial”. As formas e detalhamento da
aplicabilidade prática ainda não foram definidas.
o Um tema que foi explicitamente deixado em capítulo específico
foi o de Engenharia Social. Tanto a Alta Direção como a área de
Segurança da Informação tinham preocupações para que os
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colaboradores da organização ACME conhecessem as defesas
deste tipo de técnica para obtenção de informações.
o Outro ponto em destaque é que a Política de Segurança teve
grande contribuição e participação da Alta Direção para que
temas polêmicos, como a monitoração de recursos (exemplo,
acesso à Internet e e-mail corporativo), pudessem ser
destacados e realizados.
o Também

determinou-se

que

a

Política

deveria

possui

explicitamente um capítulo para tratar das penalidades e
processos disciplinares nos casos de violações e ocorrências de
Segurança da Informação, sendo a área de Segurança
responsável por apurar os incidentes ocorridos e sugerir as
sanções e penalidades para cada caso de violação, de acordo
com sua severidade, amplitude e tipo de infração. Conforme o
desejo da Alta Direção, as penalidades internas previstas
poderiam variar desde uma simples advertência verbal,
passando pela perda de direitos de acesso até mesmo o
desligamento do colaborador.
o Os demais tópicos, preocupações e diretrizes em Segurança da
Informação, também listados até o momento e que poderiam ser
complementados ou excluídos até a Fase 4 do método MESI,
incluíram:


Restrições quanto à Divulgação de Informações;



Uso de Correio Eletrônico, Internet, Estações de Trabalho
e Dispositivos Móveis;



Responsabilidade pela definição dos requisitos de
execução para as cópias de segurança (Backup);



Cuidados com o acesso lógico;



Segurança em Recursos Humanos; e



Segurança Física e do Ambiente.

o Devido à relevância, importância e preocupação da Alta Direção,
outros temas que tiveram seções exclusivas para maior
detalhamento neste documento estrutural foram:


Notificação de Incidentes de Segurança da Informação;
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Plano de Continuidade dos Negócios; e



Exceções à Política.

o Uma estrutura exemplificada deste documento estrutural com a
relação dos temas contemplados no seu desenvolvimento, pode
ser consultada no Anexo B deste trabalho.

•

Metodologia de Avaliação de Riscos:
o A área de Segurança da Informação decidiu seguir a publicação
especial 800-30, Risk Management Guide for Information
Technology Systems, do NIST (National Institute of Standards
and Technology) para compor os critérios do processo de Gestão
de Riscos.
o Para

a

determinação

da

importância

dos

ativos,

foram

determinados três níveis de classificação, sendo, “Alta”, “Média”
ou “Baixa”. Os ativos foram determinados e estão relacionados
na Tabela 4.
o Para o tratamento dos riscos, estabeleceram-se a seguintes
opções e ordem de atuação:
•

Evitar o risco: onde se possível, viável e não estiver em
desacordo com os negócios, missão e objetivos da
organização, a primeira opção para o tratamento de riscos
deve ser “Evitar o risco”.

•

Implementar controles: Caso não seja possível evitar o
risco, devem ser implementados “controles preventivos”
para mitigar os riscos. Exceções em que não é possível
implementar controles preventivos, sejam pela relação
custo benefício, por contrariedade aos objetivos e missão
da organização ou por algum outro fator impeditivo, optase por controles detectivos.

•

Transferir riscos: Caso não seja possível, viável ou
estrategicamente

interessante

implementar

controles

internamente, a organização ACME poderia optar por
transferir riscos (i) terceirizando as atividades ou (ii)
contratando seguros.
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Aceitar os riscos: Itens que possuem baixo risco e

•

relevância para a organização poderiam ser assumidos.
Como ainda não se realizou o processo de Gestão de Riscos, os documentos
(i) Plano de Tratamento de Riscos, (ii) Resumo dos Controles e (iii)
Declaração de Aplicabilidade, serão finalizados e apresentados até o término
da Fase 3 do método MESI.
2ª Etapa: Planejamento do Projeto
Para o planejamento do projeto foi adotada a metodologia do PMBOK e
seguidas algumas de suas etapas para realização das atividades do projeto.
Além da Alta Direção, foram envolvidas as áreas de Segurança da Informação,
Tecnologia, Compras e de Recrutamento e Seleção para detalhamento e
elaboração dos seguintes itens:

•

Cronograma de atividades:
o O cronograma foi elaborado considerando as quatro fases do
método MESI. As atividades possíveis de serem previstas em
cada uma delas foram detalhadas na ferramenta MS-Project.
o Devido à expectativa estratégica e comercial da Alta Direção em
concluir rapidamente todo o processo de implementação do
SGSI, o cronograma elaborado foi extremamente curto e com
baixa

tolerância

de

atrasos

e

erros

no

processo

de

implementação.
o O tempo total previsto foi 120 dias, sendo:
•

Fase 1: 15 dias úteis. A principal dificuldade na criação e
fechamento de um cronograma foi relacionada com o
planejamento do projeto e previsão orçamentária, uma vez
que ainda restavam dúvidas sobre o cumprimento de prazos
rigorosos e contenção de recursos propostos pela Alta
Direção. Diante disso, a equipe do projeto detalhou
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rigorosamente todas as necessidades e itens relacionados,
investindo bastante tempo no planejamento.
•

Fase 2: 10 dias úteis. Como os processos já foram
elencados, foi possível prover um melhor direcionamento
das

ações

e

economizar

tempo

no

mapeamento,

recuperando o tempo investido no planejamento da Fase 1.
•

Fase 3: 15 dias úteis. Para a Gestão de Riscos, estimou-se
um prazo padrão, com base no total de horas utilizado por
grandes consultorias e no total de processos e ativos, além
da experiência da equipe do projeto.

•

Fase 4: 80 dias úteis. Foi a mais complicada e difícil de
estimar, pois o tempo necessário para implementação de
controles e processos está diretamente ligado com os
resultados da Fase 3. Neste caso, poderiam existir (i)
controles

de

fácil

implementação

que

não

exigiriam

investimentos, como também, (ii) aqueles mais complexos
que exigiriam cotação de preços e análise de propostas.
Diante disso, a equipe do projeto aproveitou as informações
levantadas inicialmente na Fase 1 (existência ou não de
infraestrutura, hardware, software, etc. adequados) para
estimar o tempo necessário para ambas às situações.
o Um resumo do cronograma pode ser visualizado no Anexo C
deste trabalho.

•

Estimativas de custo e orçamento:
o Para implementação do SGSI de acordo com o ambiente da
organização ACME, foram reservados R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais) para esta finalidade.
o Foi possível elencar itens que mereciam investimentos imediatos,
como a troca de servidores de arquivos, aumento e aquisição de
banda (link) de comunicação de dados, aquisição de licenças de
produtos de software e a contratação de recursos humanos para
atuar na operação diária das áreas de Tecnologia e de
Segurança da Informação.

90

o Foi reservado 20% do orçamento total, ou seja, R$ 100.000,00
(cem mil reais) para custos com a aquisição de controles que não
puderam ser contemplados ou definidos neste início e que só
podem ser determinados após o término da fase de Gestão de
Riscos Inicial.

•

Responsabilidades quanto à gestão da qualidade do projeto:
o A gestão primária e única da qualidade do projeto é da área de
Segurança da Informação. Por decisão e visão da Alta Direção,
esta área é a única que possui experiência profunda neste tipo de
trabalho,

podendo

prever

aspectos

e

situações

que

comprometerão o término bem sucedido da implementação do
SGSI e reagir preventivamente em situações de riscos e
adversas ao projeto.
o Como critérios de qualidade para o projeto, definiram-se:
•

Nível de aderência ao método MESI, com desvios
justificados e aprovados, se necessários;

•

Não ultrapassar o valor reservado para investimento no
projeto;

•

•

Cumprimento do cronograma previsto.

Identificação dos participantes da equipe do projeto:
o A equipe responsável pela condução dos trabalhos foi composta
pelos membros das áreas de:
•

Segurança da Informação:
•

01 Gerente Sênior, também com a função de
Gerente do Projeto;

•

•

02 Consultores Sêniores;

•

01 Consultor Júnior;

Tecnologia:
•

01 Coordenador;

•

01 Analista de Redes Sênior;

•

01 Analista de Suporte Pleno;
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•

01 Administrador de Banco de Dados Sênior;

•

01 Programador Sênior.

o Ficou estabelecido que a participação da Alta Direção se dará
como

apoiadora

principal

nas

reuniões

periódicas

para

posicionamento dos trabalhos, com o alinhamento estratégico e
tomada de decisão, quando necessário.

•

Definição das estratégias de comunicação:
o A equipe do projeto propôs que a apresentação da evolução dos
trabalhos contemplasse os seguintes aspectos:
•

Andamento do cronograma (no prazo / fora do prazo) e
justificativas;

•

Principais problemas e soluções aplicadas a eles;

•

Principais riscos ao projeto;

•

Novas despesas e investimentos não previstos.

o Adicionalmente,

a

Alta

Direção

também

solicitou

que

mensalmente fosse divulgado, ou por comunicação interna (email) ou por uma reunião com todos os gestores da organização
ACME, a evolução dos trabalhos de implementação, com o
objetivo de que estes gestores repassem um status a suas
equipes.

•

Mapeamento dos riscos do projeto:
o A Alta Direção determinou que o não cumprimento dos critérios
de

qualidade

apresentaria

riscos

potenciais

ao

projeto,

principalmente os aspectos relacionados com o não cumprimento
do cronograma e o aparecimento de investimentos não previstos.
Esta decisão tem base estratégica para a direção, uma vez que o
término no prazo do processo de implementação do SGSI
proveria a ACME de benefícios para suas atividades comerciais e
de suas ações perante o mercado. Como medidas paliativas,
estes aspectos seriam tratados e acompanhados nas reuniões
periódicas do projeto.
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o Além destes riscos, a Alta Direção passou a orientação de que
todos os eventos que pudessem ser classificados como riscos do
projeto fossem apresentados nas reuniões de comunicação.
Conclusões da Fase 1

•

Principais Vantagens
o Bom envolvimento da Alta Direção para andamento dos trabalhos e
conhecimento do tema “Segurança da Informação e Gestão de
Riscos”, relacionada com os negócios da organização ACME.
o Claro entendimento e aceite pela Alta Direção em relação à
definição do escopo. Fato que contribuiu com o ganho de tempo e
objetividade dos trabalhos em proteger as principais áreas (ou
vitais) para a organização ACME, assegurando, principalmente, a
competitividade, a continuidade de suas atividades e a existência
da organização no mercado.
o Ganho de informações relevantes para o escopo inicial, trabalhos e
suas limitações com o desenvolvimento das versões preliminares
dos documentos estruturais do SGSI. Foi possível iniciar o
processo de delimitação e intenções da Alta Direção com relação à
Segurança da Informação, principalmente, no tocante à atribuição
de responsabilidades, gestão de seus riscos aos negócios e à
melhoria contínua.
o Planejamento eficaz do projeto com a adoção da metodologia do
PMBOK para orientação das atividades, principalmente, nos
aspectos relacionados com a comunicação e mapeamento de
riscos do projeto.

•

Principais Dificuldades
o Delimitação do perímetro e fronteiras do escopo, pois houve a
necessidade de diversas reuniões entre a equipe do projeto para
equalizar o entendimento.
o Compreensão da complexa topologia de rede apresentada.
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o Descrição e contextualização detalhada das responsabilidades,
necessidades, objetivos e requisitos no Manual do SGSI.
o Definição do teor da Política de Segurança da Informação para
que ficasse bem objetiva e clara aos seus destinatários.
o Definição da minuta das regras básicas de monitoração de
recursos, penalidades e processos disciplinares.
o Definir o cronograma e atividades da Fase 4, Implementação dos
Controles.
5.4.2 FASE 2: Mapeamento dos Processos
Com base no escopo definido na Fase 1 e nas premissas especificadas na
NBR ISO/IEC 27005:2008, iniciaram-se os trabalhos de detalhamento e
documentação do conjunto mínimo de processos estabelecidos pelo método
MESI.
Vale ressaltar que, para o escopo escolhido no estudo de caso, um ambiente
de Tecnologia da Informação, o conjunto mínimo de processos do método
MESI foi suficiente e não houve a necessidade da inclusão de novos
processos, e todos também atendem as premissas e definições especificadas
na NBR ISO/IEC 27005:2008.
A título de validação neste trabalho, será apresentado apenas o mapeamento
do processo de Backup e Restore, pois representa boa parte dos passos que
também foram realizados para os outros processos. Adicionalmente, atende as
premissas e definições especificadas na NBR ISO/IEC 27005:2008, pois:
• A interrupção, ou modificação, no processo de realização das cópias
de segurança, ou Backup, deixam a organização ACME exposta em
não continuar suas operações e cumprir sua missão na eventualidade
de recuperação emergencial de informações, ou Restore;
• As informações contempladas no processo são de caráter confidencial,
ou no mínimo, restritas ao uso interno da ACME.
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Conforme o método MESI, o processo foi mapeado na seguinte sequência:
• Objetivos: Manter a integridade e disponibilidade da informação e dos
recursos de processamento de informação.
• Saídas: Informações (arquivos de dados, sistemas e aplicações),
gravadas em mídias ou em local alternativo.
• Clientes: Existem os clientes internos, mais especificamente as áreas
administrativas (Recrutamento e Seleção, Jurídico, Compras, dentre
outras), assim como, clientes externos, que utilizam os serviços da
ACME, por exemplo, Call Center.
• Entradas e componentes: Como entradas, foram consideradas as
informações de toda a rede de computadores e sistemas; e como
componentes, os recursos humanos, manuais de procedimentos
operacionais, materiais, tecnologia e equipamentos necessários a
execução de todo o processo (backup e restore).
• Fornecedores: Empresas do setor de mídias. Existem os fornecedores
externos que proveem as mídias e os equipamentos que suportam a
execução do processo. Os fornecedores internos (usuários) que
utilizam, atualizam e proveem novas informações de suas atividades de
trabalho na empresa ACME, e que precisam ser mantidas.
• Limites: Inicia-se com o recebimento das mídias e equipamentos pelos
fornecedores externos e finaliza com a execução do backup ou restore
pelo funcionário técnico responsável pelo processo.
• Documentação do processo atual: Todas as informações sobre o
processo são documentadas formalmente nas políticas, normas e
procedimentos operacionais, sendo que as normas e procedimentos
operacionais também são armazenados em local alternativo.
• Identificação e aplicação de melhorias: Foram identificadas falhas
graves no fornecimento de mídias para realização do processo de
Backup. Para resolução, foi realizada pesquisa de outros fornecedores
e a contratação efetiva de mais duas empresas para esta finalidade.
• Documentação final: A documentação gerada, foi submetida à
aprovação do gestor e da equipe do projeto. Houve duas revisões e
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considerou-se que esta documentação foi aprovada com sucesso e
rapidez.
O processo de Backup e Restore foi documentado conforme a Figura 10 para
ilustrá-lo e facilitar o entendimento aos envolvidos. Nota-se que na área de cor
azul, referente ao processo, encontram-se as etapas reais de sua execução.

Figura 10 – Ilustração do Mapeamento do Processo de Backup e Restore

Para cada processo do método MESI, foi elaborada uma figura semelhante à
Figura 10.
Destaca-se que o processo que consumiu maior quantidade de tempo e
esforços para ser mapeado, incluindo sua revisão e documentação, foi aquele
relacionado com a Continuidade dos Negócios. Isso ocorreu devido à ausência
de responsáveis pelo processo e pelo fato da organização ACME possuir
procedimentos falhos, redundantes e ineficazes, gerando a necessidade de um
maior detalhamento e entendimento.
Com relação aos demais processos do conjunto mínimo do método MESI,
todos foram executados com a mesma similaridade e sequência que o de
Backup e Restore.
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Conclusões da Fase 2

•

Principais Vantagens
o Mapeamento, revisão e correção dos problemas, a fim de
aumentar a eficiência de um determinado processo e, com efeito,
melhorar o desempenho do SGSI.
o Melhoria do fluxo de informações, aperfeiçoando o sistema de
comunicações, por exemplo, com a geração e formalização de
documentos, roteiros de levantamento de dados e atas de
reuniões.
o Transparência para análises mais criteriosas, facilitando e dando
sustentação à tomada de decisões.
o Obtenção do conhecimento do processo global do qual cada
tarefa e atividade faz parte.
o O mapeamento dos processos também auxiliou na obtenção de
informações, por exemplo, aquelas extraídas de manuais,
restrições e especificações de produtos de software, para a
revisão e elaboração geral de políticas, normas e procedimentos
para todo o conjunto mínimo de processos estabelecido pelo
método MESI. Pode-se verificar no Anexo D o respectivo
procedimento operacional elaborado e em uso relacionado com o
Backup e Restore.

•

Principal Dificuldade
o Como as informações e a gestão de determinados processos
contemplados no método MESI estavam descentralizadas e não
sob a responsabilidade da área de Tecnologia da Informação, por
exemplo, a gestão de acessos aos sistemas aplicativos
contábeis, houve maior dedicação e atenção para que nenhuma
característica

e

detalhe

importante

deixassem

de

ser

considerados. Esta situação poderia comprometer diretamente os
resultados

da Gestão

de

Riscos

Inicial,

a

previsão

investimentos, o cronograma e a implementação dos controles.

de
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5.4.3 FASE 3: Gestão de Riscos Inicial
Esta fase tratou apenas de executar a Gestão de Riscos Inicial do conjunto
mínimo de processos estabelecido pelo método MESI, ficando a organização
ACME responsável em assumir este processo e dar sequência ao seu ciclo
contínuo e manutenção.
Para o estudo de caso, a Gestão de Riscos foi realizada de forma qualitativa.
Foram utilizadas escalas descritivas que expressam a magnitude da
consequência/impacto e da probabilidade de um risco se materializar.
Esta fase também teve como objetivo organizar com a área de Tecnologia da
Informação os planos de ação para minimização dos riscos identificados por
meio da implementação de controles, validando os custos e benefícios. Nos
planos de ação, os riscos identificados puderam ser aceitos, minimizados,
eliminados ou transferidos. Nos casos de minimização e eliminação teve-se
que implementar controles capazes de suportar estes riscos. Para ser viável a
escolha de um determinado controle, foram escolhidos aqueles com
custo/investimento inferior ao impacto financeiro que o risco proporcionaria a
organização ACME.
Execução da Gestão de Riscos
Para dar sequencia à narrativa, será utilizado, como exemplo, o processo de
Backup e Restore já mapeado na Fase 2 do método MESI. Diante disso, a
análise de riscos procedeu da seguinte forma:
• 1ª Etapa – Identificação e Classificação dos Ativos
o A

fim

de

formalizar

a

responsabilidade

e

assegurar

a

possibilidade da prestação de contas, foi definida a área de
Tecnologia da Informação como responsável pelos ativos deste
processo. Esta escolha justificou-se, pois esta área efetua a
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produção, desenvolvimento, manutenção, utilização e segurança
sobre os ativos do processo de Backup e Restore.
o Para classificá-los individualmente quanto à sua importância no
contexto em que atua, a equipe determinou três níveis de
classificação, sendo, “Alta”, ”Média” ou “Baixa”. Desta forma,
coube à área de Tecnologia, que é a responsável pelos ativos,
determinar o valor dos mesmos para a organização ACME.
o Os ativos foram inseridos na ferramenta AudiXpress, e como
resultado, gerou o relatório exemplificado na Tabela 5. Destacase a divisão dos ativos por tipo, ou seja, ativos de informação,
software, físicos e pessoas.
Ativos de Informação
Ativos
Arquivos de Rede
Bancos de Dados de Produção
Bancos de Dados de Homologação
Manual de Procedimento Operacional
Ativos de Software
Ativos
Software da Unidade de Gravação
Sistema Operacional da Estação de Trabalho
Sistema de E-mail Corporativo
Ativos Físicos
Ativos
Fita de Backup
Unidade de Gravação e Leitura de Fita
Estação de Trabalho para Operador
Pessoas
Ativos
Operador/Analista
Fornecedores

Importância
Alta/Média/Baixa
Alta
Alta
Baixa
Alta
Importância
Alta/Média/Baixa
Alta
Alta
Médio
Importância
Alta/Média/Baixa
Alta
Alta
Alta
Importância
Alta/Média/Baixa
Alta
Alta

Tabela 5 – Inventário e Classificação dos Ativos do Processo de Backup e Restore
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• 2ª Etapa – Identificação das Ameaças
o Conforme as características ambientais dos locais físicos
escolhidos como escopo do SGSI, CPD Principal e Secundário,
coube a equipe de Segurança da Informação identificar as
ameaças inerentes e aplicáveis a cada ativo.
o Com anuência da Alta Direção e para simplificar a identificação, a
equipe decidiu em não segregar as origens das ameaças (natural
ou humana e acidental ou intencional). Entretanto, para que esta
decisão pudesse ser tomada, experiências internas de incidentes
e de avaliações anteriores informais das ameaças foram
consideradas e analisadas. Além da norma NBR ISO/IEC
27005:2008, outras fontes e catálogos de ameaças foram
pesquisados, como aqueles disponibilizados por órgãos públicos
e privados.
o As ameaças foram inseridas na ferramenta AudiXpress, e como
resultado,

gerou

o

relatório

exemplificado

na

Tabela

complementando o inventário de ativos.
Ativos de Informação
Ativos
Arquivos de Rede
Bancos de Dados de Produção
Bancos de Dados de Homologação
Manual de Procedimento Operacional
Ativos de Software
Ativos
Software da Unidade de Gravação
Sistema Operacional da Estação de Trabalho
Sistema de E-mail Corporativo
Ativos Físicos
Ativos
Fita de Backup
Unidade de Gravação e Leitura de Fita
Estação de Trabalho para Operador

Ameaças
Acesso indevido
Acesso indevido
Perda de integridade
Acesso indevido
Perda de integridade
Divulgação não
autorizada
Ameaças
Indisponibilidade
Acesso indevido
Indisponibilidade
Ameaças
Perda e roubo de
informações
Indisponibilidade
Indisponibilidade

6,
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Pessoas
Ativos

Ameaças
Acesso indevido /
roubo de senhas
Indisponibilidade

Operador/Analista
Fornecedores

Tabela 6 – Ameaças Relacionadas aos Ativos do Processo de Backup e Restore

• 3ª Etapa – Identificação das Vulnerabilidades
o Na identificação das vulnerabilidades relacionadas aos ativos do
processo de Backup e Restore, não houve necessidade do
envolvimento

e

consultas

a

outras

organizações,

sendo

consideradas as vulnerabilidades informadas na NBR ISO/IEC
27005:2008 e na análise prévia / entrevistas sobre os ambientes
físicos e tecnológicos.
o Em seguida, a equipe procedeu com a identificação e
correspondência entre vulnerabilidades e ameaças, pois é
obrigatório que exista uma vulnerabilidade para que uma ameaça
possa explorá-la.
o Deu-se atenção às vulnerabilidades ligadas às propriedades dos
ativos, que poderiam ser usadas para um propósito diferente
daquele para o qual o ativo foi desenvolvido.
o As vulnerabilidades foram inseridas na ferramenta AudiXpress, e
como resultado, gerou o relatório exemplificado na Tabela 7,
complementando o inventário de ativos.
Ativos de Informação
Ativos
Arquivos de Rede
Bancos de Dados de Produção
Bancos de Dados de Homologação
Manual de Procedimento Operacional

Vulnerabilidades
Estações
desbloqueadas
Usuário genérico
Senhas fracas
Usuário genérico
Senhas fracas
Descarte indevido
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Ativos de Software
Ativos
Software da Unidade de Gravação
Sistema Operacional da Estação de Trabalho
Sistema de E-mail Corporativo

Vulnerabilidades
Senhas fracas
Estação
desbloqueada / sem
protetor de tela
Uso elevado de
privilégios

Ativos Físicos
Ativos
Fita de Backup
Unidade de Gravação e Leitura de Fita
Estação de Trabalho para Operador

Vulnerabilidades
Descarte indevido
Redundância de
energia elétrica
Redundância de
equipamento

Pessoas
Ativos
Operador/Analista
Fornecedores

Vulnerabilidades
Uso elevado de
privilégios
Falta no fornecimento
de fitas

Tabela 7 – Vulnerabilidades Relacionadas aos Ativos do Processo de Backup e Restore

A Tabela 8 proverá a junção e visualização: da importância, dos ativos, das
ameaças e das vulnerabilidades identificadas.

102

Ativos
Arquivos de Rede
Bancos de Dados de Produção
Bancos de Dados de Homologação
Manual de Procedimento Operacional
Ativos
Software da Unidade de Gravação
Sistema Operacional da Estação de Trabalho
Sistema de E-mail Corporativo
Ativos
Fita de Backup
Unidade de Gravação e Leitura de Fita
Estação de Trabalho para Operador
Ativos

Ativos de Informação
Importância
Ameaças
Alta/Média/Baixa
Alta
Acesso indevido
Acesso indevido
Alta
Perda de integridade
Acesso indevido
Baixa
Perda de integridade
Alta
Divulgação não autorizada
Ativos de Software
Importância
Ameaças
Alta/Média/Baixa
Alta
Indisponibilidade
Acesso indevido
Alta
Médio
Indisponibilidade
Ativos Físicos
Importância
Ameaças
Alta/Média/Baixa
Alta
Perda e roubo de informações
Indisponibilidade
Alta
Alta
Pessoas
Importância
Alta/Média/Baixa

Operador/Analista

Alta

Fornecedores

Alta

Vulnerabilidades
Estações desbloqueadas
Usuário genérico
Senhas fracas
Usuário genérico
Senhas fracas
Descarte indevido
Vulnerabilidades
Senhas fracas
Estação desbloqueada / sem
protetor de tela
Uso elevado de privilégios
Vulnerabilidades

Indisponibilidade

Descarte indevido
Redundância de energia
elétrica
Redundância de equipamento

Ameaças

Vulnerabilidades

Acesso indevido / roubo de
senhas
Indisponibilidade

Uso elevado de privilégios
Falta no fornecimento de fitas

Tabela 8 – Inventário de Ativos: Importância X Ameaças X Vulnerabilidades - Processo de Backup e Restore
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• 4ª Etapa – Identificação dos Controles Existentes, da Probabilidade de
Ocorrência e do Impacto
o Para cada ativo, a equipe do projeto procedeu com a atividade de
identificação dos controles existentes, realizada, também, para
evitar custos e trabalhos desnecessários, por exemplo, com a
duplicidade de controles e posterior implementação ineficaz.
o A documentação dos controles foi realizada na ferramenta
AudiXpress, complementando o inventário, exemplificado na
Tabela 9. Nela, no destaque na cor azul, é possível notar que
existe um controle implementado para o ativo “Arquivos de Rede”
onde sugere que a vulnerabilidade identificada, neste caso a
estação desbloqueada, não pode ser explorada pela ameaça de
que seja efetuado acesso indevido a este ativo. Por outro lado,
para o ativo “Banco de Dados em Homologação”, não foram
identificados controles de segurança e o mesmo está exposto às
ameaças do ambiente que pertence.
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Ativos
Arquivos de Rede
Bancos de Dados de Produção
Bancos de Dados de Homologação
Manual de Procedimento Operacional

Ativos

Ativos de Informação
Ameaças
Vulnerabilidades
Acesso indevido

Estações desbloqueadas

Acesso indevido
Perda de integridade
Acesso indevido
Perda de integridade

Usuário genérico
Senhas fracas
Usuário genérico
Senhas fracas

Divulgação não
autorizada

Descarte indevido

Ativos de Software
Ameaças
Vulnerabilidades

Software da Unidade de Gravação

Indisponibilidade

Senhas fracas

Sistema Operacional da Estação de
Trabalho

Acesso indevido

Estação desbloqueada /
sem protetor de tela

Sistema de E-mail Corporativo

Indisponibilidade

Uso elevado de
privilégios

Ativos
Fita de Backup
Unidade de Gravação e Leitura de Fita
Estação de Trabalho para Operador

Ativos Físicos
Ameaças
Vulnerabilidades
Perda e roubo de
Descarte indevido
informações
Redundância de energia
Indisponibilidade
elétrica
Redundância de
Indisponibilidade
equipamento

Controles
Foi constatado que o bloqueio
por inatividade está ativo e
configurado para 30 minutos.
Revisão de acessos periódica.
Política de senhas robusta.
Não há.
Não há triturador de papel ou
processo seguro para
descarte.
Controles
Inexiste recurso de senha no
software do fabricante.
Foi constatado que o bloqueio
por inatividade está ativo e
configurado para 30 minutos.
Não há.
Controles
Envio externo para
incineração.
Não há.
Não há.
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Ativos
Operador/Analista
Fornecedores

Pessoas
Ameaças
Acesso indevido / roubo
de senhas
Indisponibilidade

Vulnerabilidades
Uso elevado de
privilégios
Falta no fornecimento de
fitas

Controles
Conscientização e
monitoração.
Contratos com 3 fornecedores.

Tabela 9 – Controles de Segurança Relacionados aos Ativos do Processo de Backup e Restore
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o Em paralelo, a equipe procedeu com a análise e testes para
verificar se os controles estavam funcionando corretamente.
o Para avaliar a eficácia dos controles identificados, a equipe
estimou a probabilidade da ameaça se concretizar e a facilidade
com que a vulnerabilidade poderia ser explorada, causando o
impacto de um incidente.
o Definiu-se que seriam considerados os níveis “Alto”, “Médio” e
“Baixo” para classificação da probabilidade de ocorrência e do
impacto nos negócios.
•

Diante disso, o nível da probabilidade foi determinado
conforme expresso na Tabela 10:

Nível

Definição para Probabilidade

Alto

A fonte de ameaça está altamente motivada e possui
conhecimento suficiente para execução do ataque. Os
controles de segurança para prevenir que a vulnerabilidade
seja explorada são ineficazes.

Médio

A fonte de ameaça está motivada e possui conhecimento
suficiente para execução do ataque. Os controles de
segurança para prevenir que a vulnerabilidade seja explorada
são eficazes.

Baixo

A fonte de ameaça não está altamente motivada e não possui
conhecimento suficiente para execução do ataque. Os
controles de segurança para prevenir que a vulnerabilidade
seja explorada são eficazes.
Tabela 10 – Definição do Nível de Probabilidade
Fonte: [NIST Special Publication 800-30, 2002]
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•

O nível do impacto foi determinado conforme expresso na
Tabela 11:

Nível

Definição para Impacto

Alto

•
•
•

Perda significante dos principais ativos e recursos.
Perda da reputação, imagem e credibilidade.
Impossibilidade de continuar com as atividades de negócio.

Médio

•
•

Perda dos principais ativos e recursos.
Perda da reputação, imagem e credibilidade.

Baixo

•
•

Perda de alguns dos principais ativos e recursos.
Perda da reputação, imagem e credibilidade.
Tabela 11 – Definição do Nível de Impacto
Fonte: [NIST Special Publication 800-30, 2002]

o Com base neste cenário, foram utilizados os níveis de
classificação descritos anteriormente, podendo-se concluir que
nem todos os ativos deste processo possuíam controles ou que
alguns dos existentes eram ineficazes, como demonstrado na
Tabela 12, gerada como exemplo, pela ferramenta AudiXpress.
o Nesta tabela, no destaque na cor azul, pode-se concluir para o
ativo “Arquivos de Rede” que o controle existente era ineficaz,
pois o tempo determinado para ativação do bloqueio de tela
estava muito longo. Com isso, existia alta probabilidade da
ameaça explorar a vulnerabilidade identificada, podendo causar
alto impacto negativo para imagem da organização ACME devido
a um possível vazamento de informações confidenciais. Com
relação

ao

ativo

“Banco

de

Dados

em

Homologação”,

simplesmente, foi classificado como ineficaz porque não havia
controle. Existia alta probabilidade da ameaça explorar a
vulnerabilidade identificada, entretanto, o impacto seria baixo,
pois as informações neste ambiente eram fictícias e estavam
descaracterizadas.
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Ativos

Arquivos de Rede

Bancos de Dados de Produção

Ativos de Informação
Análise da Eficácia
Probabilidade
dos Controles
Ineficaz. Apesar do
recurso de bloqueio de Alto. A ameaça pode
tela estar ativo, o tempo facilmente explorar a
para que seja ativado
vulnerabilidade.
está muito longo.
Eficaz. Os controles em
uso evitam que
Baixo.
ameaças explorem as
vulnerabilidades.

Bancos de Dados de Homologação

Ineficaz. Não há
controles.

Alto. A ameaça pode
facilmente explorar a
vulnerabilidade.

Manual de Procedimento Operacional

Ineficaz. Não há
controles.

Alto. Pode-se facilmente
copiar manuais e leva-los
para fora da ACME.

Ativos

Software da Unidade de Gravação

Impacto
Alto. O acesso indevido pode
acarretar no vazamento de
informações confidenciais da
ACME.
Médio.
Baixo. As informações neste
ambiente são fictícias e estão
descaracterizadas,
não
permitindo a identificação da
origem.
Médio.
As
informações
contidas
referem-se
a
procedimentos operacionais e
não possuem informações
confidenciais de clientes.

Ativos de Software
Análise da Eficácia
Probabilidade
Impacto
dos Controles
Alto. Podem-se copiar
informações
sem
Ineficaz. Não há
Alto. Cópia e divulgação não
autorização, devido à
controle.
autorizada de informações.
ausência de senha de
operador.
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Sistema Operacional da Estação de
Trabalho

Sistema de E-mail Corporativo

Ativos
Fita de Backup

Unidade de Gravação e Leitura de Fita

Estação de Trabalho para Operador

Ineficaz. Apesar do
recurso de bloqueio de Alto. A ameaça pode
tela estar ativo, o tempo facilmente explorar a
para que seja ativado
vulnerabilidade.
está muito longo.

Alto. O acesso indevido pode
acarretar no vazamento de
informações confidenciais da
ACME.

Baixo. O uso do e-mail
corporativo destina-se apenas
Médio. A ameaça pode
Ineficaz. Não há
para reporte da execução do
facilmente explorar a
processo. Não impede sua
controle.
vulnerabilidade.
execução
caso
ocorra
indisponibilidade.
Ativos Físicos
Análise da Eficácia
Probabilidade
Impacto
dos Controles
Baixo.
Há
processo
formal para inventário e Alto.
As
fitas
contêm
Eficaz.
envio para destruição. informações confidenciais.
Estão criptografadas.
Alto. Não há no-break ou Médio. A operação dos
gerador
de
energia negócios não será afetada,
Ineficaz. Não há
elétrica para continuidade porém, na eventualidade de
controle.
da
execução
do recuperação de arquivos, não
processo.
será possível fazê-lo.
Médio.
Não
estação
configurada para ser
Médio. A operação dos
utilizada
como
negócios não será afetada,
Ineficaz. Não há
redundância,
porém
porém, na eventualidade de
existem
outras
onde
controle.
recuperação de arquivos, não
somente há necessidade
será possível fazê-lo.
da
configuração
da
ferramenta de operação
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da unidade de fitas.

Ativos

Pessoas
Análise da Eficácia
dos Controles

Operador/Analista

Eficaz.

Fornecedores

Eficaz.

Probabilidade

Impacto

Baixo. Além dos controles
informatizados
para
monitoração, as pessoas Alto. Na ausência de controles
são
treinadas poderia ocorrer vazamento de
periodicamente quanto à informações confidenciais.
responsabilidade
e
penalidades.
Médio. Reutilização de fitas
Baixo. Há redundância de
com
datas
de
validade
fornecedores.
vencidas.

Tabela 12 – Análise da Eficácia dos Controles e Classificação da Probabilidade e Impacto Relacionados com o Processo de Backup e Restore
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• 5º Etapa – Avaliação do Nível de Riscos
o Conforme considera o método MESI, ou seja, onde o risco é
obtido pela multiplicação da classificação da probabilidade de
ocorrência versus o impacto, a equipe utilizou como base a matriz
de riscos da publicação NIST 800-30, conforme a Tabela 13.

Impacto
Probabilidade

Baixo
(10)

Médio
(50)

Alto
(100)

Alto (1,0)

Baixo
10 x 1,0 = 10

Médio
50 x 1,0 = 50

Alto
100 x 1,0 = 100

Médio (0,5)

Baixo
10 x 0,5 = 5

Médio
50 x 0,5 = 25

Médio
100 x 0,5 = 50

Baixo (0,1)

Baixo
10 x 0,1 = 1

Baixo
50 x 0,1 = 5

Baixo
100 x 0,1 = 10

Tabela 13 – Matriz do Nível de Risco
Fonte: [NIST Special Publication 800-30, 2002]

o Com

base

na

pontuação

resultante

da

multiplicação,

determinaram-se as seguintes escalas numéricas, bem como, as
definições para classificação dos riscos, conforme a Tabela 14:
•

Alto: Pontuação entre 51 e 100;

•

Médio: Pontuação entre 11 e 50;

•

Baixo: Pontuação entre 1 e 10.

Nível do
Risco

Descrição do Risco e Ações Necessárias

Alto

Se uma possibilidade de melhoria for avaliada como sendo de alto risco,
existe necessidade imediata para contramedidas serem adotadas. Os
sistemas podem continuar operando, entretanto, ações corretivas devem
ser iniciadas o mais breve possível.

Médio

Se uma possibilidade de melhoria for classificada como sendo de médio
risco, ações corretivas estabelecidas em um plano de ação devem ser
realizadas em um curto período de tempo.

Baixo

Se uma observação for classificada como sendo de baixo risco, os
administradores e proprietários das informações devem avaliar a
necessidade de efetuar manutenção corretiva ou assumir o risco.
Tabela 14 – Classificação e Nível de Risco
Fonte: [NIST Special Publication 800-30, 2002]
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o As escalas de riscos e informações pertencentes à Matriz do
Nível de Riscos foram configuradas na ferramenta AudiXpress
para que os cálculos fossem efetuados automaticamente.
o A avaliação do nível de riscos também foi realizada para os
demais ativos do processo de Backup e Restore, além dos
processos elencados no conjunto mínimo estabelecido pelo
método MESI, e os respectivos cálculos podem ser visualizados
na Figura 11. Em adição, o gráfico resultante de toda a análise
dos ativos deste processo, exemplificado na Figura 12, reforça
que a maioria dos ativos existentes, 6 de 11, estão localizados
nas áreas de cores vermelha e laranja, atenuando-se a criticidade
e atenção aos riscos deste processo.
o Ao término da realização desta etapa, a equipe do projeto
consolidou as informações sobre a existência ou não dos
controles da NBR ISO/IEC 27001 para o conjunto mínimo de
processos estabelecido pelo método MESI em um único
documento, que serviu como sumário executivo do nível de
aderência do escopo com o SGSI a ser implementado e como
base para a próxima etapa da fase de Gestão de Riscos Inicial do
método MESI, o Tratamento dos Riscos e Recomendações de
Controles.
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Impacto P ro babilidade

EXECUÇÃO DOS RISCOS

Ponto

1

2

3

4

5

6

7

8

DESCRIÇÃO DO PONTO

Arquivos de Rede

Banco de Dados de Produção

Banco de Dados de Homologação

Manual de Procedimento Operacional

Software da Unidade de Gravação

Sistema Operacional da Estação de Trabalho

Sistema de E-mail Corporativo

Fita de Backup

P o ntuação

Escala de risco

Alto

3

Entre 51 e 100

Médio

2

Entre 11 e 50

Baixo

1

Entre 1 e 10

C r i t ér i os

Im pact o

Confidencialidade

Alto

Alto

Integridade

Alto

Alto

Disponibilidade

Alto

Alto

9

9

Confidencialidade

Médio

Baixo

Integridade

Médio

Baixo

Disponibilidade

Médio

Baixo

6

3

Confidencialidade

Baixo

Baixo

Integridade

Baixo

Baixo

Disponibilidade

Baixo

Alto

3

5

Confidencialidade

Médio

Alto

Integridade

Médio

Alto

Disponibilidade

Médio

Alto

6

9

Confidencialidade

Alto

Alto

Integridade

Alto

Alto

Disponibilidade

Alto

Alto

9

9

Confidencialidade

Alto

Alto

Integridade

Alto

Alto

Disponibilidade

Alto

Alto

9

9

Confidencialidade

Baixo

Médio

Integridade

Baixo

Médio

Disponibilidade

Baixo

Médio

3

6

Confidencialidade

Alto

Baixo

Integridade

Alto

Baixo

Disponibilidade

Alto

Baixo

9

3

Confidencialidade

Baixo

Alto

Integridade

Baixo

Alto

Alto

Alto

5

9

Confidencialidade

Médio

Médio

Integridade

Médio

Médio

Disponibilidade

Médio

Médio

6

6

Confidencialidade

Alto

Baixo

Integridade

Alto

Baixo

Disponibilidade

Alto

Baixo

9

3

Confidencialidade

Médio

Baixo

Integridade

Médio

Baixo

Disponibilidade

Médio

Baixo

6

3

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO

Disponibilidade

9

10

11

12

Unidade de Gravação e Leitura de Fita

Estação de Trabalho para Operador

Operador/Analista

Fornecedores

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO

Pr obabi l i d ad e T ot al Es cal a d e r i s co

Ponto de alto
risco
81

Ponto de
médio risco
18

Ponto de
médio risco
15

Ponto de alto
risco
54

Ponto de alto
risco
81

Ponto de alto
risco
81

Ponto de
médio risco
18

Ponto de
médio risco
27

Ponto de
médio risco
45

Ponto de
médio risco
36

Ponto de
médio risco
27

Ponto de
médio risco
18

Figura 11 – Cálculo dos Riscos dos Ativos do Processo de Backup e Restore
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Figura 12 – Gráfico da Matriz de Riscos dos Ativos do Processo de Backup e Restore
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• 6ª Etapa – Tratamento dos Riscos e Recomendação de Controles
o Seguindo o método MESI para o processo de Backup e Restore,
esta

etapa

contemplou,

inicialmente,

a

elaboração

dos

documentos estruturais “Plano de Tratamento de Riscos” e
“Resumo dos Controles”, que está exemplificado no Anexo E na
totalidade para o escopo do SGSI, e que deve contemplar todos
os processos do método MESI.
o Com base nos 6 ativos apresentados na Figura 12 classificados
como “Alto” risco, foram selecionados os controles de segurança
para minimizar, ou eliminar, os riscos identificados e efetuadas as
análises de custo e benefício. Este processo está documentado
na Tabela 15, Tratamento dos Riscos e Recomendação de
Controles para o Processo de Backup e Restore.
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Ativo(s)

•
•

Análise

Não houve a necessidade •
de investimentos, pois já
Arquivos de Rede
existiam controles, porém •
configurados
Sistema Operacional da estavam
inadequadamente com um
Estação de Trabalho
tempo muito longo para o •
bloqueio de tela.

Controle(s)
Recomendado(s)
A.11.3.1, Uso de
Senhas
A.11.3.3, Política de
Mesa Limpa e Tela
Protegida
A.12.5.4, Vazamento
de Informações

•

•
O software utilizado não
possuía a funcionalidade
•
Software da Unidade de da configuração de senha
para uso e realização das
Gravação
cópias de segurança e
•
restauração de arquivos.

A.11.3.1, Uso de
Senhas
A.12.4.1, Controle de
Software
Operacional
A.12.5.4, Vazamento
de Informações

•

Como
diversos •
procedimentos
operacionais
eram
Manual de Procedimento revisados periodicamente
•
pela equipe, as versões
Operacional
obsoletas de documentos
eram descartados no lixo •
comum.

A.9.2.6, Reutilização
e Alienação Seguras
de Equipamentos
A.10.7.2,
Descarte
de Mídias
A.12.5.4, Vazamento
de Informações

Investimento
(S/N)

Tratamento

Não

Foi sugerida a alteração
do período de bloqueio
para 5 minutos.

Sim

Consiste na necessidade
de investimento na compra
da versão mais atual do
software, que contempla a
referida funcionalidade e
controle,
sendo
que
também é sugerida a
aplicação do tempo de 5
minutos definido como
padrão para bloqueio por
inatividade.

Sim

Aquisição
de
um
equipamento de grande
porte para que, além de
documentos e papéis,
itens físicos como CDs,
DVDs
e
mídias
magnéticas,
também
pudessem ser destruídos.
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Ativo(s)

Análise

•
de
fonte •
de energia

•

Inexistência
Unidade de Gravação e
redundante
Leitura de Fita
elétrica.

•

•
Neste caso, não haveria a
necessidade da aquisição •
Estação de Trabalho
de equipamento, pois seria
para Operador
possível realocar outro de
similar configuração.

Controle(s)
Recomendado(s)

A.9.2.2, Utilidades
A.14.1.3,
Desenvolvimento e
Implementação
de
Planos
de
Continuidade

A.12.4.1, Controle
Software
A.14.1.3,
Desenvolvimento
Implementação
Planos
Continuidade

Investimento
(S/N)

Tratamento

Sim

Aquisição de um gerador
de energia elétrica para
suprir, não somente o
referido ativo, mas todos
aqueles pertencentes ao
conjunto
mínimo
de
processos
do
método
MESI que necessitassem
de energia para garantir
sua disponibilidade, por
exemplo,
os
demais
equipamentos da área de
TI.

Sim

Haverá a necessidade da
aquisição
de
licenças
adicionais dos produtos de
software, de forma a
garantir a redundância
para a operação.

de

e
de
de

Tabela 15 – Tratamento dos Riscos e Recomendação de Controles para o Processo de Backup e Restore
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o Para o ambiente utilizado no estudo de caso para aplicação do
conjunto mínimo de processos do método MESI, não houve a
necessidade do uso de controles adicionais além daqueles
especificados na NBR ISO/IEC 27001.
o Por fim, procedeu-se com a elaboração e revisão da “Declaração
de Aplicabilidade”, que pode ser observada parcialmente na
Tabela 16 para o Processo de Backup e Restore. Lembrando que
este documento estrutural é uma listagem dos controles
aplicados e dos não aplicados, ou seja, possui todos os controles
do Anexo A da NBR ISO/IEC 27001, mais os controles adicionais.
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Controle
A.9.2

Objetivo de Controle

Descrição

Aplicável
(S/N)

Referência Normativo

Segurança de Equipamentos
Os equipamentos devem ser protegidos contra

A.9.2.2

Utilidades

interrupções de energia elétrica e outras falhas causadas

Sim

•

PO - Plano de Contingência

•

MI – Movimentação de

pelas utilidades.
Todos os equipamentos que contenham suportes físicos
A.9.2.6

Reutilização e alienação seguras
de equipamentos

de dados devem ser examinados antes do descarte,
para assegurar que todos os dados sensíveis e

Sim

Equipamentos

softwares licenciados tenham sido removidos ou sobregravados com segurança.

A.10.7

Manuseio de Mídias
As mídias devem ser descartadas de forma segura e

A.10.7.2

Descarte de Mídias

protegida quando não forem mais necessárias, por meio

Sim

•

MI - Descarte de Mídias

•

MI - Movimentação de

de procedimentos formais.

A.11.3

A.11.3.1

A.11.3.3

Equipamentos

Responsabilidades dos
Usuários
Uso de Senhas

Os usuários devem ser orientados a seguir boas práticas
de segurança na seleção e uso de senhas.

Política de mesa limpa e tela

Deve ser adotada uma política de mesa limpa de papéis

protegida

e mídias de armazenamento removíveis e uma política

•
Sim

Informação
•

Sim

PO - Política de Segurança da

PO - Política de Segurança da
Informação
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Controle

Objetivo de Controle

Descrição

Aplicável
(S/N)

Referência Normativo

de tela limpa para os recursos de processamento da
informação.
A.12.4

A.12.4.1

A.12.5.4

A.14.1

Segurança dos Arquivos do
Sistema
Controle de software operacional

Vazamento de informações

Procedimentos para controlar a instalação de software
em sistemas operacionais devem ser implementados.
Oportunidades para vazamento de informações devem
ser prevenidas.

•
Sim

MI – Gestão de Licenças de
Software e Aplicativos

•
Sim

PO – Política de Segurança da
Informação

Aspectos da Gestão da
Continuidade do Negócio
Os planos devem ser desenvolvidos e implementados

A.14.1.3

Desenvolvimento e implementação

para a manutenção ou recuperação das operações e

de planos de continuidade

para assegurar a disponibilidade da informação no nível

relativos à segurança da

requerido e na escala de tempo requerida, após a

informação

ocorrência de interrupções ou falhas dos processos

Sim

críticos do negócio.
Tabela 16 – Declaração de Aplicabilidade para o Processo de Backup e Restore

Legenda:
PO: Política Organizacional
MI: Manual de Instruções e Procedimentos

•

PO – Plano de Contingência
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• 7ª Etapa – Comunicação dos Riscos
O processo de comunicação e apresentação das conclusões das
análises de custo/benefício dos controles recomendados foram
apresentados em evento específico e, por solicitação da Alta
Direção, juntamente com toda a equipe do projeto, de forma que
esclarecimentos pudessem ser obtidos quando solicitados. Esta
determinação auxiliou no ganho de tempo para escolha dos
controles e decisão dos investimentos a serem realizados,
imediatamente decididos nesta ocasião.
Adicionalmente, foram compartilhados os resultados do processo
de Gestão de Riscos, mais especificamente a Declaração de
Aplicabilidade e o Plano de Tratamento de Riscos, ambos com o
objetivo de prover suporte decisório a Alta Direção sobre os
rumos da Fase 4, Implementação dos Controles, do método
MESI. Notou-se que os principais questionamentos efetuados
quase sempre estavam ligados a perda de credibilidade da
organização ACME perante o mercado. Esta visão facilitou o
entendimento

na

apresentação

dos

impactos,

além

da

conscientização da Alta Direção, que a organização ACME
poderia ter, por exemplo, tendo sua imagem, reputação e
continuidade de seus negócios afetadas.
A Alta Direção também determinou que fossem providas as
devidas responsabilidades sobre os riscos identificados em cada
processo, seja como responsável primário ou co-responsável. Por
exemplo, no caso do Processo de Backup e Restore, todos os
riscos identificados estavam sob a responsabilidade da área de
Tecnologia da Informação que, na visão da Alta Direção, deveria
prover e manter os recursos e controles necessários para
gerenciá-los, ficando a área de Segurança da Informação como
co-responsável.
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Diante do exposto no evento, a Alta Direção determinou que os
riscos classificados como “Alto” e “Médio” necessitariam de ações
imediatas com base nas recomendações de controles.
Principais Conclusões da Fase 3

•

Principais Vantagens
o Aumento

do

nível

de

sensibilização,

conscientização

e

preocupação, por parte da Alta Direção, em gerir riscos
relacionados com os negócios, e não somente aqueles
relacionados com Tecnologia.
o Utilização de melhores práticas internacionais já consolidadas e
amplamente divulgadas. Como todas possuíam uma estrutura
similar, ficou mais simples rever um processo de Gestão de
Riscos específico para a organização ACME, extraindo das
melhores

práticas

realmente

as

informações

e

passos

considerados relevantes a equipe do projeto.
o A não segregação das origens das ameaças (natural ou humana
e acidental ou intencional), possibilitou que o processo de Gestão
de Riscos fosse conduzido com mais rapidez, sem a perda da
qualidade de seus resultados finais. A adoção desta prática foi
possível, devido ao tamanho do escopo selecionado e, além
disso, não houve a necessidade e nem solicitação da Alta
Direção de maiores detalhamentos.
o Com o agrupamento dos ativos, (por exemplo, estações de
trabalho), foi possível generalizar as ameaças e vulnerabilidades,
não sendo necessário o detalhamento destas informações por
ativo, o que acarretaria em um enorme detalhamento de
informações e consumo de tempo, não necessários ao objetivo
proposto pela equipe do projeto.
o Em suma, a fase de Gestão de Riscos foi fundamental, pois
proporcionou a Alta Direção a oportunidade de se fazer melhores
investimentos, tomar boas decisões de uma forma mais
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confiante, além de ter maiores chances e certezas de cumprir os
objetivos e missão da organização ACME.
•

Principais Dificuldades
o Deixar a equipe de Tecnologia da Informação com o nível de
entendimento próximo para a correta classificação da importância
dos ativos, e em geral, relacionada com o processo de Gestão de
Riscos em Segurança da Informação.
o Devido a inexistência de um ambiente de homologação no início
dos trabalhos, muitos dos testes dos controles tiveram que ser
realizados em ambiente de produção, com o risco de afetar
diretamente os clientes, internos e externos. Mesmo assim, ficou
difícil assegurar que os controles implementados proporcionariam
uma adequada prevenção e detecção dos riscos.
o Compreensão pela Alta Direção a respeito da aceitação de riscos
em casos onde o custo/investimento do controle era superior ao
impacto financeiro que o risco poderia causar. Os membros da
Alta Direção não possuíam a cultura, inicialmente, para que este
entendimento fosse absorvido.

5.4.4 FASE 4: Implementação dos Controles
Com base no Plano de Tratamento de Riscos (ou Relatório de Riscos), na
Declaração de Aplicabilidade e na determinação da Alta Direção em que os
riscos classificados como “Alto” e “Médio” fossem imediatamente tratados, a
equipe do projeto elaborou um plano tático de implementação de controles.
As ações deste plano tático contemplaram (i) a implementação dos controles
para o conjunto mínimo de processos do método MESI, (ii) o término dos
documentos estruturais do SGSI, (iii) a elaboração das atividades de
conscientização, e (iv) a definição de métricas.
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Implementação dos Controles e Tratamento dos Riscos
Ainda para o Processo de Backup e Restore, as ações consistiram na efetiva
realização das sugestões e implementação dos controles da Etapa 6,
Tratamento dos Riscos e Recomendação de Controles, da Fase 3, Gestão de
Riscos Inicial, integralmente aprovadas pela Alta Direção.
Para cada controle selecionado foram elaborados outros documentos ou
normativos, adicionais aos estruturais do SGSI, de forma que pudessem ser
formalizadas as responsabilidades, abrangência e ações aos quais o Backup
e Restore estaria relacionado. Estes documentos ou normativos foram
referenciados na “Declaração de Aplicabilidade” para o Processo de Backup e
Restore.
Dentre os documentos, e pela natureza do Processo de Backup e Restore,
escolhido neste trabalho para detalhamento, foi considerado como mais
crítico a construção do Plano de Contingência e Recuperação de Desastres,
principalmente, depois de exposta a preocupação da Alta Direção com este
tema: continuidade dos negócios. Recapitulando, no método MESI, existe um
processo

específico

denominado

Continuidade

dos

Negócios

e,

o

mapeamento de ambos os processos (Backup e Contingência) tiveram seus
produtos finais convergentes e complementares.
Os demais controles foram implementados conforme o plano tático, sem
maiores dificuldades.
Término dos Documentos Estruturais do SGSI
A equipe do projeto revisou e finalizou todos os documentos estruturais do
SGSI, que relembrando, são:
•

“Manual do SGSI”, “Metodologia de Avaliação de Riscos”, “Plano de
Tratamento de Riscos”, “Resumo dos Controles” e “Declaração de
Aplicabilidade”:
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o Como não foram identificadas necessidades de revisões nos
processos de negócios mapeados, consequentemente, nenhuma
alteração nestes documentos foi efetuada.
•

“Política de Segurança da Informação”:
o Ao longo das fases de Mapeamento dos Processos e de Gestão
de Riscos, foram relacionadas as seguintes preocupações
adicionais e tópicos, sendo caracterizadas e complementadas na
Política:


Redes e Comunicações;



Controle de Mudanças;



Desenvolvimento, Manutenção e Aquisição de Sistemas;



Segurança das Operações;



Conformidade Legal.

Não houve grandes dificuldades para conclusão dos documentos estruturais,
apenas discussões sobre o nível de profundidade e de informações que os
mesmos deveriam ter. Como os documentos são destinados a um nível mais
estratégico e tático, obviamente, os procedimentos detalhados e operacionais
não foram considerados, mas direcionados a outras normas e instruções de
trabalho, por exemplo, o passo-a-passo para operação do Backup e Restore,
exemplificado no Anexo D. Entretanto, também deve-se considerar a
formalização e a criação destes documentos operacionais.
Elaboração das Atividades de Conscientização
Com base na Política de Segurança da Informação definida e aprovada, a
equipe do projeto iniciou o processo de conscientização junto aos
colaboradores das áreas participantes do escopo de implementação do SGSI.
Este processo foi conduzido por meio de palestras, seminários e debates,
sobre temas e acontecimentos recentes ocorridos em empresas de diversos
setores de atuação, além da organização ACME. Na prática, as primeiras
atividades de conscientização tiveram início nesta Fase do método MESI,
baseadas em uma cronograma de ações divididas para um período de 6
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meses. Os temas abordados tiveram como público-alvo somente os gestores
das áreas pertencentes ao escopo inicial, que ficaram responsáveis pela
disseminação dos conhecimentos obtidos às suas equipes.
A Alta Direção solicitou para a equipe do projeto expandir a divulgação das
políticas para todos os gestores da organização ACME, pois as consideram
importantes e que sejam observadas por eles na execução de suas atividades
cotidianas, o que já facilitaria em um possível aumento do escopo do SGSI.
Adicionalmente, pediu a criação de uma área na Intranet corporativa para a
Segurança da Informação, com o objetivo de que todas as Políticas, Normas
e Procedimentos fossem neste local disponibilizados, e de um cronograma
anual de ações de conscientização, incluindo, no mínimo, o envio de boletins
informativos periódicos e palestras para toda organização, sejam ministradas
pelos próprios funcionários ou com a participação de convidados externos à
organização ACME. Não somente, pediu que fossem criados processos para
avaliação dos conhecimentos obtidos para medição da eficácia.
Definição de Métricas
Com base nas premissas básicas estabelecidas pelo método MESI, foram
definidas métricas de Segurança da Informação com o propósito de avaliar o
desempenho dos controles e para direcionar as ações corretivas mais
apropriadas.
Para o Processo de Backup e Restore, conforme a “Declaração de
Aplicabilidade” apresentada na Tabela 16, foram definidas métricas e forma
de medição quantificáveis para cada um dos controles selecionados,
conforme mostra a Tabela 17.
Maiores detalhes sobre as métricas definidas, as formas de cálculo e
resultado esperados, podem ser encontrados no Anexo F.
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Controle

Objetivo de Controle

A.9.2

Segurança de Equipamentos

A.9.2.2

Utilidades

A.9.2.6

Reutilização e alienação seguras de equipamentos

A.10.7

Manuseio de Mídias

A.10.7.2

Descarte de Mídias

A.11.3

Responsabilidades dos Usuários

A.11.3.1

Uso de Senhas

A.11.3.3

Política de mesa limpa e tela protegida

A.12.4

Segurança dos Arquivos do Sistema

A.12.4.1

Controle de software operacional

A.12.5.4

Vazamento de informações

A.14.1

Aspectos da Gestão da Continuidade do Negócio

A.14.1.3

Exemplos de Métricas Sugeridas

Quantidade de vistorias realizadas no mês, e a porcentagem de
verificações que identificaram movimentações indevidas de
equipamentos.

Porcentagem de mídias que estão com as informações totalmente
criptografas.

Desenvolvimento e implementação de planos de
continuidade relativos à segurança da informação

Quantidade de locais, documentos e até a descrição de cargos, que
incluem as responsabilidades dos usuários com relação à Segurança
da Informação.

Porcentagem de sistemas avaliados em conformidade com as
práticas da organização versus aqueles que não foram avaliados,
não estão em conformidade e não existe documentação.

Porcentagem de testes realizados, com respectivas taxas de
sucesso, em período não superior a 12 meses.

Tabela 17 – Exemplos de Métricas para o Processo de Backup e Restore
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Principais Conclusões da Fase 4

•

Principais Vantagens
o Estruturação

de

um

plano

tático

bem

organizado

para

implementação dos controles que foi aprovado e aceito por todas
as áreas envolvidas.
o Visão de preocupações adicionais e tópicos que poderiam ser
complementados nos normativos em processo de finalização. Por
exemplo, com a elaboração de critérios para desenvolvimento
seguro de software e sistemas.
o Apoio das áreas de Recursos Humanos de Comunicação Interna
e Marketing nas ações de conscientização e sensibilização em
Segurança da Informação, resultando na adesão e envolvimento
de mais de 95% dos colaboradores.
•

Principais Dificuldades
o Definição das prioridades no plano tático de implementação de
controles, mesmo tendo as definições e ordem de execução já
estabelecidas pela Alta Direção, ou seja, riscos classificados
como “Alto” e “Médio”, e aqueles considerados como “Baixo”,
assumidos. As áreas envolvidas consumiram tempo considerável,
pois para cada uma delas, alguns controles eram mais relevantes
do que para outras.
o Entendimento, por parte dos responsáveis, com relação ao teor,
abrangência e nível de profundidade que as Políticas, Normas,
Procedimentos e Instruções de Trabalho deveriam possuir.
o Desenvolvimento e construção da Política de Segurança da
Informação e do Plano de Contingência e Recuperação de
Desastres.
o Ponderação de aspectos legais a serem considerados antes da
escrita e divulgação dos normativos.
o Consumo de tempo para pesquisas, entendimento e posterior
definição das métricas.
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6 CONCLUSÃO DO TRABALHO
O crescimento significativo do interesse das empresas na implementação de
controles de Segurança da Informação, demonstrado nas pesquisas de [ERNST
& YOUNG, 2010], [GARTNER GROUP, 2009] e outras fontes como [CALDER;
WATKINS 2006c], propiciaram às corporações a necessidade de segurança e
exposição a alguns modelos e métodos de implementação de um SGSI.
Porém, devido ao não contato frequente com experiências detalhadas de
investimentos e implementações de um SGSI, a escassez de evidências sobre a
aplicabilidade da norma NBR ISO/IEC 27001:2006 e, principalmente, devido a
ausência de informações sobre os problemas relacionados à segurança que
uma organização deixaria de ter, este trabalho teve como objetivo propor um
método para a implementação de um SGSI, segundo a norma NBR ISO/IEC
27001:2006, aplicável a organizações de qualquer porte.
Foram utilizados conceitos distribuídos nos seguintes principais eixos teóricos:

•

Segurança da Informação, que é a proteção da informação de vários
tipos de ameaças para garantir a continuidade do negócio, minimizar o
risco ao negócio, maximizar o retorno sobre os investimentos e as
oportunidades de negócio. Para este trabalho, foi fundamental o
entendimento completo das normas “NBR ISO/IEC 27001: tecnologia da
Informação - sistemas de gestão da segurança da informação requisitos” e da “NBR ISO/IEC 27002: tecnologia da Informação - código
de prática para a gestão da segurança da informação”;

•

Mapeamento de Processos, que, segundo [SAULO, 2008], é o
conhecimento e a análise dos processos e de seus relacionamentos
com os dados estruturados em uma visão top-down, até um nível que
permita sua perfeita compreensão;

•

Gestão de Riscos, que é o processo de identificar, avaliar, tratar e
minimizar o risco com o objetivo de possibilitar a Organização atingir sua
missão com os riscos sendo controlados;
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Métricas ou Medidas de Desempenho, que tem o objetivo de

•

identificar as causas do baixo desempenho dos controles e de apontar
ações corretivas, além de auxiliar na adequação dos controles de
segurança, das políticas e dos procedimentos; e
Auditoria de Sistemas, Controles e Avaliação de Controles, que é

•

uma atividade que contempla a análise de controles internos, processos,
sistemas e responsabilidades de uma Organização, de forma a verificar
sua aderência com objetivos do negócio, políticas, normas, padrões e
legislações.
Estes conceitos também foram necessários para a análise de trabalhos
relacionados e relevantes já realizados, mostrando o estado da arte o qual este
estudo foi inserido, posicionando-o perante eles e destacando as principais
diferenças.
Como principal conclusão da análise desses trabalhos, foi possível constatar
que a maioria deles, por exemplo, os trabalhos de [SOUZA, 2007], [RIBAS,
2010] e [MARTINS et al., 2005], abordavam, parcial ou largamente, os critérios e
fases como Escopo/Plano do Projeto e a Gestão de Riscos. Entretanto, todos os
trabalhos não comentam sobre o Mapeamento de Processos, visto que é uma
fase importante e necessária para efetuar a análise dos processos existentes e
de seus relacionamentos com os dados estruturados para a perfeita
compreensão, antes das informações serem utilizadas na fase de Gestão de
Riscos.
Portanto, foi proposto um método, denominado de MESI (Método Estruturado de
Segurança da Informação), composto de 4 fases distintas, sendo:

•

FASE 1: Definição do Escopo do SGSI e Planejamento do Projeto
o Esta fase, tem por objetivo determinar o escopo do SGSI na
organização, além de definir a estrutura de gestão, de planejamento
e de controle do projeto para implementação do SGSI.
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•

FASE 2: Mapeamento dos Processos
o Esta fase, tem por objetivo mapear os processos atuais do escopo
selecionado e suas atividades associadas.

•

FASE 3: Gestão de Riscos Inicial
o Esta fase, tem por objetivo realizar a Gestão de Riscos Inicial no
escopo escolhido, e recomendar controles de Segurança da
Informação.

•

FASE 4: Implementação dos Controles
o Esta fase, tem por objetivo implementar o SGSI, ou seja, aplicar os
controles identificados na fase de Gestão de Riscos, finalizar os
documentos estruturais, e formalizar os resultados.

Para validação do método proposto foi realizado um estudo de caso em uma
organização do ramo de prestação de serviços de consultoria com mais de
1.000 colaboradores. A organização, neste trabalho chamada de ACME, oferece
consultoria em Tecnologia da Informação (TI), e seus principais clientes são os
governos Federal, Estadual e Municipal, tendo atuação também no setor
privado. Os respectivos ambientes utilizados no estudo, estão divididos em duas
localidades distintas e remotas, sendo uma para o processamento de dados
principal e a outra para o processamento de dados como contingência. As
localidades atendem a todos os colaboradores que possuem acesso a
informação.
Com a validação, foi possível constatar que um dos principais fatores, se não o
fundamental, para o sucesso na implementação do SGSI foi o envolvimento e
acompanhamento da Alta Direção em praticamente todas as fases do projeto,
mais especificamente, propiciando a facilidade de comunicação para decisões
rápidas e participativas, sejam de cunho estratégicos ou financeiros.
Com o estudo de caso pode-se concluir que, implementar um SGSI requer um
esforço significativo de qualquer organização que o deseja como meta de
Segurança da Informação. Mesmo com o uso de um método ou metodologia que
visam consumir o mínimo de recursos e de tempo, durante a implementação, foi
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necessário um grande envolvimento e engajamento dos colaboradores, bem
como, contínuo esforço e dedicação da equipe do projeto.
A implementação de um SGSI implica diretamente em uma grande adaptação
de qualquer organização. Em suma, o SGSI pode proporcionar uma redução
substancial do nível de risco, estimado em aproximadamente 40% na
organização ACME, porém com um custo significativo em termos de projeto de
implementação e incorporação de novas atividades e responsabilidades, bem
como investimentos nos controles de segurança.
Como principais vantagens e contribuições relevantes deste trabalho, podem-se
destacar:

•

Confirmação da possibilidade de se implementar o método MESI em
organizações de qualquer porte e, além disso, em qualquer segmento
de atuação;

•

Facilidade de adaptação do método proposto em ambientes mais
diversificados e complexos;

•

Redução e gerenciamento dos riscos empresariais;

•

Visualização da situação atual dos riscos do ambiente;

•

Redução da frequência dos incidentes, e consequente diminuição dos
impactos para o negócio e os custos decorrentes com incidentes de
Segurança da Informação;

•

Coaching do processo sistemático para implementação do SGSI,
também utilizado para a elaboração de seus documentos estruturais;

•

Racionalização no uso de equipamentos e recursos de rede, além do
maior comprometimento dos colaboradores, pertencentes ou não ao
escopo inicial;

•

Possibilidade para que os responsáveis pela implementação do SGSI
tenham uma visão única do sistema de gestão e dos diversos padrões,
controles e métodos que o compõem;
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•

Obtenção de conhecimento do processo global, durante o mapeamento
de processos, do qual cada tarefa e atividade faz parte, incluindo a
melhoria do fluxo de informações aperfeiçoando as comunicações;

•

Aumento do nível de conscientização, sensibilização e preocupação dos
colaboradores, em geral, com a Segurança da Informação.

Sob o outro ponto de vista, em resumo, podem-se destacar as seguintes
dificuldades encontradas no trabalho:

•

Os trabalhos para delimitação e entendimento do perímetro e fronteiras
do escopo, de forma que os esforços de implementação pudessem ser
objetivos e certeiros;

•

Definição do cronograma e atividades da Fase 4, Implementação dos
Controles, no início do estudo de caso, uma vez que não havia
conhecimentos relacionados com Riscos em Segurança e Tecnologia da
Informação;

•

O Mapeamento dos Processos, pois estavam descentralizadas e não
sob a responsabilidade da área de Tecnologia da Informação;

•

Dificuldade

em

assegurar

que

os

controles

implementados

proporcionariam uma adequada prevenção e detecção dos riscos,
devido a inexistência de um ambiente de homologação no início dos
trabalhos;
•

Compreensão pela Alta Direção a respeito da aceitação de riscos em
casos onde o custo/investimento do controle era superior ao impacto
financeiro que o risco poderia causar;

•

Definição das prioridades no plano tático de implementação de
controles, mesmo tendo as definições e ordem de execução já
estabelecidas pela Alta Direção, ou seja, riscos classificados como “Alto”
e “Médio”, e aqueles considerados como “Baixo”, assumidos;

•

Ponderação de aspectos legais a serem considerados antes da escrita e
divulgação dos normativos.
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Portanto, o objetivo deste trabalho foi atingido em sua totalidade, pois segundo o
método proposto, que se mostrou válido, foi possível implementar um SGSI
segundo a norma NBR ISO/IEC 27001:2006 em uma empresa de prestação de
serviços.
Como trabalhos futuros, a organização ACME estuda obter a certificação de seu
SGSI. Para isso, deverá passar pela Auditoria Externa e Independente de algum
organismo certificador, como a Fundação Vanzolini ou o BSI Brasil.
Adicionalmente, pretende planejar a expansão do escopo do SGSI para outras
áreas, primeiramente, as de negócios (por exemplo, Comercial, Consultoria, Call
Center) e em seguida as administrativas (por exemplo, Recursos Humanos,
Compras, Financeiro).
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Anexo A. Exemplo do Manual do Sistema de Gestão de Segurança
da Informação

Introdução: Importância da Segurança da Informação para a ACME SERVIÇOS
Para atender aos objetivos de negócio e a qualidade dos serviços prestados, a
ACME SERVIÇOS instituiu um amplo programa de modernização de seus serviços
centrado na intensiva aplicação da tecnologia da informação.
Como reflexo da expansão da disponibilidade de recursos tecnológicos, os
equipamentos, sistemas informatizados e bases de dados da ACME SERVIÇOS
tornaram-se

vulneráveis

a

acessos

não

autorizados,

invasões,

intrusões,

contaminações por vírus, danos físicos ou lógicos e outras formas de ataques,
internos ou externos.
Diante da necessidade de proteger as informações e ativos tecnológicos e de
assegurar a continuidade dos negócios da ACME SERVIÇOS, foi desenvolvido um
Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) aderente às normas NBR
ISO/IEC 27001:2006 e NBR ISO/IEC 27002:2005, assim como, aos modelos de
qualidade, maturidade e melhores práticas.
Objetivos do SGSI



Elevação do grau de proteção dos registros organizacionais;



Garantia da privacidade dos dados e informações pessoais;



Preservação dos direitos de propriedade intelectual;



Atribuição de papéis e responsabilidades para a gestão da Segurança da
Informação;



Gerenciamento e redução do impacto de incidentes.
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Requisitos do SGSI
O SGSI deve atender aos seguintes requisitos:



Definir um sistema de gestão e aprimoramento contínuo da Segurança da
Informação que inclua políticas, processos, procedimentos, estruturas,
funções organizacionais e controles de Segurança da Informação
adequados e compatíveis com a natureza dos negócios da ACME
SERVIÇOS;



Proteger e preservar dados e informações pessoais, registros, sistemas de
informações

corporativos

e

direitos

de

propriedade

intelectual

assegurando-lhes confidencialidade, integridade e disponibilidade.
Escopo e Limites do SGSI
Este manual tem por escopo a especificação dos requisitos para estabelecer,
implementar, operar, monitorar, revisar, manter e melhorar o Sistema de Gestão de
Segurança da Informação, documentado dentro do contexto dos riscos globais da
organização.
Delimitação de Escopo
Visando eliminar interpretações divergentes, o escopo do SGSI está delimitado
pelas seguintes fronteiras:


Centro de Processamento de Dados Principal e de Contingência.

Estrutura do SGSI
A estrutura para implementação do SGSI compreende a organização interna, as
funções organizacionais, as diretrizes de implementação e os documentos
estruturais do sistema.
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Papéis e Responsabilidades
As atividades de Segurança da Informação serão coordenadas e desenvolvidas
pelos seguintes departamentos e agentes:

•

Diretoria
A Diretoria deve prover o apoio ativo à área de segurança da informação,
demonstrando seu comprometimento por meio de um claro direcionamento
das atividades, definindo as atribuições responsabilidades dos atores do
SGSI.

•

Comitê de Segurança da Informação e Continuidade dos Negócios
Deve assegurar que os objetivos e metas do SGSI atendam aos requisitos da
organização, realizando a análise crítica e a aprovação das diretrizes e
documentos estruturais do sistema, bem como a aferição da eficácia de sua
implementação. Não permitir a interrupção das atividades do negócio e
proteger os processos críticos contra efeitos de falhas ou desastres
significativos, e assegurar a sua retomada em tempo hábil, se for o caso.

•

Gerência de Segurança da Informação
Responsável pelo desenvolvimento e implementação do SGSI, identificando
os objetivos de controle e controles de segurança da informação aplicáveis,
bem como garantir o funcionamento eficaz do sistema.

•

Gerência de TI
Responsável pela custódia dos recursos de TI e pela execução da liberação
do acesso às informações, considerando as políticas vigentes dentro da
corporação.
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Diretrizes
Os seguintes documentos representam o entendimento, expectativas e diretrizes da
ACME SERVIÇOS em relação à Segurança da Informação:

•

Manual do Sistema de Gestão de Segurança da Informação;

•

Política de Segurança da Informação;

•

Metodologia de Avaliação de Riscos;

•

Plano de Tratamento de Riscos;

•

Resumo de Controles;

•

Declaração de Aplicabilidade.

Manutenção da Segurança da Informação
Em adição aos controles definidos no relatório “Resumo de Controles”, as seguintes
atividades e controles fazem parte do SGSI e tem o papel de monitorar e
acompanhar continuamente o funcionamento do sistema:

•

Atividades da Gerência de Segurança;

•

Atividades da Gerência de TI;

•

Atividades do Comitê de Segurança da Informação e Continuidade dos
Negócios;

•

Atividades da Direção.

Análise Crítica do SGSI
Com o objetivo de garantir a melhoria contínua e adequação aos objetivos da
organização, o SGSI deve ser analisado criticamente no mínimo uma vez ao ano,
sendo estas análises críticas acompanhadas pelo Comitê de Segurança da
Informação e Continuidade dos Negócios e pela Direção. Devem ser realizadas
análises críticas para:

•

Escopo e Estrutura do SGSI;
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•

Estrutura Organizacional;

•

Comitê de Segurança da Informação e Continuidade dos Negócios;

•

Diretrizes e Documentos Estruturais do Sistema;

•

Sistemas Essenciais;

•

Inventário de Ativos;

•

Metodologia de Gestão de Riscos;

•

Manutenção Contínua da Segurança;

Em adição, a Alta Direção deve realizar Análise Crítica do SGSI.
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Anexo B. Exemplo de Estrutura de Política de Segurança da
Informação
Objetivo
Este documento define a Segurança da Informação e estabelece as diretrizes para a
utilização segura de todos os ativos de informação da ACME. Nele, são
apresentados os princípios de segurança, incluindo as funções e responsabilidades
de cada colaborador (funcionário, estagiário e prestador de serviços) no contexto de
Segurança da Informação.
Qual a importância para a ACME?
A ACME é uma empresa prestadora de serviços de consultoria, onde a
segurança e privacidade das suas informações consistem em diferencial de
mercado e qualifica a ACME como empresa que oferece menor risco as
informações de seus clientes. Pode-se dizer que a Segurança da Informação
contribui para preservar a competitividade, o faturamento, a lucratividade, o
atendimento aos requisitos legais e a imagem da ACME perante o mercado e
seus clientes.
Qual sua importância como colaborador em tudo isto?
A tarefa mais importante pertence a você! Devemos nos empenhar no esforço da
divulgação e manutenção da segurança e privacidade das informações para
mostrarmos aos nossos competidores e clientes o nosso potencial.
Responsabilidades e abrangência
As responsabilidades pelo uso das informações e recursos de Tecnologia da
Informação estão definidas conforme cada área e camada funcional descritas neste
capítulo, e abrangem todas as localidades e escritórios.

•

Colaboradores e Usuários

•

Proprietário da Informação
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•

Comitê de Segurança da Informação

•

Segurança da Informação

•

TI Corporativo

•

Recrutamento e Seleção

Classificação das informações
A Classificação da Informação é a atribuição de um grau de importância para cada
informação, com a finalidade de aprimorar e direcionar os esforços despendidos na
sua proteção. As informações devem ser receber uma das seguintes classificações:
o Informações Não Classificadas
o Informações Restritas
o Informações Confidenciais
Engenharia Social
É de extrema importância que todos os colaboradores conheçam os ataques e
defesas contra Engenharia Social, pois estudos mostram que a maior parte dos
ataques sofridos nas organizações utilizam essa técnica.
A Engenharia Social é um método de ataque onde alguém faz uso da persuasão,
muitas vezes abusando da ingenuidade ou confiança do colaborador, para obter
informações, acessos ou privilégios indevidos.
Utilização e Monitoração de Recursos
As informações geradas para atender aos negócios da ACME, informações de
clientes obtidas para fins de negócio, informações geradas pelos colaboradores
durante o período de trabalho e informações geradas utilizando qualquer recurso de
TI são propriedades da ACME.
Para garantir o uso correto e seguro dos recursos e informações, a área de TI e a
área de Segurança da Informação podem monitorar, de forma impessoal e
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moderada, sem prévio consentimento ou notificação, qualquer recurso ou
informação.
Diretrizes de Segurança da Informação

•

Prevenção contra Engenharia Social

•

Restrições quanto à Divulgação de Informações

•

Correio Eletrônico

•

Internet

•

Estações de Trabalho e Dispositivos Móveis

•

Cópias de Segurança (backup e restore)

•

Acesso Lógico

•

Segurança de Recursos Humanos

•

Segurança Física e do Ambiente

•

Redes e Comunicações

•

Controle de Mudanças

•

Desenvolvimento, Manutenção e Aquisição de Sistemas

•

Segurança das Operações

•

Conformidade Legal e Regulatória

Plano de Continuidade de Negócios
Um Plano de Continuidade de Negócios deve ser estabelecido e implementado com
o intuito reduzir ou mesmo prevenir impactos às atividades de negócio, provenientes
de possíveis desastres ou incidentes que possam gerar a indisponibilidade de seus
serviços ou de suas informações mais críticas.
Este Plano de Continuidade do Negócio (PCN) deve ser estabelecido, mantido e
revisado em intervalos regulares, visando garantir o acesso às informações e aos
serviços computacionais prestados pela área de TI Corporativo através de seu CPD
(Centro de Processamento de Dados).
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A estrutura do Plano de Continuidade de Negócios, detalhada em procedimentos
apropriados, é composta pelos seguintes itens:
o Informações gerais – escopo, premissas, BIA e estratégia;
o Informações críticas – estrutura e envolvidos;
o Administração – lista de responsabilidades e atribuições;
o Exercícios de PCN – atividades de testes executadas pelos responsáveis
e envolvidos.
Notificação de Incidentes de Segurança
Incidente de Segurança é uma ocorrência inesperada e/ou indesejável, indicando
um possível descumprimento da Política de Segurança da Informação ou de
qualquer controle de segurança.
É responsabilidade de todos os colaboradores comunicar a área de Segurança da
Informação qualquer suspeita ou confirmação de incidente de segurança.
Penalidades e Processos Disciplinares
A área de Segurança da Informação é responsável por apurar os incidentes
ocorridos e definir as sanções e penalidades para cada caso de violação, de acordo
com sua severidade, amplitude e tipo de infração.
As penalidades internas previstas podem variar desde uma simples advertência
verbal, passando pela perda de direitos de acesso até mesmo o desligamento do
colaborador.
Exceções à Política
Caso uma ou mais regras de segurança prejudiquem de alguma forma as atividades
profissionais ou os negócios, deve-se solicitar uma exceção a política. Caso as
exceções solicitadas sejam aprovadas pelo gestor responsável, serão analisadas
pela área de Segurança da Informação.

148

Termo de Confidencialidade e Responsabilidade
Eu, abaixo assinado, declaro para os devidos fins e efeitos de direito estar de acordo
com as normas e responsabilidades abaixo relacionadas:
Propriedade
Quaisquer recursos disponibilizados para as minhas atividades profissionais são de
propriedade da ACME e/ou de seus Clientes e devem ser utilizados exclusivamente
para o desempenho de minhas funções profissionais.
Divulgação
Não devo divulgar, fornecer e tampouco facilitar o acesso a informações da ACME
e/ou de seus Clientes a afiliados, funcionários, parceiros, familiares ou quaisquer
outras pessoas que:
•

Não assinaram e entregaram o presente termo à ACME;

•

Não estejam diretamente envolvidas com o assunto;

•

Não estejam expressamente autorizadas.

Uso

•

Comprometo-me a cumprir rigorosamente as normas, políticas e controles
descritos na Política de Segurança da Informação e em seus documentos
relacionados.

•

Sou responsável pela segurança, uso correto e profissional de todos os
recursos e informações sob minha responsabilidade.

•

Todas as atividades realizadas com recursos tais como crachás, cartões de
acesso, chaves, identificações de usuário em sistemas e senhas a mim
disponibilizados são de minha responsabilidade.

•

Não devo explorar em benefício próprio ou para fins não éticos informações e
documentos de propriedade da ACME e/ou de seus Clientes.
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•

Não devo reproduzir ou alterar documentos, arquivos ou informações de
propriedade da ACME e/ou de seus Clientes a não ser que essa atividade
faça parte de minhas obrigações profissionais e eu esteja formalmente
autorizado.

•

Não devo levar documentos ou arquivos contendo informações da ACME
e/ou de seus Clientes para fora das dependências da empresa sem
autorização formal.

•

Autorizo a monitoração de todos os recursos de processamento da
informação aos quais me forem concedidos acessos. (e-mail, internet,
notebook, entre outros)

Penalidades
Descumprindo os compromissos assumidos neste termo, estarei sujeito às
penalidades internas previstas no processo disciplinar da ACME e/ou ações
penais/cíveis previstas em lei.
Vigência
Estou ciente de que as normas e responsabilidades contidas neste termo se
estendem por tempo indeterminado, independente da quebra do vínculo profissional
com a ACME.

(Local e Data)
Nome:______________________

(Assinatura do Colaborador)
R.G.: ____________________
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Anexo C. Cronograma Macro de Atividades para Implementação do SGSI
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Anexo D. Procedimento Operacional de Backup e Restore

1. PREPARAÇÃO DE MÍDIAS [A.10.5.1]
FLUXO
1.1. Padrão para
identificação de
mídias

RESPONS.
Coordenadoria
de TI

REFERÊNCIA
Instrução de
Trabalho

1.2. Identificação e
registro de mídias
utilizadas

Coordenadoria
de TI

Etiquetas na
própria mídia

OBSERVAÇÃO
Todas as mídias do backup devem
ser identificadas, de forma clara e
objetiva,
para
facilidade
no
manuseio e rapidez em caso de
restauração. As mídias deverão
conter as informações:
Localidade: Sigla do local de
origem do backup
Serviço: Sigla do serviço de
origem do backup.
P: Periodicidade. Pode ser: diária,
semanal, mensal, anual e arquivo
morto.
NN: Sequência (numérica) do
backup. Representada pelo dia da
semana, mês ou ano
J: Letra que indica o jogo de mídias
(se aplicável).
FF: Número (sequencial) da mídia.
(Exemplo: CV-DB/MS-S03-1/1)
As mídias são identificadas através
de etiquetas conforme o padrão
definido para identificar o regime e
jogo
aos
quais
as
mídias
pertencerão.

2. CONTEÚDO DO BACKUP
FLUXO
2.1. Relação do
conteúdo do
backup

RESPONS.
Coordenadoria
de TI
Gerente de área
ou projeto

REFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

Formulário de
Solicitação de
Inclusão no
Procedimento
de Backup

A Coordenadoria de TI deve
solicitar aos proprietários de
informações (gerente de área ou
projeto) relação das informações
que deverão possuir cópias de
segurança
(backup)
e
sua
periodicidade.
Anualmente será remetida ao
proprietário, relação contendo as
informações
que
estão
sob
custódia da Coordenadoria de TI
para revisão das necessidades de
Backup e quais deverão ir para
Arquivo Morto.
O proprietário das informações
deve
definir
e
informar
à
Coordenadoria
de
TI
as
informações que terão cópias de
segurança,
bem
como
sua
importância (criticidade) e tempo de
retenção. Importante: O proprietário
da informação deverá definir quais
informações serão armazenadas
em arquivo morto.

Instrução de
Trabalho de
Backup

2.2. Definição do
conteúdo do
backup

Gerente de área
ou projeto

Formulário de
Solicitação de
Inclusão no
Procedimento
de Backup
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3. EXECUÇÃO DO BACKUP
FLUXO

RESPONS.

REFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO
Devem
ser
configurados
no
programa de gerenciamento de
backup os seguintes parâmetros:
• Data e hora de início e término
do
armazenamento
das
informações;
• Relatório de êxito nas cópias
das informações;
• Status de falha na cópia das
informações.
O Ciclo de execução dos backups
está classificado em:
• Diário
• Semanal
• Mensal
• Anual
• Arquivo morto

3.1. Configurações de
backup

Coordenadoria
de TI

Log de backup

3.2. Ciclo de execução
de backups

Coordenadoria
de TI

Instrução de
Trabalho de
Backup

4. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE MÍDIAS
FLUXO

RESPONS.

REFERÊNCIA

4.1. Armazenamento
de mídias do último
backup

Coordenadoria
de TI

Instrução de
Trabalho de
Backup

4.2. Registro e preparo
das mídias para
transporte
[A.10.8.3]

Coordenadoria
de TI

Instrução de
Trabalho de
Backup
Sistema de
Backup
Formulário
próprio da
Empresa
Terceirizada

OBSERVAÇÃO
As mídias utilizadas no último
backup
realizado
serão
armazenadas a partir do seguinte
critério:
• Backup diário – armazenamento
da mídia na própria localidade;
• Backup semanal, mensal e
anual – armazenamento externo
até novo ciclo de utilização. A(s)
mídia(s)
deve(m)
ser
registrada(s) e preparada(s)
para transporte.
Todas as mídias a serem
transportadas
devem
ser
devidamente acondicionadas para
evitar risco de perda de dados por
distúrbios ambientais ou danos
físicos.
As
mídias
remetidas
para
armazenamento externo a deverão
ser registradas no formulário
próprio da Empresa Terceirizada,
ficando uma cópia do formulário em
posse da Área de TI, assim como
também devem estar registradas
as informações no Sistema de
Backup.

5. RESTAURAÇÃO DO BACKUP
FLUXO
5.1. Solicitação de
restauração de
informações

RESPONS.

REFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

Gerente de área
ou projeto

Mensagem de
correio
eletrônico

O proprietário das informações
deve remeter a Coordenadoria de
TI um e-mail para a Solicitação de
Restauração
de
Backup,

154

5.2. Atendimento da
solicitação de
restauração

Coordenadoria
de TI

Sistema de
Backup

5.3. Execução da
restauração

Coordenadoria
de TI

Log de restore
Instrução de
Trabalho de
Backup
Sistema de
Backup

5.4. Registro de
atendimento de
solicitação de
restauração

Coordenadoria
de TI

Sistema de
Backup

informando a(s) informações a
serem restauradas, sua localização
original,
a
data
da
última
atualização,
o
destino
de
restauração (local de rede) das
informações
e
motivo
da
restauração.
Ao receber o e-mail para a
Solicitação de Restauração de
Backup, a Coordenadoria de TI
deverá processar seu atendimento
observando
os
seguintes
requisitos:
• Averiguar se informações de
propriedade alheia ao solicitante
não serão restauradas;
• Disponibilidade do ponto de
restauração (informação gerada
em data e horário específico)
solicitado;
• Disponibilidade da mídia que
contém o ponto de restauração
desejado;
• Motivos da restauração.
Quando
os
requisitos
para
atendimento da solicitação de
restauração forem atendidos a
restauração deve ser executada
conforme instrução de trabalho
específica.
Estas
informações
serão
restauradas
em
repositório
provisório para validação do
usuário
e
apagadas
posteriormente.
Caso a mídia necessária para
realização da restauração esteja
armazenada
externamente,
é
necessário solicitar o transporte da
mídia para a localidade que
realizará a restauração atendendo
aos requisitos de transporte
adequado. Os custos decorrentes
do transporte da(s) mídia(s)
incorrerão por conta do solicitante.
A Coordenadoria de TI deve
armazenar
ou
registrar
as
solicitações
de
restauração
atendidas para consultas futuras.
Devem ser atendidos, sempre, os
critérios pré-definidos e divulgados
aos usuários para solicitação de
restauração do backup, evitando-se
abuso de solicitações. Estes
registros
devem
conter
a
autorização do proprietário da
informação, a data da restauração,
itens restaurados e as mídias
necessárias para restauração.
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6. SUBSTITUIÇÃO E DESCARTE DE MÍDIAS [A.10.7.2]
FLUXO
6.1. Análise do ciclo de
utilização de
mídias

RESPONS.
Coordenadoria
de TI

REFERÊNCIA
Sistema de
Backup

6.2. Substituição de
mídia

Coordenadoria
de TI

Sistema de
Backup

6.3. Registro de
substituição e
descarte de mídia

Coordenadoria
de TI

Sistema de
Backup

6.4. Descarte de mídia
substituída

Coordenadoria
de TI

Sistema de
Backup

OBSERVAÇÃO
No ato da formatação da fita, é
informada a data de criação
considerando-se
2
anos
de
validade preservando assim o Ciclo
de utilização.
As mídias devem ser substituídas
obedecendo
aos
seguintes
critérios:
• Limite
de
regravações
permitidas;
• Tempo de vida útil;
• Danos
físicos
ou
lógicos
constatados.
A(s)
mídia(s)
substituída(s)
deve(m) ser identificada(s) no
Sistema de Backup, informando
sua descrição completa, data, hora,
motivo e método de descarte.
É fundamental que o método de
descarte da(s) mídia(s) não permita
sua recuperação.

7. TESTE DE RESTAURAÇÃO E EFICIÊNCIA
FLUXO

RESPONS.

7.1. Acompanhamento
do teste de
restauração

Coordenadoria
de TI

7.2. Restauração de
dados

Coordenadoria
de TI

7.3. Registro do teste
de restauração

Coordenadoria
de TI
Gerente de área
ou projeto

REFERÊNCIA

OBSERVAÇÃO

Formulário de
Solicitação de
Inclusão no
Procedimento
de Backup

A Coordenadoria de TI deve
solicitar aos proprietários das
informações
a
validação
da
restauração de backup.

Formulário de
Notificação de
Incidente de
Segurança da
Informação
Sistema de
Backup
Formulário de
Solicitação de
Inclusão no
Procedimento
de Backup

A Coordenadoria de TI deve
executar o teste de restauração a
partir dos seguintes critérios:
• As
informações
a
ser
restauradas serão selecionadas
aleatoriamente;
• Estas informações deverão ser
restauradas
em
repositório
provisório para validação e
apagadas posteriormente.
A Coordenadoria de TI deve
registrar os resultados dos testes
de restauração de mídias, sendo
optativa
a
validação
pelo
proprietário das informações.
Caso o teste de restauração não
tenha êxito deve ser registrado um
incidente
de
segurança
da
informação. Após o tratamento do
incidente, um novo teste de
restauração deve ser realizado o
mais breve possível.
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8. PROTEÇÃO DE REGISTROS ORGANIZACIONAIS [A.15.1.3]
FLUXO
8.1. Registros
importantes devem
ser protegidos
contra perda,
destruição e
falsificação.

RESPONS.
Coordenadoria
de TI

REFERÊNCIA
Formulário de
Solicitação de
Inclusão no
Procedimento
de Backup

OBSERVAÇÃO
A Coordenadoria de TI deve
solicitar aos proprietários das
informações referências para o
armazenamento adequado dos
recursos computacionais, através
do preenchimento do formulário de
Solicitação
de
Inclusão
no
procedimento de backup onde
deverão
constar
informações
pertinentes a dados de significativa
importância.
As mídias de backup são
armazenadas
em
cofres
localizados
no
CPD,
com
temperatura e umidade adequada e
acesso restrito e controlado ou em
cofres externos com as mesmas
características ambientais e de
segurança.
A unidade de backup está
dimensionada para os próximos
anos e compatível com a do site
backup para que não haja
problemas de recuperação por
incompatibilidade de hardware.
O sistema de backup utilizado é
próprio do sistema operacional não
havendo
incompatibilidade
de
sistemas.
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Anexo E. Resumo dos Controles Utilizados na Organização ACME
Nº ISO
A.5.1.1
A.5.1.2
A.6.1.1
A.6.1.2
A.6.1.3
A.6.1.4
A.6.1.5
A.6.1.6
A.6.1.7
A.6.1.8
A.6.2.1
A.6.2.2
A.6.2.3
A.7.1.1
A.7.1.2
A.7.1.3
A.7.2.1
A.7.2.2
A.8.1.1
A.8.1.2
A.8.1.3
A.8.2.1
A.8.2.2
A.8.2.3
A.8.3.1
A.8.3.2
A.8.3.3
A.9.1.1
A.9.1.2
A.9.1.3
A.9.1.4
A.9.1.5
A.9.1.6
A.9.2.1
A.9.2.2
A.9.2.3
A.9.2.4
A.9.2.5
A.9.2.6
A.9.2.7
A.10.1.1
A.10.1.2
A.10.1.3
A.10.1.4
A.10.2.1
A.10.2.2

Título ISO
Documento da política de segurança da informação
Análise crítica da política de segurança da informação
Comprometimento da Direção com a segurança da informação
Coordenação da segurança da informação
Atribuição das responsabilidades em segurança da informação
Processo de autorização para os recursos de processamento da
informação
Acordos de confidencialidade
Contato com autoridades
Contato com grupos especiais
Análise crítica independente de segurança da informação
Identificação dos riscos relacionados com partes externas
Identificando a segurança da informação quando tratando com os
clientes.
Identificando segurança da informação nos acordos com terceiros
Inventário de ativos
Proprietário dos ativos
Uso aceitável dos ativos
Recomendações para classificação
Rótulos e tratamento da informação
Papéis e responsabilidades
Seleção
Termos e condições de contratação
Responsabilidades da Direção
Conscientização, educação e treinamento em segurança da
informação
Processo disciplinar
Encerramento de atividades
Devolução de ativos
Retirada de direitos de acesso
Perímetro de segurança física
Controles de entrada física
Segurança em escritórios salas e instalações
Proteção contra ameaças externas e do meio-ambiente
O trabalho em áreas seguras
Acesso do público, áreas de entrega e de carregamento
Instalação e proteção do equipamento
Utilidades
Segurança do cabeamento
Manutenção dos equipamentos
Segurança de equipamentos fora do local
Reutilização e alienação seguras de equipamentos
Remoção de propriedade
Documentação dos procedimentos de operação
Gestão de mudanças
Segregação de funções
Separação dos ambientes de desenvolvimento, teste e de produção
Entrega de serviços
Monitoramento e análise crítica de serviços terceirizados

Em uso
(Sim/Não)
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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A.10.2.3
A.10.3.1
A.10.3.2
A.10.4.1
A.10.4.2
A.10.5.1
A.10.6.1
A.10.6.2
A.10.7.1
A.10.7.2
A.10.7.3
A.10.7.4
A.10.8.1
A.10.8.2
A.10.8.3
A.10.8.4
A.10.8.5
A.10.9.1
A.10.9.2
A.10.9.3
A.10.10.1
A.10.10.2
A.10.10.3
A.10.10.4
A.10.10.5
A.10.10.6
A.11.1.1
A.11.2.1
A.11.2.2
A.11.2.3
A.11.2.4
A.11.3.1
A.11.3.2
A.11.3.3
A.11.4.1
A.11.4.2
A.11.4.3
A.11.4.4
A.11.4.5
A.11.4.6
A.11.4.7
A.11.5.1
A.11.5.2
A.11.5.3
A.11.5.4
A.11.5.5
A.11.5.6
A.11.6.1
A.11.6.2
A.11.7.1
A.11.7.2
A.12.1.1
A.12.2.1
A.12.2.2
A.12.2.3

Gerenciamento de mudanças para serviços terceirizados
Gestão de capacidade
Aceitação de sistemas
Controle contra códigos maliciosos
Controle contra códigos móveis
Cópias de segurança de informações
Controles de redes
Segurança dos serviços de rede
Gerenciamento de mídias removíveis
Descarte de mídias
Procedimentos para tratamento de informação
Segurança da documentação dos sistemas
Políticas e procedimentos para troca de informações
Acordos para a troca de informações
Mídias em trânsito
Correio Eletrônico
Sistemas de informações do negócio
Comércio eletrônico
Transações on-line
Informações publicamente disponíveis
Registros de auditoria
Monitoramento de uso do sistema
Proteção das informações dos registros (logs)
Registros (logs) de Administrador e Operador
Registros (logs) de falhas
Sincronização dos relógios
Política de controle de acesso
Registro de usuários
Gerenciamento de privilégios
Gerenciamento de senha do usuário
Análise crítica dos direitos de acesso de usuário
Uso de senhas
Equipamento de usuário sem monitoração
Política de mesa limpa e tela protegida
Política de uso dos serviços de rede
Autenticação para conexão externa do usuário
Identificação de equipamento em redes
Proteção e configuração de portas de diagnostico remotas
Segregação de redes
Controle de conexão de rede
Controle de roteamento de redes
Procedimentos seguros de entrada no sistema (log-on)
Identificação e autenticação de usuário
Sistema de gerenciamento de senha
Uso de utilitários de sistema
Desconexão de terminal por inatividade
Limitação de horário de conexão
Restrição de acesso a informação
Isolamento de sistemas sensíveis
Computação e comunicação móvel
Trabalho remoto
Análise e especificação dos requisitos de segurança
Validação dos dados de entrada
Controle do processamento interno
Integridade de mensagens

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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A.12.2.4
A.12.3.1
A.12.3.2
A.12.4.1
A.12.4.2
A.12.4.3
A.12.5.1
A.12.5.2
A.12.5.3
A.12.5.4
A.12.5.5
A.12.6.1
A.13.1.1
A.13.1.2
A.13.2.1
A.13.2.2
A.13.2.3
A.14.1.1
A.14.1.2
A.14.1.3
A.14.1.4
A.14.1.5
A.15.1.1
A.15.1.2
A.15.1.3
A.15.1.4
A.15.1.5
A.15.1.6
A.15.2.1
A.15.2.2
A.15.3.1
A.15.3.2

Validação de dados de saída
Política para o uso de controles criptográficos
Gerenciamento de chaves
Controle de software operacional
Proteção dos dados para teste de sistema
Controle de acesso ao código fonte de programas
Procedimentos para controle de mudanças
Análise crítica das aplicações após mudanças no sistema operacional
Restrições sobre mudanças em pacotes de Software
Vazamento de informações
Desenvolvimento terceirizado de software
Controle de vulnerabilidades técnicas
Notificação de eventos de segurança da informação
Notificando fragilidades de segurança da informação
Responsabilidades e procedimentos
Aprendendo com os incidentes de segurança da informação
Coleta de evidências
Incluindo segurança da informação no processo de gestão da
continuidade de negócio
Continuidade de negócios e avaliação de risco
Desenvolvimento e implementação de planos de continuidade
relativos à segurança da informação
Estrutura do plano de continuidade do negócio
Testes, manutenção e reavaliação dos planos de continuidade do
negócio
Identificação da legislação vigente
Direitos de propriedade intelectual
Proteção de registros organizacionais
Proteção de dados e privacidade da informação pessoal
Prevenção de mau uso de recursos de processamento da informação
Regulamentação de controles de criptografia
Conformidade com as políticas e normas de segurança da
informação
Verificação da conformidade técnica
Controles de auditoria de sistemas de informação
Proteção de ferramentas de auditoria de sistemas de informação

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Anexo F. Exemplos do Cálculo de Métricas
•

Gestão de acessos de forma automática – Bloqueio Férias
o Qtd. de Contas Bloqueadas (Férias) / Qtd. Total de Início Férias no
Controle RH
4.112 / 4.353 = 0,94 x 100 = 94%


•

Objetivo: 95%

Login Simultâneo
o Qtd. de Estações com Ferramenta de Bloqueio / Qtd. Total de Estações
15.296 / 22.000 = 0,69 x 100 = 69%


•

Objetivo: 100%

Antivírus
o Qtd. de Estações com Antivírus / Qtd. Total de Estações
65.325 / 70.917 = 0,92 x 100 = 92%


•

Objetivo: 99%

Conscientização em Segurança da Informação
o Qtd. de Cursos Online Efetuados / Qtd. Total de Colaboradores Admitidos
319 / 439 = 0,72 x 100 = 72%


Objetivo: 85%

Indicadores:
Adequado
Satisfatório
Insatisfatório

>= 99%
97% -> 98%
<= 96%

Frequência para coleta dos dados e reporte:
o Mensal

Verde
Amarelo
Vermelho
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