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RESUMO
Para expandir seus negócios, as empresas têm utilizado tecnologia de forma
intensiva, utilizando softwares para automatizar ou promover a distribuição de seus
produtos e serviços. Ao expandir seus negócios, devido ao uso intensivo de
tecnologias da informação e comunicação, as empresas também aumentam suas
vulnerabilidades. Segurança é frequentemente uma preocupação tardia durante o
desenvolvimento de software mas, idealmente, segurança deveria ser incorporada
no projeto de software o mais cedo possível. Levando-se em consideração que a
modelagem de negócio - representação das necessidades do negócio - ocorre antes
do desenvolvimento de um software, integrar requisitos de segurança da informação
a essa modelagem pode mitigar a identificação tardia destes requisitos. Este
trabalho apresenta uma abordagem para modelagem de negócio que permite a
integração de requisitos de segurança da informação da norma ISO/IEC 27002 à
diagramas que representam os aspectos o quê, como e quem da perspectiva do
dono do framework de Zachman. Para elaborar essa abordagem foi realizado o
mapeamento dos controles de segurança da ISO/IEC 27002 ao framework de
Zachman, contextualizando-a assim em uma arquitetura corporativa. A abordagem
foi aplicada a um projeto simulado, seguindo uma convenção bancária, com o
objetivo de identificar oportunidades de melhoria e verificar a cobertura dos
requisitos de segurança da informação da norma ISO/IEC 27002.

Palavras-chave: Arquitetura corporativa; modelagem de negócio; segurança da
informação; ISO/IEC 27002.

ABSTRACT
Approach to business modeling with information security in the context of an
enterprise architecture and using ISO/IEC 27002
Companies have been using technology intensively to expand their business,
using software to automate or promote the distribution of their products and services.
By expanding their business due to the intensive use of information and
communication technologies, companies also increase their vulnerabilities. Security
is often a late concern during software development. However, ideally, security
should be incorporated into the software design as early as possible. Considering
that business modeling - business needs representation - occurs prior to software
development, integrating information security requirements into such modeling can
mitigate the late identification of these requirements. This work presents an approach
to business modeling that allows the integration of ISO/IEC 27002 information
security requirements into diagrams that represent the aspects of what, how and
who from the owner's perspective of the Zachman framework. In order to elaborate
this approach, the security controls of ISO/IEC 27002 were mapped into Zachman
framework, thus contextualizing it in an enterprise architecture. The approach was
applied to a simulated project that considers a banking convention with the objective
of identifying opportunities for improvement and verifying the coverage of the
information security requirements of ISO/IEC 27002.

Keywords: Enterprise architecture; business modeling; information security; ISO/IEC
27002.
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1 INTRODUÇÃO
Para expandir seus negócios, as empresas têm utilizado tecnologia de forma
intensiva, utilizando softwares para automatizar ou promover a distribuição de seus
produtos e serviços.
Ao expandir seus negócios, devido ao uso intensivo de tecnologias da
informação e comunicação (TIC),

as empresas também aumentam suas

vulnerabilidades (RODRIGUEZ, MEDINA E PIATTINI, 2008). Segundo a Ernst &
Young (2016), o mundo digital tem criado oportunidades como a criação de novos
mercados e produtos ao permitir formas inovadoras de se conectar aos clientes,
entretanto a falta de preparação adequada tem feito com que muitas empresas
sofram com violações de segurança. Segundo pesquisa realizada pela Ernst Young
(2012), aproximadamente 80% das empresas entrevistadas concordam que o nível
de ameaças externas está crescendo e cerca de metade afirmam que as
vulnerabilidades internas são cada vez maiores.
A responsabilidade pela segurança das informações até alguns anos era do
departamento de tecnologia (ERNST YOUNG, 2012). Atualmente, as empresas
entendem que segurança da informação é um requisito da estratégia de negócios e
envolve toda a organização para ser atingida: "a segurança da informação deve
partir da proteção do negócio, e não das vulnerabilidades tecnológicas" (ERNST
YOUNG, 2012, p.16). Entretanto, 63% dos entrevistados informaram que suas
empresas não desenvolveram nenhuma estrutura formal para tratar do assunto.
Segurança

é

frequentemente

uma

preocupação

tardia

durante

o

desenvolvimento de software (EL-HADARY, 2014). Idealmente, segurança deveria
ser incorporada no projeto de software o mais cedo possível (MYAGMAR, 2005).
Quanto mais cedo as preocupações de segurança são tratadas, menos demorado e
custoso será corrigir futuros problemas de segurança (MYAGMAR, 2005) evitando
assim retrabalho (EL-HADARY, 2014).
Levando-se em consideração que a modelagem de negócio - representação
das necessidades do negócio - ocorre antes do desenvolvimento de um software,
integrar requisitos de segurança da informação a essa modelagem pode mitigar a
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identificação tardia destes requisitos, evitando impactos no tempo de introdução de
um produto no mercado (do inglês, time to market) ou a disponibilização de serviços
e produtos que possam gerar prejuízos aos clientes ou à organização que os
fornece.
1.1 Objetivo
O objetivo deste trabalho é propor uma abordagem que permita a
representação de requisitos de segurança da informação da norma ISO/IEC 27002
(ABNT, 2013b) durante a modelagem de negócio. A abordagem se apoia na
combinação dos conceitos de arquitetura corporativa propostos por Sowa e
Zachman (1992) e de notações de modelagem de negócio. A hipótese estabelecida
é a de que é possível integrar requisitos de segurança da informação à modelagem
de negócio no contexto de uma arquitetura corporativa.
Para atingir esse objetivo os controles de segurança da informação da norma
ISO/IEC 27002 foram mapeados ao framework de arquitetura corporativa proposto
por Sowa e Zachman (1992) de forma a identificar requisitos de segurança da norma
que se aplicam a modelagem de negócio. Na sequência, foi elaborada uma
abordagem a partir da indicação de notações para a modelagem de negócio e da
proposição de um processo de elaboração de seus diagramas de forma a permitir a
integração de tais requisitos a eles.
1.2 Justificativa
Os trabalhos de Rodriguez, Medina e Piattini (2007), Wolter, Menzel e Meinel
(2008), Menzel, Thomas e Meinel (2009), Brucker et al. (2012), Salnitri, Dalpiaz e
Giorgini (2014) e Sang e Zhou (2015) integram requisitos de segurança da
informação ao diagrama de processos da notação BPMN (OMG, 2013). Apesar da
similaridade quanto ao objetivo deste trabalho, esses trabalhos não utilizam uma
fonte específica de requisitos de segurança da informação e tratam apenas de
processos, um dos aspectos da modelagem de negócios quando considerada uma
arquitetura corporativa. Além de tratar também dos demais aspectos da modelagem
de negócios ao aplicar os conceitos de arquitetura corporativa propostos por Sowa e
Zachman (1992), este trabalho utiliza a norma ISO/IEC 27002 como fonte dos
requisitos de segurança da informação para integração ao diagrama de processos.
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Cysneiros, Leite e Sabat Neto (2001) elaboraram uma abordagem para
integrar requisitos não-funcionais a modelos conceituais como o modelo entidaderelacionamento. Esse trabalho trata apenas do aspecto relacionado às entidades e
não utiliza uma fonte para requisitos de segurança.
O trabalho de Zachman (2001) aborda segurança do ponto de vista de
controle de acesso, o que é parte da segurança da informação. Os trabalhos de
Ertaul e Sudarsanam (2005), Ertaul e Rathod (2012) e Sherwood, Clark e Lynas
(2009) utilizam o framework de Zachman para indicar em suas células requisitos de
segurança da informação que podem ser tratados em determinada perspectiva e
aspecto. Esses trabalhos não utilizam uma fonte de requisitos de segurança da
informação e não indicam modelos para representá-los.
1.3 Contribuições
A abordagem gerada por este trabalho permite a representação de requisitos
de segurança da norma ISO/IEC 27002 durante a modelagem de negócio utilizando
o framework de arquitetura corporativa proposto por Sowa e Zachman (1992) na
perspectiva do dono para nortear os artefatos de modelagem de negócio que devem
ser produzidos.
Uma outra contribuição deste trabalho está no mapeamento da norma
ISO/IEC 27002 ao framework de Zachman tornando possível que cada perspectiva
do framework identifique quais as preocupações sobre segurança da informação
elas devem ter, o que facilita a aplicação da norma em todas as etapas da
construção de um produto.
Adicionalmente, por utilizar a norma ISO/IEC 27002 (ABNT, 2013b), este
trabalho também é útil para instituições que pretendem conquistar a certificação ISO
27001 - Sistemas de gestão da segurança da informação (ABNT, 2013a).
1.4 Método de trabalho
Esta seção apresenta as etapas para atingir o objetivo de pesquisa deste
trabalho.
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Etapa 1 – Revisão da literatura
Nesta etapa foram realizadas pesquisas de trabalhos com temas relacionados
à segurança da informação e à arquitetura corporativa.
Como resultado desta etapa, foram identificados trabalhos sobre arquitetura
corporativa e segurança da informação.
Nas pesquisas realizadas, também foi identificada a norma ISO/IEC 27002
(ABNT, 2013b), fonte de requisitos de segurança da informação que foi utilizada pela
abordagem proposta por este trabalho.
Etapa 2 – Mapeamento dos requisitos de segurança nas células do
Framework de Zachman
Nesta etapa foram mapeados, em cada célula do Framework de Zachman
(SOWA e ZACHMAN, 1992), os requisitos de segurança da informação da norma
ISO/IEC 27002 (ABNT, 2013b).
Como resultado desta etapa, foram identificados os requisitos de segurança
que foram integrados a cada artefato de modelagem de negócio.
Etapa 3 – Elaboração da abordagem
Para nortear a identificação de artefatos de negócio que podem ser utilizados
para a modelagem de negócio, foi utilizado o conceito de arquitetura corporativa
proposto por Sowa e Zachman (1992).
Nesta etapa foi elaborada a abordagem para representação de requisitos de
segurança da informação integrada a modelagem de negócio.
Etapa 4 – Aplicação da abordagem
A abordagem foi aplicada a um projeto simulado com o objetivo de identificar
as oportunidades de melhoria e a cobertura dada pela norma ISO/IEC 27002 aos
requisitos de segurança do projeto simulado.
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1.5 Organização do trabalho
Além desta seção, este trabalho está estruturado da seguinte forma:
Seção 2 - Fundamentação teórica: Esta seção apresenta os trabalhos base
para esta pesquisa. Após realizar uma revisão sobre arquitetura corporativa, são
apresentados conceitos sobre segurança da informação e a norma ISO/IEC 27002.
Seção 3 - Mapeamento dos controles da norma ISO/IEC 27002 ao
framework de Zachman: Esta seção apresenta o método utilizado para mapear os
controles da norma ISO/IEC 27002 ao framework de Zachman e o resultado da
aplicação desse método.
Seção 4 - Apresentação da Abordagem: Descreve em detalhes a
abordagem proposta. A abordagem propõe um conjunto de artefatos de modelagem
de negócio e suas adaptações para a integração dos requisitos de segurança da
informação da norma ISO/IEC 27002. Por se tratar de um trabalho exploratório, a
abordagem contemplou os aspectos o quê, como e quem do framework de
Zachman.
Seção 5 - Trabalhos relacionados: Esta seção apresenta trabalhos
relacionados à segurança da informação e o framework de Zachman ou
relacionados à aspectos da perspectiva do dono.
Seção 6 - Aplicação da abordagem: Esta seção apresenta o projeto
simulado utilizado para a aplicação da abordagem e os artefatos gerados a partir da
aplicação.
Seção 7 - Conclusões: Esta seção apresenta o resumo do trabalho, as
reflexões sobre o objetivo, as contribuições e os trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esta seção apresenta os conceitos de arquitetura corporativa e a norma
ISO/IEC 27002 que foi utilizada como fonte dos requisitos de segurança da
informação que serão utilizados por este trabalho.
2.1 Arquitetura corporativa
Segundo Lapalme (2012), as definições apresentadas para o termo
arquitetura corporativa (enterprise architecture - EA) na literatura não são claros no
que se refere a escopo e propósito. Nesse sentido, ao realizar uma revisão da
literatura para buscar alinhamento relativamente ao escopo e ao propósito para EA,
foram identificados pelo autor três linhas de pensamento que foram utilizadas para
classificar os trabalhos analisados (LAPALME, 2012):


Arquitetura de TI corporativa (do inglês, Enterprise IT Architecting): EA
se preocupa em alinhar os ativos de tecnologia da informação de uma
empresa para que as operações e a estratégia de negócio sejam executadas
utilizando recursos de tecnologia adequados, mas não se preocupa com
aspectos que não envolvem tecnologia. Segundo Lapalme (2012), trabalhos
dessa linha de atuação geralmente definem EA como o vínculo entre
negócios e tecnologia da informação.



Integração corporativa (do inglês, Enterprise Integrating): EA se preocupa
em projetar todos os aspectos de determinada empresa com o objetivo de
executar suas estratégias maximizando a coerência desses aspectos,
incluindo tecnologia da informação, e eliminando contradições entre as várias
políticas e estruturas empresariais. Segundo Lapalme (2012), nessa linha de
pensamento a introdução de novas tecnologias depende da situação atual e
do projeto da organização, logo todos os aspectos devem ser projetados de
forma conjunta e a EA funciona como a ligação entre a estratégia e a
execução.



Adaptação corporativa ao ambiente (do inglês, Enterprise Ecological
Adaptation): EA se preocupa em incentivar a aprendizagem organizacional
por meio do projeto de todos os aspectos da empresa, incluindo sua relação
com seu respectivo ambiente para permitir a inovação e adaptação do
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sistema ao ambiente. De forma análoga à linha de pensamento integração
corporativa,

essa

linha

de

pensamento

também

se preocupa

com

contradições, mas não apenas da própria empresa. Segundo Lapalme (2012),
os trabalhos classificados nessa linha de pensamento geralmente definem EA
como o meio para inovação organizacional e sustentabilidade.
Para este trabalho, foi utilizada a definição de EA da linha de pensamento
integração corporativa.
Quanto aos frameworks de EA, há vários em uso. Os seguintes frameworks
de arquitetura corporativa foram mencionados por Urbaczewski (2006):


Framework de Zachman: Publicado por Zachman (1987) e complementado
por Sowa e Zachman (1992), o framework não fornece um guia para sua
implementação, sendo seu foco assegurar que todas as visões necessárias
para descrever uma EA sejam tratadas.



Framework de Arquitetura do Departamento de Defesa (DoDAF):
Segundo Urbaczewski (2006), esse framework fornece uma descrição do
produto final, um guia e regras para consistência.



Framework de Arquitetura Corporativa Federal (FEAF): publicado pelo US
Federal Chief Information Officers Council, esse framework foi criado para
orientar o desenvolvimento de sistemas grandes e complexos.



Framework de Arquitetura Corporativa do Tesouro (TEAF): esse
framework foi publicado pelo US Department Treasury. Segundo Urbaczewski
(2006), o departamento do tesouro americano é responsável por vários
escritórios que funcionam como empresas individuais e necessita conhecer
seus relacionamentos para gerir recursos de tecnologia da informação. De
forma similiar ao DoDAF, inclui a descrição dos produtos do trabalho para
elaborar a arquitetura corporativa.



Framework de Arquitetura do Open Group (TOGAF): trata-se de um
método e um conjunto de ferramentas para a elaboração de uma arquitetura
corporativa.

Este trabalho utiliza o framework de Zachman como base para a elaboração
da abordagem.
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2.1.1 Framework de Zachman
O framework de Zachman organiza artefatos que são significativos para a
gestão de uma empresa e para o desenvolvimento de seus sistemas de informação
(BAREKAT, BEHROUZIAN NEJAD e ALAVI, 2013). Conforme apresentado na
Figura 1, as perspectivas são representadas pelas linhas e os aspectos são
representados pelas colunas. A combinação das células de uma determinada linha
constitui uma descrição completa para determinada perspectiva (SOWA e
ZACHMAN, 1992).
Figura 1 - Framework de Zachman - Exemplos de artefatos para cada célula
Aspectos

Escopo
(Planejador)

Modelo de
Negócio

Perspectivas

(Dono)
Modelo de
Sistema

O quê

Como

Onde

Quem

Quando

Porque

Lista dos
elementos
importantes
para o negócio

Lista dos
processos
que o
negócio
executa

Lista das
localizações
onde o
negócio
opera

Lista das
organizações
importantes
para o
negócio

Lista dos
eventos/ciclos
importantes
para o
negócio

Lista dos
objetivos/
estratégias

Entidades e
relacionamentos
de negócio

Processos
de negócio

Locais onde
o negócio
acontece

Unidades da
organização/
produtos do
trabalho

Eventos/
Ciclos de
negócio

Objetivos
e
estratégias
de negócio

Modelo lógico
dos dados

Arquitetura
da
aplicação

Arquitetura
de sistemas
distribuídos

Arquitetura
de interface
homemmáquina

Estrutura de
processamento

Modelo de
regras de
negócio

Modelo físico
dos dados

Projeto do
sistema

Arquitetura
de
infraestrutura

Arquitetura
de
apresentação

Estrutura de
controle

Projeto
das regras

Definição de
dados

Programa

Arquitetura
de rede

Arquitetura
de segurança

Definição de
ciclos de
máquina

Especificações das
regras

Dados

Funções

Rede

Organização

Cronograma

Estratégia

(Projetista)
Modelo de
tecnologia
(Construtor)
Representações
detalhadas
(Subcontratado)
Empresa
funcional
(Utilizador)

Fonte: Sowa e Zachman (1992), adaptado pelo autor
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Cada célula da Figura 1 é representada por um modelo básico1 composto por
uma entidade básica e um conector; na figura são apresentados exemplos de
artefatos que poderiam ser usados. As entidades básicas e os conectores serão
apresentados no capítulo 4 para as células que serão exploradas por este trabalho.
O framework de Zachman foi construído levando-se em consideração os
participantes envolvidos nas atividades de planejamento, concepção, construção e
manutenção de um sistema de informação de uma organização (INMON,1997 apud
PEREIRA, 2003, p. 3). Assim, foram definidas as seguintes perspectivas (SOWA e
ZACHMAN, 1992):


Planejador, linha 1 do framework, tem interesse na definição do
escopo do produto, quanto ele pode custar e como ele será usado para
atingir seus objetivos. O planejador se preocupa ainda com restrições
financeiras e externas.



Dono, linha 2 do framework, é quem convive com as rotinas diárias do
negócio e está interessado como o produto final funcionará. É a
perspectiva que constitui o projeto do negócio e apresenta as
entidades e processos de negócio e como eles interagem. Na linha 2
estão os modelos que permitem representar o negócio atual como o
dono conceitualmente pensa que ele é ou como quer que ele seja.



Projetista, linha 3 do framework, a partir dos artefatos apresentados
pelo dono, elabora especificações detalhadas que correspondem ao
modelo de sistema projetado por um analista de sistemas que deve
determinar os elementos de dados e funções que representam
entidades e processos de negócio. Na linha 3, estão os modelos de
sistemas

do

negócio,

representações

lógicas

que

definem

a

implementação lógica do negócio.


Construtor, linha 4 do framework, antes de iniciar a construção do
produto final, deve transcrever os artefatos gerados pelo projetista
para artefatos que considerem restrições de ferramentas, tecnologia e

1

Sowa e Zachman (1992) definem modelo básico como um metamodelo genérico. Genérico porque é
o mesmo para cada célula de um determinado aspecto e metamodelo porque é um modelo de
modelos de uma empresa.
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materiais. Os artefatos do construtor correspondem ao modelo de
tecnologia que deve adaptar o modelo de sistema de informação,
produzidos pelo projetista, para os detalhes de linguagens de
programação ou outras tecnologias.


Subcontratado, linha 5 do framework, desenvolve códigos ou módulos
individuais, a partir de especificações detalhadas do construtor, sem
se preocupar com o contexto ou estrutura geral do sistema.



Utilizador, linha 6 do framework, representa a manifestação física do
produto final, ou seja, a empresa funcionando. Ela é a realização do
que foi representado conceitualmente na linha 2, perspectiva do dono.

As restrições de uma linha superior são adicionadas ao modelo da linha
inferior para produzir um novo modelo em uma nova perspectiva (SOWA e
ZACHMAN,1992).
Quanto aos aspectos definidos pelo framework (SOWA e ZACHMAN, 1992),
temos:


O quê: trata dos dados da organização e de seus relacionamentos;



Como: trata do funcionamento do produto final, ou seja, dos processos
de negócio da organização e como são executados;



Onde: mostra os locais físicos onde o negócio acontece e como eles
interagem.



Quem: trata da alocação do trabalho e da estrutura de autoridade e de
responsabilidade da organização;



Quando: é uma abstração do mundo real para descrever as relações
entre eventos que estabelecem os critérios de desempenho e os níveis
quantitativos para os recursos da organização;



Porquê: descreve a motivação da organização, em que os fins (do
inglês, ends) são os objetivos e os meios são estratégias ou métodos.
Assim, o aspecto porquê trata da fundamentação das implementações
realizadas em cada perspectiva.

Sowa e Zachman (1992) definiram sete regras para o framework. São elas:
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1. Define que os aspectos (colunas) não possuem ordem de prioridade.
Todos os aspectos têm igual importância para todas as abstrações da
mesma empresa e é possível trocá-los de ordem sem que um aspecto
ganhe relevância sobre outro;
2. Descreve que cada aspecto representa uma abstração da empresa no
mundo real e tem um modelo básico para representar uma parte da
organização;
3. Ressalta que o modelo básico para cada aspecto deve ser único.
Dessa forma, apesar de estarem relacionados um ao outro por serem
todos abstrações da mesma empresa no mundo real, os modelos de
cada aspecto são separados e devem representar conceitos únicos;
4. Destaca que cada linha representa uma única perspectiva. Cada
perspectiva é diferente por refletir um conjunto diferente de restrições.
Nesse contexto, o significado dos conceitos definidos no modelo básico
em um determinado aspecto é diferente em cada perspectiva, como
exemplificado pelo Quadro 1;
5. Informa que cada célula (um aspecto de uma determinada perspectiva)
é única. Esse efeito é gerado pelo fato de cada aspecto ter um único
modelo básico e cada linha ter uma perspectiva diferente. Assim, o
nível de detalhe é função de uma célula porque de célula em célula
acontece uma transformação por meio da aplicação de diferentes
conjuntos de restrições e não um simples detalhamento;
6. Reforça que a combinação das células de uma determinada linha
constitui uma descrição completa para uma perspectiva. Essa regra
deriva do fato de cada célula ser uma abstração individual da
realidade, portanto a composição de todas as células de determinada
linha é a representação mais completa da realidade para determinada
perspectiva. Entretanto, cada célula pode estar relacionada com a
outras células da mesma linha e coluna e uma mudança em sua
estrutura pode ter algum tipo de efeito em outra; e
7. Declara que a lógica do framework é genérica e recursiva. Assim, o
framework pode ser usado para descrever qualquer objeto, físico ou

26

conceitual - como uma empresa, que tenha as mesmas perspectivas
apresentadas definidas por ele.
Quadro 1 - Diferença no significado dos conceitos definidos no modelo básico em cada
perspectiva
Perspectiva

Conceito Entidade

Dono
Projetista

Entidade de negócio (objeto no mundo real)
Entidade de dados (representação lógica)

Construtor

Entidade de tecnologia (representação física)

Fonte: Sowa e Zachman (1992), adaptado pelo autor.

Este trabalho utiliza a perspectiva do dono, responsável pela modelagem do
negócio nos vários aspectos definidos pelo framework, para que seja dada uma
visão holística da segurança da informação, integrando-a aos artefatos de negócio
que devem ser gerados para cada aspecto. É válido ressaltar que o produto final,
representado pela perspectiva do utilizador, é a materialização do que foi modelado
pelo dono, reforçando a importância de agregar à perspectiva do dono os requisitos
de segurança da informação.
2.2 Segurança da informação
Organizações coletam, processam e transmitem informações durante a
execução de seus processos de negócio utilizando sistemas de informação.
Segundo ABNT (2013b), muitos sistemas de informação não são projetados para
garantir

a

segurança

da

informação,

definida

como

a

"preservação

da

confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação" (ABNT, 2013a, p.2).
"A segurança da informação é alcançada pela implementação de um conjunto
adequado de controles, incluindo políticas, processos, procedimentos, estrutura
organizacional e funções de software e hardware." (ABNT, 2013b, p. 4).
A ISO/IEC possui uma família de normas, a família 27000, que tem o objetivo
de auxiliar organizações de todos os tipos e tamanhos a implementar e operar
sistemas de gestão da segurança da informação ou implementar controles de
segurança da informação comumente aceitos.
As normas dessa família são (ISO/IEC, 2014):
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ISO/IEC 27000: Apresenta uma visão geral da família de normas da
série 27000. A ISO/IEC 27000 também fornece um glossário contendo
definições dos termos usados em toda a família de normas da série
27000;



ISO/IEC 27001: Define os requisitos para um Sistema de Gestão da
Segurança da Informação (SGSI);



ISO/IEC 27002: Trata do código de prática para a gestão de segurança
da informação, apresentando um conjunto de controles que auxiliam na
aplicação da norma ISO/IEC 27001;



ISO/IEC 27003: Apresenta diretrizes para a implementação de um
SGSI;



ISO/IEC 27004: Provê um guia para o desenvolvimento e uso de
métricas para verificar a efetividade de um SGSI;



ISO/IEC 27005: Guia para a gestão de riscos de segurança da
informação;



ISO/IEC 27006: Trata de requisitos para empresas que prestam
serviços de auditoria e certificação de segurança da informação;



ISO/IEC 27007: Provê um guia para conduzir auditorias em SGSIs;



ISO/IEC TR 27008: Trata-se de um complemento para a norma 27007,
mas focada na auditoria dos controles de segurança da informação
descritos na norma ISO/IEC 27002;



ISO/IEC 27010: Fornece orientações para implementar a gestão da
segurança

da

informação

em

comunidades

que

compartilham

informações e fornece controles e orientações especificamente para
implementar, manter e melhorar a segurança da informação no
contexto interorganizacional;


ISO/IEC 27011: Guia de gestão da segurança da informação para
empresas de telecomunicações baseado na norma ISO/IEC 27002;



ISO/IEC 27013: Guia de implementação da norma ISO/IEC 27001 de
forma integrada a ISO/IEC 20000;
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ISO/IEC 27014: Fornece orientações sobre princípios e processos para
a governança da segurança das informações;



ISO/IEC TR 27015: Trata-se de um complemento da norma ISO/IEC
27002 para empresas do segmento financeiro e



ISO/IEC TR 27016: Trata-se de um complemento da norma ISO/IEC
27002 para empresas do segmento econômico.

Dentre as normas apresentadas, a norma ISO/IEC 27002 (ABNT, 2013b) foi
projetada para ser usada por empresas que pretendam selecionar controles durante
o processo de implementação de um sistema de gestão da segurança da informação
baseado na ISO/IEC 27001 (ABNT, 2013a), desenvolver seus próprios princípios de
gestão da segurança da informação ou implementar controles de segurança da
informação. Nesse sentido, a ISO/IEC 27002 é útil para este trabalho como fonte
para a criação de um catálogo de controles de segurança da informação que podem
ser representados de forma integrada à modelagem de negócio.
2.2.1 NBR ISO/IEC 27002
A norma ISO/IEC 27002 - Código de Prática para controles de segurança da
informação - é projetada para ser utilizada como uma referência na seleção de
controles de segurança da informação dentro do processo de implementação de um
sistema de gestão de segurança da informação ou como um documento de
orientação para que as organizações implementem controles de segurança da
informação comumente aceitos.
Além das 4 seções iniciais, voltadas para a apresentação do escopo de
utilização da norma, da referência normativa, dos termos e definições e de sua
estrutura, a norma ISO/IEC 27002 tem 14 seções voltadas para descrever objetivos
de controle de segurança da informação, 35 objetivos de controle e 114 controles.
Cada seção define um ou mais objetivos de controle, mas a ordem em que os
objetivos são descritos não tem relação com seu grau de importância. Assim, cada
uma das seções contém um ou mais objetivos de controle declarando o que se
espera ser alcançado. Cada objetivo de controle possui um ou mais controles de
segurança que podem ser aplicados para se alcançar o objetivo do controle.
As descrições do controle estão estruturadas em 3 subitens:
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Definição do controle que deve ser implementado para atender o objetivo de
controle.



Diretrizes para implementação com informações mais detalhadas para apoiar
a implementação do controle e alcançar o objetivo do controle. Segundo a
norma, as diretrizes podem não ser totalmente adequadas ou suficientes em
todas as situações e podem não atender de forma plena requisitos de controle
específicos da organização.



Informações adicionais com outros dados, como por exemplo, questões
relacionadas à legislação. Se não existem informações adicionais, esta parte
não é mostrada no controle.
Para exemplificar a estrutura descrita acima, são apresentados na Figura 2

exemplos de objetivos de controles e respectivos controles para as seções 6
Organização da segurança da informação e 9 Controle de acesso. Segundo a
norma, a definição do objetivo de controle 6.1 Organização interna é estabelecer
uma estrutura de gerenciamento para iniciar e controlar a implementação da
segurança da informação dentro da organização. Dois dos controles que contribuem
para atingir esse objetivo são a segregação de funções e a definição de papéis e
responsabilidades pela segurança da informação. Segundo a norma, a definição do
objetivo de controle 9.1 Requisitos do negócio para controle de acesso é limitar o
acesso à informação e aos recursos de processamento da informação. Um dos
controles que contribui para atingir esse objetivo é o estabelecimento de uma política
de controle de acesso. Por fim, segundo a norma, a definição do objetivo de controle
9.4 Controle de acesso ao sistema e à aplicação é prevenir o acesso não autorizado
aos sistemas e aplicações. Dois dos controles que contribuem para atingir esse
objetivo são a restrição de acesso à informação de acordo com a política de controle
de acesso e a implementação de procedimentos seguros de entrada no sistema (logon). Quanto às diretrizes e informações adicionais, de forma geral, podem
apresentar pontos de atenção, explicações adicionais sobre conceitos ou
recomendações na construção de artefatos, processos, políticas ou implementações
técnicas.
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Figura 2 - Exemplo da Estrutura da norma ISO/IEC 27002

Norma

ISO/IEC
27002

Seção

6.
Organização
da
segurança
da
informação

Objetivos de
Controle

Controles
6.1.1
Responsabilidade
e papéis pela
segurança da
informação

6.1
Organização
interna

9.1 Requisitos
do negócio
para controle
de acesso
9. Controle
de acesso
9.4 Controle
de acesso ao
sistema e à
aplicação

6.1.2 Segregação
de funções
9.1.1 Política de
controle de
acesso
9.4.1 Restrição
de acesso à
informação
9.4.2
Procedimentos
seguros de
entrada no
sistema (log-on)

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.2.1.1

Visão geral das seções da norma NBR ISO/IEC 27002

A seguir, serão apresentados os objetivos de controles de cada seção da
norma ISO/IEC 27002 e uma visão geral dos controles propostos para atingi-los. A
Figura 3 apresenta o total de controles da norma ABNT ISO/IEC 27002 por seção da
norma. O Apêndice A, apresenta a lista desses controles.
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Figura 3 - Quantidade de controles por seção
16

15
14

14

14

13

12
10
10
8
8

7

7

7

6
6

5
4

4
2

2

Controles

2
0

Fonte: Elaborado pelo autor.

A seção 5 Políticas de segurança da informação, primeira seção voltada à
descrição de objetivos controles e controles de segurança da informação, tem um
objetivo de controle, 5.1 Orientação da direção para segurança da informação, que
declara a necessidade de prover orientação da direção e apoio para a segurança da
informação de acordo com os requisitos do negócio e com as leis e regulamentações
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relevantes. Para atingir esse objetivo são apresentados controles que sugerem a
necessidade de estabelecer políticas para segurança da informação com a
implementação de revisões periódicas ou a cada mudança relevante.
A seção 6 Organização da segurança da informação tem dois objetivos de
controle. O primeiro, 6.1 Organização interna, declara a necessidade de se
estabelecer

uma

estrutura

de

gerenciamento

para

iniciar

e

controlar

a

implementação e operação da segurança da informação dentro da organização.
Controles como a definição das responsabilidades pela segurança da informação,
segregação de funções e contato com autoridades são recomendados para atingir
esse objetivo. O segundo objetivo de controle desta seção, 6.2 Dispositivos móveis e
trabalho remoto, apresenta dois controles voltados para garantir a segurança das
informações no trabalho remoto e no uso de dispositivos móveis.
A seção 7 Segurança em recursos humanos tem três objetivos de controle. O
objetivo 7.1 Antes da contratação trata de assegurar que funcionários e partes
externas à organização entendem suas responsabilidades e que estas estão em
conformidade com os papéis para os quais eles foram selecionados. Para isso,
controles relacionados à seleção e termos e condição de contratação são
apresentados pela norma. Para assegurar que os funcionários e partes externas
estão conscientes e cumprem suas responsabilidades, o objetivo 7.2 Durante a
contratação apresenta os controles voltados para a conscientização, educação e
treinamento em segurança da informação. Por fim, para proteger os interesses da
organização como parte do processo de mudança ou encerramento da contratação,
o objetivo de controle 7.3 Encerramento e mudança da contratação apresenta um
único controle relacionado à definição de responsabilidades e obrigações que
permanecem válidas após o encerramento ou mudança da contratação.
A seção 8 Gestão de Ativos tem três objetivos de controle. A norma ISO/IEC
27001 (ABNT, 2013a) define ativo como qualquer coisa que tenha valor para a
organização. Para identificar os ativos da organização e definir as responsabilidades
pela proteção dos ativos, o objetivo 8.1 Inventário dos ativos apresenta controles
que sugerem o inventário, definição do proprietário e de regras para uso aceitável
desses ativos. Com o objetivo de assegurar que a informação recebe um nível
adequado de proteção, o objetivo de controle 8.2 Classificação da informação
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apresenta controles que destacam a necessidade de se classificar a informação em
termos de seu valor, requisitos legais, sensibilidade e criticidade para evitar
modificação ou divulgação não autorizada, além de destacar a necessidade de se
estabelecer um procedimento para essa classificação. Para a prevenção à
divulgação não autorizada, modificação, remoção ou destruição da informação
armazenada em mídias, o objetivo de controle 8.3 Tratamento de mídias indica
controles relacionados ao gerenciamento, descarte e transferência física de mídias.
A seção 9 Controle de acesso tem quatro objetivos de controle. Com a
finalidade de limitar o acesso à informação e aos recursos de processamento da
informação, o objetivo de controle 9.1 Requisitos do negócio para controle de acesso
indica a necessidade do estabelecimento e implementação de uma política de
controle de acesso baseada nos requisitos de segurança da informação e dos
negócios, da necessidade de controle de acesso às redes e aos serviços de rede.
Com a intenção de assegurar acesso de usuário autorizado e prevenir acesso não
autorizado a sistemas e serviços, o objetivo de controle 9.2 Gerenciamento de
acesso do usuário apresenta controles relacionados aos processos de concessão e
remoção de direitos de acesso, gerenciamento de direitos de acesso privilegiado,
gerenciamento da informação de autenticação secreta de usuários e análise regular,
pelos proprietários dos ativos, dos direitos de acesso dos usuários. Para tornar os
usuários responsáveis pela proteção das suas informações de autenticação, o
objetivo de controle 9.3 Responsabilidades dos usuários apresenta um controle
voltado à orientação dos usuários para que sigam as práticas da organização quanto
ao uso da informação de autenticação secreta. O último objetivo de controle desta
seção, 9.4 Controle de acesso ao sistema e à aplicação, tem o intuito de prevenir o
acesso não autorizado aos sistemas e aplicações.
A seção 10 Criptografia tem apenas um objetivo de controle, 10.1 Controles
criptográficos, com a finalidade de assegurar o uso efetivo e adequado da
criptografia para proteger a confidencialidade, autenticidade e integridade da
informação. Esse objetivo de controle apresenta a necessidade de se estabelecer
uma política para uso de controles criptográficos e do estabelecimento de um
processo para o gerenciamento de chaves.
A seção 11 Segurança física e do ambiente tem dois objetivos de controle.
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Para prevenir o acesso físico não autorizado, danos e interferências com os recursos
de processamento das informações e nas informações da organização, o objetivo de
controle 11.1 Áreas seguras apresenta controles para assegurar a segurança física
de instalações contra acesso não autorizado, ameaças externas como desastres
naturais. Com o intuito de impedir perdas, danos, furto ou comprometimento de
ativos e interrupção das operações da organização, o objetivo de controle 11.2
Equipamento indica controles relacionados à proteção dos equipamentos da
organização.
A seção 12 Segurança nas operações tem sete objetivos de controle. Para
garantir a operação segura e correta dos recursos de processamento da informação,
o objetivo de controle 12.1 Responsabilidades e procedimentos operacionais sugere
controles relacionados à documentação dos procedimentos de operação, gestão de
mudanças, gestão da capacidade do ambiente e separação dos ambientes de
desenvolvimento, teste e produção. Com a finalidade de assegurar que as
informações e os recursos de processamento da informação estão protegidos contra
softwares mal-intencionados (malware), o objetivo de controle 12.2 Proteção contra
malware apresenta um único controle que recomenda a implementação de controles
de detecção, prevenção e recuperação para proteger contra softwares malintencionados. Com o intuito de proteger a organização contra a perda de dados, o
objetivo de controle 12.3 Cópias de segurança define um único controle que destaca
que cópias de segurança das informações, dos softwares e das imagens dos
sistemas sejam efetuadas e testadas regularmente. A fim de registrar eventos e
gerar evidências, o objetivo de controle 12.4 Registros e monitoramento indica
controles relacionados a registro (log) de eventos. Para assegurar a integridade dos
sistemas operacionais, o objetivo de controle 12.5 Controle de software operacional
apresenta um único controle que recomenda que procedimentos para controlar a
instalação de software em sistemas operacionais sejam implementados. Com o
propósito de prevenir a exploração de vulnerabilidades técnicas, o objetivo de
controle 12.6 Gestão de vulnerabilidades técnicas indica controles relacionados à
gestão de vulnerabilidades técnicas e a implementação de regras para instalação de
software pelos usuários. Para minimizar o impacto das atividades de auditoria nos
sistemas operacionais, o objetivo de controle 12.7 Considerações quanto à auditoria
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de sistema da informação apresenta um único controle que recomenda que as
atividades e os requisitos de auditoria sejam cuidadosamente planejados e
acordados para minimizar interrupção nos processos de negócio.
A seção 13 Segurança nas comunicações tem dois objetivos de controle.
Com o intuito de assegurar a proteção das informações em redes e dos recursos de
processamento da informação que as apoiam, o objetivo de controle 13.1
Gerenciamento da segurança em redes apresenta os controles gerenciamento de
rede, segurança dos serviços de rede e segregação de redes. Com o objetivo de
manter a segurança da informação transferida dentro da organização e com
quaisquer entidades externas, o objetivo de controle 13.2 Transferência de
informação indica a necessidade do estabelecimento de políticas, procedimentos e
controles de transferências formais, incluindo acordos para transferência segura de
informações do negócio entre a organização e as partes externas.
A seção 14 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas tem três
objetivos de controle. Para garantir que a segurança da informação seja parte
integrante de todo o ciclo de vida dos sistemas de informação, o objetivo de controle
14.1 Requisitos de segurança de sistema de informação apresenta controles que
recomendam que os requisitos relacionados à segurança da informação sejam
incluídos nos requisitos dos sistemas de informação, proteção de informações que
transitam sobre redes públicas e proteção de informações envolvidas em transações
nos aplicativos de serviços. A fim de garantir que a segurança da informação esteja
projetada e implementada no ciclo de vida de desenvolvimento dos sistemas de
informação,

o

objetivo

de

controle

14.2

Segurança

em

processos

de

desenvolvimento e de suporte sugere controles que devem ser considerados
durante o processo de desenvolvimento, tais como o estabelecimento de
procedimentos para controle de mudanças em sistemas durante o ciclo de vida de
desenvolvimento. O último objetivo de controle desta seção, 14.3 Proteção dos
dados para teste, busca assegurar a proteção dos dados usados para teste. Para
isso, apresenta um único controle que recomenda a seleção cuidadosa desses
dados, seu controle e proteção.
A seção 15 Relacionamento na cadeia de suprimento tem dois objetivos de
controle. Com a finalidade de garantir a proteção dos ativos da organização que são
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acessados pelos fornecedores, o objetivo de controle 15.1 Segurança da informação
na cadeia de suprimento apresenta controles que indicam que os requisitos de
segurança da informação para mitigar os riscos associados com o acesso dos
fornecedores aos ativos da organização sejam acordados e documentados. Para
manter um nível acordado de segurança da informação e de entrega de serviços em
consonância com os acordos com fornecedores, o objetivo de controle 15.2
Gerenciamento da entrega do serviço do fornecedor sugere controles para
monitoramento e análise crítica dos serviços executados pelos fornecedores e o
gerenciamento de mudanças para serviços prestados.
A seção 16 Gestão de incidentes de segurança da informação tem um
objetivo de controle. Para assegurar um enfoque consistente e efetivo para gerenciar
os incidentes de segurança da informação, incluindo a comunicação sobre
fragilidades e eventos de segurança da informação, o objetivo de controle 16.1
Responsabilidades e procedimentos indica controles que ressaltam a necessidade
do estabelecimento de responsabilidades e procedimentos de gestão para assegurar
respostas rápidas, efetivas e ordenadas aos incidentes.
A seção 17 Aspectos da segurança da informação na gestão da continuidade
do negócio tem dois objetivos de controle. Com o intuito de que a continuidade da
segurança da informação seja contemplada nos sistemas de gestão da continuidade
do negócio, o objetivo de controle 17.1 Continuidade da segurança da informação
sugere em seus controles que a organização determine seus requisitos para
segurança da informação e a continuidade da gestão da segurança da informação
em situação adversas. Para assegurar a disponibilidade dos recursos de
processamento da informação, o objetivo de controle 17.2 Redundâncias apresenta
um único controle sugerindo que os recursos de processamento da informação
devem ser implementados com redundância suficiente para atender aos requisitos
de disponibilidade.
Por fim, a seção 18 Conformidade tem dois objetivos de controle. Com a
finalidade de evitar violação de quaisquer obrigações legais, estatutárias,
regulamentares ou contratuais relacionadas à segurança da informação, o objetivo
de controle 18.1 Identificação da legislação aplicável e de requisitos contratuais
apresenta controles para a identificação e garantia de conformidade com a
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legislação aplicável e de requisitos contratuais. Para assegurar que a segurança da
informação esteja implementada e operada em conformidade com as políticas e
procedimentos da organização, o objetivo de controle 18.2 Análise crítica da
segurança da informação apresenta controles que informam que convém que seja
realizada análise independente do enfoque utilizado para tratar da segurança da
informação. Também convém que processos e sistemas de informação sejam
analisados criticamente para verificar a conformidade com as normas e políticas da
segurança da informação.
2.3 Considerações finais
Os conceitos de arquitetura corporativa e de segurança da informação
apresentados por este capítulo serão utilizados para, no capítulo 3, realizar o
mapeamento dos controles de segurança da norma ISO/IEC 27002 ao framework de
Zachman e para, no capítulo 4, serem utilizados como base para propor uma
abordagem de modelagem de negócio integrada à requisitos de segurança da
informação.
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3 Mapeamento dos controles da norma ISO/IEC 27002 ao framework de
Zachman
A falta de uma modelagem de negócio integrada com os requisitos de
segurança da informação pode levar à identificação tardia destes requisitos. Com o
intuito de tratar desse problema, este trabalho apresenta uma abordagem para
representar requisitos de segurança da norma ISO/IEC 27002 durante a modelagem
de negócio. Segundo Zachman (2001), quem pode utilizar determinada informação
ou recurso está indicado como uma identidade no aspecto quem da perspectiva do
subcontratado (célula chamada de arquitetura de segurança por Zachman) e que
para se ter segurança é fundamental que a pessoa ou recurso que está acessando a
organização ou suas informações seja identificado. No entanto, segundo a norma
ISO/IEC 27002, isso é parte do que é necessário para se ter segurança da
informação em uma organização. Assim, para possibilitar a elaboração da
abordagem é preciso mapear os controles de segurança da norma ISO/IEC 27002
ao framework de Zachman para permitir a identificação dos requisitos de segurança
da informação que podem ser tratados em cada perspectiva. Os controles mapeados
na perspectiva do dono foram utilizados no capítulo 4 para propor uma abordagem
de modelagem de negócio integrada aos controles da norma. Como o foco desta
abordagem é auxiliar na definição do produto, o mapeamento considera apenas os
controles aplicáveis ao produto, ou seja, os que fazem parte da entrega. Os
controles que se referem ao processo de desenvolvimento ou à operação do produto
não foram mapeados.
Após análise da norma, foi possível identificar que os controles, mesmo tendo
um mesmo objetivo de controle, podem sugerir a implementação de políticas,
processos ou implementações tecnológicas, ou seja, podem ter níveis de abstração
bastante distintos. Por isso, fez-se o mapeamento da norma ao framework de
Zachman no nível do controle, permitindo assim que sejam associados às seis
perspectivas que representam os níveis de abstração do framework.
Como premissa para o mapeamento foi considerada a quinta regra do
framework de Zachman que destaca que cada célula deve apresentar conceitos e
modelos únicos e consequentemente o conteúdo de cada célula não pode ser
encontrado em mais do que uma célula. Assim, cada um dos controles foi mapeado
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para apenas uma célula do framework. Mesmo que as diretrizes de implementação
de um determinado controle indiquem que mais de uma perspectiva pode estar
envolvida em sua implementação, o controle foi mapeado para a perspectiva com
maior nível de abstração, pois ela será a responsável por definir a necessidade do
controle. Dessa forma, além de respeitar a quinta regra do framework de Zachman, o
mapeamento permitirá que a necessidade do controle receba, nas perspectivas das
linhas subsequentes, as transformações necessárias para que o controle seja
implementado. Vale destacar que na perspectiva do utilizador não haverá
mapeamento de controles, pois nessa perspectiva há controles que tratam da
operação do produto.
3.1 Método
Para mapear os controles da norma ISO/IEC 27002 referentes ao produto
para as células do framework de Zachman, foram realizados os seguintes passos:
1) Leitura do controle e de seu objetivo de controle para identificar se o
controle é aplicável ao produto. O mapeamento não é realizado caso o
controle seja aplicável ao processo de desenvolvimento ou à operação do
produto.
2) Para cada aspecto, com o objetivo de padronizar a escolha do aspecto a
partir da definição dos controles de segurança da informação, foi definida
uma lista de palavras-chave utilizada para mapear a ele os controles de
segurança da informação que contenham pelo menos uma das palavraschave - ou suas flexões ou derivações - definidas para o aspecto. As
palavras-chave para cada aspecto são:


O quê: informação, registro e dado;



Como: procedimento, atividade e processo;



Onde: lugar, local, localização e instalação;



Quem: responsabilidade, papel e proprietário;



Quando: intervalo, tempo e período;



Porquê: legislação, regulamento, política, contrato e acordo.

A escolha das palavras está relacionada à definição de cada aspecto do
framework de Zachman apresentada na seção 2. Para os aspectos o quê,
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como, onde, quando e quem (palavras responsabilidade e papel), a
associação das palavras com a definição dos aspectos é elementar. Para
o aspecto quem, a palavra proprietário foi adicionada por se tratar de um
termo comumente utilizado em segurança da informação para definir o
responsável por um ativo. Para o aspecto porquê, foram escolhidas
palavras relacionadas à legislação, políticas ou acordos relacionados à
segurança da informação utilizados para fundamentar as escolhas de
implementação dos demais aspectos.
Os controles devem ser mapeados a apenas um dos aspectos o quê,
como, onde, quem, quando e porquê. Após o mapeamento dos
controles aos aspectos do framework de Zachman, uma análise do
controle é realizada para solucionar:


Controles que não apresentarem nenhuma palavra-chave e
consequentemente não forem mapeados a nenhum aspecto;



Controles mapeados a mais de um aspecto por apresentar mais de
uma palavra-chave de aspectos distintos e



Controles mapeados de forma inadequada por apresentar apenas
uma palavra-chave, mas não se refere ao aspecto mapeado.

3) Após mapeá-los ao aspecto, foi realizada a leitura de suas respectivas
diretrizes de implementação e informações adicionais para auxiliar na
identificação da perspectiva responsável por definir a necessidade da
implementação do controle. Para cada perspectiva do framework de
Zachman, começando de cima para baixo (top-down), a leitura das
diretrizes e informações adicionais do controle é completamente realizada
na busca de indícios de que se trata de um controle relacionado à
perspectiva. O processo de leitura das diretrizes e informações adicionais
se repete até que se realize o mapeamento para uma das perspectivas do
framework.
Para exemplificar a aplicação do método, a seguir é discutido o mapeamento
dos seguintes controles: 6.1.2 Segregação de funções, 8.2.1 Classificação da
informação, 11.1.4 Proteção contra ameaças externas e do meio-ambiente e 18.1.3
Proteção de Registros.
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O controle 6.1.2 Segregação de funções informa que é conveniente a
segregação de funções conflitantes ou áreas de responsabilidade para mitigar
modificação ou uso indevido dos ativos. A partir dessa descrição, seguindo o passo
1 do método, é possível verificar que este controle pode ser uma característica do
produto. Seguindo o passo 2, foi encontrada a palavra responsabilidade, palavrachave do aspecto quem. Porém, após a leitura do controle, é possível identificar que
se trata de um controle relacionado ao aspecto como do framework de Zachman,
pois se trata de uma característica de processo. A partir da leitura das diretrizes de
implementação e informações adicionais, passo 3, é possível identificar que se trata
de decisões de implementação de um processo que devem ser definidas pelo dono.
O controle 8.2.1 Classificação da informação informa que é conveniente que a
informação seja classificada para assegurar que a informação receba um nível
adequado de proteção. A partir dessa descrição, seguindo o passo 1, é possível
verificar que a classificação da informação é aplicável ao produto. Seguindo o passo
2 do método, é possível identificar que se trata de um controle relacionado ao
aspecto o quê do framework de Zachman, pois a descrição do controle possui a
palavra informação. A partir da leitura das diretrizes de implementação e
informações adicionais, passo 3, é possível identificar que a classificação das
informações deve ser de responsabilidade dos proprietários dos ativos e deve levar
em consideração as necessidades do negócio. Como responsável pelo projeto do
negócio e pela apresentação das entidades de negócio e como eles interagem, o
dono é o proprietário dos ativos. Conclui-se que se trata de um controle da
perspectiva do dono. Assim, o controle 8.2.1 Classificação da informação deve ser
mapeado para o aspecto o quê e da perspectiva do dono.
O controle 11.1.4 Proteção contra ameaças externas e do meio ambiente
informa que é conveniente que sejam projetadas proteções físicas contra desastres
naturais, acidentes ou ataques maliciosos. A partir dessa descrição, seguindo o
passo 1 do método, é possível verificar que se trata de um controle aplicável ao
produto. Seguindo o passo 2 é possível identificar que se trata de um controle
relacionado ao aspecto onde do framework de Zachman, pois aborda um controle
que trata de características dos locais físicos onde o negócio acontece, apesar de
não apresentar nenhuma palavra-chave indicada para o aspecto. A partir da leitura
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das diretrizes de implementação e informações adicionais, passo 3, é possível
identificar que se trata de escolhas do projeto para proteção física do ambiente de
trabalho de forma a evitar danos oriundos de desastres naturais. Tais escolhas
podem considerar orientações de especialistas. Assim, o controle 11.1.4 deve ser
mapeado para o aspecto onde da perspectiva do projetista.
O controle 18.1.3 informa que é conveniente que registros sejam protegidos
contra perda, destruição ou falsificação, de acordo com requisitos regulamentares e
do negócio. Seguindo o passo 1 do método, é possível verificar que o controle é
aplicável ao produto. Seguindo o passo 2, o controle possui as palavras-chave
registro e regulamentar. Como são palavras-chave de dois aspectos distintos, o quê
e porquê, respectivamente, a definição do controle foi utilizada para mapeá-lo ao
aspecto o quê, pois o controle trata da proteção dos registros em conformidade com
uma motivação já definida em outros instrumentos como a regulação ou requisitos
do negócio. Seguindo o passo 3 para identificar a perspectiva para o mapeamento, é
possível verificar que uma categorização para a proteção dos registros deve ser
realizada para indicar o nível de proteção e retenção em conformidade com a
regulação e requisitos do negócio. Assim, de forma análoga ao controle 8.2.1, o
controle foi mapeado à perspectiva do dono.
O Quadro 2 apresenta o resumo do resultado da aplicação do método de
mapeamento dos controles 6.1.2 Segregação de funções, 8.2.1 Classificação da
informação, e 11.1.4 Proteção contra ameaças externas e do meio ambiente e
18.1.3 Proteção de registros ao framework de Zachman.
Quadro 2 - Exemplo de mapeamento de controles ao framework de Zachman
Controle

Aspecto

Perspectiva

6.1.2 Segregação de funções

Como

Dono

8.2.1 Classificação da informação

O quê

Dono

Onde

Projetista

O quê

Dono

11.1.4 Proteção contra ameaças externas e do

meio ambiente
18.1.3 Proteção de registros
Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.2 Mapeamento
Após a aplicação do passo 1, identificou-se 72 controles relacionados ao
produto. O Apêndice B possui a lista dos 114 controles da norma e a indicação dos
controles não relacionados ao produto.
A Tabela 1 informa o resumo do resultado da aplicação do passo 2 do método
descrito na seção 3.1. Dos 72 controles pertinentes ao produto, 45 controles (62,5%)
possuem a palavra-chave referente ao aspecto para o qual ele foi mapeado. No
entanto, 35 desses controles (48,6% do total de controles mapeados) tem palavraschave relacionadas a outros aspectos. Relativamente aos controles que não
apresentam as palavras-chave dos aspectos para os quais foram mapeados, são 17
controles que não possuem palavra-chave relacionada ao aspecto mapeado mas
possuem palavra-chave de outros aspectos (23,6%) e 10 controles que não
possuem palavra-chave de nenhum aspecto (13,9%).
Tabela 1 - Mapeamento dos controles aos aspectos do framework de Zachman
Tem palavrachave
relacionada ao
aspecto

Total de
controles
mapeados

Tem palavra-chave
relacionada ao
aspecto mapeado e
a outros aspectos

Não tem palavrachave relacionada ao
aspecto mapeado e
tem palavra-chave
em outro aspecto

Não tem
palavra-chave
de nenhum
aspecto

O quê

3

3

2

0

0

Como

37

17

13

13

7

Onde

9

4

2

3

2

Quem

2

2

1

0

0

Quando

2

2

2

0

0

Porquê

19

17

15

1

1

Total

72

45

35

17

10

100,0%

62,5%

48,6%

23,6%

13,9%

% do total
de
controles
mapeados

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por se tratar de uma norma de segurança da informação, a ISO/IEC 27002
tem em vários controles a palavra-chave informação. Apesar de apenas 3 controles
terem sido mapeados ao aspecto o quê, foi verificado que em 40 dos 72 controles
relacionados ao produto (55,6%) há a presença dessa literal. Para verificar sua
influência na contagem dos controles com mapeamento em mais de um aspecto,
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esta palavra-chave foi removida. Com isso, conforme apresentado pela Tabela 2, de
um total de 72 controles, 43 controles (59,7%) passaram a ter a palavra referente ao
aspecto para o qual ele foi mapeado. A redução de 2 controles ocorreu no aspecto o
quê. Dos 43 controles, 21 (29,2% do total mapeado) têm palavras relacionadas a
outros aspectos (redução de 19,4%). Observa-se também a diminuição dos
controles que não tem palavra-chave ao aspecto mapeado e tem palavra-chave em
outro aspecto de 23,6% para 16,7% e o aumento dos controles que não tem palavrachave de nenhum aspecto de 13,9% para 23,6%. Conclui-se que a remoção da
palavra-chave informação auxilia na análise do mapeamento dos controles aos
aspectos. O Apêndice B apresenta o mapeamento da ISO/IEC 27002 aos aspectos
com a indicação da palavra-chave ou a justificativa utilizada para a escolha.
Tabela 2 - Mapeamento dos controles aos aspectos do framework de Zachman sem a
palavra-chave informação
Tem palavrachave
relacionada ao
aspecto

Total de
controles
mapeados

Tem palavra-chave
relacionada ao
aspecto mapeado e
a outros aspectos

Não tem palavrachave relacionada ao
aspecto mapeado e
tem palavra-chave
em outro aspecto

Não tem
palavra-chave
de nenhum
aspecto

O quê

3

1

1

1

1

Como

37

17

10

8

12

Onde

9

4

2

2

3

Quem

2

2

0

0

0

Quando

2

2

2

0

0

Porquê

19

17

6

1

1

Total

72

43

21

12

17

100,0%

59,7%

29,2%

16,7%

23,6%

% do total
de
controles
mapeados

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relativamente aos controles que não tem palavra-chave relacionada ao
aspecto ou a nenhum aspecto, vale destacar para cada aspecto:


O quê: ao retirar a palavra informação, dois dos três controles
passaram a não ter a palavra-chave indicada no controle. Trata-se de
um efeito esperado devido à retirada da palavra-chave.



Como: dos 37 controles mapeados para este aspecto, 20 (54%) não
têm as palavras-chave buscadas. Isto se deve ao fato de que a norma
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descreve características do processo ou o próprio processo, por
exemplo:

contatos

com

autoridades,

segregação

de

funções,

concessão de diretos de acesso, proteção por controles apropriados,
autorização para retirada de equipamentos e gerenciamento de redes.


Onde: dos 9 controles mapeados para este aspecto, 5 (56%) não têm
as palavras-chave buscadas. Isto se deve ao fato de que a norma
descreve características dos locais, por exemplo: necessidade de
proteção

física

para

situações

adversas,

proteção

física

do

cabeamento de rede e telecomunicações e mecanismos de segurança
para os serviços de rede.


Quem: Todos os controles têm palavras-chave definidas para este
aspecto.



Quando: Todos os controles têm palavras-chave definidas para este
aspecto.



Porquê: dos 19 controles mapeados para este aspecto, 2 (11%) não
têm

as

palavras-chave

buscadas.

O

controle

8.1.3

trata

da

documentação de regras para o uso de ativos e o controle 9.1.2. trata
de uma política para uso de redes e serviços de redes.

No que se refere ao passo 3, o Apêndice B indica as diretrizes de
implementação utilizadas para a escolha da perspectiva de maior nível de abstração.
A Figura 4 apresenta o resultado da aplicação do método descrito na seção
3.1. Em cada célula do framework de Zachman foi indicada a lista dos códigos dos
controles da norma que a ela foram mapeadas.
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Figura 4 - Mapeamento da ISO/IEC 27002 no framework de Zachman
Aspectos

Escopo
(Planejador)
Modelo de
Negócio
(Dono)

Como

Onde

Quem

Quando

Porquê

8.2.1
18.1.3

6.1.2
6.1.3
9.4.1
11.1.2
13.2.3
14.1.2
17.1.2

11.1.3

6.1.1
8.1.2

5.1.2
9.2.5

12.3.1

8.1.4
8.2.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.6
9.3.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
11.1.5
11.2.4
11.2.5
11.2.6
11.2.7
11.2.8
12.4.1
12.4.2
12.4.4
14.1.3
17.2.1
12.1.1
12.5.1
12.6.1
13.1.1
15.2.1

11.1.1
11.1.4
11.1.6
11.2.1
11.2.2
11.2.3
13.1.2
13.1.3

5.1.1
8.1.3
9.1.1
10.1.1
11.2.9
13.2.2
13.2.4
15.1.1
15.1.2
15.1.3
18.1.1
18.1.4
18.1.5
6.2.1
6.2.2
9.1.2
12.7.1
13.2.1

Perspectivas

Modelo de
Sistema
(Projetista)

O quê

Modelo de
tecnologia
(Construtor)

Representações
detalhadas
(Subcontratado)
Empresa
funcional
(Utilizador)

Fonte: Elaborado pelo autor

10.1.2
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3.3 Considerações finais
Dado que a norma ISO/IEC 27002 não define um método para aplicá-la, algo
pode ser esquecido durante o desenvolvimento do produto. Assim, uma contribuição
do mapeamento é contextualizar a norma dentro de uma arquitetura corporativa,
apresentando uma nova forma de organizá-la. Entretanto, vale destacar que a
norma não é exaustiva e que controles adicionais de segurança podem ser criados
pela organização para atender suas necessidades de negócio.
O mapeamento dos controles para a perspectiva que representa o maior nível
de abstração permite que a identificação das necessidades de segurança da
informação para o produto que se pretende desenvolver tenha condições de
acontecer o mais cedo possível. Além disso, dado que as restrições indicadas nas
linhas superiores do framework de Zachman são base para as transformações nas
linhas subsequentes, mapeá-las à linha superior garante que as demais
perspectivas considerarão tais restrições durante a definição do produto.
Sobre o resultado do mapeamento, pode-se verificar na Figura 4 que não há
controles mapeados para a perspectiva do planejador, pois a norma é voltada para
a indicação de controles de segurança da informação, um nível de abstração menor
do que essa perspectiva se preocupa (restrições financeiras e externas). Entretanto,
para o dono, que está interessado em como o produto final funcionará, há controles
principalmente nos aspectos como, voltados para a recomendação das restrições
que os processos devem considerar, e porquê, voltados para as políticas da
organização, aspectos regulatórios e contratuais. Quanto ao projetista, nota-se um
grande número de controles no aspecto como, ou seja, a norma propõe várias
decisões de projeto que podem ser adotadas pelo projetista para implementar as
restrições de segurança definidas pelo dono. A última perspectiva onde há controles
mapeados é a do construtor. Nela os controles estão relacionados aos
procedimentos técnicos que devem ser definidos para suportar o produto, como
gestão de chaves criptográficas, procedimentos seguros de entrada em sistemas e
documentação e definição de procedimentos relacionados à operação de recursos
de processamento de comunicação e informações. Não há controles mapeados para
o subcontratado, pois ele não participa da definição do produto, apenas constrói
códigos ou módulos individuais a partir de especificações detalhadas do construtor.
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Controles que poderiam estar relacionados a essa perspectiva como 14.2.7
Desenvolvimento terceirizado e 14.2.8 Teste de segurança do sistema não foram
mapeados

por

se

tratarem

de

controles

relacionados

ao

processo

de

desenvolvimento do produto.
Durante o mapeamento foi identificado o controle 14.1.1 Análise e
especificação dos requisitos de segurança da informação que recomenda que seja
incorporado aos estágios iniciais dos projetos de sistemas de informação a
identificação de requisitos de segurança da informação. Desta forma, é esperado
que o uso da abordagem proposta no capítulo 4, além de auxiliar na definição do
produto, também contribua para a implementação desse controle. Vale destacar que,
como o controle 14.1.1 trata de um controle para o processo de desenvolvimento do
produto, ele não foi mapeado.
Assim como foi aplicado à norma ISO/IEC 27002, o mapeamento de controles
de segurança da informação ao framework de Zachman pode também ser aplicado
às normas de segurança da informação ISO/IEC TR 27015 e ISO/IEC TR 27016,
pois elas são complementos da norma ISO/IEC 27002 para empresas do segmento
financeiro e para empresas do segmento econômico, respectivamente.
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4 Abordagem para modelagem do negócio integrada à segurança da
informação
Com o objetivo de permitir a identificação dos requisitos de segurança da
informação o mais cedo possível, este trabalho apresenta uma abordagem para
modelagem do negócio integrada à segurança da informação. A abordagem deverá
facilitar a aplicação da norma mesmo para quem já a conhece e tem a vantagem de
integrar os controles de segurança da ISO/IEC 27002 aos artefatos utilizados para a
modelagem do negócio.
A abordagem consiste na produção dos artefatos que representam as células
do framework de Zachman na perspectiva do dono e na integração dos controles de
segurança da informação mapeados para cada aspecto dessa perspectiva ao
artefato produzido. A abordagem tem como base a sexta regra do framework de
Zachman que define que a combinação das células de uma determinada linha
constitui uma descrição completa para uma perspectiva (SOWA; ZACHMAN, 1992).
A abordagem será utilizada pelos responsáveis pela modelagem de negócio,
como o departamento de produtos de instituições financeiras que é responsável por
todos os aspectos de um produto como operacionalização, segurança e experiência
do usuário. Ela deverá ser aplicada durante a definição do produto com o objetivo de
realizar a modelagem de negócio e identificar as necessidades de segurança da
informação. A identificação dessas necessidades passa pelo envolvimento de outras
áreas da organização como, por exemplo, a área jurídica e de operações. Assim, a
elaboração dos artefatos propostos pela abordagem facilita o envolvimento dessas
áreas e a documentação de tais necessidades. Uma outra vantagem da aplicação
da abordagem está no fato de transmitir ao projetista os requisitos de segurança da
informação de forma integrada aos artefatos de negócio. Os artefatos produzidos
serão insumo importante para que o projetista realize a transformação dos artefatos
de negócio em artefatos do projeto de tecnologia que será desenvolvido pelo
construtor.
Por se tratar de um trabalho exploratório, a abordagem proposta ficou restrita
aos aspectos o quê, como e quem do framework de Zachman e não será feita a
integração desses aspectos.
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4.1 Abordagem
A abordagem consiste na elaboração dos artefatos que representam as
células do framework de Zachman na perspectiva do dono para os aspectos o quê,
como e quem integrando aos artefatos os controles de segurança da informação
mapeados pelo capítulo 3.
Para a elaboração da abordagem, foram realizados os seguintes passos:
1) Para cada aspecto foi escolhida uma notação que permita representar a
entidade básica e o conector do modelo básico proposto pelo framework
de Zachman.
2) Pesquisa de trabalhos relacionados à integração de requisitos de
segurança da informação à notação escolhida. Caso não sejam
encontrados trabalhos sobre a integração de requisitos de segurança da
informação à notação, uma nova busca mais genérica é realizada
considerando a integração de requisitos não funcionais.
3) A partir dos trabalhos relacionados encontrados, foi elaborada uma
proposta de integração dos controles de segurança da informação da
ISO/IEC 27002 (ABNT, 2013b) mapeados aos aspectos no capítulo 3.
4) Por fim, é proposto o processo para a elaboração do artefato e um
exemplo de sua aplicação.
Para cada um desses aspectos é apresentada uma breve introdução sobre o
referido aspecto na perspectiva do dono e a notação que o representará na
abordagem. Na sequência são apresentados alguns trabalhos relacionados à
integração de requisitos de segurança ou requisitos não funcionais à notação
apresentada na introdução. A seção seguinte expõe a integração dos controles de
segurança da norma ISO/IEC 27002 à notação. O processo de elaboração do
artefato e um exemplo de aplicação do processo é mostrado nas duas últimas
seções de cada aspecto.
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4.1.1 Aspecto O quê
Sowa e Zachman (1992) ao descreverem o aspecto o quê na perspectiva do
dono destacam que essa célula deve conter um artefato que apresente as entidades
de negócio e seus relacionamentos.
Nessa célula, o modelo básico é composto pela entidade básica entidade e o
conector relacionamento. A entidade trata-se da entidade de negócio, ou seja, algo
do mundo real. O conector relacionamento trata-se das restrições de negócio, ou
seja, as regras que relacionam uma entidade à outra.
4.1.1.1

Notação

Para representar essa célula este trabalho utiliza o diagrama entidaderelacionamento (do inglês, Entity-Relationship Model). Tal diagrama está em
conformidade com o modelo básico proposto pelo framework, pois permite a
representação da entidade básica entidade, representada no diagrama por uma
entidade, e

do

conector

relacionamento,

representada no diagrama

pelo

relacionamento entre as entidades. Chen (1976), ao propor o diagrama entidaderelacionamento, identifica quatro níveis de abstração de dados e desenvolve o
diagrama entidade relacionamento para os dois primeiros níveis de abstração: (i)
informação acerca das entidades e relacionamentos que existem em nossas mentes
e (ii) organização da informação cujas entidades e relacionamentos são
representados por dados. Para este trabalho, por estar restrito à perspectiva do
dono, é utilizado o nível um de abstração de Chen (1976) que tem o objetivo de
modelar conceitualmente entidades e relacionamentos.
4.1.1.2

Trabalhos relacionados

Cysneiros, Leite e Sabat Neto (2001) elaboraram uma abordagem para
integrar requisitos não-funcionais a modelos conceituais, dentre eles o diagrama
entidade-relacionamento. Nessa abordagem, após propor como representar e
decompor requisitos não-funcionais, são definidas extensões do diagrama entidaderelacionamento

para

permitir

a

associação

dos

requisitos

não-funcionais

previamente elaborados aos elementos do diagrama. Essas extensões tem uma
classe de objetos chamada NFR que representa um requisito não-funcional,
representada por um retângulo - o mesmo que representa as entidades - com uma
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linha horizontal no topo. No retângulo é indicado o nome do requisito não-funcional e
no topo o nome do ator diretamente relacionado ao requisito não-funcional. A nova
classe de objetos NFR pode ser conectada a uma entidade ou a um relacionamento.
Como a proposta de Cysneiros, Leite e Sabat Neto (2001) é incorporar requisitos
não-funcionais em tempo de modelagem de dados, que está no nível de abstração
do projetista do framework de Zachman, após a integração dos requisitos nãofuncionais é verificado no modelo a necessidade de alterações para satisfazê-los.
4.1.1.3

Integração dos controles de segurança

A mesma ideia de extensão do diagrama entidade-relacionamento para
associar requisitos não-funcionais proposta por Cysneiros, Leite e Sabat Neto (2001)
é utilizada nesta abordagem como base para a integração dos controles de
segurança da informação da norma ISO/IEC 27002 mapeados para o aspecto o quê
da perspectiva do dono ao diagrama entidade-relacionamento, permitindo que, em
tempo de modelagem de negócio das entidades e seus relacionamentos sejam
destacados os requisitos de segurança da informação.
Os controles de segurança da informação da norma ISO/IEC 27002
mapeados para o aspecto o quê da perspectiva do dono são:


8.2.1 - Classificação da informação: O controle declara que convém que a
informação seja classificada para evitar modificação ou divulgação não
autorizada.



18.1.3 - Proteção de registros: O controle sugere a categorização dos
registros em tipos de registros, cada qual com seus detalhes de retenção e do
tipo de mídia de armazenamento, como papel, microficha, meio magnético ou
ótico. A classificação dos registros em tipos de registros tem o objetivo de
protegê-los contra perda, destruição, falsificação, acesso não autorizado e
liberação não autorizada, de acordo com os requisitos regulamentares,
estatutários, contratuais e do negócio.
Utilizando a mesma classe de objetos definida por Cysneiros, Leite e Sabat

Neto (2001), os controles mapeados para o aspecto o quê da perspectiva do dono
serão indicados no retângulo com uma linha horizontal no topo da seguinte forma:
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8.2.1 - Classificação da informação: A classificação da informação de
acordo com seu nível de criticidade será informada no retângulo. Esses
rótulos representarão como deve ser tratada a confidencialidade para cada
entidade ou relacionamento.



18.1.3 - Proteção de registros: Os tipos de registros serão indicados no topo
do retângulo de forma a identificar de que tipo são as informações e permitir
que características como tempo de retenção sejam revisadas.

4.1.1.4

Processo para elaboração do artefato

O processo proposto para elaboração do artefato tem quatro passos:
1) Obter na política de segurança da informação da organização que está
desenvolvendo o projeto os rótulos de classificação da informação de
acordo com seu nível de criticidade. Caso não exista uma política de
segurança da informação, podem ser criados rótulos de classificação de
acordo com os níveis sugeridos pelas informações adicionais do controle
8.2.1 Classificação da informação. O Quadro 3 apresenta os quatro níveis
de classificação de confidencialidade da informação sugeridos pelo
controle 8.2.1.
Quadro 3 - Classificação de confidencialidade da informação sugerida pelo controle 8.2.1 da
norma ISO/IEC 27002
Nível

Descrição

1

Quando a divulgação da informação não causa qualquer dano

2

Quando a divulgação da informação causa constrangimento menor ou
inconveniência operacional menor

3

Quando a divulgação tem um pequeno impacto significativo nas operações ou
objetivos táticos

4

Quando a divulgação tem um sério impacto sobre os objetivos estratégicos de longo
prazo, ou coloca a sobrevivência da organização em risco

Fonte: ISO/IEC 27002 (ABNT, 2013b), adaptado pelo autor.

2) Obter a classificação dos tipos de registros da organização com a área
responsável - geralmente trata-se da área responsável pela gestão dos
ativos da organização. Caso não exista, podem ser assumidos os tipos de
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registros

indicados

pelo

controle

18.1.3

Proteção

de

Registros,

complementando-os com o período de retenção necessário para atender
os requisitos de negócio e o tipo de mídia de armazenamento. O Quadro 4
apresenta os tipos de registros sugeridos pelo controle 18.1.3. Para cada
um deles, a norma sugere que seja indicado o tipo de mídia (exemplos:
papel, microficha, meio magnético ou ótico) e o tempo de retenção da
informação necessário para atender os requisitos do negócio.
Quadro 4 - Tipos de registros sugeridos pelo controle 18.1.3 da norma ISO/IEC 27002
Tipos de registro
Registros contábeis
Registros de base de dados
Registros de transações
Registros de auditoria
Registros de procedimentos operacionais

Fonte: ISO/IEC 27002 (ABNT, 2013b), adaptado pelo autor.

3) Elaborar o diagrama entidade-relacionamento nível 1 para representar a
célula do aspecto o quê da perspectiva do dono.
4) Para cada entidade e relacionamento indicado no diagrama entidaderelacionamento, associar um objeto NFR e preencher o topo do retângulo
com um dos tipos de registro obtidos no passo 2 e o conteúdo do
retângulo com um dos rótulos de classificação de confidencialidade da
informação definidos no passo 1 conforme apresentado na Figura 5. Um
mesmo objeto NFR pode ser associado a mais de uma entidade ou
relacionamento caso a classificação da confidencialidade da informação e
o tipo de registro sejam os mesmos para as entidades e relacionamentos
que o compartilham.
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Figura 5 - Objeto NFR com a indicação dos controles de segurança
Controle 18.1.3
Tipo de Registro

Controle 8.2.1
Classificação de confidencialidade da
informação

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Quadro 5 apresenta um resumo da origem dos passos propostos por esta
abordagem e eventuais diferenças em relação aos trabalhos utilizados como base
para propô-la:
Quadro 5 - O quê - Resumo da origem dos passos
Passo
1

Origem
Proposto pelo autor

2

Proposto pelo autor

3

Cysneiros, Leite e
Sabat Neto (2001)
adaptado pelo autor

4

Cysneiros, Leite e
Sabat Neto (2001)
adaptado pelo autor

Fonte: Elaborado pelo autor.

Comentários
Passo necessário para preparar o elemento NFR que
será associado ao diagrama ER no último passo da
abordagem para o aspecto o quê
Passo necessário para preparar o elemento NFR que
será associado ao diagrama ER no último passo da
abordagem para o aspecto o quê
Assim como Cysneiros, Leite e Sabat Neto (2001), este
trabalho propõe a elaboração do diagrama ER para
integração de requisitos não-funcionais. Porém, este
trabalho faz a integração ao diagrama ER no nível
conceitual enquanto Cysneiros, Leite e Sabat Neto
(2001) o faz no nível de dados.
Cysneiros, Leite e Sabat Neto (2001) propõem a
integração de elementos NFR de vários tipos ao
diagrama ER. Após adicionar os elementos NFR, é
verificada a necessidade de adaptações do diagrama
ER, em tempo de projeto, para satisfazer o elemento
NFR adicionado.
Já este trabalho adaptou os elementos NFR para permitir
a classificação da confidencialidade da informação e dos
tipos de registros e, por tratar apenas do diagrama ER
conceitual, não verifica a necessidade de adaptações do
diagrama, dado que se trata de uma tarefa da
perspectiva do projetista.
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4.1.1.5

Exemplo

Uma instituição financeira hipotética pretende oferecer a seus clientes a
possibilidade de efetuar pagamentos, utilizando débito em conta, de suas compras
por intermédio de soluções de comércio eletrônico oferecidas via aplicativos
utilizados em dispositivos móveis. Para isso, necessita criar interfaces para seus
sistemas de forma a permitir que o endereço do cliente seja consultado pela solução
de comércio eletrônico para que essa sugira o endereço de entrega de forma
automática ao cliente e também para permitir que o pagamento seja realizado.
Para

esse

exemplo,

considera-se

os

rótulos

de

classificação

de

confidencialidade da informação indicada no Quadro 6 e os tipos de registros obtidos
com a área responsável no Quadro 7.
Quadro 6 - Exemplo - Classificação de confidencialidade da informação
Rótulo

Descrição

Pública

Informações que podem ser acessadas pelo público em geral,
interno ou externo a empresa

Interna

Informações que só podem ser acessadas por colaboradores da
empresa

Confidencial

Informações que envolvem sigilo previsto em lei

Restrita

Informações sensíveis sobre as quais a empresa assumiu
responsabilidade pela não divulgação

Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 7 - Exemplo - Tipos de registros
Tipo

Descrição

Retenção

Mídia

Contábil

Registros contábeis

10 anos

Magnética

Transações

Transações de clientes

25 anos

Magnética

Dados cadastrais

Dados cadastrais de clientes ou

Indeterminado Magnética

fornecedores
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Após a elaboração do diagrama entidade relacionamento, indicado na
Figura 6, foi integrado ao diagrama os objetos NFR com a indicação dos controles
de segurança da informação conforme apresentado na Figura 7. Na Figura 7 foram
integrados os seguintes elementos NFR:


Tipo de registro dados cadastrais e classificação da informação confidencial:
esse elemento NFR foi associado à entidade cliente e ao relacionamento tem.
Relativamente ao relacionamento, é ele que indica quais são os endereços
um cliente possui, assim, também foi classificado como confidencial.



Tipo de registro dados cadastrais e classificação da informação interna: esse
elemento NFR foi associado à entidade endereço, pois trata-se de informação
que só pode ser acessada por colaboradores da empresa. A informação não
foi classificada como pública, pois pode ser utilizada para tentativa de fraudes.
Entretanto, também não foi classificada como confidencial, pois sua
divulgação indevida não ofende sigilo previsto em lei.



Tipo de registro transações e classificação da informação confidencial: esse
elemento NFR foi associado à entidade pagamento e ao relacionamento
realiza. Relativamente ao relacionamento, é ele que indica quais são as
transações realizadas por um cliente, assim, também foi classificado como
confidencial.

Figura 6 - Exemplo - Modelo entidade relacionamento

Cliente

1

1

Tem

n

Endereço
Fonte: Elaborado pelo autor.

Realiza

n

Pagamento
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Figura 7 - Exemplo - Controles de segurança da informação integrados ao modelo entidaderelacionamento

Cliente

1

Realiza

n

Pagamento

1

Tem

Dados cadastrais

Transações

Confidencial

Confidencial

n

Dados cadastrais
Endereço

Interna

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.2 Aspecto Como
Quanto ao aspecto como na perspectiva do dono, Sowa e Zachman (1992)
destaca que o artefato deve representar os processos de negócio.
Nessa célula, o modelo básico é composto pela entidade básica função e o
conector argumento. A entidade básica função trata-se do processo de negócio. O
conector argumento trata-se dos recursos de negócio, ou seja, as entradas e saídas
desses processos de negócio.
4.1.2.1 Notação
Para representar essa célula este trabalho utiliza como base o BPMN
(Business Process Modeling Notation), uma notação para modelagem de processos
de negócio. Essa notação foi escolhida pois, segundo a OMG (2013), ela tem como
objetivo primário prover uma notação que seja entendida por todos os usuários,
desde os analistas de negócio que criam os rascunhos iniciais dos processos,
passando pelos desenvolvedores responsáveis por implementar a tecnologia que
dará suporte aos processos, até as pessoas de negócio que irão gerir e monitorar
esses processos. Assim, permite a modelagem para o público-alvo desta
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abordagem. Além de ter sido formalmente publicado como um padrão internacional
na norma ISO/IEC 19510:2013, um outro fator para a escolha é o fato da notação ter
em sua definição um mecanismo que permite implementar extensões, viabilizando a
representação dos controles de segurança da norma ISO/IEC 27002.
As cinco categorias de elementos do BPMN (OMG, 2013) são apresentadas a
seguir:


Objetos de Fluxo: são os elementos gráficos para definir o comportamento
de um processo. Há três objetos de fluxo:
o Evento: "é algo que acontece durante o curso de um processo " (OMG,
2013, p.81).
o Atividade: “é o trabalho que é realizado dentro de um processo de
negócio” (OMG, 2013, p.149).
o Gateway: quando o fluxo de um processo precisa ser controlado,
esses elementos são utilizados para determinar a ramificação,
bifurcação, fusão ou união de caminhos. Marcadores internos
determinam o tipo de comportamento.



Dados: são representados por quatro elementos:
o Objeto de dados: "fornece informações sobre o quê as atividades
precisam para ser executadas ou o quê elas produzem" (OMG, 2013,
p.33).
o Entrada de dados e saída de dados: fornece as mesmas informações
do objeto de dados, mas para processos.
o Armazenamento de dados: permite que as atividades trabalhem com
dados que necessitam ser mantidos ou manipulados fora do contexto
do processo de negócio.



Objetos de Conexão: conecta objetos de fluxo uns aos outros ou outras
informações:
o

Fluxo de sequência: é usado para mostrar a ordem que uma atividade
é executada em um processo.

o Fluxo de mensagens: é usado para mostrar o fluxo de mensagens
entre dois participantes.
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o Associação: é utilizada para ligar informações e artefatos com
elementos gráficos.


Swimlanes: há duas formas de agrupar elementos primários utilizando
swimlanes:
o Piscina: é a representação gráfica de um participante do processo.
o Raia: trata-se de uma subdivisão dentro de um processo. As raias são
utilizadas para organizar atividades.



Artefato: é usado para prover informações adicionais sobre o processo. Há
dois artefatos padrão no BPMN:
o Grupo: é um agrupamento de elementos gráficos que podem ser
usados para fins de documentação ou análise.
o Anotação de texto: permitem fornecer informações de texto adicionais
ao leitor do diagrama.

No que se refere ao framework de Zachman, está em conformidade com o
modelo básico proposto pelo framework, pois permite a representação da entidade
básica função, representada no diagrama pelo elemento atividade, e do conector
argumento, representada no diagrama pelos elementos da categoria dados.
O Quadro 8 apresenta os elementos de modelagem básicos do BPMN.
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Quadro 8 - Elementos básicos de modelagem do BPMN (OMG, 2013)
Categoria

Elemento

Objeto de Fluxo

Evento

Notação

Atividade
Gateway
Objetos de Conexão

Fluxo de sequência
Fluxo de Mensagem
Associação

Swimlanes

Piscina

N
o
m
e

Raia
N
o
m
e

Dados

N
o
m
e
N
o
m
e

Objeto de dados

Entrada de dados

Dados

Saída de dados

Armazenamento de dados
Artefatos

Grupo

Anotação de texto

Fonte: OMG (2013), adaptado pelo autor.

Anotação
de texto
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4.1.2.2

Trabalhos relacionados

Os trabalhos relacionados integram ao BPMN o que denominaremos neste
trabalho como elementos de segurança, que são parte da diretriz de segurança da
norma ISO/IEC 27002.
Rodriguez, Medina e Piattini (2007) apresentam uma extensão do BPMN que
incorpora sete elementos de segurança (não repúdio, detecção de ataques,
integridade, privacidade e controle de acesso) que, associados aos elementos dos
diagramas de processos de negócio (piscina, raia, grupo, atividade, fluxo de
mensagem e objeto de dados), permitem a indicação de requisitos de segurança na
perspectiva do analista de negócios. Rodriguez, Medina e Piattini (2007) utilizaram o
mecanismo de extensão do BPMN para adicionar marcas aos elementos gráficos já
definidos pelo BPMN. A marca definida pelo trabalho foi um cadeado com a
indicação do tipo de elemento de segurança em seu interior.
Wolter, Menzel e Meinel (2008) elaboraram uma extensão do BPMN que
incorpora quatro elementos de segurança: vinculação de função, segregação de
função, confidencialidade e mensagem encriptada. Apesar de não apresentar a
extensão de maneira formal, um exemplo de diagrama de processos de negócio é
apresentado com as anotações de segurança. A descrição do exemplo apresentado
destaca que elementos como restrições de autorização de acesso estão
representadas de forma implícita. Para representar a vinculação de função (quando
um grupo de tarefas é iniciado por uma área ou indivíduo, deve ser todo realizado
por esta área ou indivíduo) e a segregação de função (pelo menos duas áreas ou
dois indivíduos distintos devem estar envolvidos para a conclusão de um grupo de
tarefas) foram criados tipos de tarefas e tipos de anotações de texto para associá-los
a grupos. Para representar a mensagem encriptada foi utilizado o artefato anotação
de texto. A abordagem tem o objetivo de permitir aos especialistas de negócios
definirem requisitos de segurança em tempo de modelagem de negócio.
O trabalho de Wolter, Menzel e Meinel (2008) foi complementado por Menzel,
Thomas e Meinel (2009) que propuseram uma abordagem para descrever requisitos
de segurança na camada de processos de negócio e sua tradução para
configuração de segurança de sistemas baseados em serviços. Enquanto Wolter,
Menzel e Meinel (2008) focaram em como representar elementos relacionados à
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autorização, a extensão do BPMN proposta por Menzel, Thomas e Meinel (2009)
permite representar dois elementos de segurança: classificação da informação e
confiança organizacional. Para representar a classificação da informação, foi
adicionado aos elementos tarefa e objetos de dados um tipo chamado classificação
do ativo (do inglês, asset rating) representado por um pequeno cadeado.

Para

representar a confiança organizacional foi definido um artefato que pode ser
conectado a duas ou mais piscinas (representando participantes).
Brucker, Hang, Luckemeyer e Rapurarel (2012) construíram um método
chamado SecureBPMN. Trata-se de uma extensão do BPMN que permite a
representação de quatro elementos de segurança: controle de acesso, segregação
de função, vinculação de função e restrição a dados (acesso a informação
estritamente necessária para completar determinada tarefa). Para representar a
vinculação de função e a segregação de função o BPMN foi estendido para criar
dois novos elementos representados por um quadrado com bordas arredondadas e
com a indicação, no centro do quadrado, BoD (do inglês, binding of duty) e a
imagem de um indivíduo no canto superior direito para vinculação de função e SoD
(do inglês, separation of duty) e dois indivíduos separados por um raio no canto
superior direito para segregação de função. O controle de acesso e a restrição a
dados foram adicionados como propriedades dos objetos BPMN.
Salnitri, Dalpiaz e Giorgini (2014) elaboraram o SecBPMN utilizando
anotações de segurança. As anotações criadas permitem a representação de oito
elementos de segurança: responsabilidade pelas ações (do inglês, accountability),
auditabilidade, autorização, confidencialidade, integridade, não repúdio, privacidade
e disponibilidade. Os símbolos que representam cada um dos elementos são ícones
diferentes no centro de círculos laranjas, o que pode gerar algum desconforto para
quem os utiliza, pois círculos também são utilizados para eventos do BPMN.
Sang e Zhou (2015) propuseram uma extensão do BPMN para ser utilizada
por analistas de negócio. A extensão permite a indicação de sete elementos de
segurança: não repúdio, detecção de ataques, controle de acesso, mensagem
encriptada, autorização, tarefa de segurança, autenticação e comunicação segura. A
tarefa de segurança trata-se de um novo tipo de tarefa do BPMN enquanto os
demais elementos são extensões do elemento evento do BPMN. Adicionalmente,
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Sang e Zhou (2015) apresentam indicadores de segurança, novos elementos
estendidos do BPMN com o objetivo de indicar o nível do requisito de segurança em
um processo em particular. Esses novos elementos estendidos permitem a indicação
dos indicadores de confidencialidade, integridade e disponibilidade com as
classificações baixo, médio e alto, mas não define um critério para sua utilização.
O Quadro 9 apresenta um resumo dos trabalhos relacionados, indicando os
elementos de segurança que eles permitem representar. O critério utilizado para
indicar que mais de um trabalho apresenta um mesmo elemento de segurança foi a
leitura da definição do elemento de segurança.

X
X

Sang et al. (2015)

Salnitri et al. (2014)

Brucker et al. (2012)

Menzel et al. (2009)

Wolter et al. (2008)

Elemento de segurança
Auditabilidade
Autenticação
Autorização
Classificação da informação
Comunicação segura
Confiança organizacional
Confidencialidade
Controle de acesso
Detecção de Ataques
Disponibilidade
Integridade
Mensagem encriptada
Não repúdio
Privacidade
Responsabilidade pelas ações
Restrição a dados
Segregação de função
Tarefa de segurança
Vinculação de função
Fonte: Elaborado pelo autor.

Rodriguez et al. (2007)

Quadro 9 - Extensões do BPMN propostas pelos trabalhos relacionados

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
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Abaixo são apresentados os 19 elementos de segurança encontrados nos
trabalhos relacionados:


Auditabilidade: Mecanismo que permite a verificação de diferentes
aspectos de um processo de negócio: (i) possibilidade de manter
registro de todas as ações realizadas pelo executor de uma atividade;
(ii) possibilidade de manter registro de todas as ações de escrita, leitura
e armazenamento de dados e (iii) possibilidade de manter registro de
todas as ações executadas durante a comunicação com terceiros
(SALNITRI et al., 2014).



Autenticação: Mecanismo que permite determinar se alguém é quem
declara ser antes de permitir acesso a uma organização ou sistema
(SANG et al., 2015; SALNITRI et al., 2014).



Autorização: Mecanismo que permite a um usuário autenticado que já
tenha acesso a um recurso tomar ações futuras (SANG et al., 2015).



Classificação da informação: Trata da indicação do valor dos dados
envolvidos no processo a partir de uma escala pré-definida (MENZEL
et al., 2009).



Comunicação segura: Mecanismo de proteção da conexão entre duas
ou mais partes (SANG et al., 2015).



Confiança organizacional: Mecanismo que expressa a relação de
confiança entre dois participantes (MENZEL et al., 2009).



Confidencialidade: Indica que determinados dados, ou mensagens só
podem ser acessados por usuários autorizados (SALNITRI et al., 2014)



Controle de acesso: Acesso a recursos bem como a ações
necessitam ser restritas a determinados papéis ou indivíduos
(BRUCKER et al., 2012), evitando que terceiros tenham acesso não
autorizado (RODRIGUEZ et al., 2007; SANG et al., 2015).



Detecção de ataques: Mecanismo que permite a detecção, registro e
notificação de uma tentativa ou de um ataque ocorrido (RODRIGUEZ et
al., 2007). Pode também ser implementado por um processo de
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varredura ou filtragem no fluxo de processos de negócio a fim de
proteger o sistema contra-ataques (SANG et al., 2015).


Disponibilidade: Indica que uma atividade, dado ou comunicação
deve estar disponível sempre que requisitada por usuários autorizados
(SALNITRI et al., 2014).



Integridade: Mecanismo para evitar alteração do conteúdo de
informações de forma intencional e não autorizada (RODRIGUEZ et al.,
2007; SALNITRI et al., 2014). Também pode ser utilizado para indicar a
necessidade de proteger a atividade contra alteração indesejada no
que se refere ao software e hardware que a executa (SALNITRI et al.,
2014). Segundo a ISO/IEC 25010 (2010), trata-se do grau em que um
sistema, produto ou componente impede o acesso não autorizado a, ou
a modificação de programas de computador ou dados.



Mensagem encriptada: Trata-se de um mecanismo de proteção de
uma comunicação para atingir confidencialidade (WOLTER et al., 2008;
SANG et al., 2015) e integridade (SANG et al., 2015).



Não repúdio: Mecanismo para evitar que uma interação seja
desmentida depois pelas partes envolvidas (RODRIGUEZ et al., 2007;
SANG et al., 2015). A não execução de uma atividade ou não uso um
recurso também deve ser verificável (SALNITRI et al., 2014).



Privacidade:

Mecanismo

para

evitar

que

terceiros

obtenham

informações sobre a identidade dos participantes do processo ou
informações sensíveis sobre eles (RODRIGUEZ et al., 2007).
Mecanismo também pode indicar que a atividade ou uso de dados está
em conformidade com a legislação (SALNITRI et al., 2014).


Responsabilidade pelas ações: Mecanismo que indica a necessidade
de monitorar um conjunto de usuários durante a execução de uma
atividade (SALNITRI et al., 2014).



Restrição a dados: Acesso a informação estritamente necessária para
completar determinada tarefa (BRUCKER et al., 2012).
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Segregação de função: Trata-se de uma restrição de autorização
(WOLTER et al., 2008). Nesse caso, mais de um indivíduo é
necessário para realizar um processo (BRUCKER et al., 2012). Apesar
da definição de Wolter et al. (2008), ao se representar o elemento
autorização não se representa o elemento segregação de função, pois
é necessário averiguar também quem está realizando as tarefas.



Tarefa de segurança: É uma tarefa que implementa uma função de
segurança geral em um processo de negócio. Essas funções de
segurança podem ser realizadas manualmente ou executadas de forma
automática por um sistema (SANG et al., 2015).



Vinculação de função: Trata-se de uma restrição de autorização
(WOLTER et al., 2008). Nesse caso, um mesmo indivíduo necessita
executar várias tarefas de um processo (BRUCKER et al., 2012).
Apesar da definição de Wolter et al. (2008) e Brucker et al. (2012), ao
se representar o elemento autorização não se representa o elemento
vinculação de função, pois é necessário averiguar também quem está
realizando as tarefas.

4.1.2.3

Integração dos controles de segurança

Os controles de segurança da informação da norma ISO/IEC 27002
mapeados para o aspecto como da perspectiva do dono são:


6.1.2 - Segregação de funções: O controle declara que convém que funções
conflitantes e áreas de responsabilidade sejam segregadas para reduzir as
oportunidades de modificação não autorizada ou não intencional, ou uso
indevido dos ativos da organização.



6.1.3 - Contato com autoridades: O controle declara que convém que
contatos apropriados com autoridades relevantes sejam mantidos (por
exemplo,

obrigações

legais,

autoridades

fiscalizadoras

e

entidades

regulatórias) para que incidentes de segurança da informação identificados
sejam reportados em tempo hábil.
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9.4.1 - Restrição de acesso à informação: O controle estabelece a
necessidade de restringir o acesso à informação e às funções dos sistemas
de aplicações. Os requisitos de restrição de acesso são:
o Controle de acesso às funções dos sistemas de aplicação;
o Controlar quais dados podem ser acessados por um usuário em
particular; e
o Limitar as informações contidas nas saídas.



11.1.2 - Controles de entrada física: O controle declara que convém que
áreas seguras sejam protegidas por controles apropriados de entrada para
assegurar que somente pessoas autorizadas tenham acesso, como o uso de
controle de acesso.



13.2.3 - Mensagens eletrônicas: O controle estabelece que as informações
que trafegam em mensagens eletrônicas sejam adequadamente protegidas
contra acesso não autorizado, modificação ou negação de serviço. É
recomendado níveis mais altos de autenticação para controlar o acesso a
partir de redes públicas. Aspectos legais devem ser considerados, tais como
requisitos de assinaturas eletrônicas. O uso de serviços públicos externos
tais

como

sistemas

de

mensagens

instantâneas,

redes

sociais

e

compartilhamento de arquivos devem ser previamente autorizados.


14.1.2 - Serviços de aplicação segura em redes públicas: O controle
sugere que serviços de aplicação que transitam em rede pública considere os
seguintes itens:
o Nível de confiança que cada parte requer na identidade alegada, como,
por exemplo, uso de autenticação;
o Processos de autorização associados com quem pode aprovar
conteúdos, publicar ou assinar documentos transacionais chave; e
o Determinação e atendimento dos requisitos de confidencialidade,
integridade, evidências de emissão e recebimento de documentos e o
não repúdio de contratos.
Apesar do controle mencionar que seja definido o nível de proteção
necessário para manter a confidencialidade e integridade das informações e
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pedidos, este quesito refere-se ao aspecto o quê e foi tratado na célula que o
representa.


17.1.2 - Implementando a continuidade da segurança da informação: O
controle sugere que a organização estabeleça e implemente processos e
controles para assegurar o nível requerido de continuidade para a segurança
da informação durante uma situação adversa assegurando que sejam
definidos controles compensatórios para os controles de segurança da
informação que não possam ser mantidos durante uma situação adversa.
Com o objetivo de identificar os elementos de segurança propostos pelos

trabalhos relacionados que atendem os controles da norma ISO/IEC 27002, foi
elaborado o Quadro 10, um complemento do Quadro 9, com a indicação do controle
da norma para cada elemento de segurança. Como um elemento de segurança é
parte de uma diretriz de implementação do controle de segurança da norma, ele
pode atender a mais de um controle de segurança. Os seis controles mapeados para
o aspecto como são tratados pelos elementos de segurança encontrados nos
trabalhos relacionados. Entretanto, há elementos de segurança que não são
indicados nas diretrizes de implementação dos controles de segurança do aspecto
como da perspectiva do dono e, por esse motivo, não foram mapeados. É o caso
do elemento classificação da informação (nesse caso, foi tratado no aspecto o quê
conforme apresentado na seção 4.1.1), detecção de ataques e vinculação de
função. A diretriz de implementação do controle 14.1.2 sugere que processos de
autorização associados com quem pode aprovar conteúdos, publicar ou assinar
documentos transacionais chave. Essa diretriz não é diretamente mapeada aos
elementos

de

segurança

dos

trabalhos

relacionados,

pois

se

trata

de

recomendações de atividades que devem ser criadas. Para tratar desse item, se
incluiu uma etapa de avaliação da necessidade de criação dessas atividades
durante a elaboração do diagrama de processos de negócio. A norma sugere, no
controle de segurança 17.1.2 Implementando a continuidade da segurança da
informação, a implementação de controles compensatórios para os controles que
não puderem ser mantidos em caso de situação adversa. Nenhum trabalho
relacionado trata desse tema. Porém, qualquer elemento de segurança indicado
pelos trabalhos pode ser utilizado como a implementação de um controle
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compensatório, dependendo do nível de segurança requerido pelo negócio. Assim, o
controle 17.1.2 não foi mapeado para os elementos de segurança dos trabalhos
relacionados e se adicionou como uma etapa do processo de elaboração do
diagrama de processos de negócio.

11.1.2 / 13.2.3 / 14.1.2
14.1.2
13.2.3
13.2.3 / 14.1.2
14.1.2
9.4.1 / 11.1.2

13.2.3 / 14.1.2
13.2.3
14.1.2
9.4.1
9.4.1
6.1.2
6.1.3

X
X

Sang et al. (2015)

Salnitri et al. (2014)

Brucker et al. (2012)

Menzel et al. (2009)

Elemento de segurança
Auditabilidade
Autenticação
Autorização
Classificação da informação
Comunicação segura
Confiança organizacional
Confidencialidade
Controle de acesso
Detecção de Ataques
Disponibilidade
Integridade
Mensagem encriptada
Não repúdio
Privacidade
Responsabilidade pelas ações
Restrição a dados
Segregação de função
Tarefa de segurança
Vinculação de função

Wolter et al. (2008)

Controle da norma
ISO/IEC 27002

Rodriguez et al. (2007)

Quadro 10 - Resumo dos trabalhos relacionados versus controles da norma ISO/IEC 27002

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

Fonte: Elaborado pelo autor.

Segundo a OMG (2013), o BPMN introduz um mecanismo de extensibilidade
que permite estender elementos BPMN padrão com atributos adicionais. Ele pode
ser usado por analistas de negócios e ferramentas de modelagem para adicionar
elementos não-padrão ou artefatos para satisfazer uma necessidade específica e
ainda manter válido o núcleo do BPMN. Os atributos de extensão não devem
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contradizer a semântica de qualquer elemento BPMN. Além disso, embora
extensível, os diagramas BPMN devem ter a aparência básica de modo que um
diagrama seja facilmente compreendido. Assim, a aparência dos elementos de fluxo
básicos (eventos, atividades e gateways) não deve ser alterada. Este trabalho
escolheu a forma mais simples de extensão do BPMN, adicionando novos artefatos
que serão, após a elaboração do diagrama de processos de negócio, associados
aos elementos do BPMN. Assim, sugere-se uma nova extensão do BPMN, chamada
por este trabalho de IS-BPMN (do inglês, information security BPMN), para atender
os controles de segurança da norma ISO/IEC 27002. Ela permitirá representar os 13
elementos de segurança mapeados para os controles de segurança da informação
indicados no Quadro 10.
O Quadro 11 apresenta a representação gráfica proposta para cada elemento
de segurança. Ela foi elaborada seguindo o seguinte critério: escolha pelo autor de
um símbolo para representar cada requisito de segurança com a adição da notação
do trabalho mais recente que trata do elemento de segurança em questão no centro
desse símbolo. Para os casos em que não há notação proposta pelo autor que trata
do elemento de segurança por implementar a extensão de tal elemento de forma
descritiva (elemento restrição a dados) ou a notação já tiver sido utilizada em outro
elemento de segurança, por ordem cronológica da utilização da notação, uma nova
notação é proposta por este trabalho. Nesse último caso, o conflito ocorreu em dois
momentos. O primeiro entre o elemento privacidade de Salnitri et al. (2014) e o
elemento comunicação segura de Sang et al. (2015) que utilizam a mesma notação
(uma chave). O segundo, entre o elemento confiança organizacional de Menzel et al.
(2009) e o elemento confidencialidade de Salnitri et al. (2014). Por esse motivo, o
elemento comunicação segura e o elemento confidencialidade têm notação proposta
por este trabalho.

72

Quadro 11 - Representação gráfica dos elementos de segurança na notação
proposta
Elemento

Representação gráfica

Autenticação

Origem da
representação usada
no centro do símbolo
Sang et al. (2015)

Autorização

Sang et al. (2015)

Comunicação segura

Proposto pelo autor

Confiança
organizacional

Menzel et al. (2009)

Confidencialidade

Proposto pelo autor

Controle de acesso

Sang et al. (2015)

Integridade

Salnitri et al. (2014)

Mensagem
encriptada

Sang et al. (2015)

Não repúdio

Sang et al. (2015)

Privacidade

Salnitri et al. (2014)

Segregação de
função

Brucker et al. (2012)

Restrição a dados

Proposto pelo autor

Tarefa de segurança

Sang et al. (2015)

Fonte: Elaborado pelo autor.

IS-BPMN
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O Quadro 12 apresenta com quais elementos BPMN os novos artefatos
propostos podem ser associados para indicar a necessidade de implementação de
requisitos de segurança.

Sang et al. (2015)
Autorização

Sang et al. (2015)

Comunicação

Sang et al. (2015)

segura
Confiança

Mensagem

X

Fluxo de

X

Controle de acesso

Rodriguez et al. (2007),
Brucker et al. (2012) e

X

X

X

X

X

X

X

organizacional
Salnitri et al. (2014)

X

X

Menzel et al. (2009)

Confidencialidade

Grupo

Salnitri et al. (2014) e

Raia

Autenticação

Dado

Segurança

Atividade

Origem da associação
Evento

Elementos de

Piscina

Quadro 12 - Elementos de segurança e associações com elementos BPMN

X

X

X

X

Sang et al. (2015)
Integridade

Rodriguez et al. (2007)

X

e Salnitri et al. (2014)
Mensagem

Wolter et al. (2008) e

encriptada

Sang et al. (2015)

Não repúdio

Rodriguez et al. (2007)
e Salnitri et al. (2014) e

X

X

X

X

X

Sang et al. (2015)
Privacidade

Rodriguez et al. (2007)
e Salnitri et al. (2014)

Restrição a dados

Brucker et al. (2012)

Segregação de

Wolter et al. (2008) e

função

Brucker et al. (2012)

Tarefa de segurança

Sang et al. (2015)

Fonte: Elaborado pelo autor.

X

X

X

X

X
X

X
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4.1.2.4

Processo para elaboração do artefato

O processo proposto para elaboração do artefato tem quatro passos:
1) Elaborar o diagrama de processos de negócio.
2) Para aplicações que fornecem serviço sobre as redes públicas ou
implementam transações, avaliar a necessidade de adicionar tarefas ou
processos de autorização associados com quem pode aprovar conteúdos,
publicar ou assinar documentos transacionais conforme recomendado pela
diretriz de implementação do controle 14.1.2 da norma ISO/IEC 27002.
3) Avaliar a necessidade de adicionar artefatos de identificação de requisitos
de segurança indicados no Quadro 11 associando-os aos elementos do
BPMN de acordo com a indicação de associações possíveis indicadas no
Quadro 12 utilizando o objeto de conexão associação. A avaliação pode
ser realizada por grupo de elementos do BPMN, seguindo a sequência das
colunas do Quadro 12:
o Objetos de Fluxo: eventos e atividades.
o Dados.
o Objetos de Conexão: fluxo de mensagens.
o Swimlanes: piscinas e raias.
o Artefatos: grupo.
4) Verificar a necessidade de indicar controles de segurança compensatórios
em caso de situações adversas conforme sugerido pelo controle 17.1.2 da
norma ISO/IEC 27002. Além da alteração do processo para gerar tais
mecanismos compensatórios, qualquer artefato de identificação de
requisitos de segurança proposto pelo Quadro 11 pode ser utilizado para
esse fim.
O Quadro 13 apresenta um resumo da origem dos passos propostos por esta
abordagem e as adaptações em relação aos trabalhos utilizados como base para
propô-la.
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Quadro 13 - Como - Resumo da origem dos passos
Passo
1

Origem
Proposto pelos 6
trabalhos
relacionados
Proposto pelo autor

2
3

Proposto pelos 6
trabalhos
relacionados e
adaptado pelo autor

4

Proposto pelo autor

Comentários
Trata-se da elaboração do diagrama de processos de
negócio utilizando a notação BPMN.
Passo criado para atender o controle de segurança
14.1.2 da norma ISO/IEC 27002.
Trata-se do passo para associação dos elementos de
segurança. Este trabalho fez a composição dos
elementos de segurança dos 6 trabalhos relacionados ao
aspecto como, conforme apresentado no Quadro 11 e
gerou o Quadro 12 a partir dos trabalhos relacionados.
Passo criado para atender o controle de segurança
17.1.2 da norma ISO/IEC 27002.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.2.5

Exemplo

Uma instituição financeira hipotética pretende oferecer a seus clientes
individuais que possuem conta corrente de pessoa jurídica a possibilidade de efetuar
transferências bancárias por meio de um aplicativo disponível para dispositivos
móveis. Após solicitar a transferência, o banco verifica se o valor da transferência
está em conformidade com o limite concedido ao cliente para que a transação seja
executada de forma automática, sem a intervenção do gerente da conta do cliente.
Caso o valor da transferência seja maior que o limite, o gerente verifica a existência
de garantias e solicita autorização para o cliente para liberar a transferência
bancária. Caso o cliente confirme a transferência, o gerente efetua o bloqueio da
garantia e solicita a execução da transferência bancária. Caso o cliente solicite o
cancelamento da transferência, o gerente solicita para a área de liquidação o
cancelamento da solicitação do cliente.
Considerando o exemplo apresentado, o passo 1 do processo de elaboração
do diagrama de processos de negócio é proposto conforme a Figura 8.
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Figura 8 - Diagrama de processos de negócio - Exemplo - Passo 1

Fonte: Elaborado pelo autor.

O passo 2 proposto pelo processo de elaboração do artefato indica que seja
avaliada a necessidade de adicionar tarefas ou processos de aprovação para
atender o controle de segurança da informação 14.1.2 da norma ISO/IEC 27002. O
diagrama apresentado na Figura 8 executa a transferência de forma automática caso
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o valor esteja dentro do limite concedido ao cliente. Caso a transferência solicitada
não esteja em conformidade com o histórico de transações realizadas pelo cliente no
que se refere aos dados do favorecido, por motivos de segurança, a confirmação da
transferência também deverá ser realizada pelo cliente por meio de um contato
realizado pelo gerente de forma a atender o controle de segurança 14.1.2. A
aprovação do cliente funcionará como uma assinatura eletrônica do pedido de
transferência. Com a inclusão da tarefa de verificação de comportamento, uma
solicitação de transferência passa a poder solicitar a confirmação do cliente, assim,
logo após a confirmação do cliente um novo gateway é necessário para verificar se a
transação envolve garantias e em caso negativo a transferência é liberada sem a
necessidade do bloqueio de garantias. Também a tarefa de bloqueio de garantias,
por se tratar de um processo manual, pode ser executada com maior segurança se
for segregada a solicitação do bloqueio de sua aprovação de forma a evitar erro
humano. Assim, o diagrama proposto após a execução do passo 2 é apresentado
pela Figura 9.
O passo 3 sugere a avaliação da necessidade de adicionar artefatos de
identificação de requisitos de segurança da informação utilizando o Quadro 11 e o
Quadro 12. Após a aplicação do passo 3, o diagrama de processos de negócio
proposto é apresentado pela Figura 10. Um grupo foi criado para indicar que as
tarefas solicita bloqueio e efetua bloqueio de garantia têm os requisitos de
segurança da informação segregação de função e controle de acesso.
O quarto e último passo sugere a verificação da necessidade de controles de
segurança compensatórios em caso da não possibilidade de manter os requisitos de
segurança em situações adversas. No caso do exemplo apresentado, supondo que
a tarefa verifica comportamento não esteja funcional devido a um incidente no
ambiente produtivo, pode-se assumir que toda solicitação de transferência bancária
deverá ser confirmada com o cliente até que a tarefa esteja novamente funcional.
Nesse caso, a implementação de um mecanismo compensatório gerará apenas
alterações no processo para verificação da disponibilidade da tarefa e reutilizará
todo o fluxo de aprovação da transferência, conforme apresentado na Figura 11.
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Figura 9 - Diagrama de processos de negócio - Exemplo - Passo 2

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 10 - Diagrama de processos de negócio - Exemplo - Passo 3

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 11 - Diagrama de processos de negócio - Exemplo - Passo 4

Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.1.3 Aspecto Quem
Sowa e Zachman (1992) ao descreverem o aspecto quem na perspectiva do
dono destacam que essa célula deve conter um artefato que apresente o
relacionamento entre as pessoas da organização e a distribuição do trabalho.
Nessa célula, o modelo básico é composto pela entidade básica agente e o
conector produto de trabalho. A entidade básica agente trata-se da unidade
organizacional. O conector produto de trabalho trata-se de uma responsabilidade
designada a um agente.
4.1.3.1

Notação

Para representar essa célula, Sowa e Zachman (1992) mencionam que um
organograma clássico não mostra as autoridades e responsabilidades sobre os
produtos do trabalho e que essas definições, quando existem, são representadas de
forma textual em documentos complementares.
Com o objetivo de representar o aspecto quem, dadas as limitações
mencionadas por Sowa e Zachman (1992) para o uso do organograma, este
trabalho utilizou como base para a busca de uma representação gráfica o modelo de
dependência estratégica (SD, Strategic Dependency) proposto pelo framework i*
(YU, 1995), notação mais completa que o organograma. Além disso, os trabalhos
relacionados que tratam de segurança da informação no aspecto quem não
mencionam notações para a representação de uma estrutura organizacional.
Segundo Yu (1995), o modelo de dependência estratégica consiste em uma rede de
nós para representar os relacionamentos e as dependências entre os atores de uma
organização.
Leite et al. (2007) propôs o modelo SA (do inglês, Strategic Actor), uma
extensão do framework i* que tem o objetivo de modelar atores e seus
relacionamentos. Segundo Leite et al. (2007) os seguintes conceitos do trabalho de
Yu (1995) foram utilizados:


Ator: “é uma entidade que executa atividades para atingir metas utilizando
seu conhecimento” (YU, 1995, p.12). Leite et al. (2007) consideram agente,
posição e papel como subtipo de ator.
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Posição: é a representação abstrata de um agente que pode ou não estar
ocupada. Uma posição pode cobrir um ou mais papéis.



Papel: é utilizado para representar um comportamento de um ator. Yu (1995)
utilizou esse conceito para descrever as responsabilidades de uma posição
ao apresentar em um exemplo que uma posição de médico cobre os papéis
gestão da clínica e tratamento do paciente. No mesmo exemplo, é
apresentada a posição gerente de pedidos de atendimento cobrindo o papel
processamento de pedidos.



Agente: é um termo genérico para representar um ser humano ou agentes
artificiais como um software ou hardware.



Agente Real: Leite et al. (2007) diferenciou o agente real do agente com o
objetivo de deixar mais claro que um agente pode ser instanciado por um
agente mais específico, como uma pessoa ou software.
Quanto aos relacionamentos, Leite et al. (2007) utilizaram:



Instância: representa que um agente real é uma instância de um agente.



Cobre: permite o relacionamento da posição com o papel de forma que uma
posição pode cobrir vários ou nenhum papel e um papel pode ser coberto por
várias ou nenhuma posição.



Desempenha: permite relacionar agentes com seus papéis e vice-versa.



Ocupa: permite o relacionamento do agente com a posição de forma que um
agente pode ocupar várias ou nenhuma posição e uma posição pode ser
ocupada por vários ou nenhum agente.



Parte de: dado que papéis, posições e agentes podem ter subpartes, esse
relacionamento permite que esses elementos tenham várias ou nenhuma
subparte ou que sejam utilizados como subpartes.



É um: trata-se de um relacionamento que permite especializar atores, papéis,
posições e agentes.
No que se refere ao framework de Zachman, está em conformidade com o

modelo básico proposto pelo framework, pois permite a representação da entidade
básica agente, representada no diagrama pelos elementos ator, agente, agente real
e posição, e do conector produto de trabalho, representada no diagrama pelo
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elemento papel. Aqui, os conectores do i* permitem a associação dos papéis
(produtos de trabalho) com seus respectivos atores (agentes) ou ainda a
representação hierárquica ao se utilizar o conector é parte de.
O Quadro 14 apresenta a representação gráfica dos conceitos utilizados no
modelo SA proposto por Leite et al. (2007).
Quadro 14 - Representação gráfica dos conceitos utilizados no modelo SA
Conceito

Representação gráfica

Ator

Agente

Agente Real

Papel

Posição

É um

Instância

Ocupa

Cobre

Desempenha

Parte de
Fonte: Yu (1995).

É um

Instância

Ocupa

Cobre

Desempenha

Parte de
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4.1.3.2

Trabalhos relacionados

Os trabalhos de segurança da informação relacionados ao aspecto quem da
perspectiva do dono apresentaram, dentre outras questões relacionadas à
segurança da informação, pesquisas sobre como as empresas posicionam em seus
organogramas as áreas responsáveis por segurança da informação. Esses trabalhos
não tratam de como representar a estrutura organizacional e os controles de
segurança da informação como proposto por este trabalho.
Johnson e Goetz (2007), baseando-se em uma pesquisa da Tuck School of
Business realizada em 2006, descrevem como os responsáveis por segurança da
informação, também chamados de CISO (Chief Information Security Officer) em
grandes

organizações,

trabalham

para

manter

as

organizações

seguras.

Relativamente à estrutura organizacional de segurança da informação relatam que,
em muitos casos, ela é dividida em diferentes unidades como segurança da
informação, gerenciamento de risco, continuidade de negócios e segurança
operacional. Quanto à linha de comando, a maioria dos executivos de segurança da
informação (85% das vinte empresas pesquisadas) reportam diretamente ou
indiretamente, por meio de um outro executivo, para o executivo de tecnologia (CIO Chief Information Officer) da organização enquanto os demais reportam para outras
estruturas como comitês executivos ou para o diretor operacional, por exemplo.
Apesar de mencionar que segurança da informação é uma atividade conjunta de
todos os envolvidos com a organização, incluindo as pessoas de empresas
terceirizadas ou parceiras, não foi um objetivo de Johnson e Goetz (2007) identificar
como as empresas representam essa participação em seus organogramas.
Kayworth e Whitten (2012) destacam que especialistas têm cobrado das
organizações a ser mais estratégicas em suas abordagens para implementar
segurança da informação, ainda que isso não seja claro em como deve ser na
prática. Com o objetivo de tratar dessa questão, entrevistaram vinte e um executivos
de segurança da informação de onze empresas. No que se refere à estrutura
organizacional, o resultado da pesquisa apresentou que todas as empresas tinham
uma estrutura formal de segurança da informação liderada por CISOs responsáveis
por toda a função de segurança e, como estavam em estruturas centralizadas,
poderiam desenvolver políticas e padrões homogêneos para toda a empresa.
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Quanto à linha de comando, os CISOs reportavam no máximo a dois níveis do
executivo de tecnologia. Relativamente ao envolvimento dos demais times da
organização, a pesquisa aponta como um aspecto importante para o alinhamento
entre segurança da informação com o negócio o desenvolvimento de uma cultura
que valorize a importância da segurança de forma a motivar os recursos humanos a
seguir as práticas de segurança corporativas. Porém, não foi objetivo desse trabalho
identificar como as empresas formalizam os papéis e responsabilidades dos
envolvidos e seu relacionamento com a segurança da informação.
4.1.3.3

Integração dos controles de segurança

Os controles de segurança da informação da norma ISO/IEC 27002
mapeados para o aspecto quem da perspectiva do dono são:


6.1.1 – Responsabilidades e papéis pela segurança da informação: No
que se refere à perspectiva do dono, o controle declara que convém que
todas as responsabilidades pela segurança da informação sejam definidas e
atribuídas além de recomendar que as áreas pelas quais as pessoas são
responsáveis estejam claramente definidas.



8.1.2 – Proprietário dos ativos: No que se refere à perspectiva do dono, o
controle declara que convém que os ativos inventariados tenham um
proprietário. Segundo à norma, o proprietário pode ser um indivíduo ou uma
entidade que aprovou a responsabilidade pela gestão do ativo. O controle
declara ainda que as tarefas de proteção do ativo podem ser delegadas, por
exemplo para um custodiante, porém a responsabilidade permanece com o
proprietário.
O modelo SA proposto por Leite et al. (2007) permite a modelagem dos atores

e seus relacionamentos, conforme apresentado na seção 4.1.3. Assim, os papéis e
responsabilidades, representadas no modelo SA pelo elemento posição, ator, agente
e agente real mencionados no controle 6.1.1 podem ser representados pelo modelo
SA sem a necessidade de adaptações. Entretanto, para representar o controle de
segurança da informação 8.1.2, é necessário o uso de outro elemento do modelo de
dependência estratégica (SD) do framework i*, além da criação de um novo
relacionamento, estendendo assim o modelo SA proposto por Leite et al. (2007). O
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controle 8.1.2 indica a necessidade da indicação dos proprietários dos ativos
inventariados. No modelo de dependência estratégica, informações podem ser
representadas pelo elemento recurso, mas esse elemento só pode ser utilizado em
uma relação de dependência entre dois atores pela disponibilidade dessa entidade
(física ou informacional). Para que seja possível utilizá-lo para indicar que
determinado ativo pertence a um ator, se faz necessária a utilização de um novo
relacionamento que será chamado de é proprietário.

O Quadro 15 apresenta a

representação gráfica do elemento recurso utilizada por Yu (1995) e do novo
relacionamento. Um recurso deve ser de propriedade de um ator, posição, agente ou
agente real do modelo SA. Um ator, posição, agente ou agente real pode ser
proprietário de nenhum ou vários recursos.

Quadro 15 - Representação gráfica - Elemento recurso e relacionamento é proprietário
Conceito

Representação gráfica

Recurso
É proprietário
é proprietário

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.3.4

Processo para elaboração do artefato

O processo proposto para elaboração do artefato tem três passos:
1) Elaborar o diagrama SA, de forma a representar os atores, agentes,
papéis e posições afetados pela entrega que está sendo definida pelo
dono. A representação gerada por esse passo atende o controle de
segurança da informação 6.1.1.
2) Obter a lista de ativos informacionais identificados quando da elaboração
do artefato que representa o aspecto o quê da perspectiva do dono.
3) Adicionar no modelo SA os ativos obtidos no item anterior utilizando o
elemento recurso e indicar os proprietários dos ativos utilizando o
relacionamento é proprietário. O resultado desse passo atende o controle
de segurança da informação 8.1.2. Vale destacar que o controle 8.1.2
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menciona que as tarefas de proteção dos ativos podem ser delegadas,
porém o proprietário do ativo não muda.
O Quadro 16 apresenta um resumo da origem dos passos propostos por esta
abordagem e as adaptações em relação aos trabalhos utilizados como base para
propô-la.
Quadro 16 - Quem - Resumo da origem dos passos
Passo
1

Origem
Leite et al. (2007)

2

Proposto pelo autor

3

Proposto pelo autor

Comentários
Trata-se da elaboração do diagrama SA para atender o
controle 6.1.1 da norma ISO/IEC 27002.
Obtenção dos ativos informacionais gerados quando da
aplicação da abordagem do aspecto o quê.
Criação do relacionamento é proprietário e associação
dos ativos informacionais, utilizando o elemento recurso,
com seus respectivos atores para atender o controle
8.1.2.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.3.5

Exemplo

Uma instituição financeira hipotética tem em sua diretoria de operações dois
gerentes responsáveis pela área de cadastro e pela área de transações
respectivamente. O gerente de cadastro, José da Silva, realiza a revisão cadastral
de cada novo cliente ou após o vencimento da validade do cadastro. O gerente de
transações aprova transações solicitadas por clientes por intermédio dos canais da
instituição financeira hipotética que ultrapassem o histórico de valores das
transações realizadas nos últimos 3 meses.
A Figura 12 é uma proposta de elaboração do modelo SA para o exemplo
apresentado. De acordo com Yu (1995), revisão cadastral e aprovação de
transações são papéis.
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Figura 12 - Exemplo de modelo SA

Diretoria
de
operações

José da
Silva
Profissional
de cadastro

Gerência
de
cadastro

Gerência
de
transações

Revisão
cadastral

Aprovação
transações

Gestor de
operações

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para o passo 2 do processo de elaboração do artefato, serão utilizadas as
mesmas entidades utilizadas no exemplo do aspecto o quê da perspectiva do dono.
As entidades são:


Cliente;



Endereço e



Pagamento.

Vale ressaltar que o dono ao elaborar o artefato do aspecto o quê deve ter
conhecimento suficiente para definir ou identificar na organização o responsável por
cada ativo que esse faça a classificação. Posteriormente, no passo 3 apresentado
pela Figura 13, é realizada a formalização dos proprietários dos ativos para atender
o controle de segurança da informação 8.1.2.
Na Figura 13, optou-se por associar os ativos informacionais com as posições
utilizadas para representar a gerência de cadastro e a gerência de transações.
Conforme representado, a gerência de cadastro é a proprietária dos ativos endereço
e cliente e a gerência de transações é a proprietária do ativo pagamento.
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Figura 13 - Modelo SA estendido com os ativos

Endereço

Pagamento

Cliente

Diretoria
de
operações
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Gerência
de
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transações

Gestor de
operações

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2 Considerações finais
A abordagem apresentada pode ser utilizada para a modelagem do negócio
de um produto antes de sua implementação permitindo a indicação de requisitos de
segurança da informação. O uso da abordagem faz com que a discussão sobre
segurança da informação aconteça durante modelagem do produto e em
conformidade com a norma ISO/IEC 27002, pois propõe um método para aplicar
seus controles de segurança da informação em cada aspecto do framework de
Zachman na perspectiva do dono. Outra vantagem da utilização da abordagem está
no fato de que os requisitos de segurança indicados na perspectiva do dono serão
tratados como restrições para as demais perspectivas durante o processo de
transformação para as linhas subsequentes, evitando que tais necessidades surjam
tardiamente

durante

o

desenvolvimento

do

produto

ou

ainda

após

sua

implementação. Uma possível desvantagem do uso da abordagem está no fato de
que ela exige que o dono tenha conhecimento de cinco notações diferentes, uma
para cada aspecto do framework de Zachman, o que pode dificultar sua utilização.
Por outro lado, o dono também pode desenvolver apenas os artefatos dos aspectos
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que julgar mais relevante para seu produto, adaptando assim a abordagem para
suas necessidades.
Este trabalho apresenta no capítulo 6 um exemplo de aplicação da
abordagem proposta neste capítulo.
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5 TRABALHOS RELACIONADOS
Os trabalhos relacionados serão apresentados considerando sua classificação
em dois grupos:


Trabalhos relacionados ao framework de Zachman e segurança da
informação.



Trabalhos relacionados aos aspectos do framework de Zachman na
perspectiva do dono e segurança da informação.

A divisão se faz necessária, pois os trabalhos relacionados ao framework de
Zachman apresentam como o framework pode ser utilizado para abordar o tema
segurança em uma organização. Já os trabalhos relacionados aos aspectos do
framework na perspectiva do dono indicam uma notação para modelar um aspecto e
um caminho para integrar à ela requisitos de segurança ou estão relacionados ao
assunto que o aspecto aborda. O Quadro 17 apresenta os trabalhos relacionados de
acordo com a divisão proposta.
Quadro 17- Resumo dos trabalhos relacionados
Framework de Zachman e segurança
•
•
•
•

Zachman (2001)
Ertaul e Sudarsanam (2005)
Sherwood, Clark e Lynas (2009)
Ertaul e Rathod (2012)

Aspectos do framework de Zachman e
segurança na perspectiva do dono
O quê
•
Como
•
•
•
•
•
•
Quem
•
•

Cysneiros, Leite e Sabat Neto (2001)
Rodrigues et al. (2007)
Wolter et al. (2008)
Menzel et al. (2009)
Brucker et al. (2012)
Salnitri et al. (2014)
Sang e Zhou (2015)
Johnson e Goetz (2007)
Kayworth e Whitten (2012)

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.1 Framework de Zachman e segurança da informação
Zachman (2001) aborda como o framework de Zachman contribui para a
segurança, em relação ao controle do acesso à informação ou aos outros
componentes de sistema. Segundo Zachman, quem pode utilizar determinada
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informação ou recurso está indicado como uma identidade no aspecto quem da
perspectiva do subcontratado (célula chamada de arquitetura de segurança por
Zachman). Essa célula pode ser relacionada a um usuário que foi definido no
aspecto do construtor e a um papel no aspecto do projetista que, por sua vez, está
relacionado a uma organização que está definida no aspecto do dono. Segundo
Zachman (2001) para se ter segurança é fundamental que a pessoa ou recurso que
está acessando a organização ou suas informações seja identificado. Relativamente
à transmissão de informações para fora da empresa ou permissão de acesso a
informações da empresa por terceiros, Zachman (2001) recomenda que esses
usuários externos sejam tratados como parte da arquitetura corporativa que se está
desenvolvendo.
Enquanto Zachman (2001) dá uma visão geral de como o framework contribui
para a segurança no que se refere a controle de acesso utilizando mencionando
exemplos do aspecto quem nas diversas perspectivas do framework, este trabalho
se preocupou em indicar os requisitos de segurança da informação que podem ser
considerados em cada perspectiva e aspecto do framework no capítulo 3, além de
apresentar uma abordagem para a modelagem e integração dos requisitos de
segurança na perspectiva do dono no capítulo 4.
Com o objetivo de propor framework estratégico para planejamento de
segurança, Ertaul e Sudarsanam (2005) realizaram o mapeamento de artefatos de
segurança para cada célula do framework de Zachman nas perspectivas do
planejador, dono, projetista, construtor e subcontratado. A coluna do aspecto
porquê foi removida e em seu lugar adicionada a coluna requisitos externos e
restrições.

Segundo

os

autores,

requisitos

externos e

restrições

incluem

conformidade com a regulação, restrições tecnológicas, padrões de determinada
indústria, segurança e regulação de privacidade. Relativamente à perspectiva do
dono, os seguintes artefatos de segurança, que podem ser considerados como
controles de segurança da informação, foram mapeados aos aspectos do framework
de Zachman adaptado pelos autores:


O quê: classificação de dados de acordo com o nível de segurança,
confidencialidade de dados, integridade de dados (cópia de segurança
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e armazenamento), disponibilidade, controle de acesso e modelo de
auditoria de dados.


Como: classificação do processo, entrada e saída de dados e
parâmetros de controle.



Onde: conectividade dos locais do negócio, segurança de voz,
segurança de dados e segurança da rede de logística.



Quem:

Organograma,

"quem

faz

o

quê",

autorizações

e

responsabilidades.


Quando: Ciclos do negócio, orçamento, vendas e marketing.



Requisitos externos ou restrições: políticas do governo, ética
corporativa, análise de ameaças da indústria, relacionamentos do
negócio, legislações em trânsito, aspectos políticos, padrões e
regulamentos do comércio internacional.

No que se refere ao mapeamento desses controles, há diferenças entre o
mapeamento realizado por Ertaul e Sudarsanam (2005) e por este trabalho no
capítulo 3. No que se refere à perspectiva do dono, o controle autorizações,
mapeado por Ertaul e Sudarsanam (2005) ao aspecto quem, foi mapeado neste
trabalho no aspecto como pois o controle de autorizações deve ser indicado aos
recursos que necessitam desse requisito. Além disso, podem influenciar em como o
processo será implementado. Relativamente aos controles de segurança da
informação segregação de função e controle de acesso, foram mapeados por Ertaul
e Sudarsanam (2005) ao aspecto quem na perspectiva do projetista enquanto este
trabalho mapeou esses controles na perspectiva do dono no aspecto como. Este
trabalho parte do princípio de que o dono é quem define quais são os processos, ou
parte deles, que necessitam de autorização, segregação de função e controle de
acesso. Relativamente à política de segurança da informação, mapeada por Ertaul e
Sudarsanam (2005) ao aspecto quem da perspectiva do planejador, este trabalho
diverge também nesse ponto. As políticas de segurança da informação foram
mapeadas ao aspecto porquê da perspectiva do dono dado que este trabalho as
considera como parte do motivador das escolhas realizadas durante a modelagem
dos demais aspectos. Vale destacar também que não há referência sobre a fonte
dos controles de segurança da informação mapeados ao framework de Zachman
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adaptado no trabalho de Ertaul e Sudarsanam (2005), enquanto que este trabalho
usa a norma ISO/IEC 27002.
Ertaul e Rathod (2012) apresentam aspectos de segurança que podem ser
considerados em cada aspecto da perspectiva do dono durante a elaboração dos
artefatos que representam as células do framework de Zachman. Diferentemente do
trabalho anterior, elaborado por Ertaul e Sudarsanam (2005), Ertaul e Rathod (2012)
propõem que a segurança deve ser tratada de forma integrada aos conceitos que
representam cada célula. Nesse trabalho o framework de Zachman não sofreu
adaptações, adicionando o conceito de segurança de forma paralela aos meta
conceitos de cada célula. Quanto aos conceitos de segurança mencionados pelo
trabalho em cada aspecto:


O quê: segurança pode ser adicionada com a classificação da
informação de acordo com sua sensibilidade para o negócio. De acordo
com os autores, baseando-se na classificação da informação, serviços
de segurança como autorização, controle de acesso, não repúdio,
confidencialidade e disponibilidade podem ser considerados.



Como: aqui o trabalho destaca a importância de se ter processos
robustos e que a implementação de mecanismos de segurança como
autorização e controle de acesso podem ajudar nesse objetivo.



Onde: segurança pode ser adicionada garantindo que não há
desconexão entre as entidades de negócio, segurança física em
qualquer situação.



Quem: pode-se definir os papéis, privilégios e responsabilidades das
pessoas envolvidas.



Quando: a segurança em um calendário corporativo pode ser
adicionada ao avaliar e implementar planos para mitigar os impactos de
eventuais riscos.



Porquê: segurança pode ser adicionada ao antecipar a validade das
decisões tomadas e definir planos para mitigar impactos em caso de
falhas.

Do ponto de vista conceitual, o trabalho de Ertaul e Rathod (2012) tem
similaridades com o mapeamento realizado no capítulo 3 deste trabalho nos
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aspectos o quê, como e quem. Relativamente ao aspecto o quê, vale destacar que
mesmo mencionando outros controles de segurança da informação além da
classificação da informação, o trabalho não afirma que devem ser representados no
mesmo aspecto. Quanto ao aspecto como, os controles de segurança da
informação mencionados pelo trabalho também foram mapeados por este trabalho
ao mesmo aspecto. Para o aspecto quem este trabalho mapeou um controle de
segurança da informação que recomenda a definição de papéis e responsabilidades.
Não foi objetivo dos trabalhos de Ertaul e Sudarsanam (2005) e Ertaul e
Rathod (2012) relatar de forma exaustiva os requisitos de segurança que podem ser
tratados em cada aspecto ou propor o uso de um catálogo de requisitos de
segurança da informação. Também não há indicação de
artefatos podem ser

utilizados para

quais

notações ou

a modelagem de negócio ou de como

realizar a integração dos requisitos de segurança da informação. Esses pontos são
tratados neste trabalho.
Sherwood, Clark e Lynas (2009) apresentam em um white paper o modelo
SABSA que compreende os aspectos e as perspectivas do framework de Zachman
porém adaptadas para a visão de segurança. De forma análoga ao framework de
Zachman, o modelo SABSA propõe uma matriz 6 x 6 para organizar o modelo. O
objetivo é que todas as questões levantadas por cada uma das 36 células sejam
tratadas de forma a se atingir a completude da arquitetura de segurança. No modelo
SABSA a perspectiva do dono é chamada de arquitetura de segurança contextual
(do inglês, contextual security architecture). Relativamente aos aspectos, essa
perspectiva se preocupa com as seguintes questões de segurança:


O quê: os ativos do negócio que necessitam de segurança da
informação.



Como: os processos de negócio que precisam de segurança da
informação.



Onde: questões relacionadas à segurança do negócio que são
influenciadas pelo local onde ele acontece.



Quem: aspectos organizacionais da segurança do negócio, incluindo
parceiros e relacionamentos externos.
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Quando: os aspectos de tempo que influenciam a segurança do
negócio.



Porquê: "os riscos do negócio expressos em termos de oportunidades
de negócio e as ameaças as ativos do negócio" (SHERWOOD, CLARK
e LYNAS, 2009, p.11).

O modelo SABSA complementa a arquitetura corporativa gerada pelo
framework de Zachman com aspectos de segurança, entretanto, não se trata de uma
modelagem integrada dos requisitos de segurança aos artefatos que modelam uma
arquitetura corporativa, como é feito neste trabalho.
As duas principais diferenças entre os trabalhos relacionados apresentados e
este trabalho são o uso da norma ISO/IEC 27002 como fonte dos requisitos de
segurança para o mapeamento realizado ao framework de Zachamn e o uso de
notações para a modelagem dos aspectos da perspectiva do dono com a indicação
de como integrar a elas os requisitos de segurança da norma mapeados às células
da perspectiva.
5.2 Aspectos do framework de Zachman para a perspectiva do dono
Na perspectiva do dono há trabalhos relacionados que tratam de segurança
da informação nos aspectos o quê, como e quem. Esses trabalhos foram discutidos
com mais detalhes no capítulo 4.
Relativamente ao aspecto o quê, o trabalho de Cysneiros, Leite e Sabat Neto
(2001) apresenta uma abordagem para integrar requisitos não-funcionais a modelos
conceituais. A exemplificação da abordagem foi realizada integrando tais requisitos
ao diagrama entidade-relacionamento e ao diagrama de classes. Uma taxonomia foi
sugerida pelo trabalho para classificar e catalogar requisitos não funcionais. No
exemplo da taxonomia apresentada, segurança foi classificada como um requisito
não-funcional primário (requisitos que podem ser decompostos em requisitos nãofuncionais específicos). Confidencialidade, permissão a consulta e atualização de
dados foram classificados como requisitos não-funcionais específicos.
Para o aspecto como, diversos autores elaboraram extensões da notação
BPMN de forma a integrar elementos de segurança da informação, tratados neste
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trabalho como controles de segurança da informação, ao diagrama de processos de
negócio. Wolter, Menzel e Meinel (2008) elaboraram uma extensão do BPMN para
ser utilizada por especialistas de negócios que incorpora os elementos de segurança
vinculação de função, segregação de função, confidencialidade e mensagem
encriptada. Enquanto Wolter, Menzel e Meinel (2008) focaram em como representar
elementos de segurança voltados à autorização, o trabalho de Menzel, Thomas e
Meinel (2009) permite representar a classificação da informação e a confiança
organizacional. Brucker, Hang, Luckemeyer e Rapurarel (2012) propuseram uma
extensão do BPMN que permite a representação dos elementos de segurança
controle de acesso, segregação de função, vinculação de função e restrição a
dados. Salnitri, Dalpiaz e Giorgini (2014) elaboraram o SecBPMN utilizando
anotações de segurança. Sang e Zhou (2015) propuseram uma extensão que
permite a indicação de elementos de segurança para ser utilizada por analistas de
negócio. Cada trabalho relacionado ao aspecto como se preocupou em integrar ao
BPMN um conjunto específico de requisitos de segurança da informação de fontes
distintas. Este trabalho utilizou a norma ISO/IEC 27002 como fonte dos requisitos de
segurança e os mapeou, no capítulo 4, aos requisitos de segurança propostos pelos
trabalhos relacionados.
Quanto ao aspecto quem, os trabalhos de Johnson e Goetz (2007) e
Kayworth e Whitten (2012) realizaram pesquisa sobre como as empresas tratam o
assunto segurança da informação nas organizações, incluindo como são divididas
as estruturas organizacionais dos executivos de segurança da informação. Apesar
de destacarem que o envolvimento de todos os times da organização é importante
para atingir a segurança da informação, não foi objetivo desses trabalhos explorar
como as empresas pesquisadas definem ou formalizam esse envolvimento. Este
trabalho, por outro lado, indica uma notação, modelo SA proposto por Leite et al.
(2007), para modelar papéis, responsabilidades e relacionamentos dos envolvidos
nos processos de negócio, além estendê-la para permitir a indicação dos
proprietários das informações.
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5.3 Considerações finais
Este capítulo apresentou os trabalhos relacionados dividindo-os em trabalhos
relacionados ao framework de Zachman que tratam de segurança da informação e
trabalhos relacionados aos aspectos o quê, como e quem da perspectiva do dono
do framework de Zachman.
Relativamente aos trabalhos relacionados ao framework de Zachman e
segurança da informação, foram apresentadas as principais diferenças em relação à
este trabalho.
Quanto aos trabalhos relacionados aos aspectos o quê e como, conforme
apresentado no capítulo 4, foram utilizados como base para a formulação desta
proposta. Os trabalhos relacionados ao aspecto quem não tratavam da modelagem
do aspecto.
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6 APLICAÇÃO DA ABORDAGEM
A abordagem apresentada no capítulo 4 foi aplicada em um projeto simulado
com objetivo de identificar oportunidades de melhoria e verificar a cobertura dos
requisitos de segurança da informação da norma ISO/IEC 27002. Este capítulo
apresenta a visão geral e as necessidades de negócio do projeto simulado, a
aplicação da abordagem a esse projeto e a conclusão desta seção.
6.1 Visão geral do projeto
A abordagem foi aplicada em uma parte do projeto Nova Plataforma de
Cobrança implementado pela FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) e
instituições financeiras participantes em julho de 2017. Este projeto consistiu na
criação de uma base centralizada de boletos bancários de forma a dar mais
segurança aos clientes e instituições financeiras durante o processo de pagamento,
permitindo a verificação prévia da existência do boleto bancário antes da
confirmação do pagamento.
Inicialmente, pretendia-se aplicar a abordagem às necessidades de negócio
geradas pela instituição financeira onde o autor deste trabalho conduziu a
implementação da Nova Plataforma de Cobrança. Porém, por se tratar de um projeto
voltado para a prevenção de fraudes, os requisitos da instituição em que o projeto foi
conduzido pelo autor não puderam ser utilizados. Assim, para analisar a abordagem,
decidiu-se simular a sua aplicação. Para isso se utilizou as necessidades de negócio
que constam na convenção entre instituições participantes do sistema financeiro
nacional sobre a emissão, apresentação, processamento e liquidação interbancária
dos boletos de pagamento (FEBRABAN, 2017), pois se trata de um documento
público. Se por um lado a convenção não trata de todos os detalhes da
implementação do projeto por uma instituição, deixando à critério dela a
implementação das funcionalidades pertinentes a seu modelo de negócio, por outro
a convenção é abstrata o suficiente para que qualquer instituição participante possa
utilizar os resultados deste trabalho.
A abordagem foi aplicada ao novo modelo de pagamento de boletos proposto
pela convenção. Durante o processo de aplicação da abordagem foram adicionados
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elementos de segurança para exemplificar o atendimento de controles da norma
ISO/IEC 27002.
6.2 Necessidades do negócio
O boleto de pagamento é “uma das formas mais utilizadas no Brasil para a
realização de pagamentos de diversas naturezas, como, por exemplo condomínio,
cartão de crédito e escolas” (BACEN, 2016, p.1). Segundo Valor Econômico (2016),
o número de boletos emitidos no Brasil é da ordem de 3,7 bilhões de documentos
por ano, o que chamou a atenção de quadrilhas especializadas em fraudar esses
documentos ao adulterar o código de barras. As fraudes com boletos somaram R$
383 milhões em 2016 e, na tentativa de coibir essas fraudes, a FEBRABAN propôs a
criação de um novo modelo para emissão e pagamento de boletos (VALOR
ECONÔMICO, 2016).
No modelo anterior, no momento do pagamento de um boleto, validações
básicas eram feitas para evitar erros de digitação da linha digitável (representação
numérica do código de barras) ou de leitura do código de barras (representação
gráfica dos conteúdos do boleto de pagamento, como código da instituição
financeira destinatária, fator de vencimento e valor do documento). A Figura 14
apresenta um exemplo de boleto de pagamento. Neste modelo, além de não garantir
a existência do documento, o que deixava o instrumento sujeito a fraude, um boleto
vencido não era aceito por uma instituição diferente da que o emitiu, pois só ela
conhecia as regras de cálculo de multa e juros.
Com a implantação do novo modelo, batizado pela FEBRABAN de Nova
Plataforma de Cobrança, a emissão de um boleto solicitada para uma instituição
financeira (instituição emissora) por um beneficiário - quem recebe o valor cobrado
em um boleto (BACEN, 2013) - passou a ser registrada em uma base centralizada
de dados de boletos de pagamentos (FEBRABAN, 2017). A base centralizada de
boletos tem o objetivo de permitir que uma instituição financeira que oferece o
serviço de pagamento de boletos (instituição recebedora) a seus clientes (pagador
do boleto) verifique a existência de um boleto antes da confirmação de seu
pagamento. Desta maneira, além de reduzir fraudes nesse tipo de transação, o
sistema permite a redução de inconsistências nos valores dos pagamentos, melhora
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a rastreabilidade das operações e também permite o pagamento de boletos
vencidos em qualquer instituição financeira, dado que as regras e informações para
o cálculo do valor do boleto atualizado estão disponíveis na base centralizada.
Figura 14 – Exemplo de boleto de pagamento

Legenda: (1) Linha digitável e (2) Código de barras

Fonte: FEBRABAN (2014), adaptado pelo autor.

6.3 Convenção entre instituições participantes
A convenção entre instituições participantes do sistema financeiro nacional
sobre a emissão, apresentação, processamento e liquidação interbancária dos
boletos de pagamento (FEBRABAN, 2017), estabelece a padronização do boleto de
pagamento, os procedimentos operacionais, horários de transmissão de dados,
direitos e obrigações e outros aspectos para o cumprimento da legislação e
regulação vigentes, além dos procedimentos para solução de conflitos em caso de
descumprimento das obrigações por ela estabelecidas.
Essa convenção é utilizada como fonte de requisitos de negócio para a
aplicação simulada da abordagem.
A convenção é composta por 11 capítulos:


Capítulos I e II: tratam das definições e do objeto da convenção.
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Capítulo III: trata dos requisitos necessários para o ingresso de
participantes (instituições emissoras e recebedoras) na base centralizada
da Nova Plataforma de Cobrança.



Capítulo IV: trata da operação da nova plataforma e tem 8 seções. A
seção I trata das premissas a serem observadas na oferta de serviços de
cobrança bancária. A seção II trata da emissão e apresentação dos
boletos. As seções III, IV e V tratam do recebimento, da contingência do
recebimento e da guarda das informações relacionadas ao recibo do
boleto de pagamento, respectivamente. As seções VI, VII e VIII estão
relacionadas ao processamento, liquidação, troca de informações e da
não conformidade no recebimento de boletos.



Capítulos de V a IX: tratam de questões relacionadas a infrações e
penalidades, à vigência da convenção e prazos para que o participante
deve considerar se solicitar seu desvinculo da convenção, da
confidencialidade no que se refere às informações trocadas entre os
participantes e da suspensão, exclusão, obrigações e responsabilidades
dos participantes.



Capítulo X: trata das disposições transitórias para implantação de toda a
base de boletos do mercado, do comitê de mediação que atuará em caso
de impasses ou desacordos, dos procedimentos de solução de conflitos
decorrentes da convenção e da aplicação de penalidades em caso do
seu descumprimento.



Capítulo XI: trata das disposições finais da convenção, abordando temas
como meios de liquidação dos boletos, propriedade intelectual da
solução implementada pela Nova Plataforma de Cobrança, as partes
integrantes e a indicação de que casos não previstos pela convenção
serão resolvidos em conjunto pelas instituições que a assinam.

103

6.4 Escopo da aplicação simulada
Devido à complexidade da Nova Plataforma de Cobrança, a Figura 15
apresenta uma visão geral do sistema. Ela foi dividida em dois fluxos: emissão e
pagamento.
Figura 15 – Nova Plataforma de Cobrança - Simplificação

Fonte: Elaborado pelo autor.

O fluxo emissão apresenta os passos realizados por uma empresa para
realizar, por meio de uma instituição emissora, a emissão e o registro de um boleto
de pagamento. No passo 1 o cliente adquire bens ou serviços de uma empresa e
escolhe como forma de pagamento o boleto de pagamento. No passo 2, a empresa
solicita a emissão do boleto para o banco em que utiliza o serviço de cobrança
bancária, informando seu valor, data de vencimento, dados do pagador do boleto e
demais condições para que o pagamento seja realizado, como descontos, multa e
juros. No passo 3, o banco registra o boleto na Nova Plataforma de Cobrança.
O fluxo pagamento apresenta os passos realizados por um cliente para pagar,
por intermédio de uma instituição recebedora, um boleto de pagamento. No passo 4,
o cliente solicita à instituição recebedora o pagamento de um boleto utilizando um
canal (agência, correspondentes, central de atendimento, internet banking,
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aplicativos bancários ou caixas eletrônicos). No passo 5, a instituição recebedora
efetua a consulta dos dados do boleto de pagamento na Nova Plataforma de
Cobrança que os informa no passo 6. No passo 7, os dados do boleto são
apresentados ao cliente que, após verificar se estão corretos, confirma o pagamento
no passo 8. Após debitar a conta do cliente e concluir o pagamento confirmado pelo
cliente no passo 8, a instituição recebedora informa a Nova Plataforma de Cobrança
que o boleto foi pago no passo 9. O objetivo do passo 9 é não permitir que um
mesmo boleto seja pago mais de uma vez em diferentes instituições recebedoras.
Assim, caso o cliente tente fazer o pagamento mais de uma vez, a consulta dos
dados do boleto (passo 6) informará que o boleto já foi pago e a instituição
recebedora, por meio de seus canais, não permitirá um segundo pagamento.
Dado que para instituições recebedoras os requisitos de segurança são
imprescindíveis por envolver transações financeiras comandadas por seus clientes
por intermédio de seus canais e que se trata de um ponto bastante explorado até
então por fraudadores, como apresentado pela seção 6.2 Necessidades do negócio,
este trabalho escolheu como foco o fluxo pagamento (setas com a sequência de 4 a
9 da Figura 15). Assim, os capítulos e as seções da convenção (FEBRABAN, 2017)
relevantes para este trabalho são:


Capítulo IV – DA OPERAÇÃO, seções:
o Seção III – Do Recebimento;
o Seção IV – Da Contingência no Recebimento; e
o Seção V – Da Guarda das informações correspondentes ao recibo
do Boleto de Pagamento.



Capítulo VI – Do Processamento, Liquidação e Troca de Informações



Capítulo VII – DA CONFIDENCIALIDADE.



Capítulo X – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, seções:
o Seção I – Do Processo de Implantação da Base Centralizada da
Cobrança.
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Relativamente ao capítulo IV, seção 3, a convenção apresenta as regras para
o recebimento do boleto. Primeiramente, destaca o padrão utilizado pelo modelo
anterior à Nova Plataforma de Cobrança, como as regras da linha digitável e código
de barras e dados e formatos que devem constar no boleto impresso. Na sequência,
informa que um boleto emitido por instituição diferente da instituição onde o cliente
(pagador) está efetuando o pagamento, deve constar na base centralizada – salvo
situações relacionadas à seção IV (contingência no recebimento) ou ao capítulo X
(disposições transitórias) - e que as condições de pagamento contidas na base
devem prevalecer sobre as contidas no boleto impresso. Boletos vencidos que
constarem na base centralizada poderão ser recebidos, desde que respeitadas as
condições registradas. A seção informa ainda que a instituição recebedora deverá
imprimir autenticação no boleto físico ou fornecer comprovante da transação
realizada pelo pagador.
Na seção IV do capítulo IV são apresentadas regras de recebimento em caso
de indisponibilidade da base centralizada de boletos. Nesse caso, a instituição
recebedora deverá receber o boleto pelo valor integral desde que não esteja
vencido. A seção informa ainda que, após o reestabelecimento da base centralizada,
a instituição recebedora deverá informar o pagamento do título à base centralizada.
Na seção V do capítulo IV são informadas as regras para a guarda das
informações relacionadas ao recibo do boleto. Aqui a instituição recebedora deve
manter, em meio eletrônico, pelo prazo mínimo de cinco anos contados a partir da
data do recebimento do boleto, as informações do recibo de pagamento.
O capítulo VI trata do processamento, liquidação e troca de informações. Para
este trabalho, dado que o foco é o fluxo pagamento, o que interessará é a
informação enviada à base centralizada quando da realização de um pagamento.
O capítulo VII trata da confidencialidade das informações trocadas com a base
centralizada de boletos, da documentação técnica sobre a base centralizada não
disponível para o público ou protegidas por sigilo industrial ou legal. Nessa seção o
que interessa para este trabalho é a confidencialidade das informações trocadas
com a base centralizada.
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O capítulo X, seção I, informa que etapas de implantação da Nova Plataforma
de Cobrança serão definidas com base no valor do boleto. Assim, boletos que não
fazem parte da etapa de implantação devem ser recebidos no modelo anterior, ou
seja, sem consultar a base centralizada. Trata-se de um período de convivência
entre o modelo antigo e o novo para evitar problemas de atendimento aos clientes
(FEBRABAN, 2018). Em resumo, em janeiro de 2018 a rede bancária definiu um
valor limite para recebimento de boletos sem consultar a base centralizada e um
cronograma para diminuir este valor até que todos os boletos sejam consultados na
base centralizada.
6.5 Aplicação simulada
As subseções a seguir apresentam a aplicação da abordagem para os
aspectos o quê e como da perspectiva do dono, pois são tratados com mais
detalhes pela convenção. Trabalhos futuros poderão tratar da aplicação da
abordagem para o aspecto quem. Cada subseção apresentará a fonte dos
requisitos de negócio e de segurança para o aspecto em questão e aplicará a
abordagem definida para o aspecto no capítulo 4 deste trabalho. Elementos de
segurança serão propostos para exemplificar a aplicação de controles de segurança
da informação quando esses não constarem no projeto simulado.

6.5.1

O quê
O artigo 33

do capítulo VII

da convenção, capítulo que trata de

confidencialidade, informa que "as Partes e os Participantes reconhecem e
concordam que, no cumprimento das obrigações objetos desta Convenção, poderão
revelar Informações Confidenciais uns aos outros com base na confiança
estabelecida nesta Convenção" (FEBRABAN, 2017, p. 10). No item 1 do artigo 34, a
convenção destaca que "para os propósitos da presente Convenção, o termo
Informações Confidenciais incluirá, mas não se restringirá a, informações: (i) que
envolvam valor econômico, real ou potencial, por não serem geralmente conhecidas,
disponíveis ou passíveis de dedução, por meios comuns, a outras pessoas que
possam obter valor econômico de sua revelação ou uso" (FEBRABAN, 2017, p. 10).
A partir da definição dos artigos 33 e 34 item 1, conclui-se que os dados das
consultas de boletos realizadas na base centralizada devem ser classificados como
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confidenciais, pois tem informações que envolvem valor econômico ou que podem
ser utilizadas para obtenção de valor econômico a partir de sua revelação.
Seguindo o passo 1 do processo de elaboração do artefato, foi elaborado o
Quadro 18 para os rótulos de classificação de confidencialidade das informações
para atender a convenção.
Quadro 18 - Aplicação - Classificação de confidencialidade da informação
Rótulo

Descrição

Confidencial

Informações que envolvem sigilo previsto em lei

Fonte: Elaborado pelo autor.

Seguindo o passo 2 do processo de elaboração do artefato, foi elaborado o
Quadro 19 para os rótulos de tipo de registros. O tempo de retenção e o tipo de
mídia do rótulo Transações foram obtidos do artigo 20 da seção V do capítulo IV da
convenção, que informa que "a instituição participante recebedora deve manter sob
sua guarda, em meio eletrônico e pelo prazo mínimo de 5 anos (cinco anos),
contados a partir da data do recebimento do Boleto de Pagamento, as informações
mínimas do Recibo de pagamento previstas no Manual de Operações..."
(FEBRABAN, 2017, p. 6). O rótulo Dados Cadastrais foi incluído no quadro para ser
utilizado nas demais entidades envolvidas.
Quadro 19 - Aplicação - Tipos de registros
Tipo

Descrição

Retenção

Mídia

Transações

Transações de clientes

5 anos

Magnética

Dados cadastrais

Dados cadastrais de clientes ou

Indeterminado Magnética

fornecedores
Fonte: Elaborado pelo autor.

Considerando o escopo apresentado na seção 6.4 deste trabalho - fluxo
pagamento, o modelo entidade-relacionamento nível 1 é apresentado pela Figura
16. O modelo entidade-relacionamento apresenta a entidade cliente efetuando a
consulta de um boleto (passos 4 a 7 do fluxo pagamento) e realizando um
pagamento, que inclui a realização do débito na conta (passo 8).
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Figura 16 - Modelo entidade relacionamento - Pagamento

1

Cliente

Consulta

n

Boleto

n

Pagamento

1

Realiza

1

Conta

1

Debita

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por fim, os elementos NFR devem ser associados ao modelo entidaderelacionamento para indicar a classificação da informação e os tipos de registros. A
Figura 17 apresenta a associação dos elementos NFR. A entidade Boleto e
Pagamento e os relacionamentos consulta, realiza e debita foram classificados
conforme indica a convenção, ou seja, informações confidenciais com retenção de
cincos anos em meio magnético. As demais entidades e relacionamentos foram
classificados com o tipo de registro Dados Cadastrais e classificação Confidencial
para completar a aplicação da abordagem.
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Figura 17 - Exemplo - Controles de segurança da informação integrados ao modelo
entidade-relacionamento
1

Cliente

n

Consulta

Boleto

1

Transações

Confidencial

n

Realiza
Dados cadastrais

Pagamento
1

Confidencial

Conta

1

Debita

Fonte: Elaborado pelo autor.

6.5.2

Como
O escopo da aplicação simulada apresentado na seção 6.4 é a base para a

elaboração do diagrama de processos de negócio, primeiro passo para a elaboração
do artefato do aspecto como.
A Figura 18 apresenta o diagrama de processos de negócio gerado a partir
desse escopo. No diagrama, o cliente inicia o processo solicitando o pagamento de
um boleto. Na sequência, o banco (instituição recebedora), a partir da linha digitável
informada pelo cliente, verifica se o valor do boleto informado está dentro do período
de convivência ou se trata-se de um boleto emitido pelo próprio banco que está
recebendo o boleto para atender a convenção em dois pontos, respectivamente:
1) a regra de convivência estabelecida pela convenção no artigo 45 da seção
I do capítulo X: "durante o período de implantação da Base Centralizada da
Cobrança, conforme cronograma estabelecido na seção 12.4 do Manual de
Operações da Base Centralizada da Cobrança, fica estabelecido que os
procedimentos constantes desta Convenção da Cobrança regerão os boletos de
pagamento cujo valor nominal esteja dentro da etapa, ou em etapa anterior
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devidamente implantada" (FEBRABAN, 2017, p.13). Assim, caso o valor do boleto
esteja no período de convivência, os dados do boleto não são consultados na base
centralizada, porém o pagamento de um boleto vencido nesse caso não é permitido,
pois o banco que está recebendo o boleto não conhece as condições de pagamento
após o vencimento.
2) Conforme previsto no artigo 15 da seção III do capítulo IV, "a instituição
recebedora, quando diferente da Instituição participante destinatária, deve receber o
boleto de pagamento, exceto se o documento não estiver de acordo com os padrões
previstos nos anexos II, III e V e/ou não estiver na base centralizada da cobrança,
observando o que consta no capítulo X das disposições transitórias..." (FEBRABAN,
2017, p. 5). Aqui, caso o título tenha sido emitido pelo próprio banco, é permitido a
ele, por conhecer as condições de pagamento do boleto, não realizar uma consulta à
base centralizada.
Seguindo o fluxo, caso o valor nominal do boleto indique que ele já faz parte
de uma etapa implantada na base centralizada e o título ter sido emitido por um
outro banco, uma consulta à essa base é realizada para atender o artigo 15 da
seção III do capítulo IV, apresentada anteriormente. Nesse caso, o pagamento do
boleto só é permitido se existir na base centralizada e ainda estiver pendente de
pagamento, conforme condição incluída no fluxo logo após a consulta à base
centralizada.
Após o cumprimento dos artigos da convenção aqui mencionados, caso o
boleto possa ser recebido, é efetuado o cálculo das condições de pagamento e, na
sequência, é solicitada ao cliente a validação dos dados do boleto. Caso o
pagamento seja confirmado pelo cliente, o banco efetua o débito na conta do cliente,
registra os dados do pagamento em seus sistemas internos, gera o comprovante de
pagamento para o cliente e informa o pagamento à base centralizada. Nesse ponto
do diagrama de processos, foi utilizado um gateway para permitir o paralelismo entre
as tarefas gerar comprovante e informar pagamento à base centralizada dado que
não há dependência entre elas. Vale destacar que a tarefa gerar comprovante
atende o artigo 17 da seção IV do capítulo IV da convenção, que dispõe: "a
instituição recebedora deverá imprimir os dados de autenticação do recebimento no
Boleto de Pagamento físico ou emitir comprovante de pagamento do boleto
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Figura 18 - Diagrama de processos de negócio - Passo 1

Fonte: Elaborado pelo autor

Fonte: Elaborado pelo autor.
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recebido..." (FEBRABAN, 2017, p. 5) e a tarefa informar pagamento atende o
parágrafo 5º do artigo 21 da seção VI, que informa que "após o recebimento do
Boleto de Pagamento, a Instituição Participante Recebedora deverá encaminhar a
baixa operacional do respectivo Boleto de Pagamento..." (FEBRABRAN, 2017, p. 7).
O passo 2 do processo de elaboração do artefato, solicita a avaliação da
necessidade de adicionar tarefas ou processos de autorização associados com
quem pode aprovar conteúdos, publicar ou assinar documentos transacionais chave
conforme recomendado pela diretriz de implementação do controle 14.1.2 da norma
ISO/IEC 27002.
Nesse ponto, a convenção não faz nenhuma indicação, ou seja, cada
instituição pode implementar tais controles de acordo com suas necessidades
internas. Então, apenas a título de exemplificação, consideraremos como requisito
um passo adicional de contato telefônico com o cliente, realizado por um robô, caso
o valor do pagamento não esteja em conformidade com seu histórico de
pagamentos dos últimos 90 dias. A Figura 19 apresenta o resultado da aplicação do
passo 2, onde os elementos destacados em cinza atendem o requisito de contato
telefônico da exemplificação.
O passo 3 indica a avaliação da necessidade de adicionar artefatos de
identificação de requisitos de segurança da informação utilizando o Quadro 11 e o
Quadro 12. Após a aplicação do passo 3, o diagrama de processos de negócio
proposto é apresentado pela Figura 20. Aqui, novamente a convenção não
estabelece controles de segurança específicos. Assim, os controles indicados na
Figura 20 que complementam os controles mensagem encriptada - na comunicação
com a nova plataforma de cobrança - e confidencialidade - no retorno da consulta do
boleto ao cliente - são exemplos. Vale destacar a concentração de elementos de
segurança indicados para o cliente (autenticação, não repúdio e comunicação
segura) dada a necessidade de evitar fraudes em transações financeiras. A
autenticação é necessária para garantir que realmente se trata de um cliente do
banco acessando o canal. O não repúdio é necessário para que a transação
realizada não seja desmentida posteriormente pelo cliente. A comunicação segura
protege o meio de comunicação entre as duas partes de forma que dados do cliente
não sejam capturados ou alterados durante a troca de informações entre as partes.
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Figura 19 - Diagrama de processos de negócio - Passo 2

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 20 - Diagrama de processos de negócio - Passo 3

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O último passo para a elaboração do diagrama de processos destaca a
necessidade de indicar controles de segurança compensatórios em caso de
situações adversas conforme sugerido pelo controle 17.1.2. A convenção é clara ao
descrever, na seção IV do capítulo IV, as regras e os processos que devem ser
adotados para o pagamento de um boleto em caso de indisponibilidade da Nova
Plataforma de Cobrança ou de indisponibilidade do processo de consulta de boletos
da instituição recebedora. O artigo 18 da seção IV trata da indisponibilidade da Nova
Plataforma da Cobrança, em que a instituição recebedora deve receber o boleto na
forma apresentada desde que antes do vencimento. O artigo 19 da seção IV trata da
indisponibilidade da instituição recebedora, quando a essa fica facultado o
recebimento do boleto na forma apresentada pelo pagador. Em ambos os casos, a
instituição que recebeu o boleto nessas condições deve informar sobre o pagamento
do boleto à Nova Plataforma de Cobrança quando normalizada a situação. A Figura
21 apresenta a aplicação desse passo, ressaltando em cinza os elementos BPMN
adicionados para verificar a disponibilidade da Nova Plataforma de Cobrança. Após
verificar a necessidade de consultar o boleto na Nova Plataforma de Cobrança, por
não se tratar de um boleto em período de convivência ou próprio, a tarefa verifica
indisponibilidade permite dar sequência ao fluxo de negócio caso a consulta de
boletos da Nova Plataforma de Cobrança não esteja disponível. Nesse cenário, o
boleto seguirá o fluxo de um boleto de terceiros (emitidos por outros bancos) em
período de convivência. O passo 4 utilizou apenas o artigo 18 da seção IV de forma
a atender o pagamento de boletos em caso de indisponibilidade da Nova Plataforma
de Cobrança, considerando que a instituição recebedora não acolherá boletos em
caso de indisponibilidade.
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Figura 21 - Diagrama de processos de negócio - Passo 4

Fonte: Elaborado pelo autor.
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6.6 Considerações finais
A convenção trata de requisitos de segurança relacionados a confidencialidade,
tempo de retenção da informação e processos para continuidade do negócio em
situações adversas. Assim, no que se refere a cobertura dos requisitos de segurança
da informação da norma ISO/IEC 27002, foram cobertos pela abordagem em dois
momentos: (i) os requisitos de confidencialidade e tempo de retenção da informação
foram representados no aspecto o quê com a indicação, respectivamente, da
classificação da informação e dos tipos de registro e (ii) o requisito processos para
continuidade do negócio em situações adversas foi representado no aspecto como
com a indicação, no passo 4, de controles de segurança compensatórios em caso de
situações adversas conforme sugerido pelo controle 17.1.2 da norma ISO/IEC
27002.
Durante a aplicação simulada da abordagem não foi identificada a necessidade
de controles adicionais aos propostos pela abordagem a partir da ISO/IEC 27002.
No entanto, vale destacar que a convenção é apenas parte de um projeto real com
requisitos em alto nível de abstração. Apesar de ter havido cobertura dos requisitos
apresentados pela convenção, a aplicação da abordagem em um projeto real que
possibilite a discussão com stakeholders ou ainda a aplicação em projetos em outros
contextos terá mais subsídios para explorar esse ponto.
Quanto às oportunidades de melhoria na abordagem, a realização do passo 1 e
2 da abordagem para o aspecto o quê da perspectiva do dono possibilitou a
identificação da classificação da informação e dos tipos de registros do projeto
simulado. São pontos que geralmente não são discutidos nessa fase de um projeto
de software e, por este motivo, contribuem para antecipar a identificação de
requisitos de segurança. Já o passo 3 (elaboração do diagrama entidaderelacionamento) auxiliou a identificação das entidades e seus relacionamentos. No
entanto, percebeu-se que para o passo 4 (associação dos elementos NFR) poderiam
ser utilizadas tabelas com os nomes das entidades e relacionamentos e respectivas
classificações e tipos de registros, evitando assim a necessidade de associar novos
elementos a um diagrama e agilizando a produção do artefato. A desvantagem disso
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é deixar de ter uma visão integrada dos requisitos de negócio e dos requisitos de
segurança.
Relativamente ao aspecto como da perspectiva do dono, o passo 1 possibilitou
um melhor entendimento do fluxo do negócio do projeto simulado dada a visão
integrada gerada ela construção do diagrama de processos de negócio. Nos passos
2 e 3, a falta de detalhes na convenção sobre tarefas de autorização e sobre
controles de segurança gerou a necessidade de se utilizar exemplos. Mesmo com o
uso de exemplos para esses passos, foi possível observar a importância do passo 2
para dar mais robustez ao processo, agregando novas interações com o cliente para
evitar fraudes. Relativamente ao passo 3, percebe-se uma concentração de
elementos de segurança na interação com o cliente, ponto que deixou clara a
necessidade de melhorar a usabilidade das representações gráficas criadas para os
elementos de segurança, já que elas ocuparam bastante espaço no diagrama. Além
disso, os elementos de segurança se repetiram nos fluxos de comunicação entre o
cliente e o banco. Quanto ao passo 4 proposto pela abordagem, que ressalta a
necessidade de se prever elementos de segurança que permitam a continuidade do
negócio em caso de situações adversas, foi possível aplicá-lo por se tratar de um
requisito descrito na convenção. Vale destacar que os trabalhos relacionados ao
aspecto como não abordam a questão, assim trata-se de uma contribuição deste
trabalho. Aqui identificou-se que, apesar do passo 4 prever que podem ser incluídos
novos elementos de segurança propostos pelo Quadro 11 (representação gráfica
dos elementos de segurança na notação), seria interessante criar um novo passo
para esta atividade. Após concluir as alterações no processo para atender esse
passo, dado que essa atividade está no mesmo passo, pode-se esquecer de
revisitar os elementos de segurança do diagrama.
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7 CONCLUSÃO
Este trabalho apresentou uma abordagem para modelagem de negócio que
permite a integração de requisitos de segurança da informação da norma ISO/IEC
27002 à diagramas que representam os aspectos o quê, como e quem da
perspectiva do dono do framework de Zachman. Por se tratar de um trabalho
exploratório, a abordagem não tratou dos aspectos onde, quando e porquê. Para
elaborar essa abordagem foi realizado o mapeamento dos controles de segurança
da ISO/IEC 27002 ao framework de Zachman.
Importante destacar as ameaças à validade deste trabalho. O projeto simulado
escolhido é de um domínio específico e baseado em uma convenção que não tem
todos os requisitos de uma instituição financeira. Além disso, a abordagem foi
aplicada apenas uma vez e pelo proponente da abordagem, pois devido ao prazo
não foi possível sua aplicação por um terceiro.
Ainda assim, é possível verificar as contribuições do trabalho, principalmente na
contextualização de uma norma de segurança da informação, ISO/IEC 27002, em
uma arquitetura corporativa e na integração dos controles de segurança da norma à
modelagem de negócio.
7.1 Trabalhos futuros
Para aplicar a abordagem apresentada usou-se a convenção da FEBRABAN
(2017) que trata do projeto Nova Plataforma e Cobrança implementado com o
objetivo de reduzir fraudes no processo de pagamento de boletos. Verificou-se que a
falta de detalhes na convenção utilizada como projeto simulado limitou as
conclusões deste trabalho. Assim, além da evolução da abordagem proposta com a
elaboração dos passos para representar os aspectos onde, quando e porquê da
perspectiva do dono, propõe-se como um dos trabalhos futuros a aplicação da
abordagem em um projeto real. Pode-se ainda ser desenvolvida a integração dos
seis aspectos da perspectiva do dono. Um outro ponto relevante para trabalhos
futuros é a evolução da usabilidade dos elementos gráficos propostos pela
abordagem, principalmente os relacionados ao aspecto como. Quanto à segurança
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da informação, as normas complementares à ISO/IEC 27002 também podem ser
mapeadas ao framework de Zachman.
7.2 Contribuições
Relativamente às contribuições deste trabalho, além da abordagem proposta,
que permite a identificação de requisitos de segurança durante a modelagem de
negócio, o mapeamento da norma ISO/IEC 27002 ao framework de Zachman
possibilitou uma nova organização da norma ao contextualizá-la dentro de uma
arquitetura corporativa. Essa nova organização dos controles de segurança permite
que eles sejam avaliados o mais cedo possível.
7.3 Considerações finais
Em um projeto real a discussão sobre controles de segurança teria bastante
valor dado que, além de esses controles estarem relacionados ao produto ou serviço
que será prestado, podem gerar custos para a infraestrutura que suportará a
solução, como, por exemplo, o tempo de retenção de backups, a implementação de
soluções para garantir a confidencialidade ou ainda a alocação de recursos
humanos para a execução de tarefas de segurança. Não é incomum que tais custos
sejam apresentados pelos donos após a implantação do projeto em produção, ponto
muito distante do momento em que foi tomada a decisão de investimento pelo
planejador. Porém, do ponto de vista da implantação da abordagem, a necessidade
de se conhecer várias notações (neste trabalho, uma para cada aspecto do
framework de Zachman) pode ser uma barreira para seu uso pelos donos.
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APÊNDICE A - Resumo dos Controles Apresentados pela Norma ISO/IEC 27002
Seção
5. Política de
Segurança da
Informação

Objetivo de controle
5.1. Orientação da direção
para segurança da informação

6. Organização
da segurança da
informação

6.1 Organização interna

6.2 Dispositivos móveis e
trabalho remoto
7. Segurança
em recursos
humanos

7.1 Antes da contratação

7.2 Durante a contratação

7.3 Encerramento e mudança
da contratação
8. Gestão de
ativos

8.1. Responsabilidade pelos
ativos

8.2 Classificação da
informação

8.3 Tratamento de mídias

Controle
5.1.1 Políticas para segurança da
informação
5.1.2 Análise crítica das políticas para
segurança da informação
6.1.1 Responsabilidades e papéis
pela segurança da informação
6.1.2 Segregação de funções
6.1.3 Contato com autoridades
6.1.4 Contato com grupos especiais
6.1.5 Segurança da informação no
gerenciamento de projetos
6.2.1 Política para o uso de
dispositivo móvel
6.2.2 Trabalho remoto
7.1.1 Seleção
7.1.2 Termos e condições de
contratação
7.2.1 Responsabilidades da direção
7.2.2 Conscientização, educação e
treinamento em segurança da
informação
7.2.3 Processo disciplinar
7.3.1 Responsabilidades pelo
encerramento ou mudança da
contratação
8.1.1 Inventário dos ativos
8.1.2 Proprietário dos ativos
8.1.3 Uso aceitável dos ativos
8.1.4 Devolução de ativos
8.2.1 Classificação da informação
8.2.2 Rótulos e tratamento da
informação
8.2.3 Tratamento dos ativos
8.3.1 Gerenciamento de mídias
removíveis
8.3.2 Descarte de mídias
8.3.3 Transferência física de mídias
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Seção
9. Controle de
acesso

Objetivo de controle
9.1 Requisitos do negócio
para controle de acesso
9.2 Gerenciamento de acesso
do usuário

9.3 Responsabilidades dos
usuários
9.4 Controle de acesso ao
sistema e à aplicação

10 Criptografia

10.1 Controles criptográficos

11 Segurança
física e do
ambiente

11.1 Áreas seguras

11.2 Equipamentos

Controle
9.1.1 Política de controle de acesso
9.1.2 Acesso às redes e aos serviços
de rede
9.2.1 Registro e cancelamento de
usuário
9.2.2 Provisionamento para acesso
de usuário
9.2.3 Gerenciamento de direitos de
acesso privilegiados
9.2.4 Gerenciamento da informação
de autenticação secreta de usuários
9.2.5 Análise crítica dos direitos de
acesso de usuário
9.2.6 Retirada ou ajuste de direitos de
acesso
9.3.1Uso da informação de
autenticação secreta
9.4.1 Restrição de acesso à
informação
9.4.2 Procedimentos seguros de
entrada no sistema (log-on)
9.4.3 Sistema de gerenciamento de
senha
9.4.4 Uso de programas utilitários
privilegiados
9.4.5 Controle de acesso ao códigofonte de programas
10.1.1 Política para o uso de
controles criptográficos
10.1.2 Gerenciamento de chaves
11.1.1 Perímetro de segurança física
11.1.2 Controles de entrada física
11.1.3 Segurança em escritórios,
salas e instalações
11.1.4 Proteção contra ameaças
externas e do meio-ambiente
11.1.5 Trabalhando em áreas seguras
11.1.6 Áreas de entrega e de
carregamento
11.2.1 Escolha do local e proteção do
equipamento
11.2.2 Utilidades
11.2.3 Segurança do cabeamento
11.2.4 Manutenção dos equipamentos
11.2.5 Remoção de ativos
11.2.6 Segurança de equipamentos e
ativos fora das dependências da
organização
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Seção
11 Segurança
física e do
ambiente

Objetivo de controle
11.2 Equipamentos

12 Segurança
nas operações

12.1 Responsabilidades e
procedimentos operacionais

12.2 Proteção contra códigos
maliciosos
12.3 Cópias de segurança
12.4 Registros e
monitoramento

12.5 Controle de software
operacional
12.6 Gestão de
vulnerabilidades técnicas

13 Segurança
nas
comunicações

12.7 Considerações quanto à
auditoria de sistemas de
informação
13.1 Gerenciamento da
segurança em redes

13.2 Transferência de
informação

Controle
11.2.7 Reutilização e alienação
segura de equipamentos
11.2.8 Equipamento de usuário sem
monitoração
11.2.9 Política de mesa limpa e tela
limpa
12.1.1 Documentação dos
procedimentos de operação
12.1.2 Gestão de mudanças
12.1.3 Gestão de capacidade
12.1.4 Separação dos ambientes de
desenvolvimento, teste e de produção
12.2.1 Controles contra códigos
maliciosos
12.3.1 Cópias de segurança das
informações
12.4.1 Registros de eventos
12.4.2 Proteção das informações dos
registros de eventos (logs)
12.4.3 Registros de eventos (log) de
administrador e operador
12.4.4 Sincronização dos relógios
12.5.1 Instalação de software nos
sistemas operacionais
12.6.1 Gestão de vulnerabilidades
técnicas
12.6.2 Restrições quanto à instalação
de software
12.7.1 Controles de auditoria de
sistemas de informação
13.1.1 Controles de redes
13.1.2 Segurança dos serviços de
rede
13.1.3 Segregação de redes
13.2.1 Políticas e procedimentos para
transferência de informações
13.2.2 Acordos para transferência de
informações
13.2.3 Mensagens eletrônicas
13.2.4 Acordos de confidencialidade e
não divulgação
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Seção
Objetivo de controle
14 Aquisição,
14.1 Requisitos de segurança
desenvolvimento de sistemas de informação
e manutenção
de sistemas

15
Relacionamento
na cadeia de
suprimento

16 Gestão de
incidentes de
segurança da
informação

Controle
14.1.1 Análise e especificação dos
requisitos de segurança da
informação
14.1.2 Serviços de aplicação seguros
em redes públicas
14.1.3 Protegendo as transações nos
aplicativos de serviços
14.2 Segurança em processos 14.2.1 Política de desenvolvimento
de desenvolvimento e de
seguro
suporte
14.2.2 Procedimentos para controle
de mudanças de sistemas
14.2.3 Análise crítica técnica das
aplicações após mudanças nas
plataformas operacionais
14.2.4 Restrições sobre mudanças
em pacotes de Software
14.2.5 Princípios para projetar
sistemas seguros
14.2.6 Ambiente seguro para
desenvolvimento
14.2.7 Desenvolvimento terceirizado
14.2.8 Teste de segurança do sistema
14.2.9 Teste de aceitação de
sistemas
14.3 Dados para teste
14.3.1 Proteção dos dados para teste
15.1 Segurança da informação 15.1.1 Política de segurança da
na cadeia de suprimento.
informação no relacionamento com os
fornecedores
15.1.2 Identificando segurança da
informação nos acordos com
fornecedores
15.1.3 Cadeia de suprimento na
tecnologia da comunicação e
informação
15.2 Gerenciamento da
15.2.1 Monitoramento e análise crítica
entrega do serviço do
de serviços com fornecedores
fornecedor
15.2.2 Gerenciamento de mudanças
para serviços com fornecedores
16.1 Gestão de incidentes de
16.1.1 Responsabilidades e
segurança da informação e
procedimentos
melhorias
16.1.2 Notificação de eventos de
segurança da informação
16.1.3 Notificando fragilidades de
segurança da informação
16.1.4 Avaliação e decisão dos
eventos de segurança da informação
16.1.5 Resposta aos incidentes de
segurança da informação
16.1.6 Aprendendo com os incidentes
de segurança da informação
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Seção
16 Gestão de
incidentes de
segurança da
informação
17 Aspectos da
segurança da
informação na
gestão da
continuidade do
negócio

Objetivo de controle
16.1 Gestão de incidentes de
segurança da informação e
melhorias
17.1 Continuidade da
segurança da informação

Controle
16.1.7 Coleta de evidências

17.1.1 Planejando a continuidade da
segurança da informação
17.1.2 Implementando a continuidade
da segurança da informação
17.1.3 Verificação, análise crítica e
avaliação da continuidade da
segurança da informação
17.2 Redundâncias
17.2.1 Disponibilidade dos recursos
de processamento da informação
18
18.1 Conformidade com
18.1.1 Identificação da legislação
Conformidade
requisitos legais e contratuais
aplicável e de requisitos contratuais
18.1.2 Direitos de propriedade
intelectual
18.1.3 Proteção de registros
18.1.4 Proteção e privacidade de
informações de identificação pessoal
18.1.5 Regulamentação de controles
de criptografia
18.2 Análise crítica da
18.2.1 Análise crítica independente da
segurança da informação
segurança da informação
18.2.2 Conformidade com as políticas
e procedimentos de segurança da
informação
18.2.3 Análise crítica da conformidade
técnica
Fonte: ISO/IEC 27002 (ABNT, 2013b) adaptado pelo autor.
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APÊNDICE B - Mapeamento da ISO/IEC 27002 às perspectivas e aspectos
Controle

Aspecto

Perspectiva

Diretriz

Porquê

Palavraschave
Política

5.1.1 Políticas
para segurança da
informação

Dono

5.1.2 Análise
crítica das políticas
para segurança da
informação

Quando

Intervalo

Dono

Convém que um conjunto
de políticas de segurança
da informação seja
definido, aprovado pela
direção, publicado e
comunicado
Convém que as políticas
de segurança sejam
analisadas a intervalos
regulares.

6.1.1
Responsabilidades
e papéis pela
segurança da
informação
6.1.2 Segregação
de funções

Quem

Como

Apesar de
apresentar a
palavra
responsabilidade, o
mapeamento
foi feito para
o aspecto
como, pois
se trata de
uma
característica
de um
processo.

Dono

6.1.3 Contato com
autoridades

Como

Não há.

Dono

O controle
também
apresentou a
palavra
política.
Responsabilidade

Escolha feita
a partir da
leitura do
controle.
Trata-se de
atividade de
manter
contatos com
autoridades.

Dono

Convém que todas as
responsabilidades pela
segurança da informação
sejam definidas e
atribuídas.
Convém que sejam
tomados certos cuidados
para impedir que uma
única pessoa possa
acessar, modificar ou usar
ativos sem a devida
autorização e que o início
de um evento seja
separado de sua
autorização.

Convém que a
organização tenha
procedimentos que
descrevem quando e
quais autoridades serão
contatadas e como
incidentes de segurança
serão reportados.
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Controle

Aspecto

Palavraschave

Perspectiva

Diretriz

6.1.4 Contato com
grupos especiais

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de desenvolvimento do
produto. Assim, não será
mapeado.

6.1.5 Segurança
da informação no
gerenciamento de
projetos

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de desenvolvimento do
produto. Assim, não será
mapeado.

6.2.1 Política para
o uso de
dispositivo móvel

Porquê

Política

Projetista

Convém que, quando se
utilizam dispositivos
móveis, cuidados
especiais sejam tomados
para assegurar que as
informações do negócio
não sejam
comprometidas.

6.2.2 Trabalho
remoto

Porquê

Política

Projetista

Convém que a
organização que permita
utilização de trabalho
remoto publique uma
política que defina as
condições e restrições
para o uso do trabalho
remoto.

O controle
também
apresentou a
palavra
locais e
processadas.
7.1.1 Seleção

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.

7.1.2 Termos e
condições de
contratação

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.
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Controle

Aspecto

Palavraschave

Perspectiva

7.2.1
Responsabilidades
da direção

Diretriz
Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.
Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.

7.2.2
Conscientização,
educação e
treinamento em
segurança da
informação
7.2.3 Processo
disciplinar

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.
Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.

7.3.1
Responsabilidades
pelo encerramento
ou mudança da
contratação
8.1.1 Inventário
dos ativos

8.1.2 Proprietário
dos ativos

Quem

Proprietário

Dono

8.1.3 Uso aceitável
dos ativos

Porquê

Apesar de ter
a palavra
processamento, o
controle trata
da documentação de
regras para o
uso dos
ativos.

Dono

8.1.4 Devolução
de ativos

Como

Atividade

Projetista

O controle
também tem
as palavras
contrato e
acordo.

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.
Convém que as pessoas e
outras entidades que
tenham responsabilidades
aprovadas pela direção
para qualificar o ciclo de
vida do ativo sejam
designadas como
proprietário deste ativo.
Convém que funcionários
e partes externas que
usam ou têm acesso aos
ativos da organização
estejam conscientes dos
requisitos de segurança da
informação e que tal uso
seja realizado sob sua
responsabilidade.
Convém que todo
processo de encerramento
de atividades seja
formalizado e contemple a
devolução de todos os
equipamentos físicos e
eletrônicos.
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Controle

Aspecto

8.2.1 Classificação
da informação

O quê

Palavraschave
Não há

Perspectiva

Diretriz

Dono

Classificação das
informações deve ser de
responsabilidade dos
proprietários dos ativos.

Trata-se da
característica
da
informação.
Assim, foi
mapeado
para o
aspecto o
quê.
8.2.2 Rótulos e
tratamento da
informação

8.2.3 Tratamento
dos ativos

Como

Procedimento

Projetista

O controle
também
apresenta a
palavra
acordo.
8.3.1
Gerenciamento de
mídias removíveis

Como

Procedimento

Projetista

O controle
também
apresenta a
palavra
acordo.
8.3.2 Descarte de
mídias

Como

Procedimentos

Projetista

8.3.3
Transferência
física de mídias

Como

Não há

Projetista

Após a leitura
do controle é
possível
verificar que
se trata de
um
procedimento

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de desenvolvimento do
produto. Assim, não será
mapeado.
Convém que
procedimentos sejam
estabelecidos para o
tratamento,
processamento,
armazenamento e
transmissão da
informação de acordo com
sua classificação.
As diretrizes apresentam
procedimentos que podem
ser adotados no uso de
mídias removíveis.

Convém que
procedimentos formais
para o descarte seguro
das mídias sejam
definidos.
As diretrizes apresentam
recomendações para
proteger mídias que
contêm informações
quando transportadas.
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Controle

Aspecto

Perspectiva

Diretriz

Porquê

Palavraschave
Política

9.1.1 Política de
controle de acesso

Dono

9.1.2 Acesso às
redes e aos
serviços de rede

Porquê

Não há

Projetista

9.2.1 Registro e
cancelamento de
usuário

Como

Após a leitura
do controle
identifica-se
que se trata
de uma
política.
Processo

Convém que os
proprietários dos ativos
determinem regras
apropriadas do controle de
acesso, direitos de acesso
e restrições para papéis
específicos dos usuários
acessarem seus ativos,
com nível de detalhe e o
rigor dos controles que
reflitam os riscos de
segurança da informação
associados.
Convém que uma política
seja formulada com
relação ao uso de redes e
serviços de rede.

Projetista

9.2.2
Provisionamento
para acesso de
usuário

Como

Controle
também
apresenta a
palavra
registro.
Processo

As diretrizes apresentam
atividades que podem
estar incluídas no
processo de gestão de ID
de usuários.

Projetista

As diretrizes apresentam
atividades que podem
estar incluídas no
processo de
provisionamento para
atribuir ou revogar os
direitos de acessos
concedidos aos ID de
usuário.

9.2.3
Gerenciamento de
direitos de acesso
privilegiados

Como

Não há

Projetista

Convém que a alocação
de direitos de acesso
privilegiado seja
controlada por meio de um
processo de autorização
formal.

Trata-se de
um processo
de concessão
de direitos de
acessos
privilegiados.
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Controle

Aspecto

Perspectiva

Diretriz

Como

Palavraschave
Processo

9.2.4
Gerenciamento da
informação de
autenticação
secreta de
usuários
9.2.5 Análise
crítica dos direitos
de acesso de
usuário

Projetista

Quando

Intervalo

Dono

As diretrizes apresentam
atividades que podem
estar incluídas no
processo de concessão de
informação de
autenticação secreta.
Convém que os direitos de
acesso de usuários sejam
revisados, pelos
proprietários dos ativos,
em intervalos regulares e
depois de quaisquer
mudanças, como
promoção, remanejamento
ou encerramento de
contrato.
As diretrizes descrevem
recomendações de
atividades que devem ser
realizadas após o
encerramento de
atividades de funcionários
ou recursos externos para
que os direitos de acesso
sejam ajustados.
As diretrizes apresentam
recomendações que
devem ser informadas aos
usuários quanto ao uso da
informação de
autenticação secreta

9.2.6 Retirada ou
ajuste de direitos
de acesso

Como

9.3.1Uso da
informação de
autenticação
secreta

Como

9.4.1 Restrição de
acesso à
informação

Como

O controle
também
apresenta as
palavras
proprietário e
regulares.

Atividades

Projetista

O controle
também
apresenta as
palavras
acordos e
contratos.

9.4.2
Como
Procedimentos
seguros de
entrada no sistema
(log-on)

Não há
Após a leitura
identificou-se
que se trata
de uma
atividade.
Apesar de
apresentar a
palavra
política e
acordo, tratase de uma
atividade.
Procedimento
O controle
também
apresenta a
palavra
política.

Projetista

Dono

Controlar quais dados
podem ser acessados por
um usuário em particular

Projetista

Convém que uma técnica
de autenticação adequada
seja escolhida para validar
a identificação alegada de
um usuário.
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Controle

Aspecto

9.4.3 Sistema de
gerenciamento de
senha

Como

9.4.4 Uso de
programas
utilitários
privilegiados

Como

Palavraschave
Não há

Perspectiva

Diretriz

Projetista

As diretrizes recomendam
comportamentos que
devem ser implementados
no sistema de
gerenciamento de senhas
de forma a torná-lo
seguro, tais como obrigar
que senhas de qualidade
sejam informadas.

Projetista

As diretrizes de
implementação desse
controle recomendam que
procedimento devem ser
adotados para controlar e
restringir o uso de
programas utilitários
capazes de sobrepor os
controles dos sistemas e
aplicações.

Após a leitura
do controle
identificou-se
que
recomenda
como o
sistema deve
assegurar
senhas de
qualidade.

Não há.
Após a leitura
do controle
identificou-se
que
recomenda
como
controlar o
uso de
programas e
utilitários
privilegiados.

9.4.5 Controle de
acesso ao códigofonte de
programas

10.1.1 Política
para o uso de
controles
criptográficos

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de desenvolvimento do
produto. Assim, não será
mapeado.
Porquê

Política

Dono

Quando do
desenvolvimento de uma
política para criptografia,
convém que sejam
consideradas a
abordagem da direção
quanto ao uso de
controles criptográficos em
toda a organização,
incluindo os princípios
gerais sob os quais as
informações de negócio
sejam protegidas.
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Controle

Aspecto

Perspectiva

Diretriz

Porquê

Palavraschave
Política

10.1.2
Gerenciamento de
chaves

Construtor

Convém que a política
inclua requisitos para o
gerenciamento de chaves
criptográficas ao longo de
todo o ciclo de vida.

11.1.1 Perímetro
de segurança
física

Onde

Instalação

Projetista

Convém que a aplicação
de controles físicos seja
adaptada para as
circunstâncias técnicas e
econômicas da
organização.

11.1.2 Controles
de entrada física

Como

Dono

Convém que as
permissões de acesso só
sejam concedidas para
finalidades específicas e
autorizadas.

O controle
também
apresenta a
palavra
processamento.

Não há
Após a leitura
identificou-se
que se trata
de como
controlar
acesso a
locais físicos.

11.1.3 Segurança
em escritórios,
salas e instalações

Onde

Instalação

Dono

Aspectos sobre as
instalações devem ser
definidos de forma a ter a
proteção apropriada para
a execução das atividades
de negócio.

11.1.4 Proteção
contra ameaças
externas e do
meio-ambiente

Onde

Não há

Projetista

Convém obter orientações
de especialistas de como
evitar danos oriundos de
desastres naturais,
ataques maliciosos ou
acidentes para que a
proteção física seja
projetada e aplicada.

Após a
leitura,
identificou-se
que se trata
de como
proteger o
local onde o
negócio
acontece de
situações
adversas.
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Controle

Aspecto

11.1.5
Trabalhando em
áreas seguras

Como

11.1.6 Áreas de
entrega e de
carregamento

Onde

11.2.1 Escolha do
local e proteção do
equipamento

Onde

11.2.2 Utilidades

Onde

Palavraschave
Procedimento

Perspectiva

Diretriz

Projetista

As diretrizes apresentam
exemplos de
procedimentos que podem
ser aplicados para o
trabalho em áreas
seguras, como o
conhecimento da
existência do local e
necessidade de trabalho
supervisionado.

Instalação

Projetista

Convém que as áreas de
entrega e carregamento
sejam projetadas de tal
maneira que seja possível
carregar e descarregar
suprimentos sem que os
entregadores tenham
acesso a outras partes do
edifício.

Local

Projetista

Convém que as
instalações de
processamento da
informação que
manuseiam dados
sensíveis sejam
posicionadas
cuidadosamente para
redução de riscos.

Não há

Projetista

Convém que todas as
utilidades (como
suprimento de energia
elétrica,
telecomunicações,
suprimento de água e arcondicionado) estejam em
conformidade com as
especificações do
fabricante do equipamento
e com os requisitos legais
da localidade e tenham
múltiplas alimentações
com rotas físicas
diferentes.

O controle
também
apresenta a
palavra
processamento.

Após a
leitura,
identificou-se
de que se
trata de
caracteresticas do local
onde o
negócio
acontece.
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Controle

Aspecto

Palavraschave
Apesar de
apresentar a
palavra dado,
identificou-se
que se trata
de características do local
onde o
negócio
acontece.

Perspectiva

Diretriz

11.2.3 Segurança
do cabeamento

Onde

Projetista

Não há

Projetista

Convém que as linhas de
energia e de
telecomunicações que
entram nas instalações de
processamento da
informação sejam
subterrâneos (ou fiquem
abaixo do piso) sempre
que possível, ou recebam
uma proteção alternativa
adequada.
As diretrizes apresentam
exemplos de como os
equipamentos devem
receber manutenção
adequada para assegurar
contínua integridade e
disponibilidade.

11.2.4
Manutenção dos
equipamentos

Como

11.2.5 Remoção
de ativos

Como

Apesar de ter
a palavra
local, trata-se
de
procedimento
para remoção
de ativos.

Projetista

As diretrizes apresentam
processos que podem ser
adotados para que um
ativo não seja removido
sem a devida autorização.

11.2.6 Segurança
Como
de equipamentos e
ativos fora das
dependências da
organização

Apesar de ter
a palavra
local, trata-se
de
procedimento
para proteção
de
equipamentos.

Projetista

As diretrizes apresentam
processos que podem ser
adotados para a proteção
de equipamentos usados
fora das dependências da
organização.

11.2.7 Reutilização
e alienação segura
de equipamentos

Apesar de
apresentar a
palavra dado,
trata-se de
processo

Projetista

Convém que os
equipamentos sejam
inspecionados antes do
descarte ou reutilização.

Trata-se de
procedimento
de
manutenção
de
equipamentos.

Como

140

Controle

Aspecto

11.2.8
Equipamento de
usuário sem
monitoração

Como

11.2.9 Política de
mesa limpa e tela
limpa

Porquê

Política

Dono

12.1.1
Documentação
dos procedimentos
de operação

Como

O controle
também
apresenta a
palavra
processamento.
Procedimento

Construtor

12.1.2 Gestão de
mudanças

12.1.3 Gestão de
capacidade

12.1.4 Separação
dos ambientes de
desenvolvimento,
teste e de
produção
12.2.1 Controles
contra códigos
maliciosos

Palavraschave
Não há

Perspectiva

Diretriz

Projetista

As diretrizes apresentam
processos que podem ser
adotados pelos usuários
da organização durante o
uso de equipamentos sem
monitoração, tais como
efetuar desconexão de
serviços de rede ou
aplicações, quando não
for mais necessário.
Convém que uma política
de mesa limpa e tela
protegida leve em
consideração a
classificação da
informação, requisitos
contratuais e legais.

Trata-se de
processo.

Convém que os
procedimentos
documentados sejam
preparados para as
atividades operacionais
associadas a recursos de
processamento de
comunicação e
informações.
Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de desenvolvimento do
produto. Assim, não será
mapeado.
Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de desenvolvimento do
produto. Assim, não será
mapeado.
Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de desenvolvimento do
produto. Assim, não será
mapeado.
Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto,
ou seja, de controle
realizado no dia a dia da
empresa. Assim, não será
mapeado.
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Controle

Aspecto

12.3.1 Cópias de
segurança das
informações

O quê

12.4.1 Registros
de eventos

Como

12.4.2 Proteção
das informações
dos registros de
eventos (logs)

12.4.3 Registros
de eventos (log)
de administrador e
operador
12.4.4
Sincronização dos
relógios

12.5.1 Instalação
de software nos
sistemas
operacionais

Palavraschave
Apesar de
apresentar a
palavra
política, tratase de
características da
informação.
Apesar de
apresentar as
palavras
registro,
intervalo e
atividade e
regulares,
trata-se de
como manter
o log do
usuário.

Perspectiva

Diretriz

Projetista

As diretrizes apresentam
que, após definida a
política de backup, um
plano que defina as
características do backup
que atendam as
necessidades do negócio
é necessário.
Convém que o registro
(log) de eventos incluam
informações relevantes
para posterior análise, tais
como identificação do
usuário, atividade do
sistema e informações
acessadas.

Como

Apesar de
apresentar a
palavra
registro, tratase de como
protege-los.

Projetista

Como

Apesar de
apresentar as
palavras
processamento e
tempo, tratase de
procedimento
de
sincronização
de fonte do
tempo.

Projetista

Como

Procedimento

Construtor

Controle
também tem
a palavra
instalação

Projetista

As diretrizes apresentam
sugestões de quais dados
dos registros (log) de
eventos podem ser
protegidos para evitar
alteração ou perda.
Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.
Convém que a abordagem
da organização para obter
o tempo de referência de
uma fonte externa, e como
sincronizar, de forma
confiável os relógios
internos seja
documentada e
implementada.

As diretrizes apresentam
considerações sobre o
controle de mudanças de
software em sistemas
operacionais.
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Controle

Aspecto

12.6.1 Gestão de
vulnerabilidades
técnicas

Como

12.6.2 Restrições
quanto à
instalação de
software
12.7.1 Controles
de auditoria de
sistemas de
informação

13.1.1 Controles
de redes

Palavraschave
Apesar de
aparecer a
palavra
tempo, tratase de
processo
para gestão
de vulnerabilidades.

Perspectiva

Diretriz

Construtor

Estabelecimento de um
processo de gestão de
vulnerabilidades técnicas.

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.
Convém que os requisitos
de auditoria para acesso
aos sistemas e dados
sejam acordados com o
nível apropriado da
gerência.

Porquê

Acordo

Projetista

Como

Controle
também tem
as palavras
dado,
atividade e
processo.
Não há

Construtor

Convém que
responsabilidades e
procedimentos sobre o
gerenciamento de
equipamentos de rede
sejam estabelecidos.

Projetista

Serviços de rede incluem
o fornecimento de
conexões, serviços de
redes privados, rede de
valor agregado e soluções
de segurança de rede
gerenciadas como
firewalls e sistemas de
detecção de intrusos.
Um método de controlar a
segurança da informação
em grandes redes é dividilas em diferentes domínios
de rede. A segregação
pode ser feita tanto
usando redes físicas ou
lógicas (exemplo: VPN).

13.1.2 Segurança
dos serviços de
rede

Onde

13.1.3 Segregação
de redes

Onde

Trata-se de
implementaçã
o de
atividades de
gerenciament
o de redes
para proteção
do software.
Apesar de
apresentar a
palavra
acordo, tratase da
identificação
dos requisitos
dos serviços
de rede.
Não há
Trata-se dos
requisitos de
segregação
de rede.

Projetista
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Controle

Aspecto

13.2.1 Políticas e
procedimentos
para transferência
de informações

Porquê

13.2.2 Acordos
para transferência
de informações

Porquê

13.2.3 Mensagens
eletrônicas

Como

Palavraschave
Política

Perspectiva

Diretriz

Projetista

As diretrizes apresentam
itens que podem ser
levados em consideração
no momento da
elaboração de uma
política para transferência
de informações.

Acordo

Dono

As diretrizes apresentam
condições que podem ser
incorporadas aos acordos
de transferência de
informações entre a
organização e partes
externas.

Não há

Dono

Existem muitos tipos de
mensagens eletrônicas,
como emails, EDI
(Eletronic Data
Interchange) e redes
sociais que cumprem um
papel importante nas
comunicações do negócio.

Dono

Convém que os acordos
de confidencialidade e de
não divulgação
considerem os requisitos
para proteger as
informações confidenciais
usando termos que são
obrigatórios do ponto de
vista legal.

Controle
também tem
a palavra
procedimento
.

Trata-se de
como
proteger
mensagens
eletrônicas.

13.2.4 Acordos de
confidencialidade
e não divulgação

14.1.1 Análise e
especificação dos
requisitos de
segurança da
informação

Porquê

Acordo

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de desenvolvimento do
produto. Assim, não será
mapeado.
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Controle

Aspecto

14.1.2 Serviços de
aplicação seguros
em redes públicas

Como

14.1.3 Protegendo
as transações nos
aplicativos de
serviços

Como

Palavraschave
Atividade

Perspectiva

Diretriz

Dono

As diretrizes de
implementação
apresentam
considerações sobre
serviços de aplicação que
transitam sobre redes
públicas, principalmente
relacionadas aos
processos de negócio que
os utilizam. De forma
geral, trata-se de
determinar e atender aos
requisitos de
confidencialidade,
integridade e não repúdio.
São apresentados nas
diretrizes itens como
assinaturas eletrônicas
para as partes envolvidas,
aspectos de
confidencialidade e
privacidade das partes
envolvidas.

O controle
também tem
a palavra
contratuais

Não há
Trata-se de
como
protegê-la em
aplicativos de
serviços.

Projetista

14.2.1 Política de
desenvolvimento
seguro

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de desenvolvimento do
produto. Assim, não será
mapeado.

14.2.2
Procedimentos
para controle de
mudanças de
sistemas

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de desenvolvimento do
produto. Assim, não será
mapeado.

14.2.3 Análise
crítica técnica das
aplicações após
mudanças nas
plataformas
operacionais
14.2.4 Restrições
sobre mudanças
em pacotes de
Software

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de desenvolvimento do
produto. Assim, não será
mapeado.
Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de desenvolvimento do
produto. Assim, não será
mapeado.
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Controle

Aspecto

Palavraschave

Perspectiva

Diretriz

14.2.5 Princípios
para projetar
sistemas seguros

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de desenvolvimento do
produto. Assim, não será
mapeado.

14.2.6 Ambiente
seguro para
desenvolvimento

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de desenvolvimento do
produto. Assim, não será
mapeado.

14.2.7
Desenvolvimento
terceirizado

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de desenvolvimento do
produto. Assim, não será
mapeado.

14.2.8 Teste de
segurança do
sistema

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de desenvolvimento do
produto. Assim, não será
mapeado.

14.2.9 Teste de
aceitação de
sistemas

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de desenvolvimento do
produto. Assim, não será
mapeado.

14.3.1 Proteção
dos dados para
teste

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de desenvolvimento do
produto. Assim, não será
mapeado.

15.1.1 Política de
segurança da
informação no
relacionamento
com os
fornecedores

Porquê

Acordo
O controle
também
possui a
palavra dado.

Dono

Convém que a
organização identifique e
exija os controles de
segurança da informação
para tratar,
especificamente, do
acesso do fornecedor
(exemplo: serviços de TI,
utilidades e serviços
financeiros) às
informações da
organização por meio de
uma política.

146

Controle

Aspecto

15.1.2
Identificando
segurança da
informação nos
acordos com
fornecedores

Porquê

15.1.3 Cadeia de
suprimento na
tecnologia da
comunicação e
informação

Porquê

15.2.1
Monitoramento e
análise crítica de
serviços com
fornecedores

Como

Palavraschave
Acordado

Perspectiva

Diretriz

Dono

Convém que acordos com
os fornecedores sejam
estabelecidos e
documentados para
assegurar que não
existam desentendimentos
entre a organização e o
fornecedor com relação à
obrigação de ambas as
partes.

Acordos

Dono

As diretrizes apresentam
tópicos que podem ser
considerados nos acordos
com fornecedores na
segurança da cadeia de
suprimento.

Apesar de
apresentar a
palavra
intervalo,
trata-se de
atividade de
monitoramento.

Construtor

Convém que a
monitoração e análise
crítica dos serviços
fornecidos garantam que
os termos e condições dos
acordos de segurança da
informação sejam
cumpridos e que os
incidentes e problemas de
segurança da informação
sejam gerenciados de
forma adequada.

Controle
também tem
a palavra
processar

15.2.2
Gerenciamento de
mudanças para
serviços com
fornecedores
16.1.1
Responsabilidades
e procedimentos

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.

16.1.2 Notificação
de eventos de
segurança da
informação
16.1.3 Notificando
fragilidades de
segurança da
informação

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.
Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.
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Controle

Aspecto

Palavraschave

Perspectiva

Diretriz

16.1.4 Avaliação e
decisão dos
eventos de
segurança da
informação
16.1.5 Resposta
aos incidentes de
segurança da
informação

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.

16.1.6 Aprendendo
com os incidentes
de segurança da
informação

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.

16.1.7 Coleta de
evidências

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.

17.1.1 Planejando
a continuidade da
segurança da
informação

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.

17.1.2
Implementando a
continuidade da
segurança da
informação

17.1.3 Verificação,
análise crítica e
avaliação da
continuidade da
segurança da
informação
17.2.1
Disponibilidade
dos recursos de
processamento da
informação

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.

Como

Processo

Dono

Convém que a
organização estabeleça,
documente e implemente
controles de segurança da
informação dentro dos
processos de recuperação
de desastre ou de
continuidade de negócio.
Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.

Como

Processamento

Projetista

Convém que a
organização identifique os
requisitos do negócio
quanto à disponibilidade
de sistemas de
informação.
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Controle

Aspecto

18.1.1
Identificação da
legislação
aplicável e de
requisitos
contratuais

Porquê

Palavraschave
Legislativos
Regulamentares
Contratuais

Perspectiva

Diretriz

Dono

Convém que os gestores
identifiquem toda
legislação a aplicável à
sua organização para
atender aos requisitos
relativos ao seu tipo de
negócio.

18.1.2 Direitos de
propriedade
intelectual
18.1.3 Proteção de
registros

O quê

18.1.4 Proteção e
privacidade de
informações de
identificação
pessoal

Porquê

18.1.5
Regulamentação
de controles de
criptografia

Porquê

18.2.1 Análise
crítica
independente da
segurança da
informação
18.2.2
Conformidade com
as políticas e
procedimentos de
segurança da
informação
18.2.3 Análise
crítica da
conformidade
técnica

Fonte: Elaborado pelo autor.

Registros
O controle
também tem
as palavras
regulamentar
es e
contratuais
Legislação
Regulamentação

Legislação
Acordos
Regulamenta
ções

Dono

Dono

Dono

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.
Alguns registros podem
precisar ser retidos de
forma segura para atender
a requisitos estatutários,
regulamentares ou
contratuais, bem como
para apoiar atividades
essenciais do negócio.
Convém que uma política
de dados da organização
para proteção e
privacidade seja
desenvolvida e
implementada.
Convém que a acessoria
jurídica garanta a
conformidade com as
legislações e
regulamentações vigentes.
Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.
Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.

Trata-se de controle para
ser aplicado ao processo
de operação do produto.
Assim, não será mapeado.

