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RESUMO 

 

Em resposta a uma série de escândalos por fraudes contábeis, o governo dos 

Estados Unidos criou a Lei Sarbanes-Oxley (SOX), em 30 de Julho de 2002. Esta 

lei visa responsabilizar os dirigentes de empresas em relação à eficácia de seus 

controles internos de TI e de negócio sobre a segurança e confiabilidade de seus 

dados contábeis. A avaliação desses controles é feita por meio de uma auditoria 

externa e do órgão regulador americano chamado SEC, o qual recomenda o uso 

do framework COSO para a implementação desses controles. No entanto, o COSO 

é um framework estratégico, ou seja, não oferece orientações para a 

implementação tática e operacional de controles, e principalmente não é 

comumente aplicado na área de TI, sendo normalmente aplicado na área de 

negócios. Tendo como escopo a área de segurança em banco de dados, e dado 

que o COSO não oferece detalhamento operacional para garantir o cumprimento 

da lei SOX nesta área, este trabalho propõe um guia de controles internos para 

este fim. O guia proposto baseia-se no COBIT 5 e na norma ISO 27002. Como 

prova de conceito do guia proposto, este foi utilizado como base para desenvolver 

a ferramenta SOXSecurity4DB, a qual foi usada em uma empresa multinacional do 

ramo de varejo, que havia contratado um projeto para garantir o cumprimento com 

a Lei SOX. Como resultado da aplicação da ferramenta, foi observado que alguns 

controles precisavam de ajuste, pois ainda haviam problemas para serem 

resolvidos. 

 

Palavras-Chave: COBIT. ISO 27002. Auditoria. Banco de dados. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Responding to a series of accounting fraud scandals, the American government 

created SOX Act, on July 30, 2002. This law aims at empowering business leaders 

regarding the effectiveness of their internal IT controls and business on the safety 

and reliability of its accounting data. The evaluation of these controls is done by an 

external audit and the American regulatory body called SEC which recommends 

using the COSO framework for the implementation of these controls. Considering 

the database security scope, and that in this scope, COSO does not provide 

operational details to ensure compliance with the SOX law, this paper proposes a 

guide of internal controls for this purpose. The proposed guide is based on the 

COBIT 5 and ISO 27002. As the proposed standard guide proof of concept, this 

was used as a basis to develop SOXSecurity4DB tool, which was used in a 

multinational company in the retail business, which had hired a project to ensure 

compliance with the SOX Act. As a result of application of the tool, it was observed 

that some controls needed adjustment, because there were still problems to be 

solved. 

 

Keywords: COBIT. ISO 27002. Auditing. Database. 
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste capítulo é criar um contexto para iniciar o entendimento da 

pesquisa, apresentando as motivações, o problema e a hipótese que levaram ao 

desenvolvimento desta dissertação. Além disso, apresenta a metodologia utilizada 

na pesquisa, e a estrutura na qual os demais capítulos deste trabalho estão 

organizados. 

1.1 APRESENTAÇÃO 

A Lei SOX foi assinada em 30 de Julho de 2002 nos Estados Unidos, 

como resposta a escândalos originados por fraudes contábeis de grandes 

empresas, as quais causaram muitos prejuízos a investidores. A mesma se aplica a 

empresas que possuem ações na Bolsa de Valores de Nova York, e basicamente 

visa evitar a ocorrência de fraudes, e que haja meios de identifica-las caso ocorra. 

A responsabilidade desta lei é severamente atribuída aos dirigentes da empresa e 

a auditoria externa que avalia suas informações contábeis (SILVA; MACHADO, 

2008). 

A Seção 404 do Capítulo IV da lei trata da garantia da segurança, 

confiabilidade e transparência dos processos e sistemas da empresa. Por meio da 

assinatura periódica do formulário 20-F, os dirigentes e a auditoria são 

responsabilizados pela eficácia dos controles internos de negócio e sistêmicos, sob 

pena de reclusão dos responsáveis e altas multas (OLIVEIRA, 2008). 

Segundo Rezende e Favero (2004), a definição de controle interno está 

relacionada à contabilização correta das ocorrências financeiras em uma empresa, 

com o objetivo de evitar e detectar falhas. Para tal, os controles devem estar bem 

definidos, e devem ser constantemente monitorados.  

Um sistema de controle interno eficaz é indispensável para o cumprimento 

da Seção 404, além de ser uma forma de garantir proteção aos ativos da empresa 

                                                             
 U.S. Securities and Exchange Commission. The Laws That Govern the Securities Industry. Disponível em 
<https://www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf>. Acesso em março de 2015. 
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e sua imagem. Para que seja implementado, é recomendável o uso de frameworks 

que facilitem o cumprimento dos requisitos da lei, e que ao mesmo tempo possam 

ser adequados aos objetivos do negócio. Segundo Cocurullo (2004), citado por 

Trisciuzzi (2009) existem muitos frameworks disponíveis para sistemas de controle 

interno. Destes, os que mais se destacam são o COSO, CoCo, ITIL, COBIT 

e ISO 27002. O COSO e o CoCo são frameworks estratégicos destinados a 

área de negócio e seus processos, e são aplicáveis à alta administração; a 

diferença entre eles é que o COSO é aplicado a toda a organização com foco na 

gestão de riscos e monitoramento, enquanto que o CoCo é aplicado somente aos 

processos que fazem parte do objetivo principal da empresa com foco no 

monitoramento e aprendizado. Já o COBIT é um framework que foi criado a partir 

do COSO, sendo também estratégico, porém aplicável aos processos e controles 

gerais de Tecnologia da Informação (TI). O ITIL e a ISO 27002 são diferentes, pois 

são frameworks táticos aplicáveis a área de TI; a diferença entre eles é que o ITIL 

está focado na gestão de serviços de TI, enquanto a ISSO 27002 está focada na 

gestão de segurança da informação. 

Dado esse contexto, as empresas precisam revisar seus processos, em 

busca de problemas que possam prejudicar suas demonstrações financeiras 

(REDMAN, 2003). No geral, essas atividades geram alto custo de implementação 

em todas as áreas da empresa (EPPS; GUTHRIE, 2010), inclusive a TI. As 

mudanças podem ser de processos, como o caso de segregação de funções e de 

acessos para pessoas, e tecnológicas, como por exemplo, o caso de criptografia de 

dados confidenciais, entre outros. 

A seção seguinte apresenta o problema e a motivação deste trabalho. 

                                                             
 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. COSO. Disponível em 
<http://www.coso.org>. Acesso em março de 2015. 
 Accounting Financial & Tax. Internal Control Frameworks and Their Components. Disponível em 
<http://accounting-financial-tax.com/2009/11/internal-control-frameworks-and-their-components/>. Acesso 
em março de 2015. 
 Axelos. ITIL. Disponível em <https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil>. Acesso em março de 
2015. 
 ISACA. COBIT. Disponível em <http://www.isaca.org/cobit/pages/default.aspx>. Acesso em março de 
2015. 
 International Organization for Standardization. ISO/IEC 27002:2013. Disponível em 
<http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=54533>. Acesso em março de 2015. 

http://www.coso.org/
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1.2 PROBLEMA E MOTIVAÇÃO 

O volume de empresas sujeitas à Lei SOX é relevante. Isso se deve ao fato 

da mesma estar associada com ações negociadas na maior bolsa de valores do 

mundo: a Bolsa de Valores de Nova York. Somente no Brasil atualmente são 27 

empresas listadas nessa bolsa, de acordo com o site da Folha de São Paulo (R7, 

2015). 

O cumprimento dos requisitos da lei requer um trabalho constante de 

governança e auditoria para com os controles internos, o que destaca o grau de 

dificuldade em manter essas grandes empresas em conformidade, visto que há a 

necessidade de reavaliar e testar anualmente todos os controles. Soma-se a este 

cenário o agravante de a empresa ter que publicar informações sobre riscos na sua 

operação financeira, e o fato dos dirigentes e auditoria serem diretamente 

responsabilizados por fraudes nessa operação. Publicar não conformidades pode 

causar insegurança aos investidores, e consequentemente prejuízos à empresa. 

Adicional a esse contexto, existe o fator de que a lei não apresenta de 

forma clara e objetiva as métricas de avaliação do cumprimento da mesma; apenas 

exige que a empresa crie controles internos de Tecnologia e Negócio (que 

garantam a segurança, transparência e confiabilidade). Estes devem ser testados e 

avaliados periodicamente por uma auditoria externa, e os resultados devem ser 

publicados no relatório 20-F da SEC (Securities and Exchange Commission).  

Dessa forma, observa-se que no geral há a necessidade de investimentos 

para adaptar o ambiente para deixá-lo em conformidade, dado que a lei não 

proporciona uma fórmula para obtenção da certificação dos controles internos de 

sistemas. A SEC indica o uso do framework COSO para controles internos. Porém, 

este é um framework mais indicado para controles do negócio, e não 

especificamente da TI, forçando assim a empresa a contratar consultorias para 

apoiar nos controles internos de TI. 

A partir da análise do referencial teórico é possível avaliar que existe pouca 

atenção a respeito da implementação de controles internos de TI para cumprimento 

da Seção 404 dessa lei. A maioria dos trabalhos encontrados (ver Capítulo 3) 

apresenta uma visão estratégica ou tática da implementação de controles gerais 
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para a TI, não mostrando assim um modelo operacional e prático que possa ser 

aplicado a qualquer empresa. Para construir um sistema de controle interno eficaz, 

é necessário cobrir todos os níveis hierárquicos da empresa. O uso de um modelo 

de alto nível é necessário para direcionar o nível gerencial na gestão para 

implementar os controles internos. No entanto, a visão tática e operacional é 

necessária para guiar os demais níveis hierárquicos da empresa na execução 

efetiva dos controles que são pensados e desejados pela alta administração. 

Dessa forma, ambos os modelos se completam na criação de um sistema de 

controles internos.  

Os controles internos de TI estão representados em cinco subáreas, que 

são elas: servidores, sistemas, redes, sistemas operacionais e bancos de dados. 

Para este trabalho foi selecionada a área de banco de dados como foco, devido ao 

fato de que nos trabalhos encontrados não há informações claras e objetivas a 

respeito da implementação de controles para segurança em banco de dados.  

Nesse cenário, cresce a motivação de criar uma orientação operacional 

para que as empresas possam implementar controles internos de segurança em 

banco de dados, e assim poderem mostrar e avaliar de forma rápida o 

cumprimento ou não dos controles internos dos banco de dados de seus sistemas 

perante a lei. 

Dessa forma, caracteriza-se como problema a seguinte questão: “Quais os 

controles internos de segurança em banco de dados (com base no COBIT e ISSO 

27002) devem ser monitorados para cumprimento da Lei SOX?”. Dado que, para 

ter um sistema de controles internos completo, desde a alta administração até os 

demais níveis hierárquicos, é necessário o uso de frameworks estratégicos e 

táticos operacionais, foram escolhidos os modelos COBIT (estratégico, aplicável a 

TI) e ISO 27002 (tático operacional, aplicável à gestão de segurança da 

informação) como referencial teórico para a composição deste trabalho. Não foram 

escolhidos os frameworks COSO (estratégico, aplicável ao negócio) e CoCo 

(estratégico, aplicável ao negócio) por se aplicarem aos controles internos de 

negócio, os quais não fazem parte do escopo deste trabalho. O ITIL (tático 

operacional, aplicável à gestão de serviços de TI) não foi escolhido porque não é 
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direcionado à área de segurança da informação, e sim a gestão geral, que também 

não faz parte do escopo. 

Assim, sintetiza-se como motivações para este trabalho: 

 Falta de métricas claras e objetivas para cumprimento da Seção 

404; 

 Alto custo para empresas associados à implementação de controles 

internos de TI; e 

 Pouca informação na literatura atual a respeito de segurança em 

banco de dados associada à lei. 

A seção seguinte expõe a metodologia utilizada no presente trabalho. 

1.3 METODOLOGIA 

Esta seção apresenta a metodologia aplicada nesta pesquisa. De acordo 

com Bagno (2000), pesquisa é “a investigação feita com o objetivo expresso de 

obter conhecimento específico e estruturado sobre um assunto preciso”, ou seja, é 

um conjunto de práticas baseadas em procedimentos sistematizados utilizado na 

busca de solução para um problema. 

1.3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Segundo Reis (2008), a pesquisa pode ser classificada da seguinte forma: 

quanto aos procedimentos técnicos, quanto aos objetivos, quanto à abordagem de 

análise das informações e dados, e quanto à natureza. 

Quanto aos procedimentos técnicos esta pesquisa pode ser classificada 

como bibliográfica, devido ao fato de ter sido construída a partir de um estudo 

sistematizado e compilado de material já publicado e acessível, como livros e 

artigos. Do ponto de vista de seus objetivos a mesma pode ser classificada como 

exploratória, visto que a mesma visa obter maior familiaridade com o problema 

para torná-lo explícito, por meio de levantamento bibliográfico. 
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Quanto à forma de abordagem a presente pesquisa pode ser classificada 

como qualitativa por apresentar resultados que não podem ser quantificados, mas 

sim analisados e estudados a partir da aplicação do resultado do estudo em uma 

empresa. Quanto à natureza esta pode ser classificada como aplicada, pois gera 

conhecimentos e aplicações práticas, como a construção de um instrumento para 

monitoramento de controles internos de segurança em banco de dados aplicado a 

SOX. 

Na seção a seguir os objetivos deste trabalho são apresentados. 

1.4 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo geral a definição de controles 

internos para segurança em banco de dados, os quais podem ser usados como um 

guia para orientar ou verificar a aderência de uma empresa à Lei SOX, além do 

desenvolvimento de uma ferramenta de apoio para o guia proposto. 

Para explicitar a ideia específica a ser desenvolvida com base no objetivo 

geral, são propostos os seguintes objetivos específicos: 

 Analisar como os frameworks de controles internos podem ser 

aplicados à lei e segurança em banco de dados; 

 Relacionar os controles selecionados e aplicar a um banco de 

dados; 

 Implementar uma ferramenta baseada nos controles selecionados; 

 Aplicar a ferramenta em uma empresa aderente a Lei SOX, para 

avaliar de que forma a mesma pode apoiar no processo de 

aderência. 

A seção a seguir expõe a composição desta dissertação. 

1.5 ESTRUTURA 

A estrutura desta dissertação está organizada da seguinte forma: 
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 Capítulo 2 – Conceitos Básicos: descreve os assuntos que são 

necessários para o entendimento deste trabalho, como os conceitos 

de Controles Internos, a Lei SOX, os frameworks utilizados como 

base para o desenvolvimento deste trabalho (COBIT 5 e ISO 

27002), e segurança do Sistema de Gerenciamento de Banco de 

Dados (SGBD) Oracle; 

 Capítulo 3 – Trabalhos Relacionados: expõe de forma crítica os 

trabalhos encontrados na literatura que são relevantes para o 

problema em questão; 

 Capítulo 4 – Proposta de Controles Internos de Segurança em 

Banco de Dados: é responsável por mostrar o desenvolvimento dos 

controles internos para segurança em banco de dados. Esta tarefa 

se inicia com a análise do framework COBIT 5  e da norma ISO 

27002, em busca de processos que possam ser aplicados a 

segurança em banco de dados. Em seguida é realizado um 

cruzamento entre os processos selecionados do COBIT e ISO. Por 

último, é realizada uma atividade semelhante com a lista anterior e 

os parâmetros de segurança do Oracle. O resultado é uma lista de 

parâmetros de segurança do Oracle selecionada a partir do COBIT e 

da ISO 27002 para cumprimento da lei. Além disso, o capítulo 

apresenta a ferramenta SOXSecurity4DB, a qual serve como apoio 

para o monitoramento dos controles para banco de dados criados; 

 Capítulo 5 – Aplicação Prática: apresenta os resultados da aplicação 

da ferramenta SOXSecurity4DB em uma empresa multinacional do 

ramo de varejo aderente a SOX; 

 Capítulo 6 – Considerações Finais: exibe a conclusão da pesquisa e 

os trabalhos futuros; 

 Referências Bibliográficas: evidencia a localização da fonte de onde 

foram extraídas as informações do referencial teórico; e 

 Apêndice: mostra a documentação referente ao desenvolvimento da 

ferramenta SOXSecurity4DB. 

O capítulo seguinte faz uma revisão bibliográfica do estado da arte sobre 

controles internos, frameworks e a Lei SOX. 
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2. CONCEITOS BÁSICOS 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar os conceitos básicos 

necessários para o desenvolvimento e entendimento deste trabalho. Dessa forma, 

inicia-se com uma visão geral dos conceitos de alguns autores sobre Controles 

Internos. Na sequência o mesmo segue com uma exposição sobre o COBIT, que é 

o framework utilizado para a aplicação de controles internos em TI. Porém, o 

COBIT é um framework no nível estratégico de TI, o qual trata sobre governança e 

gestão corporativa de TI, não contendo detalhes sobre implementações em níveis 

operacionais, como por exemplo, segurança em banco de dados (ISACA, 2014). 

Assim, uma visão geral sobre a ISO 27002 é apresentada, que é um framework 

tático que contém mais detalhes técnicos de segurança. Além disso, também é 

apresentada uma visão geral sobre segurança no Oracle, o qual é utilizado para a 

implementação dos controles de segurança neste trabalho.  

2.1 CONTROLE INTERNO 

Na literatura existem vários conceitos de Controle Interno. Segundo 

Rezende e Favero (2004), este se refere ao exercício de atividades que visam 

garantir o correto registro de dados, de forma que seja possível detectar 

irregularidades, quando houver, gerando assim um efeito preventivo de proteção 

aos ativos da empresa. Ou seja, o objetivo do controle interno é a mensuração do 

desempenho da divulgação financeira da empresa, a proteção dos ativos, a 

eficácia e eficiência das operações, e o cumprimento de leis e regulamentos 

(MARQUES, 2010). Assim, este possui um papel fundamental na Lei SOX, pois a 

Seção 404 faz constantes referências ao mesmo. 

Criar e manter um sistema de controle interno não é uma tarefa simples. O 

seu sucesso depende de pessoas, as quais estão sujeitas a erros, e que por sua 

vez impactam nas informações geradas pela empresa. É por esse motivo que a 

SEC responsabiliza a alta gestão das empresas pelas falhas dos controles 

internos, pois ela pode garantir que processos sejam cumpridos em uma empresa, 

através da criação de políticas (RAMOS, 2006). 
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Na seção seguinte a composição do controle interno é apresentada, 

conceito necessário para entender como se dará sua criação e implementação. 

2.1.1 COMPONENTES DO CONTROLE INTERNO 

De acordo com Jaramillo e Vallejo (2008), o processo de controle interno é 

composto por cinco componentes interrelacionados:  

 Ambiente de controle – é o fundamento para os demais 

componentes; toda a empresa deve enxergar este processo como 

uma melhoria; essa visão deve estar contida na cultura desta; 

 Avaliação e gestão de risco – corresponde à avaliação de riscos e 

definição de planos para contenção destes; 

 Atividades de controle – são efetivamente os procedimentos e as 

políticas (normalmente elaboradas pela alta gestão) criados para 

assegurar que os riscos não estão afetando o fluxo normal do 

processo; essas atividades incluem: aprovações, conciliações, 

revisões, segurança dos ativos e segregação de funções; 

 Informação e comunicação – estabelece que deve haver 

mecanismos que possam extrair informações de forma rápida a 

respeito do estado dos controles internos, para que a alta gestão 

possa geri-los; e 

 Monitoramento – define que os controles devem ser monitorados 

para garantir sua eficiência e que, quando haja falhas, as mesmas 

possam ser detectadas e corrigidas em tempo hábil. 

Na seção seguinte a Lei SOX e a Seção 404 são abordadas. 

2.2 LEI SARBANES-OXLEY 

A Lei SOX (Sarbanes-Oxley), foi assinada e publicada em 30 de julho de 

2002 nos Estados Unidos da América, a qual teve sua elaboração liderada pelo 

senador Paul Sarbanes e o deputado Michael Oxley. A mesma visa garantir a 

mitigação de riscos de negócio, evitar fraudes contábeis, e assegurar que haja 
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meios de identificar a ocorrência de problemas, apresentando maior transparência 

nas organizações. Sua criação foi motivada por escândalos e fraudes contábeis 

que ocorreram entre os anos de 2001 e 2002 com grandes empresas em vários 

países (GONÇALVES, 2010).  

Segundo Borgerth (2008), muitos investidores consideram esta uma grande 

solução para problemas com fraudes, enquanto que muitos empresários a 

consideram muito extensa e com custo de aderência muito alto. Contudo, 

reconhecem que a mesma traz benefícios para a organização a médio-longo prazo, 

como por exemplo, a gestão de risco e de custo. 

Esta lei concentra-se basicamente na verificação dos controles internos 

utilizados para a divulgação de informações relativas a resultados financeiros. 

Também estabelece a responsabilidade do CEO (Chief Executive Officer – 

Executivo Principal) e do CFO (Chief Financial Officer – Diretor Financeiro) pela 

disponibilização destas informações e qualquer tipo de fraude referente a elas 

(PIRES, 2008). 

A SOX é composta por 11 capítulos e 66 seções. Os capítulos estão 

relacionados no Quadro 1. 

Quadro 1 - Capítulos da Lei SOX 

Capítulo Nome 

Capítulo I Criação do Órgão de Supervisão do Trabalho dos Auditores Independentes 

Capítulo II Independência do Auditor 

Capítulo III Responsabilidade do Auditor 

Capítulo IV Aumento do Nível de Divulgação de Informações Financeiras 

Capítulo V Conflito de Interesses de Analistas 

Capítulo VI Comissão de Recursos e Autoridade 

Capítulo VII Estudos e Relatórios 

Capítulo VIII Prestação de Contas das Empresas e Fraudes Criminais 

Capítulo IX Aumento de Penalidades para Crimes de Colarinho Branco 

Capítulo X Restituição de Impostos Corporativos 

Capítulo XI Fraudes Corporativas e Prestação de Contas 

Fonte: A autora 
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O Capítulo I institui a criação de uma entidade privada sem fins lucrativos 

chamada PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board). Esta atua sob a 

vigilância da SEC, e possui a função de supervisionar o trabalho de auditoria das 

companhias abertas. Enquanto que os Capítulos II e III definem a independência e 

responsabilidade do auditor, respectivamente. Essa responsabilidade é mensurada 

por meio da assinatura trimestral de uma declaração de confiabilidade das 

informações financeiras divulgadas pela empresa, pelo presidente da empresa 

(CEO) e o diretor financeiro (CFO).  

A entrega de um relatório anual de divulgação de demonstrativos contábeis 

é considerada no Capítulo IV, o qual é acrescido de informações sobre os sistemas 

de controles internos e procedimentos de testes que foram utilizados para gera-los. 

O Capítulo V define regras de conflitos de interesses para analistas que produzem 

relatórios sobre recomendações de compra e venda de ações. Já o Capítulo VI 

define os poderes e deveres da SEC, enquanto que o Capítulo VII concede a 

Controladoria Geral Norte-Americana o dever de realizar estudos e investigações 

em determinadas situações previstas na lei.  

Os Capítulos VIII e IX estabelecem penalidades em caso de fraudes e 

reforça as penalidades para crimes de colarinho branco, respectivamente. O 

Capítulo X exige a assinatura do CEO na declaração de rendimentos da empresa. 

Por fim, o Capítulo XI reforça alguns procedimentos em relação a fraudes. 

Estes controles visam garantir que falhas que interferem nos resultados 

financeiros sejam sanadas ou pelo menos divulgadas, como: diferentes sistemas 

que alimentam os relatórios financeiros, fraco controle físico e lógico de ativos, 

pouca visibilidade dos dados, fraco controle de dados, baixo nível de inventário, 

violações de segregação de funções, falhas de segurança e baixa qualidade de 

dados (HEROLD, 2013). 

Na seção seguinte a Seção 404 da lei é abordada, devido a sua 

importância para este trabalho. 
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2.2.1 SEÇÃO 404 

A Seção 404 do Capítulo IV da Lei SOX é considerada a mais importante, 

pois exige uma certificação a ser assinada pelo CFO e CEO da companhia, 

atestando a veracidade e confiabilidade de relatórios contábeis publicados pela 

empresa. Essa certificação deve ser gerada anualmente, e deve conter os 

demonstrativos contábeis referentes ao ano fiscal anterior, além de um relatório 

contendo a avaliação da efetividade dos controles internos utilizados na geração 

destes. Esse relatório também deve conter a avaliação da auditoria independente 

sobre tais controles, que a torna, corresponsável pelo mesmo (SONNELITTER, 

2009). 

O controle interno é um processo sistematicamente executado, podendo 

ser manual ou sistêmico. Ele deve garantir a eficácia de um procedimento da 

empresa, a confiabilidade do dado gerado, e o cumprimento de regulamentos 

(EPPS; GUTHRIE, 2010). Segundo Oliveira (2008), a SEC define três pilares para 

o mesmo: como é feito o registro de dados, certificação da eficácia do controle, e 

prevenção e detecção para processos não autorizados. Isso significa que a 

empresa tem que se preocupar com a segurança e manipulações de dados, nível 

de detalhe das informações registradas, garantir que a reprodução de um controle 

interno tenha sempre o mesmo resultado, e assegurar que haja meios de prevenir 

e detectar problemas.  

Dessa forma, em relação a TI, a empresa precisa garantir a segurança de 

seus servidores e banco de dados, senhas, funcionalidades sistêmicas e acessos, 

contra ataques internos e externos, pois isso implica diretamente na 

responsabilidade dos administradores da companhia, podendo levar a sanções 

penais e civis (RASGA, 2009). Isso implica em revisão de práticas de segurança, 

criação de políticas de segurança, imposição de critérios rígidos para acessos a 

informações, revisão de processos operacionais e sistêmicos, além de 

mapeamento e correção de falhas. 

Em relação aos custos de implementação dessa seção, segundo a fonte 

International (2005), citada por Epps e Guthrie (2010), tem valor estimado em uma 
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média de $8.5 milhões, no caso de empresas com uma média de receita de $700 

milhões, o que representaria 1,2% da receita. 

A seção seguinte apresenta a visão geral sobre o COBIT. 

2.3 COBIT 5 

O COBIT (Control Objectives For Information And Relates Technology) é 

um framework para apoio à governança de TI, e foi criado pelo ISACA (Information 

Systems Audit and Control Association). Atualmente se encontra na quinta edição, 

e é administrado pelo ITGI (Information Tecnology Governance Institute). Este 

framework possui basicamente cinco princípios: reunir as necessidades dos 

stakeholders, atender a todas as áreas da empresa, aplicar um padrão único e 

integrado, aplicar uma abordagem holística, e separar a governança da gestão 

(ISACA, 2014). É conhecido como um conjunto de boas práticas para desenvolver 

gestão e governança de TI, por meio da eficiência no uso de recursos de TI, gestão 

de ativos, e monitoramento de recursos e processos. Assim, ele se apresenta como 

um guia para criação de controles que devem ser adotados para alinhar a 

estratégia de TI à estratégia do negócio, não se caracterizando, como uma lista 

efetiva de atividades que a empresa deve executar para chegar a um resultado 

(FONSECA, 2011). 

Este framework considera a TI em um sentido amplo, não abrangendo 

apenas sistemas, mas como também hardware, sistemas operacionais, segurança, 

redes, e até as pessoas envolvidas direta e indiretamente com a TI. Estas possuem 

um papel fundamental na criação e cumprimento dos controles. 

A seção seguinte apresenta a estrutura do COBIT 5. 

                                                             
 ISACA. About ISACA. Disponível em <http://www.isaca.org/about-isaca/Pages/default.aspx>. Acesso em 
abril de 2015. 
 ITGI. About the IT Governance Institute. Disponível em <http://www.itgi.org>. Acesso em abril de 2015. 
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2.3.1 ESTRUTURA 

A quinta edição do COBIT possui cinco domínios e 37 processos, dos 

quais, quatro são domínios de gestão e um é domínio de governança, como é 

possível observar na Figura 1. 

Figura 1 - Domínios e Processos do COBIT 5 

 

Fonte: ISACA, 2014. 

A seguir é apresentada a descrição de cada um dos cinco domínios do 

COBIT (ISACA, 2014): 

 EDM – Evaluate, Direct and Monitor (Avaliar, Dirigir e Acompanhar): 

tem por objetivos: estabelecimento de responsabilidades da alta 

gestão, monitoramento dos recursos de TI, gestão de risco e 

garantia de transparência do desempenho da TI; 

 APO – Align, Plan and Organise (Alinhar, Planejar e Organizar): 

especifica como a TI pode atender melhor aos objetivos da empresa, 
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além de gerir estratégias para organização da infraestrutura de TI, 

alinhadas com o negócio; 

 BAI – Build, Acquire and Implement (Construir, Adquirir e 

Implementar): garante a gestão dos investimentos de TI, 

disponibilidade, capacidade e ativos;  

 DSS – Deliver, Service and Support (Entregar, Servir e Suportar): 

está relacionado às entregas de TI, como: gerenciamento de 

requisições, operações, incidentes e problemas, e garantia da 

continuidade das operações e segurança; e 

 MEA - Monitor, Evaluate and Assess (Monitorar, Avaliar e Analisar): 

monitora os processos de TI, avalia a conformidade com a estratégia 

da empresa e com os requisitos externos. 

O Quadro 2 apresenta a lista de processos do COBIT 5 e suas respectivas 

descrições referentes aos dois primeiros domínios listados anteriormente. 

Quadro 2 - Lista de processos do COBIT 5 (domínios EDM e APO) 

Domínio Processo Descrição 

Avaliar, 
Dirigir e 

Acompanhar 

EDM01 - Assegurar o 
Estabelecimento e Manutenção do 

Framework de Governança 

Analisa e articula os requisitos para a governança de TI, criando e 
mantendo princípios e processos com clareza de responsabilidade, 

metas e objetivos. 

EDM02 - Assegurar a Entrega de 

Benefícios 

Otimiza a contribuição de valor da TI para o negócio, através de 

investimentos a custos aceitáveis. 

EDM03 - Assegurar a Otimização 
de Riscos 

Assegura que os riscos são compreendidos, articulados, controlados 
e comunicados. 

EDM04 - Assegurar a Otimização 
de Recursos 

Garante que as capacidades adequadas de TI (pessoas, processos 
e tecnologia) estão disponíveis para apoiar os objetivos da empresa. 

EDM05 - Assegurar a 
Transparência para as partes 

interessadas 

Assegura que a medição e relatórios de desempenho e 
conformidade da TI são transparentes. 

Alinhar, 

Planejar e 
Organizar 

APO01 - Gerenciar o Framework 
de TI 

Implementa e mantém mecanismos e autoridades para gerenciar a 
informação e o uso da TI na organização. 

APO02 - Gerenciar a Estratégia Formaliza um plano estratégico com diretrizes do negócio e TI. 

APO03 - Gerenciar a Arquitetura 
Corporativa 

Estabelece um modelo de arquitetura comum que garanta que os 
sistemas são apropriados e estão definidos para otimizar dados. 

APO04 - Gerenciar a Inovação 
Mantém tendências de serviços suportados, e identifica 

oportunidades de inovação. 

APO05 - Gerenciar o Portfólio 
Avalia, prioriza e gerencia programas, serviços e demandas de 

acordo com restrições de recursos, orçamento, e risco. 

APO06 - Gerenciar Orçamento e 

Custos 

Administração de despesas e investimentos, avaliação do retorno 

dos investimentos e priorização de gastos. 

APO07 - Gerenciar Recursos 

Humanos 

Administração de papéis e responsabilidades, planos de 

aprendizagem e crescimento, alinhamento de expectativas. 

APO08 - Gerenciar as Relações Gerencia a relação de negócio e TI de maneira transparente. 

APO09 - Gerenciar os Acordos de 
Serviços 

Alinha níveis de serviço de acordo com as expectativas e 
necessidades do negócio. 

APO10 - Gerenciar os 
Fornecedores 

Gerencia os serviços de TI prestados por fornecedores para atender 
as necessidades da empresa. 

APO11 - Gerenciar a Qualidade Gerenciamento da qualidade de sistemas da TI. 

APO12 - Gerenciar os Riscos Analisa ameaças, impactos no negócio e riscos de TI. 

APO 13 - Gerenciar a Segurança Define e opera um sistema para a gestão de segurança. 

Fonte: A autora 
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O Quadro 3 apresenta a lista de processos do COBIT 5 e suas respectivas 

descrições referentes aos três primeiros domínios listados anteriormente. 

Quadro 3 - Lista de processos do COBIT 5 (domínios BAI, DSS e MEA) 

Domínio Processo Descrição 

Construir, 
Adquirir e 

Implementar 

BAI01 - Gerenciar Programas e 

Projetos 

Inicia, planeja, controla e executa programas e projetos alinhados 

com a estratégia da empresa. 

BAI02 - Gerenciar a Definição de 

Requisitos 

Identifica soluções e as analisa antes da criação ou aquisição, 

coordenando com as partes interessadas, revisando custos e 
benefícios e analisando riscos. 

BAI03 - Gerenciar a Identificação 
e Construção de Soluções 

Estabelece e mantém soluções em conformidade com os requisitos 

da empresa para design, desenvolvimento, aquisição e 
terceirização, além de gerenciar testes, configurações, infraestrutura 
e serviços. 

BAI04 - Gerenciar a 
Disponibilidade e Capacidade 

Equilibra as necessidades atuais e futuras de disponibilidade, 
desempenho e capacidade de prestação de serviços. 

BAI05 - Gerenciar a 
Implementação de Mudança 

Organizacional 

Maximiza a probabilidade de implementar com sucesso as 
mudanças, de forma rápida e com risco reduzido. 

BAI06 - Gerenciar Mudanças 
Avalia e aprova mudanças no ambiente de TI, tanto em 
equipamentos e arquitetura, como em sistemas e processos. 

BAI07 - Gerenciar Aceite e 
Transição de Mudança 

Aceita e produz novas soluções, incluindo planejamento da 
implementação do sistema, testes e passo a produção. 

BAI08 - Gerenciar o 
Conhecimento 

Mantém a disponibilidade de conhecimento relevante, atual e 
confiável para suportar os processos e facilitar a tomada de decisão. 

BAI09 - Gerenciar os Ativos 
Gerencia o ciclo de vida dos ativos e assegura que seu uso agrega 
valor a custo razoável. 

BAI10 - Gerenciar a Configuração 
Define e mantém configurações, audita informações de 
configurações e atualiza os repositórios de configurações. 

Entregar, 
Servir e 
Suportar 

DSS01 - Gerenciar as Operações 
Está relacionado à disciplina de entrega dos serviços, e gestão do 
funcionamento das operações de TI. 

DSS02 - Gerenciar Requisições 
de Serviços e Incidentes 

Verifica a eficácia da atuação pró-ativa e reativa da área de TI em 
relação aos seus clientes internos. 

DSS03 - Gerenciar Problemas 
Gestão do registro e acompanhamento de todos os incidentes e 

problemas no ambiente de sistemas. 

DSS04 - Gerenciar a Continuidade 

Implantação de arquiteturas computacionais de alta disponibilidade, 

que visam à manutenção dos sistemas e processos operacionais, 
reduzindo a indisponibilidade para o negócio. 

DSS05 - Gerenciar Serviços de 
Segurança 

Visa à preservação da confidencialidade, integridade e 
disponibilidade, garantindo que somente pessoas autorizadas 
podem acessar a informação, a exatidão e a completeza da 

informação, e que quando necessário, a informação estará 
disponível, além disso, inclui o monitoramento da segurança. 

DSS06 - Gerenciar Controles de 
Processos de Negócio 

Define e mantém controle sobre os processos de negócio, para 

assegurar que as informações processadas satisfazem os requisitos 
da empresa. 

Monitorar, 
Avaliar e 

Medir 

MEA01 - Monitorar, Avaliar e 
Medir o Desempenho e 
Conformidade 

Acompanha os processos de negócio, incluindo sistemas, tecnologia 
e pessoas, e avalia sua adequação aos requerimentos de negócio, 
além de monitorar a conformidade com os requisitos de negócio. 

MEA02 - Monitorar, Avaliar e 
Medir o Sistema de Controle 

Interno 

Inclui monitoração e reporte de exceções de controle, resultados da 
avaliação e revisão de deficiências e ineficiências dos controles 

internos para ações de melhoria. 

MEA03 - Monitorar, Avaliar e 

Medir a Conformidade com 
Requisitos Externos 

Inclui vigilância regulatória eficiente para garantir a conformidade 

com leis e regulamentos. 

Fonte: A autora 

A partir da apresentação desses processos, é possível observar e assim 

enfatizar que os mesmos, por serem estratégicos, se aplicam à alta administração, 

e por isso não possuem o nível de detalhamento suficiente para implementação de 

controles internos de TI aplicados à segurança em banco de dados. Dessa forma, 

se faz necessário um framework tático para apoio. Nesse caso, foi escolhida a 
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norma ISO 27002 por apresentar um modelo tático focado em gestão de segurança 

da informação. A seção seguinte apresenta suas principais características. 

2.4 ISO 27002 

De acordo com Fonseca (2011), a norma brasileira NBR ISO/IEC 27002 é 

uma norma de Segurança da Informação, a qual foi referendada pela ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) em 2007. A mesma é uma revisão da 

ISO 27001, que é derivada da antiga NBR/IEC 17799, publicada em 2001, e esta 

por sua vez é baseada da antiga norma britânica BS 7799, a qual foi 

desenvolvida pelo British Standard Institute. Esta norma foi criada com o objetivo 

de estabelecer diretrizes e princípios gerais para iniciar, implementar, manter e 

melhorar a gestão de segurança da informação nas empresas, e pode ser utilizada 

como um guia para elaboração de uma política de segurança alinhada à estratégia 

de negócio da empresa (ABNT, 2005). 

São 11 seções que compõem esse modelo (excluindo as seções 

informativas, de 0 a 4), por meio das quais são descritos os objetivos dos controles 

de segurança e a forma de implementação dos mesmos. A seguir é apresentada 

uma breve descrição dessas seções (ABNT, 2005): 

 Política de Segurança da Informação – provê a criação de um 

documento sobre a política de segurança da informação da empresa, 

com conceitos de segurança e comprometimento da direção com a 

política;  

 Organizando a Segurança da Informação – estabelece acordos de 

confidencialidade para proteger as informações de caráter sigiloso, bem 

                                                             
 International Organization for Standardization. ISO/IEC 27001: Information security management. 
Disponível em < http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso27001.htm>. Acesso em 
abril de 2015. 
 British Standards Institution. Information Security Management Systems. Disponível em < 
http://www.bsieducation.org/Education/HE/security-management/management-systems.shtml#BS7799>. 
Acesso em abril de 2015. 
 Idem, Information Security Management Systems. Disponível em < 
http://www.bsieducation.org/Education/HE/security-management/management-systems.shtml#BS7799>. 
Acesso em abril de 2015. 
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como as informações que são acessadas, comunicadas, processadas 

ou gerenciadas por partes externas, tais como terceiros e clientes;  

 Gestão de Ativos – tem por objetivo a proteção dos ativos da 

organização; 

 Segurança em Recursos Humanos  – assegura que os funcionários, 

fornecedores e terceiros entendam suas responsabilidades e estejam 

de acordo com os seus papéis;  

 Segurança Física e do Ambiente – previne o acesso físico não 

autorizado, danos e interferências nas instalações e informações; 

 Gerenciamento das Operações e Comunicações – define os 

procedimentos e responsabilidades pela gestão e operação de todos os 

recursos de processamento das informações; 

 Controle de acessos – cria os controles de acesso à informação, de 

acordo os requisitos do negócio; 

 Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas – garante que 

requisitos de segurança de sistemas de informação são identificados e 

acordados antes do seu desenvolvimento e/ou de sua implementação, 

incluindo infraestrutura, e sistemas operacionais;  

 Gestão de Incidentes de Segurança da Informação – certifica que 

fragilidades e eventos de segurança associados com sistemas sejam 

comunicados, permitindo a tomada de ação corretiva em tempo hábil;  

 Gestão da Continuidade do Negócio – previne a interrupção das 

atividades do negócio e protege os processos críticos contra efeitos de 

falhas ou desastres significativos; e 

 Conformidade – essa seção tem por objetivo ratificar a conformidade 

quanto ao aparato normativo vigente. 

O Quadro 4 apresenta as seções 5 e 6 da ISO/IEC 27005, e suas 

respectivas subseções e controles (ABNT, 2005): 

 

 



33 
 

 

Quadro 4 - Lista de controles da ISO/IEC 27002 (Seções 5, 6, 7,8 e 9) 

Seção Subseção Controle 
5-Política de 

Segurança da 
Informação 

5.1 - Política de Segurança da 
Informação 

5.1.1 - Documento da política de segurança da informação 

5.1.2 - Análise crítica da política de segurança da informação 

6- Organizando a 
Segurança da 

Informação 

6.1 - Infraestrutura da 
Segurança da Informação 

6.1.1 - Comprometimento da direção com a segurança da informação 

6.1.2 - Coordenação da segurança da informação 

6.1.3 - Atribuição de responsabilidades para segurança da informação 

6.1.4 - Processo de autorização para recursos de processamento da 
informação 

6.1.5 - Acordos de confidencialidade 

6.1.6 - Contato com autoridades 

6.1.7 - Contato com grupos especiais 

6.1.8 - Análise crítica independente de segurança da informação 

6.2 - Partes Externas 

6.2.1 - Identificação dos riscos relacionados com partes externas 

6.2.2 - Identificando a segurança da informação, quando tratando com 

os clientes 

6.2.3 - Identificando a segurança da informação nos acordos com 
terceiros 

7- Gestão de Ativos 

7.1 - Responsabilidade pelos 

ativos 

7.1.1 - Inventário dos ativos 

7.1.2 - Proprietário dos ativos 

7.1.3 - Uso aceitável dos ativos 

7.2 - Classificação da 
informação 

7.2.1 - Recomendações para classificação 

7.2.2 - Rótulos e tratamento da informação 

8- Segurança em 
Recursos Humanos 

8.1 - Antes da Contratação 

8.1.1 - Papéis e responsabilidades 

8.1.2 - Seleção 

8.1.3 - Termos e condições de contratação 

8.2 - Durante a Contratação 

8.2.1 - Responsabilidades da direção 

8.2.2 - Conscientização, educação e treinamento em segurança da 
informação 

8.2.3 - Processo disciplinar 

8.3 - Encerramento ou 
mudança da contratação 

8.3.1 - Encerramento de atividades 

8.3.2 - Devolução de ativos 

8.3.3 - Retirada de direitos de acessos 

9- Segurança Física 
e do Ambiente 

9.1 - Áreas seguras 

9.1.1 Perímetro de segurança física 

9.1.2 - Controles de entrada física 

9.1.3 - Segurança em escritórios, salas e instalações 

9.1.4 - Proteção contra ameaças externas e do meio ambiente 

9.1.5 - Trabalhando em áreas seguras 

9.1.6 - Acesso do público, áreas de entrega e de carregamento 

9.2 - Seguranças de 
equipamentos 

9.2.1 - Instalação e proteção de equipamento 

9.2.2 - Utilidades 

9.2.3 - Segurança do cabeamento 

9.2.4 - Manutenção dos equipamentos 

9.2.5 - Segurança de equipamentos fora das dependências da 
organização 

9.2.6 - Reutilização e alienação segura de equipamentos 

9.2.7 - Remoção de propriedade 

Fonte: ABNT, 2005 

O Quadro 5 apresenta as seções 10 e 11 da ISO/IEC 27005, e suas 

respectivas subseções e controles (ABNT, 2005): 
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Quadro 5 - Lista de controles da ISO/IEC 27002 (Seções 10 e 11) 

Seção Subseção Controle 

10- Gerenciamento 

das Operações e 
Comunicações 

10.1 - Procedimento e 

responsabilidades 
operacionais 

10.1.1 - Documentação dos procedimentos de operação 

10.1.2 - Gestão de mudanças 

10.1.3 - Segregação de função 

10.1.4 - Separação de recursos de desenvolvimento, teste e produção 

10.2 - Gerenciamento de 
serviços terceirizados 

10.2.1 - Entrega de serviços 

10.2.2 - Monitoramento e análise crítica de serviços terceirizados 

10.2.3 - Gerenciamento de mudanças para serviços terceirizados 

10.3 - Planejamento e 
aceitação dos sistemas 

10.3.1 - Gestão de capacidade 

10.3.2 - Aceitação de sistemas 

10.4 - Proteção contra códigos 
maliciosos e códigos móveis 

10.4.1 - Controles contra códigos maliciosos 

10.4.2 - Controles contra códigos móveis 

10.5 - Cópias de segurança 10.5.1 - Cópias de segurança das informações 

10.6 - Gerenciamento de 
segurança em redes 

10.6.1 - Controles de redes 

10.6.2 - Segurança dos serviços de redes 

10.7 - Manuseios de mídias 

10.7.1 - Gerenciamento de mídias removíveis 

10.7.2 - Descarte de mídias 

10.7.3 - Procedimentos para tratamento de informação 

10.7.4 - Segurança da documentação dos sistemas 

10.8 - Troca de informações 

10.8.1 - Políticas e procedimentos para troca de informações 

10.8.2 - Acordos para troca de informações 

10.8.3 - Mídias em trânsito 

10.8.4 - Mensagens eletrônicas 

10.8.5 - Sistemas de informações do negócio 

10.9 - Serviços de comércio 
eletrônico 

10.9.1 - Comércio eletrônico 

10.9.2 - Transações on-line 

10.9.3 - Informações publicamente disponíveis 

10.10 - Monitoramento 

10.10.1 - Registros de auditoria 

10.10.2 - Monitoramento do uso do sistema 

10.10.3 - Proteção das informações dos registros 

10.10.4 - Registros (log) de administrador e operador 

10.10.5 - Registro (log) de falhas 

10.10.6 - Sincronização dos relógios 

11- Controle de 

acessos 

11.1 - Requisitos de negócio 
para controle de acesso 

11.1.1 - Política de controle de acesso 

11.2 - Gerenciamento de 

acesso do usuário 

11.2.1 - Registro de usuário 

11.2.2 - Gerenciamento de privilégios  

11.2.3 - Gerenciamento de senha do usuário  

11.2.4 - Análise crítica dos direitos de acesso de usuário 

11.3. Responsabilidades dos 
usuários 

11.3.1 - Uso de senhas 

11.3.2 - Equipamento de usuário sem monitoração 

11.3.3 - Política de mesa limpa e tela limpa 

11.4 - Controle de acesso à 

rede 

11.4.1 - Política de uso dos serviços de rede 

11.4.2 - Autenticação para conexão externa do usuário 

11.4.3 - Identificação de equipamentos em redes 

11.4.4 - Proteção de portas de configuração e diagnósticos remotos 

11.4.5 - Segurança de redes 

11.4.6 - Controle de conexão de rede 

11.4.7 - Controle de roteamento de redes 

11.5 - Controle de acesso ao 

sistema operacional 

11.5.1 - Procedimentos seguros de entrada no sistema 

11.5.2 - Identificação e autenticação de usuário 

11.5.3 - Sistema de gerenciamento de senha 

11.5.4 - Uso de utilitários de sistema 

11.5.5 - Desconexão de terminal por inatividade 

11.5.6 - Limitação de horário para conexão 

11.6 - Controle de acesso a 
aplicações e a informação 

11.6.1 - Restrição de acesso à informação 

11.6.2 - Isolamento de sistemas sensíveis 

11.7 - Computação móvel e 
trabalho remoto 

11.7.1 - Computação e comunicação móvel 

11.7.2 - Trabalho remoto 

Fonte: ABNT, 2005 



35 
 

 

O Quadro 6 mostra as seções 12, 13, 14 e 15 da ISO/IEC 27005, e suas 

respectivas subseções e controles (ABNT, 2005): 

Quadro 6 - Lista de controles da ISO/IEC 27002 (Seções 12, 13, 14 e 15) 

Seção Subseção Controle 

12- Aquisição, 

Desenvolvimento e 
Manutenção de 
Sistemas 

12.1 - Requisição de 
segurança de sistemas de 

informação 

12.1.1 - Análise e especificação dos requisitos de segurança 

12.2 - Processamento correto 
nas aplicações 

12.2.1 - Validação de dados na entrada 

12.2.2 - Controle de processamento interno 

12.2.3 - Integridade de mensagens 

12.2.4 - Validação de dados de saída 

12.3 - Controles criptográficos 
12.3.1 - Política para uso de controles criptográficos 

12.3.2 - Gerenciamento de chaves 

12.4 - Segurança dos arquivos 
do sistema 

12.4.1 - Controle de software operacional 

12.4.2 - Proteção de dados para teste de sistemas 

12.4.3 - Controle de acesso ao código-fonte do programa 

12.5 - Segurança em 

processos de 
desenvolvimento e de suporte 

12.5.1 - Procedimentos para controle de mudanças 

12.5.2 - Análise crítica técnica das aplicações após mudanças no 

sistema operacional 

12.5.3 - Restrições sobre mudanças em pacotes de software 

12.5.4 - Vazamento de informações 

12.5.5 - Desenvolvimento terceirizado de software 

12.6 - Gestão de 
vulnerabilidade técnicas 

12.6.1 - Controle de vulnerabilidade técnicas 

13- Gestão de 
Incidentes de 

Segurança da 
Informação 

13.1 - Notificação de 

fragilidades e eventos de 
segurança da informação 

13.1.1 - Notificação de eventos de segurança da informação 

13.1.2 - Notificando fragilidades de segurança da informação 

13.2 - Gestão de incidentes de 
segurança da informação e 

melhorias 

13.2.1 - Responsabilidades e procedimentos 

13.2.2 - Aprendendo com os incidentes de segurança da informação 

13.2.3 - Coleta de evidências 

14- Gestão da 
Continuidade do 

Negócio 

14.1 - Aspectos da gestão da 

continuidade do negócio, 
relativos à segurança da 

informação 

14.1.1 - Incluindo segurança da informação no processo de gestão da 

continuidade de negócio 

14.1.2 - Continuidade de negócios e análise/validação dos riscos 

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

14.1.4 - Estrutura do plano de continuidade do negócio 

14.1.5 - Teste, manutenção e reavaliação dos planos de continuidade 

dos negócios 

15- Conformidade 

15.1 - Conformidade com 

requisitos legais 

15.1.1 - Identificação da legislação vigente 

15.1.2 - Direito de propriedade intelectual 

15.1.3 - Proteção de registros organizacionais 

15.1.4 - Proteção de dados e privacidade de informações pessoais 

15.1.5 - Prevenção de mau uso de recursos de processamento da 

informação 

15.1.6 - Regulamentação de controles de criptografia 

15.2 - Conformidade com 

normas e políticas de 
segurança da informação e 

conformidade técnica 

15.2.1 - Conformidade com políticas e normas de segurança da 

informação 

15.2.2 - Verificação da conformidade técnica 

15.3- Considerações quanto à 

auditoria de sistemas de 
informação 

15.3.1 - Controles de auditoria de sistemas de informação 

15.3.2 - Proteção de ferramentas de auditoria de sistemas de 
informação 

Fonte: ABNT, 2005 

A seguir uma breve revisão sobre segurança no Oracle é apresentada. 
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2.5 SEGURANÇA NO SGBD ORACLE 

Nesta seção apresenta-se uma descrição do funcionamento da segurança 

no SGBD Oracle (utilizado como referência neste trabalho). Além disso, também é 

apontada uma breve descrição dos parâmetros de segurança do Oracle que são 

utilizados no decorrer desse trabalho. Ressalta-se que a escolha do Oracle deveu-

se a sua boa aceitação em empresas de grande porte. 

A segurança desta ferramenta de banco de dados basicamente é dividida 

em três grupos principais: 1) Políticas de segurança contra acesso inapropriado ou 

não autorizado; 2) Políticas de auditoria; e 3) Gestão de usuários e privilégios 

(HUEY, 2014). 

O Quadro 7 apresenta uma lista com dezesseis parâmetros de segurança 

do Oracle 11G encontrados na literatura, e seus respectivos significados (HUEY, 

2013): 

Quadro 7 - Parâmetros de Segurança do Oracle (16 parâmetros) 

Parâmetro Oracle Descrição 

OS_ROLES  
Especifica se as roles do Oracle são definidas e gerenciadas pelo 

SGBD ou pelo sistema operacional 

REMOTE_OS_ROLES  
Especifica se roles do banco de dados são controladas 

remotamente por grupos do S.O. ou pelo próprio SGBD 

MAX_ENABLED_ROLES 
Especifica o número máximo de roles que um usuário pode ter, 

incluindo roles que contém outras roles 

SQL92_SECURITY 
Especifica se usuários devem ter privilégio de leitura (select) para 

executar procedimentos de alteração e exclusão (update e delete). 

AUDIT_TRAIL  Especifica se a auditoria padrão do banco está ativa ou não 

AUDIT DROP USER, CREATE USER, ALTER USER 
Controla se manipulações de contas de usuários estão sendo 
registrados (criação, alteração e exclusão) 

AUDIT ALTER TABLESPACE, PROFILE, DROP 
PROFILE, ALTER PROFILE, ROLE, CREATE ANY 

JOB, CREATE EXTERNAL JOB, ALTER ANY 
PROCEDURE, DROP ANY PROCEDURE, CREATE 
ANY PROCEDURE, DROP ANY TABLE, CREATE 

ANY TABLE, ALTER ANY TABLE 

Controla se manipulações de objetos do banco de dados estão 
sendo registrados (criação, alteração e exclusão) 

  AUDIT SYSTEM GRANT, GRANT ANY ROLE, 
GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE, GRANT ANY 

PRIVILEGE 

Controla se manipulações de permissões de usuários estão sendo 

registrados (criação, alteração e exclusão) 

AUDIT ALTER SYSTEM  
Controla se manipulações de parâmetros do banco de dados estão 

sendo registrados (criação, alteração e exclusão) 

DELETE_CATALOG_ROLE  Controle de acesso a manipulação de dados de auditoria do banco  

AUDIT_SYS_OPERATIONS  Controla a ativação da auditoria padrão para contas administrativas 

AUDIT CREATE SESSION Controla se tentativas de logon com falha estão sendo registrados 

EXECUTE DBMS_RANDOM, UTL_FILE, UTL_HTTP, 

UTL_SMTP, UTL_TCP 

Controle de permissões do perfil padrão do BD (perfil aplicado a 

todos os usuários) 

PASSWORD_VERIFY_FUNCTION  Especifica a complexidade das senhas dos usuários do banco 

DBA_SYS_PRIVS Controla usuários que possuem permissões administrativas 

PASSWORD_LOCK_TIME 
Controle do número de dias que o usuário permanecerá bloqueado 

depois de passar o limite de tentativas de conexão com falha 

Fonte: A autora 
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O Quadro 8 apresenta uma lista com 18 de parâmetros de segurança do 

Oracle 11G encontrados na literatura, e seus respectivos significados (HUEY, 

2013): 

Quadro 8 - Parâmetros de Segurança do Oracle (18 parâmetros) 

Parâmetro Oracle Descrição 

OS_AUTHENT_PREFIX 
Especifica um prefixo que o banco utiliza para identificar usuários 
que estão tentando conectar na base. O Oracle concatena o valor 
desse parâmetro com o nome do usuário do S.O. 

REMOTE_OS_AUTHENT  
Especifica se permite ou não autenticação ao banco através de 
conta do S.O. por conexão através de um PC ou de um servidor 

REMOTE_LISTENER 
Especifica um nome de rede que resolve para um endereço ou a 
lista de listener remotos. 

AUDIT SESSION Controla se logon e logoff estão sendo registrados 

sec_case_sensitive_logon  Define se a senha dos usuários do banco são case sensitive 

PASSWORD_GRACE_TIME  
Controle do número de dias que o usuário deve alterar sua senha 

antes que a mesma expire 

PASSWORD_LIFE_TIME  
Controla do número de dias que um usuário pode utilizar a senha 

atual ou tempo de vida da senha 

PASSWORD_REUSE_MAX  
Controla do número de vezes que a senha deve ser modificada até 

que a senha atual possa ser reutilizada 

PASSWORD_REUSE_TIME  Controla do número de dias para que a senha possa ser reutilizada 

sec_max_failed_login_attempts  
Controle sobre o número máximo de tentativas de logon com falha 
dos usuários até que a conexão seja cortada 

FAILED_LOGIN_ATTEMPTS  
Controle sobre o número máximo de tentativas de logon com falha 
dos usuários até que a conta seja bloqueada 

O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY  
Controle de acesso ao dicionário de dados por usuários que não 
sejam administradores do banco de dados 

sec_return_server_release_banner  Controle de acesso sobre a versão do sistema de banco de dados 

ACCOUNT_STATUS - Administrative users  

Contas com permissões administrativas criadas automaticamente 

durante a instalação do banco de dados: ANONYMOUS, CTXSYS, 
DBSNMP, EXFSYS, LBACSYS, MDSYS, MGMT_VIEW, 

OLAPSYS, ORDDATA, OWBSYS, ORDPLUGINS, ORDSYS, 
OUTLN, SI_INFORMTN_SCHEMA, SYS, SYSMAN, SYSTEM, 
WK_TEST, WKSYS, WKPROXY, WMSYS, XDB 

ACCOUNT_STATUS - Non-administrative users  

Contas com permissões não administrativas criadas 
automaticamente durante a instalação do banco de dados: 

APEX_PUBLIC_USER, DIP, FLOWS_040100, FLOWS_FILES, 
MDDATA, ORACLE_OCM, SCOTT, SPATIAL_CSW_ADMIN_USR, 
SPATIAL_WFS_ADMIN_USR, XS$NULL 

ENCRYPTED Controle de tablespaces, tabelas e colunas criptografadas do banco 

DBA_AUDIT_MGMT_CLEANUP_JOBS  Controle da frequência da limpeza de logs de auditoria do banco 

SELECT_CATALOG_ROLE, 

EXECUTE_CATALOG_ROLE 

Controle do acesso de usuários não administrativos a consulta de 

logs de auditoria do banco de dados 

Fonte: A autora 

A seção seguinte apresenta as considerações finais deste capítulo. 

2.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 

Neste capítulo procurou-se conceituar o controle interno e apresentar um 

contexto geral sobre a Lei SOX, dado que são conhecimentos básicos para o 

desenvolvimento deste trabalho. Além disso, devido à necessidade de ter um 

embasamento teórico para a implementação dos controles internos, foram 

estudados frameworks disponíveis no mercado, como o COBIT e a ISO 27002. Por 
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fim, também foi apresentado o estudo de segurança no SGBD Oracle, o banco de 

dados utilizado na implementação prática deste projeto. 

O capítulo seguinte aborda os trabalhos relacionados a essa dissertação. 
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3. TRABALHOS RELACIONADOS 

Este capítulo apresenta a revisão de três trabalhos relacionados à criação 

de controles internos de TI, foco deste projeto. A Seção 3.2 apresenta um estudo 

de caso de uma indústria sobre o uso da auditoria interna como ferramenta para 

criação de controles internos. A Seção 3.3 apresenta um estudo de caso de uma 

empresa portuguesa sobre os impactos das mudanças realizadas no sistema de 

controle interno para atendimento a Lei SOX. A última seção (3.4) apresenta um 

estudo de caso de uma empresa de automação referente ao alinhamento 

estratégico entre objetivos de negócio e segurança da informação. Foram excluídos 

os trabalhos que somente fazem referência a controles internos de negócio. 

A seção seguinte apresenta os critérios utilizados para a análise dos 

trabalhos escolhidos. 

3.1 CRITÉRIOS PARA ANÁLISE 

Para a análise crítica dos trabalhos foram utilizados os seguintes critérios: 

 Uso de framework estratégico para criação dos controles – analisa 

se a construção destes está baseada em algum framework 

estratégico, para o caso dos que são destinados à alta gestão. Tais 

controles são importantes e necessários para o cumprimento da 

SOX, devido ao fato de que a alta gestão é quem possui autoridade 

para instituir mudanças de cultura na empresa; 

 Uso de framework tático para criação de controles – verifica se a 

construção do sistema de controles internos está baseada em algum 

framework tático, para o caso dos controles destinados aos demais 

níveis hierárquicos da empresa, os quais necessitam de maior 

detalhamento para sua implementação; 

 Nível de detalhamento da implementação (operacional) de controles 

– confere se a construção do sistema de controles internos possui 

um nível de detalhamento suficiente para qualquer leitor entender 

exatamente o que foi realizado para que a empresa cumprisse com 
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os requerimentos da Lei SOX, e que o mesmo feito possa ser 

reproduzido; e 

 Apresentação de proposta para controles de TI – averigua se o 

trabalho apresenta alguma proposta de controles internos, como um 

framework ou uma lista de passos a serem conduzidos por uma 

empresa para cumprimento com a Lei SOX. 

Para cada trabalho escolhido foi analisado o cumprimento dos critérios 

acima citados como pontos fortes e fracos. 

3.2 AUDITORIA INTERNA, COSO, COBIT E CONTROLES INTERNOS 

O estudo de Trisciuzzi (2009) é sobre a melhoria dos controles internos de 

uma empresa, com o uso da auditoria interna como ferramenta de gestão. O autor 

defende que a auditoria interna pode exercer um papel fundamental na melhoria do 

sistema de controles internos de uma empresa, por meio do gerenciamento de 

riscos e a prevenção e apuração de fraudes.  

Esse autor inicia seu trabalho mostrando que a empresa utilizada no 

estudo de caso, do ramo industrial, não possuía um sistema de controle interno 

formal antes de aderir à Lei SOX. Mostra ainda que após a aderência, ela reativou 

a sua área de auditoria interna e iniciou um trabalho de criação de controles com 

adequação para o seu negócio. Ainda de acordo com ele, inicialmente a empresa 

não obteve 100% de êxito na implantação deste sistema; 300 falhas foram 

levantadas, das quais 220 foram resolvidas.  

Nesse cenário é relatada a criação um projeto chamado SOX 2007 com o 

objetivo de resolver as 80 falhas restantes da primeira tentativa, por meio da 

implantação de dois frameworks disponíveis no mercado: COSO, para os controles 

internos do negócio, e COBIT, para os controles internos de TI. A auditoria interna 

definiu e implantou 32 controles de negócios baseados em 4 processos do COSO. 

Para os controles internos de TI, foi contratada uma empresa de consultoria para 

orientar a implantação dos controles baseados no COBIT, porém, no texto não há 

detalhamento de quantos e quais controles foram definidos e implementados.  
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As melhorias realizadas na empresa foram comprovadas por meio de fatos 

e documentos apresentados pela mesma, como: certificação SOX, análises de 

redução de risco, redução de 80 para 30 falhas encontradas.  

A seguir apresenta-se uma análise dos pontos fortes e fracos do trabalho 

em questão, a partir dos critérios citados no início do capítulo: 

 Pontos Fortes: 

o Uso de framework estratégico para criação dos controles –  

este critério estabelece se o autor utilizou algum modelo para 

criação dos controles internos destinados à alta 

administração; o mesmo foi comprovado por meio do 

detalhamento pelo autor da implementação do COBIT; 

 Pontos Fracos: 

o Falta do uso de framework tático para criação de controles – 

o autor não utilizou modelo para criação de controles internos 

destinados a outros níveis hierárquicos da empresa, levando 

à conclusão de que somente foram criados controles no nível 

da alta administração da empresa; 

o Pouco detalhamento da criação de controles – a relação 

direta entre os controles criados e os processos do COBIT 

não é claramente explicada, apenas existe uma citação de 

que este framework foi utilizado na criação deles; e 

o Falta de apresentação de proposta de controles de TI – os 

autores não apresentam proposta de criação de controles 

internos que possa ser utilizado por qualquer empresa para o 

cumprimento com a Lei SOX. 

3.3 IMPACTO DA LEI SOX NO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS 

O estudo empírico de Pires (2008) tem por objetivo principal uma análise 

crítica sobre o impacto das mudanças realizadas nos controles internos de uma 

empresa portuguesa, para atendimento da Lei SOX. A base do estudo são 

entrevistas que foram realizadas com pessoas-chave na empresa escolhida, e tem 
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o objetivo de identificar quais foram as atividades realizadas na empresa para 

iniciar o processo de cumprimento da lei. Por meio dessas entrevistas o autor 

verifica que a empresa adotou o COSO como framework estratégico para os 

controles internos de negócio, e o COBIT como framework estratégico para os 

controles internos de TI. Referente a ações na TI são citadas: aumento da 

segurança no acesso à informação, criptografia de dados sensíveis, inventário de 

sistemas e hardware, adoção de metodologia para controle de mudanças em 

sistemas e automatização da extração de evidências do cumprimento dos 

controles.  

O texto não relaciona os processos do COBIT com os controles de TI e 

como estes foram criados, apenas cita quais são eles. No entanto, um ponto 

importante avaliado é a automatização da extração de evidências de tais controles. 

A apresentação da evidência para a auditoria que avalia a eficácia dos controles é 

necessária. Dessa forma, quanto mais automatizado for esse processo, menor o 

impacto de horas trabalhadas durante as auditorias.  

Como conclusão, o autor mostra que a lei promoveu na empresa um 

amadurecimento do seu sistema de controle interno, e que a automatização de 

alguns processos de avaliação deste foi fundamental. Ele também concluiu que os 

altos custos se devem ao fato da imaturidade dos sistemas envolvidos; quanto 

mais imaturo, maior o custo, e que, portanto devem ser vistos como necessários. 

Por último, a ISO é apontada em seus trabalhos futuros como uma oportunidade de 

melhoria no processo de conformidade com a SOX. 

Segue uma análise dos pontos fortes e fracos do trabalho em questão, a 

partir dos critérios citados no início do capítulo. 

 Pontos fortes: 

o Uso de framework estratégico para criação dos controles – 

este critério verifica se o autor utilizou algum modelo para 

criação dos controles internos destinados à alta 

administração; o mesmo foi comprovado por meio da 

apresentação pelo autor da implementação do COBIT; 
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 Pontos fracos: 

o Falta do uso de framework tático para criação de controles – 

o autor não utilizou modelo para criação de controles internos 

destinados a outros níveis hierárquicos da empresa, levando 

à conclusão de que somente foram criados controles ao nível 

de alta administração da empresa. No entanto, o autor cita a 

possibilidade do uso de framework tático como trabalhos 

futuros; 

o Pouco detalhamento da criação de controles – não há 

explicação sobre a relação direta entre os controles criados e 

os processos do COBIT, apenas cita que foi utilizado esse 

framework na criação dos mesmos; e 

o Falta de apresentação de proposta de controles de TI – o 

autor não apresenta proposta de criação de controles internos 

que possam ser utilizados por qualquer empresa para o 

cumprimento com a Lei SOX. 

3.4 FRAMEWORK DE TI PARA CONFORMIDADE COM A LEI SOX 

O estudo apresentado Oliveira (2008) tem por objetivo principal a 

elaboração de um framework para controlar o risco associado a TI, em relação à 

conformidade com a Lei SOX, o qual se dá por meio do estudo de caso de uma 

empresa portuguesa. O mesmo se baseia em documentos do projeto de 

implantação da lei utilizados por tal empresa. Por meio destes, são identificadas as 

fases do projeto: identificação dos processos de negócios relevantes à Seção 404; 

inventário da TI; documentação de sistemas que possuem relação com os 

processos levantados; criação de matriz de risco e controle baseado no COBIT; e 

testes dos controles gerados a partir da matriz. 

Para cada processo da matriz de risco, foi gerado um ou mais controles 

internos. Cada um foi testado, remediado e avaliado, gerando um resultado de grau 

de maturidade nível 4 para o COBIT. Tais controles são os que compõem o 

framework proposto pelo autor. 
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A seguir uma análise dos pontos fortes e fracos do trabalho em questão, a 

partir dos critérios citados no início do capítulo: 

 Pontos Fortes: 

o Uso de framework estratégico para criação dos controles – 

este critério estabelece o uso de algum modelo para criação 

dos controles internos destinados a alta administração; o 

mesmo foi comprovado através da apresentação pelo autor 

da implementação do COBIT; 

o Bom detalhamento da criação de controles – é apresentada 

uma explicação sobre a relação direta entre os controles 

criados e os processos do COBIT; e 

o Apresentação de proposta de controles de TI – o autor 

apresenta proposta de criação de controles internos que 

possa ser utilizado por qualquer empresa para o cumprimento 

com a Lei SOX; 

 Pontos Fracos: 

o Falta do uso de framework tático para criação de controles – 

o autor não utilizou modelo para criação de controles internos 

destinados a outros níveis hierárquicos da empresa, levando 

a conclusão de que somente foram criados controles ao nível 

de alta administração da empresa. 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O CAPÍTULO 

Apresenta-se no Quadro 9 um comparativo entre os pontos fortes e pontos 

fracos dos trabalhos relacionados explanados anteriormente. 
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Quadro 9 - Comparativo de pontos fortes e pontos fracos dos trabalhos 

Critérios Silveira (atual) Trisciuzzi  Pires Oliveira 

Uso de framework estratégico para 
criação dos controles 

Sim Sim Sim Sim 

Uso de framework tático para 
criação de controles 

Sim Não Não Não 

Nível de detalhamento da 
implementação de controles 

Forte Fraco Fraco Forte 

Proposta de controles de TI Sim Não Não Sim 
Fonte: A autora 

A respeito do primeiro critério (uso de framework estratégico), os três 

trabalhos cumprem com o critério satisfatoriamente, pois todos utilizam o COBIT 

como referência. Por sua vez, quanto ao segundo critério (uso de framework tático) 

os três trabalhos não cumprem com o critério estabelecido, ou seja, não utilizam 

framework tático como apoio na implementação de controles internos de TI.  

Em relação ao terceiro critério (nível de detalhamento da implementação de 

controles), apenas o trabalho do autor Oliveira (2008) atende ao requisito, de forma 

que apresenta alto nível de detalhe sobre a implementação dos controles internos 

de TI. Enquanto que os autores Trisciuzzi (2009) e Pires (2008) apresentam 

poucos detalhes sobre a criação e implementação, assim como explicações sobre 

a relação do uso do framework escolhido com os controles especificados. Por sua 

vez, o último critério (apresentação de uma proposta de controles), apenas o texto 

de Oliveira (2008) o atende, dado que Trisciuzzi (2009) e Pires (2008) apenas 

descrevem algumas ações tomadas a partir de um estudo de caso, não propondo 

assim um modelo formal. 

Dado que uma organização com falhas sistêmicas representa alto risco 

para a demonstração financeira, e consequentemente para a obtenção da 

certificação SOX, os problemas encontrados nos trabalhos relacionados motivaram 

o desenvolvimento deste trabalho. 

O Capítulo seguinte apresenta a proposta de controles internos para 

segurança em banco de dados. 
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4. PROPOSTA DE CONTROLES INTERNOS DE SEGURANÇA EM BANCO 

DE DADOS 

Neste capítulo é detalhado o embasamento teórico utilizado para a 

definição dos controles internos de segurança para banco de dados, em 

atendimento aos princípios da Seção 404 da Lei SOX: conformidade, segurança e 

monitoramento de controles. Para tal, inicialmente é realizada a escolha dos 

controles, por meio do uso do COBIT e ISO 27002. Em seguida a lista de 

procedimentos gerada é comparada com os parâmetros de segurança do Oracle, 

gerando assim o guia proposto neste trabalho. Além disso, é exibida uma análise 

comparativa deste com os trabalhos relacionados. Por último, é apresentado o 

sistema SOXSecurity4DB, o qual se trata da implementação do guia no SGBD 

Oracle, de forma que possibilite empresas a remediar e monitorar os controles 

internos em banco de dados para a SOX. 

4.1 ESCOLHA DOS CONTROLES INTERNOS 

O COSO é apresentado como o framework para apoio na criação de 

controles internos pela SEC, o qual é aplicável somente à de área negócio. Dado 

que o escopo deste trabalho é a área de TI, o COBIT apresenta-se como um 

framework mais adequado, pois é do tipo estratégico e baseado no COSO, além de 

ser aplicável a esta área. Contudo, o COBIT, por ser aplicável à alta gestão, não 

oferece detalhamento suficiente para a implementação nos demais níveis 

hierárquicos. Assim, a ISO 27002 é escolhida como framework tático para apoio na 

criação dos demais controles. Visto que o COBIT e a ISO 27002 cobrem tópicos 

que vão além da segurança em banco de dados, é necessário selecionar quais 

processos e controles destes fazem parte do escopo. 

Na Figura 2 é possível observar os domínios e processos do COBIT que 

podem ser visualizados nos quadros 2 e 3, os quais são coerentes com o objetivo 

deste trabalho. O critério utilizado é a implementação e monitoramento de 

segurança em banco de dados. Dessa forma, apenas dois processos (pertencentes 

cada um a um domínio) do COBIT se aplicam a este trabalho. 
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Figura 2 - Processos do COBIT para SOX 

 

Fonte: A autora 

O primeiro domínio do COBIT, o EDM (Avaliar, Dirigir e Acompanhar) diz 

respeito ao estabelecimento de políticas de governança, enquanto que o segundo, 

chamado APO (Alinhar, Planejar e Organizar), está ligado à gestão de 

infraestrutura de TI. Já o terceiro, de sigla BAI (Construir, Adquirir e Implementar), 

refere-se à gestão de investimentos em ativos de TI.  Como a governança, a 

infraestrutura, e os ativos não fazem parte do escopo desse trabalho (segurança 

em banco de dados), estes domínios não foram selecionados. 

DSS (Entregar, Servir e Suportar) é o quarto domínio deste framework, e é 

responsável pela gestão da operação e segurança de TI. No entanto, é o primeiro 

que possui ligação com a SOX, devido ao fato de possuir um processo chamado 

DSS05 (Gerenciar Serviços de Segurança), o qual garante confidencialidade, 

integridade, disponibilidade, e gestão de acessos a dados. Seguindo na lista de 

domínios, o último é o MEA (Monitorar, Avaliar e Medir), o qual também está ligado 

à SOX, pois tem como objetivo o monitoramento e avaliação da conformidade da 

empresa com regulamentos. Este possui o processo MEA02 (Monitorar, Avaliar e 

Medir o Sistema de Controle Interno), o qual garante monitoramento e avaliação de 

controles com propostas de ações de melhorias para as ineficiências, quando 

encontradas (remediação/correção de problemas). 

Dos 133 controles da ISO (dispostos nos quadros 4, 5 e 6) apenas 17 

estão relacionados à segurança em banco de dados, os quais estão ilustrados na 

Figura 3. 

Entregar, Servir e 
Suportar 

•DSS05 - Gerenciar 
Serviços de 
Segurança  

Monitorar, Avaliar e 
Medir 

•MEA02 - Monitorar, 
Avaliar e Medir o 
Sistema de Controle 
Interno  

Domínios 

Processos 
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Figura 3 - Controles da ISO 27002 para SOX 

 

Fonte: A autora 

As seções 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 não fazem parte do escopo deste trabalho, 

dado que tratam de documentação de políticas, definição de papéis, gestão de 

ativos, recursos humanos, segurança física, incidentes e operação do negócio, os 

quais não se aplicam à segurança em banco de dados. Por sua vez, as seções 10, 

11, 12 e 15 dessa norma podem ser aplicadas, dado que há controles específicos 

nestas seções que podem ser aplicados à segurança em banco de dados. A seguir, 

a lista de controles selecionados da ISO e a respectiva justificativa para sua 

seleção: 

 10.1.3 – Segregação de Função – a separação de perfis reduz o 

risco de modificações de dados indevidas serem realizadas; 

 10.10.1 - Registros de Auditoria – registro de logs de atividades dos 

usuários e eventos do banco de dados; 

10- Gerenciamento das 
Operações e 

Comunicações  

•10.1 - Procedimento e 
responsabilidades 
operacionais  

•10.1.3 - Segregação de 
função  

•10.10 - Monitoramento  

•10.10.1 - Registros de 
auditoria  

•10.10.3 - Proteção das 
informações dos 
registros  

•10.10.4 - Registros (log) 
de administrador e 
operador  

•10.10.5 - Registro (log) 
de falhas  

11- Controle de acessos  

•11.2 - Gerenciamento de 
acesso do usuário  

•11.2.2 - Gerenciamento 
de privilégios  

•11.2.3 - Gerenciamento 
de senha do usuário  

•11.2.4 - Análise crítica 
dos direitos de acesso 
de usuário  

•11.5 - Controle de acesso 
ao sistema operacional  

•11.5.1 - Procedimento 
sseguros de entrada no 
sistema 

•11.5.2 - Identificação e 
autenticação de usuário  

•11.5.3 - Sistema de 
gerenciamento de senha  

•11.5.5 - Desconexão de 
terminal por inatividade  

•11.6 - Controle de acesso 
a aplicações e a 
informação  

•11.6.1 - Restrição de 
acesso à informação  

12 - Aquisição, 
Desenvolvimento e 

Manutenção de Sistemas  

•12.6 - Gestão de 
vulnerabilidade técnicas  

•12.6.1 - Controle de 
vulnerabilidade técnicas   

15- Conformidade 

•15.1 - Conformidade com 
requisitos legais  

•15.1.6 - Regulamentação 
de controles de 
criptografia  

•15.3 Considerações 
quanto à auditoria de 
sistemas de informação  

•15.3.1 - Controles de 
auditoria de sistemas de 
informação  

•15.3.2 - Proteção de 
ferramentas de auditoria 
de sistemas de 
informação  

Subseções 

Seções 

Controles 
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 10.10.3 - Proteção das Informações dos Registros – implementação 

de controle contra falsificação e acesso não autorizado ao banco de 

dados;  

 10.10.4 - Registros de Administrador e Operador – registro de 

atividades dos administradores e operadores do banco de dados; 

 10.10.5 - Registro de falhas – registro e controle de falhas no banco 

de dados, além da gestão de ações apropriadas para as mesmas; 

 11.2.2 - Gerenciamento de Privilégios – controle de concessão e 

exclusão de privilégios aos usuários do banco; 

 11.2.3 - Gerenciamento de Senha do Usuário – controle da gestão 

de senhas de usuários do banco; 

 11.2.4 - Análise Crítica dos Direitos de Acesso de Usuário – análise 

de reportes de concessão de direitos de usuários do banco de 

dados; 

 11.5.1 - Procedimento Seguros de Entrada no Sistema – 

implementação de processo seguro para log-on no banco de dados; 

 11.5.2 - Identificação e Autenticação de Usuário – criação de 

procedimento seguro para autenticação do usuário no banco, de 

forma que seja possível validar a identidade do usuário; 

 11.5.3 - Sistema de Gerenciamento de Senha – implementação de 

técnica de gerenciamento de senhas de forma que assegurem a 

qualidade das mesmas; 

 11.5.5 - Desconexão de Terminal por Inatividade – criação de 

técnica para desconectar usuários após período definido de 

inatividade no banco; 

 11.6.1 - Restrição de Acesso à Informação – restrição de acesso a 

dados do banco de dados para usuários de aplicações sistêmicas ou 

usuários de suporte; 

 12.6.1 - Controle de Vulnerabilidade Técnicas – verificação de falhas 

de segurança por exposição de informações do banco; 

 15.1.6 - Regulamentação de Controles de Criptografia – criação de 

controles de criptografia de informações sensíveis no banco de 

dados; 
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 15.3.1 - Controles de Auditoria de Sistemas de Informação – registro 

de atividades de auditoria no banco de dados; e 

 15.3.2 - Proteção de Ferramentas de Auditoria de Sistemas de 

Informação – proteção de informações de autoria do banco de dados 

para usuários que não são de segurança. 

Após a seleção dos processos do COBIT e os controles da ISO que podem 

ser aplicados à segurança em banco de dados, é necessário encontrar uma 

relação entre eles, para que os objetivos da alta gestão estejam alinhados com os 

demais níveis hierárquicos da empresa. Para tal, basta realizar um cruzamento 

entre as duas listas, verificando quais controles táticos (ISO) se encaixam em 

determinado processo estratégico (COBIT). O resultado é exibido no Quadro 10.  

Quadro 10 - Relação entre COBIT e ISO 27002 aplicada a SOX 

Processo COBIT Controle ISO 27002 

DSS05 - Gerenciar Serviços de 
Segurança 

10.1.3 - Segregação de função 

11.2.2 - Gerenciamento de privilégios 

11.2.3 - Gerenciamento de senha do usuário 

11.2.4 - Análise crítica dos direitos de acesso de usuário 

11.5.1 - Procedimentos seguros de entrada no sistema 

11.5.2 - Identificação e autenticação de usuário 

11.5.3 - Sistema de gerenciamento de senha 

11.5.5 - Desconexão de terminal por inatividade 

11.6.1 - Restrição de acesso à informação 

12.6.1 - Controle de vulnerabilidade técnicas 

15.1.6 - Regulamentação de controles de criptografia 

15.3.1 - Controles de auditoria de sistemas de informação 

15.3.2 - Proteção de ferramentas de auditoria de sistemas de informação 

MEA02 - Monitorar, Avaliar e Medir o 

Sistema de Controle Interno 

10.10.1 - Registros de auditoria 

10.10.3 - Proteção das informações dos registros 

10.10.4 - Registros (log) de administrador e operador 

10.10.5 - Registro (log) de falhas 

Fonte: A autora 

O processo DSS05 (Gerenciar Serviços de Segurança) do COBIT abrange 

todos os controles da ISO que se referem à gestão de atividades de segurança em 

banco de dados. São eles: segregação de perfis de usuários (10.1.3), gestão de 

perfis (11.2.2), qualidade de senhas (11.2.3), análise de relatórios de acessos 

(11.2.4), procedimento de log-on (11.5.1), autenticação de usuário (11.5.2), gestão 

de senhas (11.5.3), gestão de parâmetros para desconexão por inatividade 

(11.5.5), restrição de acessos (11.6.1), controle de vulnerabilidades (12.6.1), 

criptografia (15.1.6), gestão de auditoria (15.3.1), e proteção a ferramentas de 

auditoria (15.3.2). 
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Por sua vez, o processo MEA02 (Monitorar, Avaliar e Medir o Sistema de 

Controle Interno) do COBIT pode ser associado aos controles da ISO que estão 

ligados ao monitoramento e avaliação do sistema de controle interno criado, ou 

seja, são aqueles que asseguram que os controles criados no processo anterior 

sejam mantidos para que o sistema seja eficaz. São eles: registro de auditoria 

(10.10.1), proteção desses registros contra manipulações (10.10.3), registro de 

atividades de administradores e operadores (10.10.4), e registro de falhas 

(10.10.5). 

A seguir apresenta-se o processo de implementação desses controles a 

um banco de dados, utilizando o embasamento teórico de segurança estudado no 

Oracle. 

4.2 IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS NO ORACLE 

Com a criação da lista do Quadro 10, o próximo passo é a validação de 

quais parâmetros de segurança do Oracle possuem relação com esses controles 

selecionados. Dessa forma, é possível ter como resultado uma lista de parâmetros 

de segurança em banco de dados, que pode ser aplicado a qualquer empresa no 

cumprimento da SOX.  

Para tal, é necessário avaliar cada parâmetro de segurança do Oracle dos 

quadros 7 e 8, com o objetivo de encontrar um controle correspondente do Quadro 

10, com o critério de escolha sendo encontrar a relação de um ou mais parâmetros 

do Oracle que satisfaçam a condição de cada controle daquele quadro. Neste caso, 

dos 34 parâmetros de segurança do Oracle, são encontradas 30 correspondências 

possíveis. O resultado dessa análise pode ser visualizado no Quadro 11. 

 

 

 

                                                             
 Oracle. Oracle Database. Disponível em <http://www.oracle.com/br/database/overview/index.html>. 
Acesso em junho de 2015. 
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Quadro 11 - Relação dos Parâmetros de Segurança do Oracle aplicado a SOX 

Controle ISO 27002 Parâmetro Oracle 

10.1.3 - Segregação de função 
OS_ROLES 

REMOTE_OS_ROLES 

11.2.2 - Gerenciamento de privilégios 
EXECUTE DBMS_RANDOM, UTL_FILE, UTL_HTTP, 

UTL_SMTP, UTL_TCP 

11.2.3 - Gerenciamento de senha do usuário PASSWORD_VERIFY_FUNCTION 

11.2.4 - Análise crítica dos direitos de acesso de usuário DBA_SYS_PRIVS 

11.5.1 - Procedimento seguros de entrada no sistema PASSWORD_LOCK_TIME 

11.5.2 - Identificação e autenticação de usuário 
REMOTE_OS_AUTHENT  

AUDIT SESSION 

11.5.3 - Sistema de gerenciamento de senha 

sec_case_sensitive_logon  

PASSWORD_GRACE_TIME 

PASSWORD_LIFE_TIME 

PASSWORD_REUSE_MAX  

PASSWORD_REUSE_TIME 

11.5.5 - Desconexão de terminal por inatividade 
sec_max_failed_login_attempts 

FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 

11.6.1 - Restrição de acesso à informação 
O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY  

sec_return_server_release_banner  

12.6.1 - Controle de vulnerabilidade técnicas 
ACCOUNT_STATUS - Administrative users  

ACCOUNT_STATUS - Non-administrative users  

15.1.6 Regulamentação de controles de criptografia ENCRYPTED  

15.3.1 Controles de auditoria de sistemas de informação DBA_AUDIT_MGMT_CLEANUP_JOBS  

15.3.2 Proteção de ferramentas de auditoria de sistemas de 
informação 

SELECT_CATALOG_ROLE, EXECUTE_CATALOG_ROLE 

10.10.1 - Registros de auditoria 

AUDIT_TRAIL 

AUDIT DROP USER, CREATE USER, ALTER USER 

AUDIT ALTER TABLESPACE, PROFILE, DROP PROFILE, 
ALTER PROFILE, ROLE, CREATE ANY JOB, CREATE 

EXTERNAL JOB, ALTER ANY PROCEDURE, DROP ANY 
PROCEDURE, CREATE ANY PROCEDURE, DROP ANY 
TABLE, CREATE ANY TABLE, ALTER ANY TABLE 

AUDIT SYSTEM GRANT, GRANT ANY ROLE, GRANT 
ANY OBJECT PRIVILEGE, GRANT ANY PRIVILEGE 

AUDIT ALTER SYSTEM 

10.10.3 - Proteção das informações dos registros  DELETE_CATALOG_ROLE  

10.10.4 - Registros (log) de administrador e operador AUDIT_SYS_OPERATIONS 

10.10.5 - Registro (log) de falhas  AUDIT CREATE SESSION 

Fonte: A autora 

Dos 34 parâmetros de segurança do Oracle, os seguintes não podem ser 

aplicados a algum controle da ISO 27002: MAX_ENABLED_ROLES (dado que os 

frameworks não possuem controle limitando o número de perfis que um usuário 

pode ter), SQL92_SECURITY (visto que não há definição sobre um usuário 

precisar de permissão de leitura para poder alterar dados), 

OS_AUTHENT_PREFIX (dado que não há relato sobre a necessidade do uso de 
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prefixo para acesso ao banco), e REMOTE_LISTENER (pois não há menção sobre 

a necessidade do uso de nome de rede para acesso remoto em instâncias 

diferentes). Dessa forma, estes controles foram descartados. 

O resultado do Quadro 11 é uma lista de parâmetros de segurança do 

Oracle (ao nível operacional), selecionada a partir de uma lista de controles da ISO 

27002 (tático) e dos processos do COBIT 5 (estratégico), aplicados à Seção 404 da 

Lei SOX.  

Os relacionamentos apresentados nos Quadros 10 e 11 compreendem o 

guia proposto nos objetivos deste trabalho para segurança em banco de dados 

como certificação para a Lei SOX. O Quadro 10 apresenta os controles que devem 

ser utilizados para implementação ao nível estratégico-tático, e o Quadro 11 

apresenta os controles que devem ser utilizados para implementação ao nível 

tático-operacional.  Este guia pode ser visualizado de forma sintética no Apêndice 

F. 

A seção seguinte apresenta uma comparação entre o trabalho apresentado 

nesta seção e os trabalhos relacionados no Capítulo 3. 

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA 

Apresenta-se no Quadro 12 um comparativo entre os pontos fortes e 

pontos fracos do presente trabalho, em relação aos trabalhos relacionados do 

Capítulo 3. 

Quadro 12 - Comparativo de pontos fortes e pontos fracos dos trabalhos 

Critérios Silveira (atual) Trisciuzzi  Pires Oliveira 

Uso de framework estratégico para 
criação dos controles 

Sim Sim Sim Sim 

Uso de framework tático para 
criação de controles 

Sim Não Não Não 

Nível de detalhamento da 
implementação de controles 

Forte Fraco Fraco Forte 

Proposta de controles de TI Sim Não Não Sim 

Fonte: A autora 

Em relação ao primeiro critério, os quatro trabalhos cumprem com o critério 

satisfatoriamente, pois todos utilizam o COBIT como referência, incluindo este 
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trabalho. Por sua vez, quanto ao segundo critério, apenas este trabalho o atende, 

com o uso da norma ISO 27002.  

A respeito do terceiro critério, o presente trabalho e o trabalho do autor 

Oliveira (2008) atendem ao requisito, de forma que apresentem alto nível de 

detalhe sobre a implementação dos controles internos de TI. Por sua vez, o último 

critério, apenas o texto de Oliveira (2008) e o presente trabalho atendem ao critério. 

Para complementar a solução operacional do problema em questão, a 

ferramenta de chamada SOXSecurity4DB, desenvolvida neste trabalho, serve 

como apoio para o monitoramento dos controles criados anteriormente, 

assegurando a eficácia dos mesmos; atua como um apoio para DBAs e auditores 

de sistemas no processo de aderência a Lei SOX. A seguir são apresentados mais 

detalhes desse sistema. 

4.4 SISTEMA SOXSECURITY4DB 

Esta seção tem o objetivo de apresentar uma visão geral do sistema 

SOXSecurity4DB com suas características técnicas e funcionais, o qual foi 

desenvolvido a partir dos controles internos para segurança em banco de dados 

com aderência à Seção 404 da Lei SOX, criados anteriormente. Por meio deste, a 

auditoria de uma empresa poderá utilizar a aplicação para cadastrar os valores 

desejados para cada um desses controles, e posteriormente um administrador de 

banco de dados poderá fazer uma avaliação direta do SGBD Oracle com esses 

valores e controles, e assim corrigir os parâmetros que estiverem em desacordo 

com a auditoria. A aplicação é capaz também de guardar registro de todas as 

atividades realizadas, servindo assim como uma ferramenta de monitoramento. 

4.4.1 VISÃO GERAL 

O sistema SOXSecurity4DB foi desenvolvido com o objetivo de criar uma 

ferramenta de apoio ao monitoramento de controles internos para segurança em 

banco de dados aplicado a SOX (inicialmente para ser executado em um banco 
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Oracle acima da versão 11G). O mesmo é baseado em critérios desejáveis pela 

auditoria para a lista de controles internos criada neste trabalho. 

A ferramenta provê uma interface para que o auditor possa cadastrar os 

valores desejáveis para cada controle interno, com explicações técnicas 

necessárias no nível de conhecimento de um auditor de sistemas. Além disso, a 

mesma também provê uma interface para que o administrador de banco de dados 

possa verificar quais controles estão sendo atendidos para determinado banco de 

dados, e quais não estão, assim como também a opção de corrigi-los (remediá-los) 

ou não (em caso de haver algum cenário no qual momento não seja possível 

alterar determinado parâmetro). Adicionalmente a ferramenta oferece uma lista de 

relatórios de auditoria, necessários para servirem como evidência para a auditoria, 

e para monitoramento. Finalmente, o sistema se caracteriza como um apoio para o 

processo operacional de monitoramento de controles internos. 

Esse sistema foi desenvolvido na linguagem C# .NET, utilizando um 

SGBD Oracle. Dessa forma, possui como pré-requisito um servidor de banco de 

dados para Oracle 11G e um servidor de aplicação IIS. A mesma possui 

basicamente três camadas: camada de apresentação, camada de aplicação e a 

camada de dados, conforme disposição na Figura 4. 

                                                             
 Microsoft. Introdução à linguagem C# e ao .NET Framework. Disponível em 
<https://msdn.microsoft.com/pt-br/library/z1zx9t92.aspx>. Acesso em junho de 2015. 
 Microsoft. Get Started with IIS. Disponível em <https://www.iis.net/learn>. Acesso em junho de 2015. 
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Figura 4 - Diagrama de arquitetura de software – SOXSecurity4DB 

 

Fonte: A autora 

A camada de apresentação é composta pelos dispositivos de usuários 

finais conectados a rede, como notebooks e PC, acessando a aplicação web via 

browser. Este, por sua vez, por meio da URL do sistema 

(http://localhost:2142/Default), acessa via TCP/IP (rede interna) o servidor de 

aplicação IIS, no qual o sistema SOXSecurity4DB encontra-se em execução, o qual 

representa a camada de aplicação. Nesta, o sistema SOXSecurity4DB acessa o 

seu próprio banco de dados via ODBC (Open Database Connectivity). Esta 

camada é ainda composta por todos e quaisquer bancos de dados que apresentem 

informações financeiras da empresa, ou seja, que façam parte do escopo de SOX. 

Abaixo a relação de funcionalidades do sistema: 

 Log-on de auditores e administradores de banco de dados; 

 Criação/alteração de acesso para auditores; 

                                                             
 É um padrão para acesso a sistemas gerenciadores de bancos de dados. 

http://localhost:2142/Default
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 Criação/alteração parâmetros de segurança desejáveis para 

segurança no banco de dados; 

 Escolha do tipo de monitoramento (conjunto de parâmetros) a ser 

aplicado no banco de dados; 

 Avaliação dos parâmetros cadastrados com os parâmetros do banco 

de dados avaliado; 

 Relatório de conformidade dos controles internos; 

 Alteração de parâmetros de segurança para banco de dados de 

acordo com os parâmetros cadastrados; 

 Relatório de cadastro e alterações de usuários; 

 Relatório de histórico de logon de usuários no sistema; 

 Relatório de cadastro e alterações de parâmetros de segurança; e 

 Relatório de monitoramentos realizados. 

Em seguida, na Figura 5 é possível observar o processo sistêmico da 

ferramenta.  

Figura 5 - Processo sistêmico da aplicação SOXSecuriy4DB 

 

Fonte: A autora 

Log-on do adm 
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Inicialmente, o administrador de banco de dados irá realizar o log-on no 

sistema, e cadastrar o auditor ou o responsável da área de segurança (caso a 

empresa não possua auditoria interna). Em seguida, já com seus dados de acesso, 

o auditor irá realizar o log-on, e cadastrar os valores desejáveis para cada 

parâmetro de segurança, que correspondem à lista de controles criada. Ele poderá 

cadastrar vários conjuntos de parâmetros, por exemplo: uma lista para cada tipo de 

sistema (financeiro, RH, entre outros), ou por ano. Depois disso, o administrador 

deve ingressar novamente, informando qual o banco de dados que será auditado, e 

em seguida selecionar a lista de parâmetros que deverá ser aplicada a este banco, 

para então realizar uma comparação dos valores que existem no banco avaliado, e 

a lista cadastrada pelo auditor; e, logo depois, guardar essas evidências. Por 

último, o administrador irá conduzir a alteração dos parâmetros de segurança do 

banco avaliado, para que fiquem de acordo com os parâmetros desejados; e após 

isso, o administrador deverá novamente guardar as evidências da remediação. Ao 

final, esse mesmo relatório serve como tela de monitoramento para garantir o 

cumprimento de todos os controles internos listados. 

Nos apêndices A, B, C, D, e E são apresentados maiores detalhes sobre o 

desenvolvimento deste sistema, tais como: diagrama e detalhamento de casos de 

uso, diagrama e detalhamento de classes, diagrama lógico do banco de dados, 

detalhamento das tabelas do banco, script de criação do banco de dados e 

detalhamento de telas do sistema. 

O Capítulo seguinte apresenta a aplicação prática dessa ferramenta em 

uma empresa do ramo de varejo. 
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5. APLICAÇÃO PRÁTICA 

Este capítulo visa a aplicação do fluxo da ferramenta de apoio descrita no 

capítulo anterior em uma empresa, com o objetivo de verificar a eficiência do 

sistema para a auditores e DBA no processo de aderência de suas empresas à Lei 

SOX.  

Para esta aplicação prática foi escolhida uma empresa multinacional do 

ramo de varejo, e como forma de manter o sigilo da empresa, o nome da mesma 

não foi divulgado e é tratado neste trabalho como XPTO. Assim, seus funcionários 

também são tratados de forma diferente, como A, B, C, e assim por diante. 

5.1 APLICAÇÃO DA FERRAMENTA SOXSECURITY4DB NA EMPRESA XPTO 

Em meados de fevereiro de 2015, foi realizado um contato pessoal com o 

responsável pela TI da empresa XPTO, o funcionário A, com o objetivo de explicar 

do que se trata o projeto e a atividade que se deseja realizar. Este se mostrou 

interessado em aplicar os conhecimentos adquiridos neste trabalho em sua 

empresa, e enfatizou que o tema é muito importante para a alta administração onde 

trabalha, além de ser de alta prioridade, por se tratar de uma lei severa e que gera 

altos custos anualmente. Assim, ele indicou três outros funcionários que seriam 

necessários para apoiar na atividade: funcionário B (auditor de sistemas), 

funcionário C (administrador de banco de dados) e funcionário D (administrador de 

servidor). 

A conversa com A proporcionou algumas informações relevantes para este 

trabalho. Destaca-se que a empresa já havia tentado conduzir um projeto de 

cumprimento da SOX, no início de 2013, mas que havia sido um grande choque de 

realidade, pois pouco se conhecia sobre a lei e sobre o que era necessário fazer 

para se tornar compliance. Por esse motivo, a empresa contratou uma consultoria 

de alto custo para apoiar, mas ainda assim não houve tempo hábil para que esta 

pudesse proporcionar todo o conhecimento em pouco tempo, além disso, para dar 

certo era necessária uma mudança de cultura. Dessa forma, na publicação do 

primeiro formulário 20-F da SEC desta empresa, ainda haviam inúmeras falhas 
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sistêmicas a serem corrigidas, mesmo com milhões de Reais gastos. Outro ponto a 

destacar, é que no segundo ano (2014) uma nova consultoria foi contratada, com a 

qual algumas técnicas de remediação foram aperfeiçoadas e o trabalho foi refeito.  

Como combinado, foi realizada uma reunião presencial nas instalações da 

própria empresa, juntamente com os funcionários A, B, C e D, onde o objetivo era 

explicar o fluxo de atividades que seria aplicado, e quais seriam seus papéis e 

responsabilidades: 

 Criação do banco de dados da aplicação em um servidor com 

instalação do Oracle 11G, que deve ser realizada por um DBA (C); 

 Instalação da aplicação SOXSecurity4DB no IIS de um servidor com 

Windows (versão a partir de 2003), que deve ser feito pelo 

administrador de servidor (D); 

 Cadastro do auditor no SOXSecurity4DB, a ser realizado pelo DBA 

(C); 

 Cadastro da auditoria, ou seja, dos parâmetros desejáveis de 

segurança pelo auditor (B); 

 Início da remediação; o DBA (C) deve ingressar na aplicação, 

informar os dados do banco de dados escolhido, selecionar a 

auditoria criada pelo auditor (B), definir os tipos de usuários e perfis 

do banco, extrair as informações de conformidade de todos os 

controles, e remediar (alterar) os parâmetros não conformes com a 

auditoria, e por último, extrair as informações de todos os controles 

novamente. 

Nesta reunião ainda foi discutido entre os integrantes da empresa, qual 

seria o banco de dados a ser auditado, que no geral, são bancos pertencentes a 

sistemas que possuem dados financeiros da empresa utilizados direta ou 

indiretamente nas demonstrações financeiras. Então, ficou decidido que seria 

utilizado o banco de dados de teste de um sistema financeiro da empresa, que aqui 

será chamado de ST. Não foi liberado o uso de um banco de dados do ambiente de 

produção, devido a questões de política de segurança. 

 A seguir, serão mostrados os detalhes de cada passo executado na 

empresa XPTO para esta aplicação prática. 
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 Criação do Banco de Dados do SOXSecurity4DB: 

Para a criação do banco de dados do sistema SOXSecurity4DB são 

exigidos os seguintes requisitos mínimos: 

 Processador com dois núcleos; 

 Memória de 4GB; 

 Espaço em disco para os dados de 10GB; 

 Sistema operacional Windows a partir de 2003 ou Linux; e 

 Instalação do Oracle a partir de 11G. 

Já no banco de dados, o primeiro passo é a criação da tablespace 

TS_ESOX, do esquema/usuário ESOX, a concessão das permissões necessárias a 

este usuário, e a criação das tabelas, chaves primárias e triggers, na nova 

tablespace criada. Para tal, foi utilizado o script contido no apêndice D pelo DBA 

(C). 

 Instalação do Sistema SOXSecurity4DB: 

Para a instalação do sistema são exigidos os seguintes requisitos mínimos: 

 Processador com dois núcleos; 

 Memória de 4GB; 

 Espaço em disco de 2GB; 

 Sistema operacional Windows a partir de 2003; e 

 IIS (Internet Information Service) instalado e configurado. 

Já no servidor de aplicação, o pacote com os arquivos compilados da 

aplicação devem ser publicados no IIS. Assim, o administrador (D) conduziu a 

instalação. 

 Cadastro do Auditor no Sistema SOXSecurity4DB: 

O próximo passo é o cadastro do auditor no sistema, que nesse caso foi 

realizado pelo DBA (C). Assim, o mesmo ingressou no sistema por meio do link 

cedido pelo administrador (D), e informou os dados de conexão do banco de dados 

escolhido para ser auditado. Em seguida, selecionou a opção Auditor na tela 

principal, e realizou o cadastro do auditor (B). Dessa forma, o auditor (B) já estava 
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apto a ingressar no sistema e assim poder realizar o próximo passo, descrito no 

tópico a seguir. 

 Cadastro da Auditoria no Sistema SOXSecurity4DB: 

Com o acesso criado, o auditor (B) ingressou no link da aplicação, e 

selecionou a opção Auditoria, na tela principal. Nesta, o mesmo realizou o cadastro 

de todos os parâmetros de segurança em banco de dados desejáveis, com o nome 

de “Auditoria SOX 2015”. Na Figura 6 é possível verificar os valores dos 

parâmetros que foram cadastrados pelo auditor (B) no sistema. 
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Figura 6 - Parâmetros Desejáveis de Segurança pelo Auditor da Empresa XPTO 

 

Fonte: A autora  

 Consulta e Remediação das Falhas no Sistema 

SOXSecurity4DB: 

Com os parâmetros cadastrados, a próxima etapa é a avaliação e alteração 

dos parâmetros de segurança de acordo com os dados cadastrados pelo auditor. 

Dessa forma, o DBA (C) acessou a aplicação novamente, e iniciou o fluxo por meio 
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da seleção da auditoria que deve ser aplicada. Em seguida, o mesmo selecionou 

usuários e perfis do banco de dados que deveriam apenas ter permissões 

administrativas (normalmente usuários e perfis dos administradores de banco de 

dados, e usuários e perfis de sistemas) e aqueles que não devem ter permissões 

administrativas (normalmente usuários analistas e desenvolvedores). Dada a 

seleção, o sistema exibiu a tela de consulta de controles internos do banco de 

dados, comparando o valor consultado no banco em questão com o valor 

parametrizado pelo auditor (B). Na Figura 7 é possível observar 18 controles 

internos em conformidade com a auditoria parametrizada, e 12 não conformes. 

Figura 7 - Consulta de GAPs da Empresa XPTO antes da Remediação 

 

Fonte: A autora 
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Ao final, o DBA (C) exportou as informações de conformidade das falhas 

em Excel, para que servisse de evidência para a auditoria, como visão antes da 

remediação. E então iniciou a remediação dos mesmos, seguindo para a tela 

seguinte. O mesmo avaliou todas as opções que deveriam ser selecionadas, 

realizou a marcação das mesmas no sistema, e em seguida iniciou as alterações. 

Assim, o sistema exibe novamente a consulta de status das falhas, porém, nesse 

momento com os status atualizados. É apresentada na Figura 8 a tela do sistema 

após a remediação. É possível observar que todas as 30 falhas foram remediados, 

ou seja, o banco de dados passou a ser 100% compliance com o que foi 

determinado pela auditoria, para cumprimento da Lei SOX. 

                                                             
 É um aplicativo de criação de planilhas eletrônicas criado pela empresa Microsoft. 
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Figura 8 - Consulta de GAPs da Empresa XPTO após o reinício da instância 

 

Fonte: A autora 

Ao final, novamente o DBA extraiu em Excel as evidências da remediação 

(clicando em Exportar) para que pudesse ser apresentado ao auditor durante a 

auditoria, como evidência da remediação, finalizando assim as atividades. 

A seguir será apresentada uma discussão sobre as atividades realizadas e 

descritas anteriormente. 
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5.2 DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO NA EMPRESA XPTO 

Neste cenário, é importante destacar que a empresa XPTO já havia 

passado por duas auditorias para a emissão do formulário anual da SEC 20-F, e 

ainda não estava 100% em conformidade. Isso é possível visualizar na Figura 6 

(pág. 49), a qual mostra a quantidade de controles conformes e não conformes, em 

comparação com os parâmetros escolhidos pela auditoria interna. O Quadro 13 

destaca os controles não conformes da empresa estudada antes da aplicação 

prática. 

Quadro 13 - Controles Internos não conformes com SOX da empresa XPTO 

Código do Controle Interno Descrição do Controle Interno 

08 Proteção de registros de log 

11 Gestão de perfil padrão do BD 

13 Gestão de perfis com permissões administrativas 

14 Tempo de bloqueio de usuário 

19 Tempo de vida da senha 

20 Reuso de senha por quantidade de uso 

21 Reuso de senha por tempo 

23 Bloqueio de usuário por logon com falha 

26 Contas administrativas criadas automaticamente no BD 

27 Contas não administrativas criadas automaticamente no BD 

29 Gestão de logs de auditoria 

30 Gestão de acesso a logs de auditoria 

Fonte: A autora 

Analisando o Quadro 13, verifica-se que quatro dos controles não 

conformes são basicamente referentes à gestão de perfis realizada de forma 

incorreta, sete são relacionados à gestão de senhas de usuários (parâmetros 

divergentes do aceito pela auditoria interna), e um é referente a registros de 

eventos (log). Dessa forma, é possível concluir que o grau de dificuldade de 

remediação dessas falhas é médio, considerando que mais da metade das falhas 

(as sete de gestão de senhas) são de complexidade baixa, e os outros cinco são 

de complexidade média-alta, devido ao fato de estarem relacionados a acessos de 

usuários (mudança de cultura e impacto no suporte ao negócio) e registro de logs 

(necessário avaliação de espaço em disco disponível para o banco de dados). 

O Gráfico 1 apresenta os percentuais de cumprimento da SOX para a 

empresa XPTO em relação a cada processo do COBIT. Dos 26 controles 

pertencentes ao processo DSS05 (Entregar, Servir e Suportar), 11 não foram 
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cumpridos; e dos 4 controles associados ao processo MEA02 (Monitorar, Avaliar e 

Medir), 1 não foi cumprido. 

Gráfico 1 - Cumprimento do COBIT em relação à SOX 

 

Fonte: A autora 

O Gráfico 2 apresenta os percentuais de cumprimento da SOX para a 

empresa XPTO em relação a cada controle da ISO 27002. 
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Gráfico 2 - Cumprimento da ISO 27002 em relação à SOX 

 

Fonte: A autora 

Atualmente a empresa realiza ciclos trimestrais de avaliação e teste dos 

controles internos para conformidade com a SOX. Este ciclo inicia com a 

solicitação das evidências de teste de cada controle interno para a TI (no geral, 

cópias de telas dos sistemas, bancos de dados e servidores) e posterior envio para 

a auditoria. Esta, por sua vez, realiza uma análise do resultado recebido com o 

resultado que era esperado de cada controle, de forma visual e manual, e devolve 

a TI os controles que não estão em conformidade para que sejam corrigidos; após 

a correção, o ciclo de testes se repete até que todos os controles estejam em 

conformidade. Basicamente toda a interação é realizada por email. 
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Após a implantação da ferramenta, no geral, o gestor da empresa chegou à 

conclusão que as mudanças propostas pelo sistema foram benéficas e que não 

causariam grandes problemas na implementação em ambientes produtivos. Este 

ressaltou que a ferramenta poderia diminuir horas de trabalho de auditores e DBA, 

no processo de testes e monitoramento dos controles internos dos bancos de 

dados, dado que a mesma automatiza processos que antes eram manuais, sendo 

necessário realizar mais testes para chegar a um número dessa medição. Dessa 

forma, este gestor informou que a ferramenta seria incorporada no ciclo de testes e 

monitoramento de um sistema (como forma de realizar um piloto) do ano seguinte, 

com o objetivo de avaliar os ganhos reais de produtividade com a mesma. 

Além disso, levando em consideração que a empresa já havia passado por 

um projeto de implementação de controles internos, é possível concluir que este 

trabalho contribuiu para avanço na avaliação da conformidade com a Lei SOX, pois 

apresentou e remediou 12 novos controles que não eram testados antes. 

O capítulo seguinte apresenta as considerações finais desse trabalho. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as considerações finais, bem 

como os trabalhos futuros referentes a esta dissertação. 

6.1 CONCLUSÃO 

A elaboração desta dissertação foi baseada em estudos aprofundados dos 

documentos citados no referencial teórico. A análise desses documentos resultou 

na identificação das lacunas existentes, e possibilitou a identificação de um 

problema. A comparação destes documentos, assim como o estudo do referencial 

teórico, facilitou a definição de uma solução do referido problema. 

Analisando os objetivos propostos neste trabalho e comparando-os com o 

que foi desenvolvido, é possível concluir que: 

 O principal objetivo, que era “criação de uma lista de controles 

internos para segurança em banco de dados, que possa servir como 

um guia para empresas aderentes à Lei SOX que estejam iniciando 

suas atividades na Bolsa de Valores de Nova York”, foi atendido, 

dado que a dissertação apresenta no Capítulo 4 o detalhamento da 

escolha desses controles, por meio da análise do COBIT 5, ISO 

27002 e segurança em banco de dados; e 

 O segundo objetivo, que era “o desenvolvimento de uma ferramenta 

de apoio para empresas que desejem monitorar os controles 

internos para segurança em banco de dados, baseado na lista de 

controles criada, como apoio a SOX”, foi atendido, dado que o 

Capítulo 5 apresenta o detalhamento da criação dessa ferramenta, a 

qual foi baseada na lista de controles internos para segurança em 

banco de dados criada. Além disso, este também apresenta uma 

aplicação prática em uma empresa do ramo de varejo, 

A aplicação prática da ferramenta em uma empresa aderente à SOX, e que 

já havia passado por um projeto no ano anterior para avaliação e correção de 

falhas levantadas baseados na lei, indica que, apesar de já ter passado por uma 
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avaliação, ainda restavam lacunas no sistema utilizado para aplicação da 

ferramenta. Isso indica que a ferramenta encontrou situações que a empresa ainda 

não havia visualizado ou corrigido, destacando-se assim como uma contribuição. 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

Como trabalho futuro é possível citar dois pontos diferentes (acadêmico e 

profissional): 

 Na área científica é possível citar a aplicação de técnicas 

semelhantes para a área de Sistemas Operacionais. Dessa forma, 

ampliaria o conhecimento de segurança aplicada à SOX; e 

 Na área tecnológica é possível citar como trabalho futuro a 

ampliação da aderência da ferramenta a outros sistemas de bancos 

de dados utilizados no mercado. 

Por fim, sugere-se também a aplicação da ferramenta de apoio em outros 

segmentos de empresas, com o objetivo de avaliar o grau de maturidade em 

relação ao cumprimento da Lei SOX. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

O diagrama de casos uso tem por finalidade definir e descrever os 

requisitos funcionais do sistema. Apresenta-se na Figura A o diagrama de casos de 

uso do sistema SOXSecurity4DB: 

Figura - A - Diagrama de Caso de Uso - SOXSecurity4DB 

 

Fonte: A autora 

É exibido no Quadro A os fluxos principais dos casos de uso contidos na 

Figura A, sendo que todos os fluxos iniciam com o operador acessando o sistema 

(caso de uso Login). 
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Quadro - A - Descrição do fluxo principal dos casos de uso SOXSecurity4DB 

Caso de Uso Fluxo Principal 

Login O DBA ou Auditor selecionará na tela inicial do sistema, o seu 
perfil, e informará seu usuário e senha. O DBA adicionalmente 
deve informar o endereço e nome do banco que deseja avaliar. 
A ação de efetuar o login gera a inclusão de logs de Logon com 
sucesso ou com falha. 

Cadastra Auditor Na tela principal do sistema, o DBA seleciona a opção Auditor. O 
sistema exibe uma tela onde aparecerá a opção de informar os 
dados do Auditor para cadastro e uma lista com todos os 
auditores já cadastrados no sistema. Após informar os dados do 
novo auditor, o DBA deve clicar em OK para efetivar a inclusão. 
Após essa ação, os dados de todos os auditores serão exibidos 
na tela, incluindo o novo cadastrado. A ação de cadastro gera a 
inclusão de logs de cadastro de auditor. 

Altera Auditor Na tela principal do sistema, o DBA seleciona a opção Auditor. O 
sistema exibe uma tela onde aparecerá a opção de informar os 
dados do Auditor para cadastro e uma lista com todos os 
auditores já cadastrados no sistema. O DBA deve selecionar um 
auditor na lista exibida na tela, e seus dados correspondentes 
aparecerão com opção para alteração de alguns dados que 
podem ser modificados (como seu status e senha, por exemplo). 
Ao concluir as alterações, o DBA deve clicar em OK para 
efetivar a alteração. Após essa ação, os dados de todos os 
auditores cadastrados serão exibidos na tela, incluindo as 
últimas alterações. A ação de cadastro gera a inclusão de logs 
de alteração de auditor. 

Cadastro de Auditoria Na tela principal do sistema, o Auditor seleciona a opção 
Auditoria. O sistema exibe uma tela onde aparecerá a opção de 
informar os dados de uma Auditoria para cadastro (nome, 
descrição e valores para cada controle interno), além de uma 
lista com todas as auditorias já cadastradas no sistema. Após 
informar os dados da nova lista de auditoria, o Auditor deve 
clicar em OK para efetivar a inclusão. Após essa ação, os dados 
sumarizados de todas as auditorias serão exibidos na tela, 
incluindo a nova cadastrada. A ação de cadastro gera a inclusão 
de logs de cadastro de auditoria. 

Alteração de Auditoria Na tela principal do sistema, o Auditor seleciona a opção 
Auditoria. O sistema exibe uma tela onde aparecerá a opção de 
informar os dados de uma Auditoria para cadastro (nome, 
descrição e valores para cada controle interno), além de uma 
lista com todas as auditorias já cadastradas no sistema. O 
Auditor deve selecionar na lista de auditorias a que deseja 
alterar. Após essa ação, os dados dessa auditoria serão 
exibidos na tela com opção para alterar alguns dados que 
podem ser modificados (status, valores dos controles internos). 
Ao concluir as modificações, o Auditor deve clicar em OK para 
efetivar a alteração. Após essa ação, os dados sumarizados de 
todas as auditorias serão exibidos na tela, incluindo as últimas 
alterações. A ação de cadastro gera a inclusão de logs de 
alteração de auditoria. 

Consulta de Logs Na tela principal do sistema, o Auditor seleciona a opção 
Relatórios. O sistema exibe uma tela com quatro opções de 
relatórios (ABM de Auditor, Histórico de Logon, ABM de 
parâmetros, Auditorias Realizadas). O Auditor seleciona o 
relatório desejado e o sistema exibe as informações do mesmo. 

Altera parâmetros do BD Na tela principal do sistema, o DBA seleciona a opção Iniciar 
Fluxo. O sistema, antes de mostrar a tela de alterações de 
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parâmetros do banco de dados selecionado no login, apresenta 
uma tela para selecionar o cenário de auditoria (Caso de Uso 
Seleção Auditoria); a partir da seleção, o sistema irá apresentar 
uma tela para que o DBA defina quais são os tipos de usuários e 
perfis existentes nesse banco de dados (Caso de Uso Define 
Tipos de Usuários e Perfis). Após a definição, o sistema exibe 
uma tela de consulta de comparação dos parâmetros existentes 
no banco com o cenário de auditoria escolhido, exibindo assim 
os GAPs encontrados (Caso de Uso Consulta de Parâmetros do 
BD). Por último, após o DBA confirmar a visualização da 
consulta de parâmetros, o sistema exibe uma tela com opção 
para selecionar os GAPs encontrados e fazer efetivamente a 
correção no banco de dados. 

Fonte: A autora 

APÊNDICE B – DIAGRAMA DE CLASSES  

O diagrama de classes tem por finalidade mostrar a disposição das classes 

e objetos do sistema. Na Figura B é apresentado o diagrama de classes do 

sistema. 
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Figura - B - Diagrama de Classes - SOXSecurity4DB 

 

Fonte: A autora 

Para o desenvolvimento foi utilizado o modelo MVC (Model View 

Controller). A seguir será apresentada a descrição das classes utilizadas no 

sistema: 

 AcessoSOXBD: 

o Classe utilizada para realizar o acesso ao banco de dados 

pelas classes de controle (regra de negócio); 

 Login_Auditor_CO: 

o Essa classe é responsável pelo controle dos métodos de 

negócio de alteração, inclusão e consulta de Auditores; 
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 Login_Auditor: 

o Classe utilizada para instanciar todas as informações a 

respeito do cadastro do ator Auditor no sistema; 

 Log_Logon_Aud_CO: 

o Essa classe é responsável pelo controle dos métodos de 

negócio de consulta e inclusão das informações de logs de 

tentativas de acesso com sucesso e falha de auditores ao 

sistema; 

 Log_Logon_Aud: 

o Classe utilizada para instanciar os atributos do log tentativas 

de acesso com sucesso e falha de auditores ao sistema. 

Dessa forma, está diretamente ligada a classe Login_Auditor; 

 Parametro_CO: 

o Essa classe é responsável pelo controle dos métodos de 

negócio de consulta, inclusão e alterações, dos conjuntos de 

parâmetros de auditoria que são cadastradas pelos auditores; 

 Parametro: 

o Classe responsável por instanciar informações dos conjuntos 

de parâmetros de auditoria que são cadastradas pelos 

auditores. Está ligada a classe Login_Auditor, pelo fato de ter 

o registro do auditor que fez o cadastro/alteração dos dados; 

 Controle_Interno_CO: 

o Essa classe é responsável pelo controle dos métodos de 

negócio de consulta do status do controle interno no banco de 

dados; 

 Controle_Interno: 

o Classe utilizada para instanciar informações de cada controle 

interno dos parâmetros da classe Parametro; 

 Controle_ISO: 

o Classe utilizada para instanciar informações de código e 

descrição de cada controle da norma ISO 27002 

correspondente aos controles da classe Controle_Interno; 
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 Monitor_CO: 

o Essa classe é responsável pelo controle dos métodos de 

negócio de consulta e inclusão de informações dos 

parâmetros de cada vistoria (monitoramento) realizada em 

determinado banco de dados; 

 Monitor: 

o Classe responsável pelo instanciamento de informações dos 

parâmetros de cada vistoria (monitoramento) realizada em 

determinado banco de dados. Está ligada à classe Parametro, 

pelo fato de ter o registro de qual conjunto de parâmetros foi 

utilizado como base para realizar o monitoramento; também 

está diretamente ligada à classe Logon, pois possui 

referência o DBA que realizou a atividade; 

 Logon_CO: 

o Essa classe é responsável pelo controle dos métodos de 

negócio de verificação do logon do DBA no banco de dados; 

 Logon: 

o Classe utilizada para instanciar informações a respeito do 

DBA logado na aplicação. 

 Log_Logon_Adm_CO: 

o Essa classe é responsável pelo controle dos métodos de 

negócio de consulta e inclusão do log tentativas de acesso 

com sucesso e falha de DBA ao sistema 

 Log_Logon_Adm: 

o Classe utilizada para instanciar os dados de log tentativas de 

acesso com sucesso e falha de DBA ao sistema. Dessa 

forma, está diretamente ligada à classe Logon. 

APÊNDICE C – DIAGRAMA LÓGICO DO BANCO DE DADOS 

O diagrama lógico de banco de dados tem por finalidade mostrar o 

relacionamento entre tabelas do banco de dados, assim como informações básicas 
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sobre as colunas de cada tabela. Na Figura C é ilustrado o diagrama lógico do 

banco de dados do sistema SOXSecurity4DB. 

Figura - C - Diagrama Lógico de Banco de Dados - SOXSecurity4DB 

 

Fonte: A autora 

A seguir a descrição das tabelas do banco de dados do sistema: 

 tb_login_auditor: 

o Tabela responsável por armazenar dados de cadastro e de 

acesso dos auditores do sistema; esta é alimentada por meio 

da tela para cadastro no sistema; 
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 tb_log_logon_aud: 

o Tabela utilizada para guardar informações de tentativas de 

acesso de auditores ao sistema, com sucesso ou falha; a 

mesma é alimentada através do método de logon de 

auditores no sistema; 

 tb_login_auditor_historico: 

o Tabela responsável pelo armazenamento de informações 

sobre inclusões e alterações de dados da tabela 

tb_login_auditor; a mesma recebe dados após acionamento 

de triggers na tabela citada anteriormente; 

 tb_log_logon_adm: 

o Tabela utilizada para guardas dados de tentativas de conexão 

de DBAs com sucesso e falha no sistema; a mesma é 

alimentada através do método de logon de DBAs no sistema; 

 tb_parâmetro: 

o Tabela responsável por armazenar informações sobre os 

conjuntos de parâmetros de segurança desejáveis pelos 

auditores; é alimentada através da tela de cadastro de 

auditorias no sistema; 

 tb_parametro_historico: 

 Tabela responsável pelo armazenamento de 

informações sobre inclusões e alterações de dados da 

tabela tb_parametro; a mesma recebe dados após 

acionamento de  na tabela citada anteriormente;  

 tb_auditoria: 

o Tabela utilizada para guardar registros de auditorias 

realizadas em bancos de dados no sistema pelos DBAs, ou 

seja, parâmetros alterados no banco de dados selecionado, 

em acordo com a lista de auditoria selecionada; a mesma é 

alimentada através da tela de remediação de GAPs. 
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APÊNDICE D – SCRIPT PARA CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS ESOX 

 

create tablespace TS_ESOX  

logging datafile 'D:\Oracle\product\11.2.0\dbhome_1\encrypted_ts_esox.dbf'  

size 1000m  

autoextend on next 1000m  

extent management local; 

 

create user ESOX 

identified by senha_ocultada  

default tablespace TS_ESOX 

quota unlimited on TS_ESOX; 

 
grant connect to ESOX; 

grant select any table to ESOX; 

grant update any table to ESOX; 

grant delete any table to ESOX; 

grant insert any table to ESOX; 

 
create table "ESOX"."TB_LOGIN_AUDITOR"  

  ("NM_LOGIN" varchar2(20 byte) not null enable,  

 "NM_AUDITOR" varchar2(200 byte) not null enable,  

 "CPF_AUDITOR" varchar2(11 byte),  

 "ID_STATUS" number not null enable,  

 "DS_SENHA" varchar2(10 byte) not null enable,  

  constraint "TB_LOGIN_PK" primary key ("NM_LOGIN"))  

  tablespace "TS_ESOX" ; 

  

create or replace trigger "ESOX"."TRG_TB_LOGIN_AUDITOR"  

after insert or update on ESOX.TB_LOGIN_AUDITOR 

referencing old as old new as new 

for each row 

begin 

  if INSERTING then 

    insert into ESOX.tb_login_auditor_historico values ((select 

nvl(max(lah.id_login_historico)+1,1) from ESOX.tb_login_auditor_historico 

lah),  

     :new.nm_login, sysdate, :new.id_status, :new.ds_senha, 0, (select 

user from dual)); 

  end if; 

   

  if UPDATING then 

    insert into ESOX.tb_login_auditor_historico values ((select 

nvl(max(lah.id_login_historico)+1,1) from ESOX.tb_login_auditor_historico 

lah),  

    :new.nm_login, sysdate, :new.id_status, :new.ds_senha, 1, (select user 

from dual)); 

  end if; 

end; 

/ 

alter trigger "ESOX"."TRG_TB_LOGIN_AUDITOR" enable; 

 

create table "ESOX"."TB_LOGIN_AUDITOR_HISTORICO"  

  ("ID_LOGIN_HISTORICO" number not null enable,  

 "NM_LOGIN" varchar2(15 byte) not null enable,  

 "DT_ACAO" date not null enable,  

 "ID_STATUS" number,  

 "DS_SENHA" varchar2(10 byte),  
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 "ID_ACAO" number not null enable,  

 "NM_LOGIN_ADM" varchar2(15 byte) not null enable,  

  constraint "TB_LOGIN_HISTORICO_PK2" primary key ("ID_LOGIN_HISTORICO"),  

  constraint "TB_LOGIN_HISTORICO_TB_LOG_FK1" foreign key ("NM_LOGIN") 

   references "ESOX"."TB_LOGIN_AUDITOR" ("NM_LOGIN") enable 

  )  

  tablespace "TS_ESOX" ; 

  

create table "ESOX"."TB_LOG_LOGON_AUD"  

  ("ID_LOGON_HISTORICO" number not null enable,  

 "NM_LOGIN" varchar2(20 byte) not null enable,  

 "DT_LOGIN" date not null enable,  

 "ID_ACAO" number not null enable,  

 "DS_ERRO" varchar2(200 byte),  

 "IP_NM_SERVIDOR" varchar2(200 byte) not null enable,  

 "NM_BANCO_DADOS" varchar2(200 byte) not null enable,  

  constraint "TB_LOG_LOGON_AUD_PK" primary key ("ID_LOGON_HISTORICO"),  

  constraint "TB_LOGON_HISTORICO_TB_LOG_FK1" foreign key ("NM_LOGIN") 

  references "ESOX"."TB_LOGIN_AUDITOR" ("NM_LOGIN") enable)  

  tablespace "TS_ESOX" ; 

  

create index "ESOX"."TB_LOG_LOGON_AUD_INDEX1" on "ESOX"."TB_LOG_LOGON_AUD" 

("NM_LOGIN")  

  tablespace "TS_ESOX" ; 

 
create table "ESOX"."TB_LOG_LOGON_ADM"  

  ("ID_LOGON_ADM_HISTORICO" number not null enable,  

 "NM_LOGIN_ADM" varchar2(20 byte) not null enable,  

 "DT_LOGIN" date not null enable,  

 "ID_ACAO" number not null enable,  

 "DS_ERRO" varchar2(500 byte),  

 "IP_NM_SERVIDOR" varchar2(200 byte) not null enable,  

 "NM_BANCO_DADOS" varchar2(200 byte) not null enable,  

  constraint "TB_LOG_LOGON_ADM_PK" primary key ("ID_LOGON_ADM_HISTORICO") 

  )  

  tablespace "TS_ESOX"; 

  

create index "ESOX"."TB_LOG_LOGON_ADM_INDEX1" on "ESOX"."TB_LOG_LOGON_ADM" 

("NM_LOGIN_ADM")  

  tablespace "TS_ESOX"; 

 
create table "ESOX"."TB_PARAMETRO"  

  ("ID_PARAMETRO" number not null enable,  

 "NM_PARAMETRO" varchar2(100 byte) not null enable,  

 "DS_PARAMETRO" varchar2(500 byte) not null enable,  

 "DT_CRIACAO" date not null enable,  

 "ID_STATUS" number not null enable,  

 "NM_LOGIN" varchar2(15 byte) not null enable,  

 "C1" number not null enable,  

 "C2" number not null enable,  

 "C3" varchar2(13 byte) not null enable,  

 "C4" varchar2(10 byte) not null enable,  

 "C5" varchar2(10 byte) not null enable,  

 "C6" varchar2(10 byte) not null enable,  

 "C7" varchar2(10 byte) not null enable,  

 "C8" number not null enable,  

 "C9" number not null enable,  

 "C10" varchar2(10 byte) not null enable,  

 "C11" number not null enable,  

 "C12" number not null enable,  

 "C13" number not null enable,  
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 "C14" varchar2(9 byte) not null enable,  

 "C15" number not null enable,  

 "C16" varchar2(10 byte) not null enable,  

 "C17" number not null enable,  

 "C18" varchar2(9 byte) not null enable,  

 "C19" varchar2(9 byte) not null enable,  

 "C20" varchar2(9 byte) not null enable,  

 "C21" varchar2(9 byte) not null enable,  

 "C22" varchar2(9 byte) not null enable,  

 "C23" varchar2(9 byte) not null enable,  

 "C24" number not null enable,  

 "C25" number not null enable,  

 "C26" number not null enable,  

 "C27" number not null enable,  

 "C28" number not null enable,  

 "C29" varchar2(9 byte) not null enable,  

 "C30" number not null enable,  

  constraint "TB_PARAMETRO_PK" primary key ("ID_PARAMETRO"),  

 constraint "TB_PARAMETRO_TB_LOGIN_FK1" foreign key ("NM_LOGIN") 

   references "ESOX"."TB_LOGIN_AUDITOR" ("NM_LOGIN") enable 

  )  

  tablespace "TS_ESOX" ; 

 

create or replace trigger "ESOX"."TRG_TB_PARAMETRO"  

after  insert or update on ESOX.TB_PARAMETRO 

referencing old as old new as new 

for each row 

begin 

  if INSERTING then 

    insert into ESOX.tb_parametro_historico values ((select 

nvl(max(ph.id_parametro_historico)+1,1) from ESOX.tb_parametro_historico 

ph),  

    :new.id_parametro, :new.id_status, sysdate, 0, :new.nm_login, :new.c1, 

:new.c2, :new.c3, :new.c4, :new.c5, :new.c6, :new.c7, :new.c8,  

    :new.c9, :new.c10, :new.c11, :new.c12, :new.c13, :new.c14, :new.c15, 

:new.c16, :new.c17, :new.c18, :new.c19, :new.c20, :new.c21,  

    :new.c22, :new.c23, :new.c24, :new.c25, :new.c26, :new.c27, :new.c28, 

:new.c29, :new.c30) ; 

  end if; 

   

  if UPDATING then 

    insert into ESOX.tb_parametro_historico values ((select 

nvl(max(ph.id_parametro_historico)+1,1) from ESOX.tb_parametro_historico 

ph),  

    :new.id_parametro, :new.id_status, sysdate, 1, :new.nm_login, :new.c1, 

:new.c2, :new.c3, :new.c4, :new.c5, :new.c6, :new.c7, :new.c8,  

    :new.c9, :new.c10, :new.c11, :new.c12, :new.c13, :new.c14, :new.c15, 

:new.c16, :new.c17, :new.c18, :new.c19, :new.c20, :new.c21,  

    :new.c22, :new.c23, :new.c24, :new.c25, :new.c26, :new.c27, :new.c28, 

:new.c29, :new.c30) ; 

  end if; 

end; 

/ 

alter trigger "ESOX"."TRG_TB_PARAMETRO" enable; 

 
create table "ESOX"."TB_PARAMETRO_HISTORICO"  

  ("ID_PARAMETRO_HISTORICO" number not null enable,  

 "ID_PARAMETRO" number not null enable,  

 "ID_STATUS" number not null enable,  

 "DT_ACAO" date not null enable,  

 "ID_ACAO" number not null enable,  
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 "NM_LOGIN_AUDITOR_ALT" varchar2(20 byte) not null enable,  

 "C1" number,  

 "C2" number,  

 "C3" varchar2(13 byte),  

 "C4" varchar2(10 byte),  

 "C5" varchar2(10 byte),  

 "C6" varchar2(10 byte),  

 "C7" varchar2(10 byte),  

 "C8" number,  

 "C9" number,  

 "C10" varchar2(10 byte),  

 "C11" number,  

 "C12" number,  

 "C13" number,  

 "C14" varchar2(9 byte),  

 "C15" number,  

 "C16" varchar2(10 byte),  

 "C17" number,  

 "C18" varchar2(9 byte),  

 "C19" varchar2(10 byte),  

 "C20" varchar2(10 byte),  

 "C21" varchar2(10 byte),  

 "C22" varchar2(10 byte),  

 "C23" varchar2(10 byte),  

 "C24" number,  

 "C25" number,  

 "C26" number,  

 "C27" number,  

 "C28" number,  

 "C29" varchar2(9 byte),  

 "C30" number,  

 constraint "TB_PARAMETRO_HISTORICO_PK" primary key 

("ID_PARAMETRO_HISTORICO"),  

  constraint "TB_PARAMETRO_HISTORICO_TB_FK1" foreign key 

("ID_PARAMETRO") 

   references "ESOX"."TB_PARAMETRO" ("ID_PARAMETRO") enable,  

  constraint "TB_PARAMETRO_HISTORICO_TB_FK2" foreign key 

("NM_LOGIN_AUDITOR_ALT") 

   references "ESOX"."TB_LOGIN_AUDITOR" ("NM_LOGIN") enable 

   )  

  tablespace "TS_ESOX" ; 

 
create table "ESOX"."TB_AUDITORIA"  

  ("ID_AUDITORIA" number not null enable,  

 "ID_PARAMETRO" number not null enable,  

 "C1" number,  

 "C2" number,  

 "C3" varchar2(13 byte),  

 "C4" varchar2(10 byte),  

 "C5" varchar2(10 byte),  

 "C6" varchar2(10 byte),  

 "C7" varchar2(10 byte),  

 "C8" number,  

 "C9" number,  

 "C10" varchar2(10 byte),  

 "C11" number,  

 "C12" number,  

 "C13" number,  

 "C14" varchar2(9 byte),  

 "C15" number,  

 "C16" varchar2(10 byte),  
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 "C17" number,  

 "C18" varchar2(9 byte),  

 "C19" varchar2(9 byte),  

 "C20" varchar2(9 byte),  

 "C21" varchar2(9 byte),  

 "C22" varchar2(9 byte),  

 "C23" varchar2(9 byte),  

 "C24" number,  

 "C25" number,  

 "C26" number,  

 "C27" number,  

 "C28" number,  

 "C29" varchar2(9 byte),  

 "C30" number,  

 "DT_AUDITORIA" date not null enable,  

 "NM_LOGIN_ADM" varchar2(20 byte) not null enable,  

 "IP_NM_SERVIDOR" varchar2(200 byte) not null enable,  

 "NM_BANCO_DADOS" varchar2(200 byte) not null enable,  

 constraint "TB_AUDITORIA_PK" primary key ("ID_AUDITORIA"),  

  constraint "TB_AUDITORIA_TB_PARAMETRO_FK1" foreign key 

("ID_PARAMETRO") 

   references "ESOX"."TB_PARAMETRO" ("ID_PARAMETRO") enable 

  )  

  tablespace "TS_ESOX" ; 

 

APÊNDICE E – INTERFACE GRÁFICA 

A seguir a apresentação do sistema por funcionalidade, de acordo com o 

ator envolvido e o fluxo a ser seguido na aplicação. 

 

 Tela Inicial: 

A tela inicial é a tela por meio da qual os dois atores (DBA e Auditor) 

ingressam no sistema. A mesma faz uma distinção entre os dados de conexão 

necessários para ingresso do DBA e do Auditor, como é possível observar na 

Figura D.  
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Figura - D - Tela inicial do sistema para logon do DBA 

 

Fonte: A autora 

O DBA deve selecionar seu perfil na lista (SYSDBA), e ingressar com os 

dados de usuário (sys ou com permissões semelhantes. Isso se faz necessário 

devido à necessidade de consulta e alterações de parâmetros de segurança no 

banco), senha, servidor que deseja monitorar, e o banco de dados desse servidor. 

Figura - E - Tela inicial do sistema para logon do Auditor 

 

Fonte: A autora 

Na Figura E é possível observar a mesma tela inicial, porém, com o tipo de 

usuário selecionado para Auditor. O mesmo deve ingressar com seu usuário e 

senha de sistema, o qual pode ser criado pelo DBA no sistema. 
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 Tela Principal: 

A tela principal é a primeira exibida após o logon dos auditores no sistema. 

É onde ficam os acessos as funcionalidades do sistema. Cada auditor possui uma 

tela principal diferenciada, de acordo com seus perfis.  

Figura - F - Tela principal sistema com visão do DBA 

 

Fonte: A autora 

De acordo com a Figura F, a tela principal do DBA possui acesso para 

cadastro e alterações de dados dos Auditores, informações sobre o funcionamento 

do fluxo do sistema, e a opção de iniciar o fluxo de avaliação de remediação de 

falhas de segurança de banco de dados de acordo com a Lei SOX. 

Figura - G - Tela principal do sistema com visão do Auditor 

 

Fonte: A autora 
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A Figura G contém a imagem da tela principal do Auditor, com opções para 

cadastrar e alterar conjuntos de parâmetros de segurança desejáveis (Auditoria) e 

visualizar relatórios do sistema. 

 Tela de Auditores: 

Esta tela é responsável por realizar o cadastro, alteração e consulta de 

acesso para auditores ao sistema. A mesma é exibida após o DBA selecionar a 

opção Auditor na tela principal do sistema. Os dados cadastrados nessa tela serão 

utilizados pelo auditor para acessar ao sistema com seu perfil. É possível visualizar 

o layout dessa tela na Figura H. 

  

Figura - H - Tela para criação/alteração de acesso para Auditores 

 

Fonte: A autora 

 Tela de Parâmetros de Segurança Desejáveis: 

Esta tela é exibida após o Auditor selecionar a opção Auditoria na tela 

principal do sistema. Esta tela é responsável por consultar, cadastrar e incluir 

conjuntos de parâmetros de segurança desejáveis para banco de dados. Cada 

auditoria ou conjunto de parâmetros poderá ser comparada ou aplicada por um 

DBA a n bases de dados. Na Figura I é possível observar o layout desta tela. 
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Figura - I - Tela para criação/alteração Parâmetros de Segurança Desejáveis 

 

Fonte: A autora 

 Tela para Seleção do Monitoramento a ser Aplicado: 

Essa tela é responsável por relacionar todos os conjuntos de parâmetros 

de banco de dados (auditorias disponíveis cadastradas pelos auditores) a serem 

comparadas nas telas seguintes do fluxo com os parâmetros reais do banco de 

dados no qual o sistema está conectado. O DBA deve selecionar a auditoria que 

deseja. Também há a opção para consultar os detalhes específicos de cada 

auditoria disponível. A mesma é exibida após a seleção da opção Iniciar Fluxo na 

tela principal do sistema, e é apresentada na Figura J. 

Figura - J - Tela para Seleção do Monitoramento a ser Aplicado pelo DBA 

 

Fonte: A autora 
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 Tela para Seleção dos Tipos de Usuários e Perfis do Banco: 

Após a seleção da auditoria a ser aplicada, conforme tópico anterior, o 

sistema exibirá a tela de seleção dos tipos de usuários e perfis que se encontram 

cadastrados no banco em que o sistema está conectado. O DBA deverá selecionar 

quais são os usuários e perfis administrativos e não administrativos, para que os 

parâmetros sejam comparados corretamente na sequencia do fluxo. Na Figura K é 

possível visualizar esta tela. 

Figura - K - Tela para Seleção dos Tipos de Usuários e Perfis do Banco 

 

Fonte: A autora 

 Tela de Levantamento de GAPs: 

A tela de Levantamento de Falhas é exibida após a seleção dos tipos de 

usuários e perfis, conforme tópico anterior. A partir dos tipos de usuários e perfis 

escolhidos, e da auditoria escolhida, é possível fazer uma avaliação desses 

parâmetros de auditoria desejáveis com os parâmetros reais do banco de dados 

que a aplicação está conectada. A Figura L contém a disposição dessa tela, que 

mostra quais controles estão em conformidade com o banco de dados de acordo 

com a lista criada neste trabalho, assim como as normas ISO que foram utilizadas 

para a criação desses controles. 
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Figura - L - Tela de Levantamento de Falhas 

 

Fonte: A autora 

Essa mesma tela possui a opção de prosseguir para a remediação dessas 

falhas, ou seja, a correção desses parâmetros de acordo com os parâmetros da 

auditoria selecionada; ou a opção de exportar as informações sobre a 

conformidade ou não desses controles, conforme exibido na Figura M, como forma 

de evidência da não conformidade para a auditoria externa: 

Figura - M - Tela para exportação de conformidade dos controles 

 

Fonte: A autora 
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 Tela de Remediação de Falhas: 

Essa tela é responsável por mostrar a opção para que o DBA possa 

selecionar os controles do banco de dados que não estão em conformidade com a 

auditoria selecionada, e confirmar a alteração do mesmo. A  mesma pode ser 

visualizada na Figura N. 

Figura - N - Tela de Remediação de Falhas 

 

Fonte: A autora 

Caso uma das falhas seja a 26 (Contas administrativas criadas 

automaticamente no BD) ou a 27 (Contas não administrativas criadas 

automaticamente no BD), e a auditoria escolhida esteja cadastrada a opção Alterar 

Senhas para esses dois controles, serão exibidos todos os usuários que ainda 

estão com as senhas padrão do banco de dados, com a opção para informar novas 

senhas para cada um dos usuários.  

Caso umas das falhas seja a 28 (Criptografia de dados), e na auditoria 

selecionada esteja cadastrada a opção True, o sistema irá exibir uma opção para 

informar o nome da nova tablespace criptografada no banco de dados, para que, 

em conformidade com o controle, haja pelo menos uma tablespace criptografada 

no banco de dados. O sistema apenas criará a nova tablespace e não será 

responsável por mover os dados e tabelas para a mesma. 

Após a remediação das falhas, o sistema irá exibir novamente a tela de 

levantamento de falhas (apresentada no tópico anterior) para que seja possível 



96 
 

 

visualizar se todos os controles estão em conformidade, e assim, exportar 

novamente a evidência da remediação das falhas para a auditoria externa. 

 Tela de Relatórios: 

A tela de relatórios é exibida após o auditor selecionar a opção Relatórios 

na tela principal do sistema. Nesta o auditor pode escolher a opção entre 4 

relatórios: ABM de Auditores, Histórico de Logon, ABM de Parâmetros, e Auditorias 

Realizadas. A Figura O corresponde ao relatório ABM de Auditores, o qual mostra 

o histórico do cadastro e alteração de auditores. 

Figura - O - Tela de Relatório de ABM de Auditores 

 

Fonte: A autora 

A Figura P corresponde ao relatório Histórico de Logon, o qual mostra o 

histórico de tentativas de logon no sistema com sucesso ou falha. 
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Figura - P - Tela de Relatório de Histórico de Logon no Sistema 

 

Fonte: A autora 

A Figura Q corresponde ao relatório ABM de Parâmetros, o qual mostra o 

histórico de cadastro e alteração de parâmetros de auditoria: 

Figura - Q - Tela de Relatório de ABM de Parâmetros 

 

Fonte: A autora 

A Figura R corresponde ao relatório de Monitoramentos Realizados, o qual 

mostra o histórico de monitoramentos conduzidos pelo DBA: 
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Figura - R - Tela de Relatório de Monitoramentos Realizados 

 

Fonte: A autora 

 

APÊNDICE F – GUIA PARA CONTROLES INTERNOS DE SEGURANÇA EM 

BANCO DE DADOS PARA CERTIFICAÇÃO DA LEI SOX 

Este tópico apresenta o guia proposto neste trabalho, o qual pode ser 

utilizado pelas empresas no processo de aderência à Lei SOX. Para tal, basta 

implementar os controles informados no Quadro B. 
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Quadro - B - Guia para Controles Internos de Segurança em Banco de Dados para Certificação da Lei SOX 

Processo COBIT Controle ISO 27002 Parâmetro Oracle 

DSS05 - Gerenciar Serviços de 
Segurança 

10.1.3 - Segregação de função 
OS_ROLES 

REMOTE_OS_ROLES 

11.2.2 - Gerenciamento de privilégios EXECUTE DBMS_RANDOM, UTL_FILE, UTL_HTTP, UTL_SMTP, UTL_TCP 

11.2.3 - Gerenciamento de senha do usuário PASSWORD_VERIFY_FUNCTION 

11.2.4 - Análise crítica dos direitos de acesso de usuário DBA_SYS_PRIVS 

11.5.1 - Procedimento seguros de entrada no sistema PASSWORD_LOCK_TIME 

11.5.2 - Identificação e autenticação de usuário 
REMOTE_OS_AUTHENT  

AUDIT SESSION 

11.5.3 - Sistema de gerenciamento de senha 

sec_case_sensitive_logon  

PASSWORD_GRACE_TIME 

PASSWORD_LIFE_TIME 

PASSWORD_REUSE_MAX  

PASSWORD_REUSE_TIME 

11.5.5 - Desconexão de terminal por inatividade 
sec_max_failed_login_attempts 

FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 

11.6.1 - Restrição de acesso à informação 
O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY  

sec_return_server_release_banner  

12.6.1 - Controle de vulnerabilidade técnicas 
ACCOUNT_STATUS - Administrative users  

ACCOUNT_STATUS - Non-administrative users  

15.1.6 Regulamentação de controles de criptografia ENCRYPTED  

15.3.1 Controles de auditoria de sistemas de informação DBA_AUDIT_MGMT_CLEANUP_JOBS  

15.3.2 Proteção de ferramentas de auditoria de sistemas de 
informação 

SELECT_CATALOG_ROLE, EXECUTE_CATALOG_ROLE 

MEA02 - Monitorar, Avaliar e Medir 
o Sistema de Controle Interno 

10.10.1 - Registros de auditoria 

AUDIT_TRAIL 

AUDIT DROP USER, CREATE USER, ALTER USER 

AUDIT ALTER TABLESPACE, PROFILE, DROP PROFILE, ALTER PROFILE, ROLE, 
CREATE ANY JOB, CREATE EXTERNAL JOB, ALTER ANY PROCEDURE, DROP ANY 
PROCEDURE, CREATE ANY PROCEDURE, DROP ANY TABLE, CREATE ANY TABLE, 

ALTER ANY TABLE 

AUDIT SYSTEM GRANT, GRANT ANY ROLE, GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE, 
GRANT ANY PRIVILEGE 

AUDIT ALTER SYSTEM 

10.10.3 - Proteção das informações dos registros  DELETE_CATALOG_ROLE  

10.10.4 - Registros (log) de administrador e operador AUDIT_SYS_OPERATIONS 

10.10.5 - Registro (log) de falhas  AUDIT CREATE SESSION 

Fonte: A autora 


