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Resumo 

 

O Tribunal de Contas da União, por meio da Secretaria de Fiscalização de TI, publicou, em 

2015, por meio do Acórdão 3117/2014-TCU-Plenário, o quadro crítico em que se 

encontravam os órgãos da Administração Pública Federal, direta e indireta, concernente aos 

processos de segurança da informação, onde apenas 51% daqueles órgãos utilizavam 

integralmente a Política de Segurança da Informação. Considerando que há recomendações e 

orientações do Governo Federal para a institucionalização da Política de Segurança da 

Informação e Comunicação em todos seus órgãos, essa pesquisa buscou identificar o cenário 

em que se encontram as Instituições Federais de Ensino Superior, quanto à existência e às 

práticas utilizadas para implantação de Política de Segurança da Informação, considerando 

que tais instituições estão inseridas nesse panorama de fiscalização do Tribunal de Contas da 

União. Como objetivo de pesquisa, buscou-se a elaboração de um guia de melhores práticas 

para implantação e revisão de Política de Segurança da Informação e Comunicação nas 

Instituições Federais de Ensino Superior. Como metodologia foram utilizadas as abordagens 

quantitativa e qualitativa, empregando procedimentos bibliográficos, com o uso da revisão 

sistemática, e o levantamento de campo com aplicação de questionário Survey. Ao final da 

pesquisa, percebeu-se que o fator humano é a maior criticidade para o sucesso da implantação 

da Política de Segurança da Informação e Comunicação, principalmente a participação da 

Alta Gestão, entretanto, a elaboração do guia promoverá ações estratégicas nos processos de 

segurança da informação das Instituições Federais de Ensino Superior, quanto à implantação e 

revisão de Política de Segurança da Informação e Comunicação. 

Palavras-Chave: Gestão de Segurança da Informação. Política de Segurança da Informação. 

Melhores Práticas. ITIL v3. COBIT 5. ISO/IEC 27002:2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

The Court of Auditors of Unity, IT Supervisory Office, published in 2015, through Decision 

3117/2014 - TCU-Plenary, the critical situation in which they found the agencies of the 

Federal Public Administration Office, both direct as indirectly, concerning the information 

security processes, where only 51% of those agencies fully used the Security Policy 

information. Whereas there are recommendations and guidelines of the Federal Government 

for the institutionalization of the Information and Communication Security Policy in all its 

agencies, this research sought to identify the scenario where the Federal Institutions of Higher 

Education are, regarding the existence and the practices adopted in the implementation of 

information security policy, considering that such institutions are inserted in this prospect of 

the Brazilian Federal Accountability Office surveillance. In this research we aimed to 

formulate the a Guide for the best practices to the implementation and revision of Information 

Security Policy in Federal Institutions of Higher Education. It were used both quantitative and 

qualitative approaches, employing, employing bibliographic procedures, with the use of a 

systematic review and also a field survey. At the end of this research it was realized that the 

human factor is the most critical aspect for the successful implementation of Security Policy 

information, especially the participation of the High Management. However, the formulation 

of a guidance will promote strategic actions in the information security processes of Federal 

Institutions of Higher Education, towards the implementation and revision of Information and 

Communication Security Policy. 

 

 

Keywords: Information Security Management. Security Policy Information. Best Practices.  

ITIL v3. COBIT 5. ISO/IEC 27002:2013. 
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1. INTRODUÇÃO 
___________________________________________________________________________ 

Proteger informação em organizações de qualquer segmento é um desafio que requer 

alguns procedimentos e diretrizes a serem seguidos para proteger sua sobrevivência 

(TUYIKEZE e FLOWERDAY, 2014). Nesse cenário, surge a importância de uma Política de 

Segurança da Informação e Comunicação (PoSIC) que forneça diretrizes, critérios e normas 

que representem os princípios básicos de segurança e do funcionamento de uma organização. 

PoSIC é o documento que definirá as diretrizes, os limites e o direcionamento que a 

organização deseja para os controles que serão implementados na sua proteção da informação 

(ABNT, 2013a; VIANEZ et al., 2010;  ALBUQUERQUE JÚNIOR e SANTOS, 2014). 

O Governo Federal brasileiro promove ações de segurança da informação nos órgãos 

da Administração Pública Federal (APF) no intuito de desenvolver o compromisso com a 

proteção das informações, na tentativa de manter sua disponibilidade, integridade, 

confiabilidade e autenticidade. Para isso, as ações que norteiam tais práticas precisam ser 

documentadas por meio de diretrizes que assegurem os objetivos das organizações. Um dos 

documentos que promove a existência de ações de segurança nos órgãos da APF é a Norma 

Complementar 03/IN01/DSIC/GSIPR (BRASIL, 2009) com o objetivo de estabelecer 

diretrizes, critérios e procedimentos para elaboração, institucionalização, divulgação e 

atualização da Política de Segurança da Informação e Comunicação nos órgãos e entidades da 

APF, direta e indireta. 

Entretanto, mesmo com ações do Governo Federal que promovem a implantação de 

PoSIC, algumas Instituições Federais de Ensino Superior ainda não disponibilizam esse 

documento em caráter institucionalizado (BRASIL, 2016). Diante desse cenário, torna-se 

importante investigar as práticas de gestão em segurança da informação que essas instituições 

utilizam para a implantação desse documento, bem como identificar as causas que torna 

inviável a sua implantação. 

Este capítulo apresenta uma visão geral do trabalho, estruturado nas seguintes seções: 

 Motivação e relevância: esta seção apresenta o contexto, a motivação e a justificativa 

para realização deste trabalho; 
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 Problema de Pesquisa: esta seção aponta o direcionamento para o problema de 

pesquisa a ser analisado e respondido; 

 Objetivos: esta seção destaca o objetivo geral do trabalho e também os objetivos 

específicos que devem ser alcançados como desdobramentos do objetivo geral;  

 Metodologia do Trabalho: esta seção apresenta os métodos, procedimentos e 

técnicas utilizados para atingir os objetivos deste trabalho, bem como coletar e 

apreciar os dados;  

 Delimitações do Trabalho: esta seção especifica o campo de atuação e as etapas de 

implantação do objeto da proposta deste trabalho. 

 Estrutura do Trabalho: esta seção expõe como estão organizados os capítulos do 

trabalho, formando o corpus desse como um todo. 

1.1   Motivação e Relevância 

O Tribunal de Contas da União (TCU), por meio da Secretaria de 

Fiscalização de TI (Sefti), publicou por meio do Acórdão 1.603/2008 – Plenário, um quadro 

crítico dos processos de segurança da informação dos órgãos da Administração Pública 

Federal (APF), direta e indireta (BRASIL, 2008a). Dados daquele Acórdão demonstraram 

que, dos órgãos pesquisados, 64% não tinham instituído sua PoSIC. Assim, o TCU, 

entendendo que a constatação dessa fiscalização era preocupante na área de segurança da 

informação, recomendou ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 

(GSI/PR), que: 

[...] orientem sobre a importância do gerenciamento da segurança da 

informação, promovendo, inclusive mediante normatização, ações que visem 

estabelecer e/ou aperfeiçoar a gestão da continuidade do negócio, a gestão de 

mudanças, a gestão de capacidade, a classificação da informação, a gerência de 

incidentes, a análise de riscos de TI, a área específica para gerenciamento da 

segurança da informação, a política de segurança da informação e os procedimentos 

de controle de acesso (BRASIL, 2008a, p. 41). 

 

Considerando tal recomendação, o Ministro Chefe do Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República, na condição de Secretário-Executivo do Conselho 

de Defesa Nacional, através da Instrução Normativa GSI/PR nº 1, de 13 de junho de 2008 

(BRASIL, 2008b), designou a Norma Complementar 03/IN01/DSIC/GSIPR (BRASIL, 2009) 

com o objetivo de estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para elaboração, 

institucionalização, divulgação e atualização da PoSIC nos órgãos e entidades da 
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Administração Pública Federal (APF), direta e indireta. Nessa Norma complementar consta 

orientações de como pode ser a elaboração da PoSIC, recomendando itens a serem 

contemplados. Entretanto, apesar de ser uma recomendação, a Norma não é específica para 

ser implementada apenas em um determinado órgão da APF, fato esse que pode influenciar na 

disseminação de diversos modelos de PoSIC, tornando-se necessário uma atenção redobrada 

na elaboração desse documento para um determinado segmento da APF.  

No “Levantamento de Governança de TI 2010” (BRASIL, 2010), foram coletadas 

novas informações com vistas a identificar os pontos em que a situação da governança de TI 

encontrava-se mais crítica e em que áreas o TCU deveria atuar. A partir dos dados coletados, 

observou-se que a situação da governança de TI na APF era bastante heterogênea. A área de 

segurança da informação continuava a chamar a atenção pelos altos índices de não 

conformidade, sugerindo que, de forma geral, as organizações públicas mesmo identificando 

os riscos aos quais estavam expostas, não os tratavam. Em relação ao documento Política de 

Segurança de Informação, ficou evidente que a situação naquele levantamento de 2010 nada 

mudou em relação à última fiscalização no ano de 2007 (ver Figura 1). 

Figura 1. PoSIC na Administração Pública Federal.

 
Fonte: Brasil (2013). 

Em 2012, o TCU voltou a realizar um novo Levantamento de Governança de TI como 

parte do processo de trabalho estabelecido pela Sefti, atendendo ao item 9.4.3 do Acórdão 

2.308/2010-TCU-Plenário, o qual previu a realização de levantamento para acompanhar a 

situação de governança de TI a cada dois anos (BRASIL, 2013). Assim, o Acórdão 

2.585/2012-TCU-Plenário, atendendo ao Acórdão 2.308/2010, constatou que houve um 
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aumento de órgãos que estavam utilizando PoSIC, e verificou-se que apenas 45% das 

instituições tinham suas PoSIC instituídas (ver Figura 1). 

Segundo a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (BRASIL, 2015), 

no ano 2014, 51% dos órgãos pesquisados adotaram integralmente a PoSIC. Outros 15% 

assumiram ter a política, porém só a utilizavam parcialmente (ver Figura 2). Assim, percebe-

se que 34% dos órgãos pesquisados não possuíam a PoSIC institucionalizada, ou seja, não 

havia o documento em que a Alta Administração definisse sua visão sobre o assunto, com as 

diretrizes que direcionassem as ações de segurança da informação em conformidade com a 

legislação do órgão, alinhada ao seu Planejamento Estratégico, bem como as definições de  

responsabilidades de cada processo ou atividade desenvolvida no órgão. 

Figura 2. Uso da PoSIC nos órgãos da APF em 2014. 

 
Fonte: Brasil (2015a). 

 Apesar de a PoSIC ser o principal instrumento direcionador da gestão da segurança da 

informação, é preocupante que apenas 66% (15% parcialmente e 51% integralmente) dos 

órgãos que participaram daquela pesquisa declararam dispor de uma política formalmente 

instituída como norma de cumprimento obrigatório (BRASIL, 2015). 

 Segundo TCU (BRAZIL, 2016), de um total de 98 IFES que participaram do último 

levantamento de 2014 (BRASIL, 2015), 34 instituições (35%) declararam que já têm a sua 

PoSIC formalmente instituída, apenas 13 instituições (13%) declararam adotar essa prática 
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parcialmente, e em 51 instituições (52%) ficou comprovado que ainda não existe o documento 

PoSIC (Ver Figura 3). 

Figura 3. Uso da PoSIC nas IFES.

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Brasil (2016). 

 

A Figura 3 apresenta um cenário preocupante em que apenas 48% (13% parcialmente 

e 35% integralmente) dos IFES declararam dispor de uma PoSIC formalmente instituída. 

Dessa forma, considerando que há recomendações e orientações do Governo Federal para a 

institucionalização de uma PoSIC em todos os órgãos da APF, direta e indireta, compreendeu-

se a necessidade de identificar o cenário em que se encontra as Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES), na área de gestão de segurança da informação, quanto à existência e às 

práticas utilizadas para elaboração de uma PoSIC, considerando que tais instituições estão 

inseridas nesse panorama de fiscalização do TCU, em que se recomenda a institucionalização 

da PoSIC. 

1.2 Problema da Pesquisa 

Diante do baixo índice de existência e uso da PoSIC nos órgãos da APF apresentado 

pelo TCU nos últimos Levantamentos de Governança de TI (BRASIL, 2010, 2012, 2014) e 

Demanda TCU (BRASIL, 2016), surge a seguinte questão que direciona o desenvolvimento 

desta dissertação: Quais são as práticas em Gestão de Segurança da Informação 

utilizadas por Instituições Federais de Ensino Superior para implantação de PoSIC?  

1.3 Objetivos 

1.3.1  Geral 

Definir um guia de melhores práticas para implantação e revisão de PoSIC em 

Instituições Federais de Ensino Superior.  

Utiliza 
Integralmente 

35% 

Utiliza 
Parcialmente 

13% 

Não tem 
PoSIC 
52% 

PoSIC nas Instituições Federais de Ensino Supeior 
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1.3.2  Específicos 

 Elaborar Revisão Sistemática sobre PoSIC; 

 Verificar o cenário em que se encontra as IFES quanto à existência de PoSIC; 

 Identificar as práticas de segurança da informação utilizadas pelas IFES para 

implantação de PoSIC; 

 Especificar melhores práticas em gestão de segurança da informação para 

implantação de PoSIC; 

 Avaliar o guia de melhores práticas para implantação e revisão de PoSIC. 

1.4 Metodologia  

A respeito da técnica ou da metodologia que o pesquisador escolhe para o 

desenvolvimento de um trabalho, Oliveira Junior (2015), traz a seguinte ponderação:  

Qualquer que seja a técnica ou o método escolhido pelo pesquisador, haverá 

limitações. Aliás, a própria escolha do objeto de estudo de pesquisa já requer um 

recorte da realidade a ser investigada. O importante é que tal escolha esteja cada vez 

mais respaldada em claras concepções do pesquisador sobre a natureza do objeto de 

estudo e o nível de análise e de descrição pretendido (OLIVEIRA JÚNIOR, 2015, p. 

88). 

A definição do instrumento metodológico em uma pesquisa está diretamente 

relacionada com o problema a ser estudado. Para Kauark et al. (2010, p. 53), “a metodologia é 

a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação desenvolvida no método 

(caminho) do trabalho de pesquisa”. O Quadro 1 apresenta a metodologia utilizada na 

produção desse trabalho.  

Quadro 1. Caracterização da Pesquisa. 

METODOLOGIA ESPECIFICAÇÕES 

Método Indutivo 

Natureza Aplicada 

Abordagem Quantitativa e Qualitativa 

Objetivo Descritiva e Exploratória 

Procedimentos 
Levantamento Survey  (Questionário) 

Procedimento Bibliográfico (Revisão Sistemática) 

Documental 

Área de Concentração Ciência da Computação  - Segurança da Informação 

                                                   Fonte: elaborado pelo autor. 

Adotar uma metodologia significa escolher um caminho, um percurso global do 
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espírito. Sob essa perspectiva, entende-se a metodologia como um sistema de procedimentos 

que viabilizam a coleta, a seleção e a análise/apreciação dos dados que, catalogados e 

apreciados, comunicam resultados e conclusões de tudo que se buscou ao longo de todo o 

percurso. 

Para a realização desse trabalho foi utilizado o método indutivo para alcançar o 

objetivo proposto. Esse método é caracterizado pelo fato de que o pesquisador parte da 

observação de fatos ou fenômenos cujas causas deseja conhecer, ou seja, parte-se de algo 

particular para uma questão mais ampla, mais geral. O conhecimento adquirido nesse tipo de 

pesquisa é fundamentado nas experiências vividas, não levando em conta princípios já 

preestabelecidos (PRODANOV e FREITAS, 2013). 

As pesquisas científicas podem ser classificadas conforme sua natureza, ou seja, em 

que perspectiva a pesquisa se propõe alcançar, podendo ser básica ou aplicada. Neste 

trabalho, foi utilizada a pesquisa aplicada que objetiva gerar conhecimentos para aplicação 

prática e dirigida à solução de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais 

(SILVA e MENEZES, 2005). Dessa forma, o desenvolvimento de um guia de melhores 

práticas para implantação e revisão de PoSIC em IFES proporcionou nova fonte de busca e 

conhecimento para as instituições que necessitam implantar suas políticas, bem como 

promover um ciclo de atualizações e melhorias no documento já institucionalizado. 

A pesquisa seguiu uma abordagem quantitativa, adequada para apurar opiniões e 

atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados, pois utilizam normalmente instrumentos 

estruturados (questionários). É usada quando se quer determinar o perfil de um grupo de 

pessoas, baseando-se em características que elas têm em comum. Nesse caso procurou-se 

analisar e discutir os resultados dos questionários aplicados aos profissionais de TI das IFES. 

Requereu o uso de técnica estatística para classificar e analisar as práticas utilizadas no 

processo de implantação de PoSIC, descrevendo-as posteriormente (GIL, 2010; GERHARDT 

e SILVEIRA, 2009). 

O estudo também é considerado como uma pesquisa qualitativa, pois verifica uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números 

(GERHARDT e SILVEIRA, 2009). Através do conhecimento absorvido por meio da revisão 

sistemática, levantamento bibliográfico, buscou-se nos documentos oficiais do Governo 
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Federal e nas informações adquiridas no estudo de campo a produção do objeto final de 

estudo, oferecendo ações práticas para uma questão sobre a qual as informações disponíveis 

ainda são pouco exploradas. 

Com base nos objetivos, a pesquisa científica é classificada em grupos (PRODANOV 

e FREITAS, 2013; GERHARDT e SILVEIRA, 2009). Para a concretização desse trabalho 

foram identificados dois grupos: 

Exploratória: Quando a pesquisa encontra-se em fase preliminar, tendo como 

finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que se pretende investigar, 

possibilitando sua definição e seu delineamento. Foram utilizados a revisão sistemática e o 

levantamento da literatura em segurança da informação para proporcionar maior familiaridade  

com o assunto pesquisado.  

Descritiva: Durante a pesquisa os fatos foram registrados, analisados, classificados,  

interpretados e comentados sem interferência do pesquisador. 

Segundo Gerhardt e Silveira (2009), para se desenvolver uma pesquisa, é 

indispensável selecionar o método e seus procedimentos a serem aplicados, podendo ser 

escolhido diferentes modalidades.  Neste trabalho, foram utilizados três procedimentos: 

revisão bibliográfica (revisão sistemática da literatura), documental e levantamento 

(Survey). 

Revisão Bibliográfica: Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa 

bibliográfica (GERHARDT E SILVEIRA, 2009), permitindo um levantamento de 

referências e evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção específica, mediante a 

aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da 

informação selecionada (SAMPAIO e MANCINI, 2007). Esse tipo de pesquisa se caracteriza 

por buscar os dados ou as categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores 

devidamente registrados. Esses registros tornam-se fontes para novos temas a serem 

pesquisados. Nesse estudo, foi aplicado uma revisão sistemática da literatura onde se buscou 

investigar evidências em estudos científicos relacionados às práticas para implantar PoSIC, 

mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e 

síntese da informação selecionada. Tal evidência poderá ser consultada com maior ênfase no 

Apêndice A - Revisão Sistemática. 
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Documental: Essa pesquisa além de ser entendida como uma pesquisa bibliográfica, 

também se enquadra em um estudo documental. Esse procedimento baseia-se em materiais 

que ainda não receberam um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo 

com os objetivos da pesquisa. Prodanove e Freitas (2013) dizem que a pesquisa documental 

pode ser de primeira mão quando é baseada em documentos oficiais. Assim, esse estudo é 

considerado uma pesquisa documental por utilizar de documentos oficiais do TCU emitidos 

ao GSI/PR, Instruções Normativas, Norma Complementar, Decretos e Leis que regem a 

segurança da informação em órgãos da APF. 

Levantamento: Ocorre quando envolve a interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento deseja conhecer através de algum tipo de questionário (PRODANOV e 

FREITAS, 2013). As opiniões foram adquiridas por meio de estudo de campo (ver capítulo 

3), o qual se caracterizou pela interrogação direta dos profissionais de TI, cujas informações 

se desejou conhecer (GIL, 2008; SANTOS, 2002).  Esse levantamento foi destinado aos 

profissionais da área de concentração em Ciência da Computação e subárea segurança da 

informação. Os dados obtidos foram posteriormente analisados, interpretados e representados 

graficamente (ANDRADE, 2007).  

A perspectiva da pesquisa é entendida sob o campo de atuação e o interesse que foi 

focado para aplicação e desenvolvimento do estudo (SANTOS, 2002). Este trabalho envolveu 

a área do conhecimento e aplicação em Ciência da Computação, concentrando-se na área de 

pesquisa em Segurança da Informação. 

1.5 Delimitação 

Uma vez estabelecida a questão-problema, é necessário estabelecer a seguinte 

delimitação: 

 O foco desse trabalho diz respeito a investigação das etapas de planejamento, 

desenvolvimento, institucionalização e revisão da PoSIC. Como resultado um guia 

prático para sua implantação e revisão de PoSIC foi produzido. Não será considerado 

a criação das diretrizes, normas e procedimentos detalhados de uma PoSIC, 

especificando o que esse documento deve constituir e/ou como devem ser executadas 

nas IFES. 
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1.6 Estrutura da Dissertação 

O presente capítulo apresentou informações acerca da motivação e justificativa de 

pesquisa para esse trabalho bem como seus objetivos e procedimentos metodológicos 

adotados. O restante da dissertação está organizado da seguinte forma: 

Capítulo 2: aborda a revisão bibliográfica sobre segurança da informação e os 

fundamentos de Política de Segurança da Informação, as recomendações da APF para a 

institucionalização em seus órgãos  e as melhores práticas de gestão de Segurança da 

Informação para implantação de PoSIC. 

Capítulo 3: nesta seção, são abordadas e analisadas as principais informações obtidas 

com a execução do estudo de campo realizado com as Instituições Federais de Ensino 

Superior em todas as regiões do país. 

Capítulo 4: esta seção apresenta o guia de melhores práticas para implantação e 

revisão de PoSIC, parte motivadora deste trabalho. 

Capítulo 5: nesta seção são apresentadas as conclusões, principais contribuições e 

trabalhos futuros. Por fim, são apresentadas as seções que contêm a lista de referências 

utilizadas no desenvolvimento deste trabalho e os apêndices que contêm documentos 

adicionais gerados a partir desta pesquisa. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
___________________________________________________________________________ 

Este capítulo descreve todo o acervo que está envolvido no contexto da implantação 

de PoSIC em órgão da APF, realizando uma revisão da literatura para obtenção do referencial 

teórico necessário, dando ênfase às principais áreas de estudo de segurança da informação. O 

capítulo está estruturado nas seguintes seções:  

 Segurança da informação: essa seção apresenta os conceitos iniciais e pilares que 

justificam a implantação de PoSIC; 

 Política de segurança da informação: detalha os conceitos de uma política, trazendo 

pormenores de seus fundamentos e etapas de desenvolvimento;  

 PoSIC na APF: apresenta as principais recomendações da Administração Pública 

Federal para implantação de PoSIC em seus órgãos; 

 Melhores Práticas para PoSIC: essa seção apresenta as ferramentas de gestão de 

segurança da informação como orientação para implantação de práticas na 

implantação de PoSIC; 

 Trabalhos Relacionados: essa seção provê uma visão geral acerca de trabalhos 

relacionados com a presente pesquisa; 

 Revisão Sistemática: descreve os passos utilizados para selecionar os principais 

trabalhos no “Estado da Arte”, identificados nas principais bases científicas; 

 Síntese do Capítulo: apresenta resumidamente a fundamentação delineada durante 

todo o capítulo. 

2.1  Segurança da Informação 

A informação é um recurso essencial para toda e qualquer organização, independente 

do seu porte e do segmento de atuação no mercado (FONTES, 2012, P.6). Para Castilho 

(2013), as organizações dependem incessantemente das informações para seus processos 

decisórios, crescimento corporativo e planejamento das atividades operacionais e estratégicas.  

Dzazali e Hussein (2012) destacam que, organizações públicas enfrentam o desafio de 

proteger suas informações, considerando que são ambientes em que há crescente 

complexidade, interconexões, incertezas e dependência da tecnologia, tendo ainda que realizar 

suas respectivas missões sem deixar de se submeter às normas e diretrizes provenientes dos 
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órgãos centrais do governo. Entretanto, é necessário que medidas sejam tomadas para que tais 

informações sejam mantidas seguras e invioláveis.  

Para este trabalho foi adotado o conceito de segurança da informação, o qual Castilho 

(2013, p.55) define como sendo, “o processo de proteger os ativos
1
 contra os diversos tipos de 

ameaças para garantir continuidade do negócio, minimizar o risco, maximizar o retorno sobre 

os investimentos e as oportunidades do negócio”. Para Quintella e Branco (2013, p. 2), 

segurança da informação diz respeito à “proteção da informação contra ameaças que possam 

valer-se das vulnerabilidades deste ativo, preservando suas propriedades fundamentais: 

disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade”. 

Conforme relatam Alves e Moreira (2012), a segurança da informação não se restringe 

apenas a dados, papéis, sistemas ou meio de armazenamento. É necessário que as 

organizações estabeleçam, internamente, normas e diretrizes que controlem a maneira de 

acessos às informações, bem como a forma de disseminá-las.  

Segurança da informação, além de sua compreensão, é de fato a proteção da 

informação contra o uso, o acesso não autorizado e a negação de serviço a quem não é 

permitido acessá-la. Safa e Ismail (2013) dizem que, se as informações de uma organização 

forem violadas, não só geram custos adicionais para as organizações, como também afetam 

significativamente sua reputação. Por isso, as organizações necessitam de procedimentos, 

diretrizes e políticas que possibilitem nortear as ações do funcionalismo organizacional 

quanto em manter o mínimo de segurança ao acesso das suas informações armazenadas em 

sistemas, mídias ou impressas em papel. 

A segurança da informação está, portanto, associada a leis, normas, regulamentos e 

padrões internacionais que prescrevem práticas tidas como necessárias (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR e SANTOS, 2014). Essas ações podem ser determinantes na implantação, definição 

ou estabelecimento de papéis e responsabilidades, estratégias, estruturas organizacionais, 

tecnologias, políticas e outras medidas de segurança da informação. Castilho (2013, p. 55) 

comenta que “a segurança da informação é obtida a partir da implantação de um conjunto de 

políticas, processos, procedimentos e estruturas organizacionais de hardware e software”.  

_______________________________________ 

1 – Elementos importantes na segurança da informação tais como: as informações, os equipamentos (hardware)    

e sistemas (software) e as pessoas que fazem uso desse conjunto. 
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. 

Esse mesmo conceito é fortalecido em práticas de gestão de segurança da informação, 

tais como a ISO/IEC 27001 e a ISO/IEC 27002. 

Consentindo com tais informações, é importante que as instituições desenvolvam e 

estabeleçam um processo de segurança da informação, tendo por objetivo permitir e 

possibilitar o seu funcionamento adequado, identificando os ativos que se pretende proteger, 

detectando assim os recursos e padrões necessários para formalizar o processo de segurança 

da informação. 

2.1.1 Processo de Segurança da Informação 

A segurança da informação é de vital importância para que as instituições protejam 

seus ativos das vulnerabilidades e dos ataques inesperados, possibilitando que cumpram sua 

missão e seu planejamento estratégico (AL-HAMDANI e DIXIE, 2009).  

Para implantar e manter um processo de segurança da informação a Norma NBR 

ISO/IEC 27002:2013 – Tecnologia da Informação – Código de prática para a gestão da 

segurança da informação, traz a seguinte orientação:  

Convém que a direção estabeleça uma clara orientação da política, alinhada 

com os objetivos de negócio e demonstre apoio e comprometimento com a 

segurança da informação por meio da publicação e manutenção de uma política de 

segurança da informação para toda a organização (ABNT, 2013b, p.8). 

Faz parte das boas práticas da segurança da informação que qualquer organização 

tenha sua PoSIC para que o processo de segurança da informação possa ser elaborado, 

implantado e mantido. Essa política dará o direcionamento necessário para que as 

organizações definam as regras, os procedimentos e os controles que serão implantados na 

proteção da informação (FONTES, 2011). O documento oficial do ITIL declara que o 

processo de gerenciar a segurança da informação deve ser o ponto focal para todas as questões 

de Segurança da Informação, devendo garantir que uma PoSIC seja produzida, mantida e 

reforçada, cobrindo o uso e abuso de todos os sistemas e serviços de TI (TAYLOR, 2007). 

Assim, no processo de segurança da informação, as organizações são direcionadas 

para a elaboração e implantação de uma PoSIC, descrevendo os procedimentos necessários 

para a proteção de seus recursos de informação contra a divulgação indevida de forma 

intencional ou não intencional, modificação não autorizada, destruição não desejada ou 

negação de serviço através da implantação de controles de segurança. 
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Nader, Solms e Furnell (2015), relatam que alguns aspectos tais como envolvimento 

dos funcionários, compartilhamento de conhecimento de segurança da informação, a 

colaboração, intervenção e experiência, são de grande importância no processo de segurança 

de informações em uma organização. Porém, para que esse processo seja desenvolvido, 

implantado e mantido ao longo do tempo, é necessária a existência de regras para a utilização 

da informação (GONÇALVES, 2015). Essas regras podem ser entendidas como uma PoSIC 

que é implementada para produzir, em modos teóricos e práticos, um nível aceitável de 

segurança dos ativos das organizações. 

Fontes (2011) declara que o processo de segurança da informação somente terá 

sucesso se sua implantação for uma decisão estratégica da organização e consequentemente a 

alta gestão apoiar explicitamente a criação, o desenvolvimento, à implantação e às alterações 

necessárias de todo o processo da implantação de uma PoSIC.   

2.1.2 Análise de Riscos  

Segundo Levantamento de Governança de TI 2014 do TCU:  

O uso cada vez mais crescente da TI na execução dos processos organizacionais, em 

especial dos finalísticos, vem acompanhado do aumento do risco de segurança da 

informação, requerendo maior atenção da APF no estabelecimento dos processos e 

dos controles voltados à proteção das informações (BRASIL, 2015, p. 37). 

Analisar os riscos das informações é um dos motivadores que impulsionam a 

necessidade das políticas de segurança da informação das organizações (NASCIMENTO, 

2012). Analisar riscos busca identificar as ameaças e vulnerabilidades que podem 

comprometer as informações, entretanto, essa prática deverá vir precedida do planejamento e 

do desenvolvimento de uma política por abordar questões de necessidade da visão da gestão 

da organização e da própria segurança dos ativos. É sem dúvida a primeira medida que deve 

ser tomada para reduzir o risco de uso de qualquer recurso de informação (CASTILHO, 

2013). Segundo Anand et al. (2011), essa prática tem por objetivo identificar novas ameaças 

que por ventura possam mudar o cenário de segurança da informação da instituição ou tratar 

da melhoria da PoSIC existente. 

A PoSIC relaciona-se com a análise de riscos na sua fase de definição de 

contexto/levantamento (GONÇALVES, 2105). Os riscos devem ser identificados, analisados 

e avaliados, toda amplitude de ativos que se pretende proteger será identificada e os controles 

de proteção devem ser selecionados. Para Tuyikeze e Flowerday (2014, p. 12) a “avaliação de 
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risco ajuda as organizações tomarem suas decisões sobre quais os riscos estão dispostas a 

aceitarem e as que se deve mitigar”. 

O mesmo autor cita cinco atividades que a organização precisa realizar na análise de 

riscos antes de desenvolver a PoSIC, são elas: identificar os ativos que devem ser protegidos;  

listar todas as ameaças que podem causar danos aos ativos; identificar em definitivo essas 

ameaças; avaliar essas ameaças e suas vulnerabilidades e, por último, identificar os controles 

que devem ser implementados, a fim de mitigar os riscos encontrados. 

Após toda a identificação dos possíveis riscos para a organização, é que o documento 

de Política de Segurança da Informação passa a ser elaborado. 

2.2 Política de Segurança da Informação 

A política é uma regra universal, dentro de uma organização, que define as ações e 

limites para alcançar os objetivos e metas organizacionais. A ABNT (2013b) diz ainda que a 

PoSIC deve expressar formalmente as intenções e diretrizes globais da alta gestão no sentido 

de promover a preservação da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade da 

informação. 

Uma PoSIC estabelece a quais medidas de segurança uma organização deve proceder 

para proteger um ativo (ABNT, 2013a). Nesse sentido, a PoSIC deve especificar outros 

documentos complementares, incluindo as medidas necessárias para que a organização 

cumpra de forma legal e regulamentar os requisitos especificados nesse documento. 

Segundo Nascimento (2012), é necessário que se inicie um processo de mudança 

cultural nas organizações para que a PoSIC possa ser implantada e não acabe no 

esquecimento. Esse processo, porém, deverá perpassar um planejamento bem estruturado, 

motivado por um modelo de política aceitável que atenda as necessidades da alta gestão 

(ANAND et al., 2011), esteja em acordo com os objetivos da instituição, tenha total clareza 

para sua aceitação, ser norteada por critérios normativos, estar alinhada pelas melhores 

práticas de controles da segurança da informação, de modo que essa política venha a trazer 

transparência e segurança a quem dela se utilizar. 
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2.2.1 Fundamento  

Em segurança da informação, a definição de uma política deve ser estruturada a partir 

do entendimento da missão da organização, atendendo aos requisitos legais e normativos que 

regem a mesma (MONTEIRO, 2009). Tais normativos consistem em conjuntos de 

declarações de alto nível das crenças das organizações (SENGUPTA et al., 2011), 

“compreendendo políticas, diretrizes, normas, procedimentos e memorandos que contribuem 

coletivamente para a proteção dos ativos da organização” (TUYIKEZE e FLOWERDAY, 

2014, p. 12). Esta fornece à direção uma intenção da administração para a proteção das 

informações na organização (VEIGA, 2015) e especifica “o que fazer” ou não, em uma 

determinada instituição (SENGUPTA et al., 2011).  

Com esse direcionamento, Monteiro (2009) ressalta que a PoSIC deverá ser um 

documento simples e de fácil entendimento, pois deverá ser lida por todos na organização. 

“Seu objetivo é prover orientação da Direção e apoio para a segurança da informação de 

acordo com os requisitos do negócio e com as leis e regulamentações relevantes” (ABNT, 

2013b, p. 2). Vianez (2010) diz que a Política de Segurança da Informação deverá ser 

criteriosamente analisada “periodicamente e em intervalos planejados”, além de qualquer 

mudança que se faça necessário no documento, garantindo a eficiência e a conformidade com 

o negócio da instituição.  

Entretanto, para que uma PoSIC tenha êxito em sua implantação é necessário que seja 

identificado em qualquer instituição a figura do responsável por esse documento (ISACA, 

2012a). “O presidente do Comitê de Direção de Segurança da Informação é responsável pelo 

desenvolvimento e manutenção da Política de Segurança da Informação e relacionadas” 

(ISACA, 2012b, p. 28). Segundo Vianez (2010); ISACA (2012b) e ABNT (2013) é 

recomendada a nomeação de um Gestor de Segurança da Informação que será responsável 

pelas ações de Segurança da Informação ou um Grupo de Trabalho constituído por 

representantes dos diferentes setores da instituição que ficarão responsáveis pelo 

desenvolvimento, pela análise crítica e pela avaliação da Política de Segurança da 

Informação.  

É recomendável que na estrutura da instituição exista uma área responsável pela 

segurança de informações, a qual deve iniciar o processo de elaboração da política 

de segurança da informação, bem como coordenar sua implantação, prová-la e 

revisá-la, além de designar funções de segurança (BRASIL, 2012, p. 10). 
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Considerando a recomendação da existência do gestor responsável pela segurança da 

informação em uma instituição, para implantação das etapas de uma PoSIC, não existe em 

nenhuma literatura, Norma ou normativo, uma definição ou sequência lógica e determinante 

que expresse com exatidão a descrição de como deve ser construída a PoSIC ou como essa 

deverá ser estruturada (TUYIKEZE e FLOWERDAY, 2014). Entretanto, na criação desse 

documento, ITGI (2008) declara ser necessário conhecimento profundo dos requisitos de 

segurança da informação e gestão de risco da área ou equipe que fará a construção da política. 

Tais ações possibilitarão que a PoSIC seja elaborada e institucionalizada de forma clara, 

seguindo as normas, os regulamentos e as necessidades de proteção de cada setor da 

instituição, além de alinhar com a direção as prioridades das ações de segurança da 

informação com as ações estratégicas da instituição, mantendo o princípio da 

confidencialidade, autenticidade, integridade e disponibilidade, garantindo assim o processo 

de proteção da informação.  

Considerando tais ações, a ABNT (2013b) define um código de prática para a gestão 

de segurança da informação e traz orientações de quais elementos devem ser considerados 

para uma adequada proteção da informação, sendo uma dessas orientações os critérios para 

implantação da PoSIC, definindo em maior ou menor nível de granularidade o que serão 

considerados pela organização. 

2.2.2 Desenvolvimento  

Uma PoSIC poderá ser implantada por estágios ou etapas, sempre seguindo as 

necessidades da organização (FERREIRA e ARAÚJO, 2009), entretanto, diversos fatores 

influenciam sua eventual eficácia, dentre esses: a cultura de segurança da organização, o nível 

de ameaças, dificuldade de cumprimento, da aprovação, a identificação das vulnerabilidades, 

dentre outros (CAULFIELD e PYM, 2015). A seleção de critérios e do modelo a ser seguido 

para sua elaboração, às vezes pode estar acompanhada de incertezas do que proteger, podendo 

muitas vezes ser implementada com base nas experiências e práticas do gestor de segurança 

da informação ou em modelos de políticas já consolidados em outras organizações ou 

instituições. 

Fontes (2012, p. 82) diz que é “conveniente que seja identificada qual foi a motivação 

para o desenvolvimento da política de segurança da informação”, tendo assim mais chances 

de melhor executar todas as práticas planejadas, alcançar com maior êxito a alta direção, 



29 
 
 

identificar e mitigar os riscos a serem protegidos e, também, melhor entender as pessoas que 

estão envolvidas no seu processo de implantação. 

Para elaboração e institucionalização da PoSIC, deve ser realizado o levantamento de 

informações para obter os padrões, normas e procedimentos de segurança (FERREIRA e 

ARAÚJO, 2009), tendo o entendimento das necessidades e uso dos recursos da Tecnologia da 

Informação (TI). Entretanto, “não existe uma regra para criar o documento físico da política 

de segurança” (SIMÕES, 2104, p. 32), “que mostre os processos passo a passo de seu 

desenvolvimento e implantação” (TUYIKEZE e FLOWERDAY, 2014, p. 12), não há nada 

pronto em nenhuma regra de controle, melhores práticas ou normativo do Governo Federal 

que institucionalize um padrão de como deve ser construída ou estruturada a PoSIC 

(GONÇALVES, 2015) para órgãos e entidades da APF.  

Além da descrição das etapas, das práticas e ações que envolvem todo processo de 

implantação da PoSIC nos órgãos da APF, sugeridas nos controles de prática de segurança da 

informação, “é importante considerar a legislação local em termos de estatuto, regulamentos e 

contratos vigentes, além de considerar a legislação específica e vigente no país” (Coelho et 

al., 2014, p. 180). Assim, todos os requisitos que estão envolvidos na implantação da PoSIC 

devem ser definidos, documentados e armazenados nas instituições. 

2.3  PoSIC na Administração Pública Federal 

Uma PoSIC deverá contemplar princípios, diretrizes e regras gerais, que deverão ser 

institucionalizados para aplicação em toda a instituição. “Além disso, deverá ser clara o 

suficiente para ser bem compreendida pelo leitor em foco, aplicável e de fácil aceitação. A 

complexidade e extensão exageradas da PoSIC podem levar ao fracasso de sua implantação” 

(BRASIL, 2012, p. 12). O Departamento de Segurança da Informação e Comunicação do 

Gabinete de Segurança da Informação da Presidência da República (DSIC/GSIPR) adota o 

termo Política de Segurança da Informação e Comunicações por compreender que uma PoSIC 

é mais do que somente tecnologia, ou seja, abrange pessoas, o meio no qual trafegam as 

informações, os recursos tecnológicos, a infraestrutura da segurança da informação, dentre 

outros elementos. 

Cardoso (2011) relata que, em se tratando de uma instituição da APF, o uso da PoSIC 

se justifica na própria Constituição Federal, artigo 37, caput, que vincula a Administração 
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Pública aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Considerando o atendimento de tais princípios, a própria Constituição Federal institui o uso 

de Política de Segurança da Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal (BRASIL, 2000). 

As organizações compreendem que as informações são ativos que produzem valores 

significativos como produto essencial para alcance de seus objetivos, porém, necessitam 

estrategicamente proteger tais informações, garantindo assim sua  integridade, 

confidencialidade, autenticidade e disponibilidade como ponto chave para continuidade do 

negócio (TUYIKEZE e POTTAS, 2010). Albuquerque e Santos (2011) enfatizam a 

necessidade de proteger a propriedade intelectual em organizações públicas que desenvolvem 

atividades de pesquisa e o desenvolvimento de tecnologia. Assim, Cardoso (2011) deixa claro 

a importância da segurança da informação em órgãos públicos, conforme descreve abaixo: 

Se em empresas privadas é um desafio fundamental para os lucros e para a 

sobrevivência do negócio resguardar as suas informações, a Administração Pública 

deve considerar a segurança da informação como um direito dos cidadãos, mantendo 

as informações íntegras e disponibilizando-as apenas àqueles que podem acessá-las 

no momento em que delas precisarem (CARDOSO, 2011, p. 19). 

Organizações públicas enfrentam o desafio de proteger suas informações, 

considerando que são ambientes em que há crescente complexidade, interconexões, incertezas 

e dependência da tecnologia, tendo ainda que realizar suas respectivas missões sem deixar de 

se submeter às normas e diretrizes provenientes dos órgãos centrais do governo (DZAZALI e 

HUSSEIN, 2012). 

Assim, o governo brasileiro tem demonstrado sua preocupação com a segurança da 

informação na APF por meio de diferentes instrumentos normativos, fato é que a Lei 

8.159/1991 afirma que: “é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a 

documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação”.  Já o Decreto nº. 

4.553/2002 trata da “salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de 

interesse da segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da Administração Pública 

Federal” (ARAÚJO, 2012, p. 24).  

Segundo o mesmo autor, “o Brasil não possui uma Lei única para tratar a segurança da 

informação, mas, no conjunto de sua legislação, várias podem ser aplicadas na tentativa de 

manter a segurança de seus ativos nos órgãos da APF” (ARAÚJO, 2012, p. 15).  Entretanto, o 
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Governo Federal brasileiro, preocupado em manter propriedade intelectual e a segurança da 

informação das organizações e instituições vinculadas aos órgãos da APF, estabeleceu, em 13 

de junho de 2000, o Decreto 3.505 com a finalidade de instituir a Política de Segurança da 

Informação nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal, tendo como um dos 

objetivos: 

Dotar os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal de instrumentos 

jurídicos, normativos e organizacionais que os capacitem científica, tecnológica e 

administrativamente a assegurar a confidencialidade, a integridade, a autenticidade, 

o não-repúdio e a disponibilidade dos dados e das informações tratadas, classificadas 

e sensíveis (ARAÚJO, 2012).  

 Diante do objetivo apresentado, o TCU, mediante o Acórdão 2471/2008-TCU-

Plenário, recomendou ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República - 

GSI/PR, que orientasse os órgãos e entidades da APF sobre a importância do gerenciamento 

da segurança da informação, promovendo, inclusive mediante orientação normativa, ações 

que tenham como um dos objetivos estabelecer e/ou aperfeiçoar a Política de Segurança da 

Informação. 

 Considerando tal recomendação, o GSI/PR resolveu aprovar orientações para Gestão 

de Segurança da Informação e Comunicações que devem ser implementadas pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, estabelecendo assim a Instrução 

Normativa GSI nº 01, publicada em 13 de junho de 2008, elaborada de forma colaborativa 

com os membros do Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI), disciplinando a 

Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na APF (BRASIL, 2008).  

Assim, no intuito de atingir esses objetivos nos órgãos e entidades da APF, o GSI/PR 

por meio da Norma Complementar nº 03/IN01/DSIC/GSIPR, estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a elaboração, institucionalização, divulgação e atualização da PoSIC nos 

órgãos e entidades da APF (ARAÚJO, 2012).  

Essa Norma Complementar relata que “as diretrizes constantes na Política de 

Segurança da Informação e Comunicação no âmbito do órgão ou entidade visam viabilizar e 

assegurar a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade da informação” 

(BRASIL, 2009, p. 2; AL-HAMDANI e DIXIE, 2009). Tal consideração fortalece a 

institucionalização desse documento nos órgãos, tanto quanto a própria necessidade de 

proteger não só as informações, mas também os demais ativos envolvidos no processo, tais 
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como controles físicos, tecnológicos e humanos personalizados, que viabilizam a redução dos 

riscos a níveis aceitáveis, em conformidade aos requisitos de segurança da informação. 

2.3.1 Recomendações para elaboração na APF 

Brasil (2009) traz algumas recomendações para a Elaboração de PoSIC nos Órgãos e 

Entidades da Administração Pública Federal, com o objetivo de fornecer diretrizes, critérios e 

suporte administrativos suficientes à implantação da segurança da informação e comunicação: 

Recomenda-se que para a elaboração da PoSIC seja instituído um Grupo de 

Trabalho constituído por representantes dos diferentes setores do órgão ou entidade 

da APF, como por exemplo: segurança patrimonial, tecnologia da informação, 

recursos humanos, jurídico, financeiro e planejamento;  

A elaboração da POSIC deve levar em consideração a natureza e finalidade do 

órgão ou entidade da APF, alinhando-se sempre que possível à sua missão e ao 

planejamento estratégico (BRASIL, 2009, p.3). 

O mesmo documento recomenda que na elaboração da POSIC sejam incluídos alguns 

itens que visem a um melhor gerenciamento da política de segurança, tais como as atribuições 

de regras e responsabilidades, diretrizes e critérios para a classificação das informações, 

referências legais e normativas e demais procedimentos de segurança da informação que 

definem a estrutura para a Gestão da Segurança da Informação e Comunicação.  

Já para Simões (2014), ao pensar em desenvolver uma PoSIC, deve-se estabelecer 

alguns critérios de sucesso, tipo: ser simples e compreensível, homologada e assinada pela 

mais alta gestão, estruturada com estabelecimento de padrões, alinhada com a estratégia da 

missão da organização, orientada aos riscos, flexível, protetora dos ativos de informação, 

positiva e não apenas concentradas em ações proibitivas ou punitivas, ser acessível a todos; 

identificar responsabilidades e não deixar de ser um documento de educação aos seus 

usuários, no intuito de instruir no conhecimento da segurança da informação.  

A PoSIC é entendida plenamente como documento estratégico, com vistas a promover 

o uso seguro dos ativos de informação de uma organização. Portanto, quanto da sua 

elaboração, o órgão deve se preocupar não somente com os aspectos técnicos, mas, também, 

considerar questões gerenciais, comportamentais e práticas do cotidiano. Afinal, as 

organizações enfrentam problemas de segurança que não estão necessariamente relacionados 

somente aos aspectos tecnológicos. 
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2.4 Melhores Práticas para PoSIC 

Estudos e casos de sucesso em nível nacional e internacional, mostram que a 

implantação de boas práticas nas organizações pode reduzir os riscos, ameaças e 

vulnerabilidades nos sistemas de informação (SUSSY, 2015). Quintella e Branco (2013, p. 3) 

concordam que a “proteção adequada da informação pode ser mais facilmente gerida se forem 

usadas as ‘melhores práticas’ (grifos do autor)”. Nascimento (2012, p. 69) corrobora o 

entendimento que: “todo o universo de segurança da informação é amparado por normas e 

melhores práticas vigentes no mercado”. Tais normas são entendidas como regras de conduta 

que são utilizadas para dar suporte ao direcionamento de determinadas ações (ALVES e 

MOREIRA, 2012), descrevendo com detalhes quais passos devem ser seguidos na elaboração 

de uma política. 

Organizações atuais precisam cumprir com as melhores práticas, detalhadas nos 

padrões de segurança da informação (SENGUPTA et al., 2011), implementando ações e 

técnicas aceitas e reconhecidas no cenário internacional, na tentativa de mesclar as ações e 

práticas de governança e gestão eficiente e eficaz de TI da organização, requerendo uma 

abordagem holística, levando em conta seus diversos componentes interligados (ISACA, 

2012b).  

Segundo Al-Hamdani e Dixie (2009), muitas instituições de ensino têm adotado 

melhores práticas para implementar a segurança da informação em seus campi, outras têm 

adotado padrões internacionais como a ISO e outras instituições têm adotado padrões de 

órgãos nacionais. Algumas outras começam a implantar PoSIC porque as práticas de 

segurança da informação orientadas pelo COBIT, ITIL e a família ISO/IEC 27000 exigem a 

existência desse documento, uma vez que seguem esses modelos de gestão (FONTES, 2012).  

Entretanto, organizações que procuram proteger a informação e os outros ativos 

associados, “dispõem de uma série de medidas de Segurança da Informação preconizadas por 

normas e modelos internacionais amplamente aceitos por profissionais e organizações de todo 

o mundo” (ALBUQUERQUE JÚNIOR e SANTOS, 2015, p. 2). Nesse sentido, é 

imprescindível considerar que a “Proteção adequada da informação pode ser mais facilmente gerida 

se forem usadas as “melhores práticas”, que são um conjunto de procedimentos constituídos por 

padrões e recomendações de institutos de tecnologia (grifos do autor)” (QUINTELLA e BRANCO, 

2013, p. 3). 
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Com isso, o uso de padrões e melhores práticas, como ITIL, COBIT e ISO/IEC 27002, 

estão sendo impulsionadas por requisitos de negócios para melhorar o desempenho, a 

transparência e maior controle sobre as atividades de TI (ITGI, 2008). As melhores práticas 

de gestão em segurança da informação exigem que todas as políticas que fazem parte de um 

quadro político global, proporcionem uma estrutura hierárquica para que as demais políticas 

se encaixem e façam claramente a ligação aos princípios subjacentes da organização (ISACA, 

2012a). 

2.4.1  ISO/IEC 27002:2013 

A família da norma ISO/IEC 27000 é um conjunto de normas para regular os aspectos 

da segurança da informação, podendo ser aplicadas em qualquer organização. Dentre essa 

família, existe a NBR ISO/IEC 27002, a qual Castilho (2013) define como uma Norma de 

sistemas de gestão da segurança da informação onde se define código de prática para gestão 

da segurança da informação e orienta quais os elementos são essenciais para promover uma 

adequada segurança da informação. Essa Norma é, solidariamente, considerada e aceita por 

Huang, Zavarsky e Ruhl (2009), como a melhor prática para a gestão de segurança da 

informação. 

A NBR ISO/IEC 27002 pode ser considerada como um ponto de partida para o 

desenvolvimento de diretrizes e princípios gerais sobre metas geralmente aceitas para a gestão 

da segurança da informação (MONTEIRO, 2009). Alves e Moreira (2012) relatam que a NBR 

ISO/IEC 27002 trata de diversas ações que ajudam na elaboração de uma Política de 

Segurança da Informação, conforme descreve: 

A norma descreve quais passos seguir na elaboração da política de segurança da 

informação, descrevendo em detalhes quais os principais pontos a serem observados, 

quais riscos, ameaças e vulnerabilidades, como tratar cada evento ou incidente da 

informação (ALVES e MOREIRA, 2012, p. 132). 

 

A NBR ISO/IEC 27002 tem como objetivo: 

Fornecer diretrizes para práticas de gestão de segurança da informação e normas de 

segurança da informação para as organizações, incluindo a seleção, a implantação e 

o gerenciamento de controles, levando em consideração os ambientes de risco da 

segurança da informação da organização (ABNT, 2013a, p. 1).  

Fontes (2011; 2012) e ISACA (2012c), ressaltam que o próprio framework COBIT, 

concernente ao assunto segurança da informação aconselha ao usuário obter informações mais 

detalhadas sobre as práticas e controles de segurança, consultando a NBR ISO/IEC 27002. 
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 A Norma está estruturada com 14 seções de controles de segurança da informação de 

um total de 35 objetivos de controles e 114 controles. Cada seção, definindo os controles de 

segurança da informação, contém um ou mais objetivos de controle. “A ordem em que se 

encontram as seções não implica nem significa o seu grau de importância” (ABNT, 2013a, p. 

1).  

Figura 4. Sequência estrutural da NBR ISO/IEC 27002:2013.

 

Fonte: Gestão da Segurança da Informação (COELHO et al., 2014). 

Conforme consta no documento ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013, a Norma está 

estruturada para fornecer um código de boas práticas para a gestão de segurança. A ISO/IEC 

está organizada em capítulos de 0 a 18, conforme ilustrado na Figura 4. Os capítulos de 0 a 4 

apresentam os temas de introdução da Norma e, a partir do capítulo 5 (Política de Segurança 

da Informação), orienta na criação de normas mais específicas e procedimentos para o 

tratamento seguro das informações e de outros ativos organizacionais que processam ou 

armazenam informações.  

É dito ainda nessa Norma que a PoSIC deve expressar formalmente as intenções, as 

diretrizes globais da direção e a missão da organização, no sentido de promover a preservação 

da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade da informação. 

Uma das seções que tratam das práticas para elaboração da PoSIC é a sessão 5 – 

Política de Segurança da Informação – e tem como objetivo “prover orientação da Direção e 
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apoio para a segurança da informação de acordo com os requisitos do negócio e com as leis e 

regulamentações relevantes” (COELHO, 2014, p. 20). Convém que um conjunto de Políticas 

de Segurança da Informação sejam definidas e aprovadas pela direção, publicadas e 

comunicadas para todos os funcionários e partes externas relevantes (ABNT, 2013a). 

Entretanto, embora o conteúdo da PoSIC possa variar de acordo com o tipo da 

instituição, tamanho, missão, área de abrangência e atuação, cultura organizacional, estágio de 

maturidade, grau de informatização, entre outros aspectos, é importante, sempre que possível, 

utilizar-se do máximo de controles, o que fortalecerá muito mais a política da instituição. 

Quanto à efetividade na elaboração da PoSIC, Gehrmann (2012) ressalta que as 

implementações de controles, presentes na ISO/IEC 27002, sejam consolidadas com a política 

central da organização. Convém, entretanto, que essas políticas sejam comunicadas aos 

funcionários e partes externas relevantes de forma que sejam entendidas, acessíveis e 

relevantes aos usuários a que se destinam (ABNT, 2013b). 

 Ao buscar elaborar uma Política de Segurança da Informação, as instituições vão se 

deparar com uma grande quantidade de requisitos e controles descritos na NBR ISO/IEC 

27002:2013. Cada controle é tratado de forma específica para alvos diferentes em cada 

necessidade dentro de uma instituição. Assim, de forma igualitária, é aconselhado que uma  

política contemple, se não todos, a maioria dos controles da Norma, de forma atingir os 

objetivos que se propôs na PoSIC. 

2.4.2  ITIL v3 

O Information Technology Infrastructure Library (ITIL) é uma biblioteca de melhores 

práticas para o gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação (TI). Sua estrutura é 

reconhecida, internacionalmente, como o padrão de boas práticas para gerir os serviços de TI 

de uma organização (GEHRMANN, 2015) com uma enorme gama de benefícios que incluem: 

“redução de custos, aumento de receita, menos interrupções, a melhoria das relações públicas, 

melhoria da produtividade, maior satisfação do cliente, melhor utilização das competências e 

experiência, e assim por diante” (ZHANG et al., 2009, p. 682).  

O ITIL fornece uma abrangente, consistente e coerente melhoria em estrutura prática 

para a gestão de serviços de TI e processos relacionados, promovendo uma abordagem de alta 

qualidade para alcançar a eficácia empresarial e eficiência na gestão de serviços de TI. 

Destina-se a apoiar, mas não dita os processos de negócios de uma organização (ITGI, 2008; 
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GEHRMANN, 2015). O ITIL “é a abordagem mais amplamente aceita para o gerenciamento 

de serviços de TI no mundo” (LARROCHA, 2010, p. 907). 

Por se tratar de uma biblioteca que contém um conjunto de diretivas e melhores 

práticas, o ITIL descreve todos os processos necessários para promover o suporte adequado à 

utilização e ao gerenciamento de TI em diversas áreas.  

Segundo Breternitz et al. (2010); Larrocha (2010) e Taylor (2011), o gerenciamento 

dos serviços de TI é contemplado pelo ITIL em cinco publicações principais que descrevem 

os princípios fundamentais do gerenciamento de serviços de TI e fornecem uma visão de alto 

nível, cada uma possuindo um conjunto de funções (FONTES, 2012), a saber: Service 

Strategy (Estratégia de Serviços), Service Design (Desenho de Serviços), Service Transition 

(Transição de serviços), Service Operation (Operação de serviços) e Continual Service 

Improvement (Melhoria contínua de serviço). 

Na publicação Continual Service Improvement, o ITIL enfatiza a importância da 

melhoria contínua do ciclo “Planejar, Fazer, Verificar e Agir” dos processos já mencionados, 

como parte importante dos serviços prestados aos clientes e usuários (ver Figura 5). A PoSIC 

é contemplada nessa ciclo, nas atividades de  planejamento, execução, alteração e 

manutenção, em serviço contínuo. As ações de cada um dos 5 processos devem estar 

otimizadas para alcançar eficiência e eficácia das atividades e serviços, atendendo sempre a 

visão do negócio (TAYLOR, 2008). 

A segurança da informação aparece no ITIL como uma função do Service Design e a 

PoSIC aparece como um elemento importante na função de Gerenciamento de Segurança da 

Informação. Segundo Sheikhpour e Modiri (2012); Fontes (2012, p. 68), o “objetivo do 

gerenciamento de segurança da informação é alinhar a segurança de TI com a segurança do 

negócio e garantir que a segurança da informação esteja efetivamente gerenciada em todos os 

serviços e atividade do Gerenciamento de Serviços”. Taylor (2011) ainda considera que: 

A segurança deve ser equilibrada em profundidade, com justificáveis controles 

implementados para assegurar que a política de segurança da informação seja 

aplicada e que os serviços de TI sejam contínuos, dentro dos parâmetros da 

confidencialidade, integridade e disponibilidade (Taylor, 2011, p. 144). 
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                                     Figura 5. Ciclo de vida de serviços ITIL. 

                                    

                                       Fonte: ITIL Service Design (TAYLOR, 2011). 

O ITIL tem apresentado uma postura, concernente ao Gerenciamento de Segurança da 

Informação, em garantir que uma PoSIC seja produzida, mantida e reforçada continuamente, 

cobrindo todo o controle de todos os sistemas e serviços de TI. Dessa forma, o processo de 

gerenciamento de segurança da informação do Service Design, segundo Taylor (2007), 

contempla as seguintes ações relacionadas à PoSIC:  

 Produção, manutenção, distribuição e melhoria de uma política de segurança da 

informação e das demais políticas complementares;  

 Elaboração de um conjunto de controles que suportem a política de segurança da 

informação;  

 Gerenciamento dos riscos associados aos acessos a serviços, informações e 

sistemas (TAYLOR, 2007, p. 141). 

O próprio documento do Service Design trata e detalha a PoSIC como uma atividade 

de grande importância na Gestão de Segurança da Informação. Entretanto, quando 

estabelecido que a segurança da informação deve ser orientada e acompanhada por uma 

PoSIC, Fontes (2012) e Taylor (2011) dizem que, o próprio ITIL em relação à produção, 

análise e revisão de uma política global de segurança da informação, deve essa ser apoiada 

pela existência de outras  políticas específicas, abrangendo todas as áreas de segurança e 

satisfazendo as necessidades  do negócio, sendo essas:  

 Política de controle de acesso;  

 Política de controle de senha;  

 Política de uso de e-mail; 

 Política de internet;  

 Política de uso de antivírus;  

 Política de classificação da informação;  
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 Política de classificação de documentos;  

 Política de acesso remoto;  

 Política de acesso a serviço de TI por fornecedores; 

 Política de inventário de bens. 

Entretanto, para que a PoSIC se torne um documento global com valor gerencial para 

a segurança da informação, o ITIL traz algumas considerações que devem ser seguidas para 

seu sucesso dentro da organização, tais como: 

 Deve definir os objetivos da organização em matéria de segurança da informação; 

 Abranger todas as áreas de segurança da organização; 

 Ter o total apoio da alta administração, dos executivos de TI e dos executivos de negócio para 

a sua implantação; 

 Estabelecer uma estrutura dentro da organização para preparar, aprovar, treinar e executar; 

 Deverá estar amplamente disponível para todos os clientes e usuários da organização; 

 O seu cumprimento deve ser referido em todas as SLRs, SLAs, contratos e acordos; 

 Deve ter base legal; 

 Deve ser revista anualmente (TAYLOR, 2008, p. 142). 

A Política de Segurança da Informação aparece no ITIL como um elemento de suma 

importância na função de gerenciamento da segurança da informação (ver Figura 6), 

assegurando que os aspectos de segurança, no que diz respeito aos serviços e a todas as 

atividades de gerenciamento dos serviços, sejam adequadamente geridos e controlados de 

acordo com as necessidades do negócio e dos riscos.  

Conforme apresentado na Figura 6, os processos de gerenciamento de segurança da 

informação, desenvolvidos em conjunto com os métodos, ferramentas e técnicas, devem 

garantir que tecnologias, produtos e serviços estejam assegurados na PoSIC, sendo essa bem 

difundida, possibilitando o alcance dos objetivos de negócio de forma eficaz em todas as 

atividades de gerenciamento de serviços.  
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Figura 6.  Processo de Gerenciamento de Segurança da Informação em conjunto com a PoSIC.

 

Fonte: ITIL Service design (TAYLOR, 2008). 

O gerenciamento de serviços tem se tornado um fator de grande importância para o 

sucesso ou fracasso das organizações (LARROCHA, 2010), porém, em um ambiente que os 

serviços de TI têm se tornado fator preponderante para ofertar um atendimento de qualidade e 

produzir bens de forma adequada, torna-se de vital importância adotar ferramentas que 

garantam essa qualidade (BRETERNITZ et al., 2010). Uma dessas ferramentas é justamente o 

ITIL, o qual possui um módulo que trata o gerenciamento de segurança da informação, tendo 

esse módulo o processo de implantação da PoSIC, o qual traz por objetivo alinhar as metas e 

objetivos da TI aos objetivos e missão da instituição.  

 

2.4.3  COBIT 5   

Organizações que buscam excelência em seus investimentos, ou produto final, 

reconhecem que o alinhamento entre a diretoria, os executivos e a TI é amplamente 

significativo para os negócios como qualquer outra parte da organização. “Diretores e 
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gestores, seja em funções de TI ou de negócios, devem colaborar e trabalhar em conjunto a 

fim de garantir que a TI esteja inclusa na abordagem de governança e gestão” (ISACA, 2012c, 

p. 15).   

Algumas organizações como o International Organization for Standardization
2
 (ISO), 

o National Institute of Standards and Technology
3
 (NIST), o IT Governance Institute

4
 e a 

Information Systems Audit and Control Association
5
 (ISACA), desenvolveram metodologias e 

melhores práticas em segurança da informação que são reconhecidas em um contexto mundial 

e largamente utilizadas (SENGUPTA et al., 2011). Dentre as metodologias desenvolvidas, o 

COBIT (Control for Information and related Techology) destaca-se por ter uma flexibilidade 

de atuação com outras normas e metodologias, “[...] além disso, sua comunicação com os 

objetivos de negócio é muito clara, o que permite realizar a integração de TI ao negócio de 

forma simples” (NASCIMENTO, 2012, p. 70).  

O COBIT 5, desenvolvido e difundido pelo ISACA (SUMINAR, 2014), fornece um 

modelo abrangente que auxilia as organizações a atingirem seus objetivos de governança e 

gestão de TI (ISACA, 2012c), mantendo o equilíbrio entre a realização de benefícios e a 

otimização dos níveis de risco e o uso de recursos (ISACA, 2012b).  Entretanto, o COBIT não 

define como os processos serão executados (FONTES, 2011), mas possibilita controles 

básicos para que a Tecnologia da Informação alcance seus objetivos alinhados aos objetivos 

de negócio da organização (GEHRMANN, 2012). 

Para integração da governança corporativa de TI com toda a organização, o COBIT 5 

utiliza um conjunto de guias, ou publicações, profissionais. Um desses é o COBIT 5 for 

Information Security (ISACA, 2012c). Essa publicação fornece uma série de informações, 

orientações e práticas detalhadas para aplicação das atividades desempenhadas por 

profissionais de segurança da informação (ISACA, 2012b) ou demais partes interessadas 

  

_____________________________________________ 

2 - Entidade responsável pelo desenvolvimento de normas internacionais de padronização para produtos, 

processos, procedimentos e serviços. 

3 -  Agência governamental não regulatória da administração de tecnologia do Departamento de Comércio dos 

EUA. Tem a missão de promover a metrologia, os padrões e a tecnologia de forma que ampliem a segurança 

econômica e melhorem a qualidade de vida. 

4, 5 - Associação internacional que suporta e patrocina o desenvolvimento e metodologias e certificações para o 

desempenho das atividades de auditoria e controle em sistemas de informação.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_governamental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Com%C3%A9rcio_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Com%C3%A9rcio_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metrologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade_de_vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metodologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Certifica%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Auditoria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informa%C3%A7%C3%A3o


42 
 
 

(LYRA, 2015), reunido em seu conjunto de publicações os conhecimentos relacionados à 

segurança da informação e os controles relacionados à elaboração de PoSIC. 

O COBIT 5 reúne 5 princípios básicos: “atender às necessidades das partes 

interessadas; cobrir a organização de ponta a ponta; aplicar um framework único e integrado; 

possibilitar uma abordagem holística; separar a governança da gestão” (ISACA, 2012b, p. 

21), que fornece um modelo abrangente para auxiliar as organizações a atingirem seus 

objetivos de governança e gestão de TI, “ajudando criar valor por meio da TI, mantendo o 

equilíbrio entre a realização de benefícios e a otimização dos níveis de risco e de utilização 

dos recursos” (ISACA, 2012c, p. 15).  

Figura 7. Modelo sistêmico entre os habilitadores do COBIT 5. 

 Fonte: COBIT 5 for Information Security (ISACA, 2012b). 

 

É baseado em um conjunto holístico de 7 habilitadores: “Princípios, políticas e 

frameworks; Processos; Estruturas organizacionais; Cultura, ética e comportamento; 

Informação; Serviços, infraestrutura e aplicações; Pessoas, habilidades e competências” 
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(ISACA, 2012b, p. 23) que, individualmente e em conjunto, influenciam se a governança e a 

gestão corporativas da TI irão funcionar (ver Figura 7). 

Dentre o conjunto de habilitadores, já mencionados, para apoiar a implantação de uma 

governança e gestão corporativa de segurança da informação, o habilitador Princípios, 

políticas e frameworks (ver Figura 7) descreve os veículos utilizados pela gestão para traduzir 

o comportamento desejado dos funcionários da organização, para com a segurança da 

informação, quanto às orientações formais, porém práticas, relacionadas às atividades 

desenvolvidas no dia-a-dia. Em um desses veículos está a utilização da PoSIC, com  o 

propósito de ajudar a organização a articular adequadamente o comportamento desejado, 

reduzir riscos e contribuir para atingir os objetivos (CARRILLO, 2013). 

De acordo com as orientações do COBIT 5 for Information Security,  “as boas 

práticas requerem que todas as políticas de uma organização façam parte de um quadro de 

política global, proporcionando uma estrutura (hierárquica) na qual todas políticas devam se 

relacionar perfeitamente e façam ligação com os princípios da organização” (ISACA, 2012b, 

p. 28). Ver Figura 8. 

Figura 8. Uso da PoSIC segundo COBIT 5. 

 
Fonte: COBIT 5 for Information Security (ISACA, 2012b). 

 

O COBIT 5 for information security orienta aos profissionais da área de segurança da 

informação ou usuários da PoSIC, a maneira de se buscar orientações por meio de uma 

politica disponível em uma organização (ISACA, 2012b). Analisando a Figura 9, os 

documentos que primeiro devem ser consultados na organização em caso de um problema 

operacional são os requisitos ou normas de segurança da informação, seguido dos 
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procedimentos. Se na organização não existir esses documentos ou não for possível uma 

orientação técnica ou operacional sobre os itens de segurança da informação, o usuário poderá 

consultar as demais PoSIC específicas de determinadas áreas. Não existindo nenhum dos 

documentos citados nessa escala de orientação, o usuário poderá consultar a PoSIC geral 

(diretrizes) ou os princípios que comunicam as regras de segurança da informação da 

organização.  

Todo o conjunto de política (diretrizes, normas, procedimentos e princípios) deve 

fornecer orientações táticas sobre uma determinada área, disponibilizando orientações 

técnicas sobre como proceder com a segurança da informação (ISACA, 2012b).  Esse mesmo 

guia de segurança do COBIT ressalta que, no contexto da existência de uma PoSIC, a mesma 

deve definir os seguintes critérios: 

 Nomeação de indivíduos que têm a autoridade para aprovar as políticas e as suas responsabilidades 

associadas; 

 Determinação das consequências por não cumprir com as políticas; 

 Definição de um processo para tratamento de exceções às políticas; 

 Definição de um método para medir e monitorar o cumprimento das políticas; 

 Definição do âmbito da política e do grupo de indivíduos que tem de seguir a política. 

Com base na definição desses princípios de política, Carrillo (2013) descreve o 

resultado desejado na implantação de uma PoSIC na visão do COBIT 5: 

 Fornecer uma ferramenta para orientação pessoal; 

 Documentar e definir os limites de autoridade delegada e as responsabilidades esperadas; 

 Servir como uma fonte de documentação para o cumprimento regulamentar; 

 Proteger a propriedade intelectual e continuidade de negócios da organização; 

 Melhorar a clareza e ímpeto em projetos e operações. 

O COBIT 5 for information security reconhece que apesar das políticas fornecerem 

orientações mais detalhadas sobre como colocar em prática os princípios da organização e 

como essas influenciam na tomada de decisão, algumas políticas consideradas relevantes, em 

segurança da informação, deixam de ser escritas e especificadas. Dessa forma, ISACA 

(2012a, 2012b) descreve uma lista de políticas relevantes, que devem ser especificadas na 

implantação da política geral para influenciar o desenvolvimento e garantir a realização dos 

requisitos de segurança da informação, em acordo com a necessidade e aplicação de cada 

órgão. São essas: 

 política de segurança da informação; 
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 política de controle de acesso; 

 política de segurança da informação pessoal; 

 política de segurança da informação física e ambiental; 

 política de gestão de incidentes ; 

 política de continuidade de negócios e recuperação de desastres; 

 política de gestão de ativos; 

 regras de comportamento (uso aceitável); 

 política de aquisição de sistemas de informação, desenvolvimento de software e manutenção; 

 política de gestão de fornecedores; 

 política de comunicação e gestão da operação; 

 política de conformidade; 

 requisitos de segurança da informação de política de gerenciamento de riscos (ISACA, 2012b, p. 61). 

Uma Política de Segurança da Informação implementada sob as orientações do COBIT 5 

for information security, está contemplada em dois domínios nos processos de Gestão:  

 Domínio Alinhar, Planejar e Organizar, por meio do controle APO13 – Gerenciar 

Segurança; 

 Domínio Entregar, Serviços e Suporte, mais detalhadamente no objetivo de controle 

DSS05 – Gerenciar Serviços de Segurança.  

 Silva Manoel (2014) descreve os seguintes propósitos do COBIT com relação aos 

objetivos de controle APO13 e DSS05, respectivamente, e sua importância com a segurança 

da informação: 

APO13 – “define, opera e monitora um sistema para a gestão de segurança da 

informação” (SILVA MANOEL, 2014, p. 40). 

DSS05 – “protege informações da organização para manter o nível de risco aceitável 

para a segurança da informação da organização, de acordo com a política de 

segurança”. (SILVA MANOEL, 2014, p. 41; SUMINAR, 2014, p. 14). 

 

 O desenvolvimento de PoSIC vai além da simples escrita e implantação (TUYIKEZE 

e POTTAS, 2010), a menos que as instituições de ensino reconheçam claramente quais 

políticas relevantes são necessárias, bem como os passos necessários para sua elaboração, 

corre-se o risco de sua construção ser mal pensada, incompleta, redundante, supérflua ou não 

totalmente suportada por seus usuários, tornando-se dessa forma um documento irrelevante 

dentro da instituição. Assim, o uso do COBIT nas práticas de gestão de segurança da 

informação possibilitará às IFES identificar suas PoSIC relevantes e necessárias, bem como 

seguir as recomendações para sua elaboração e implantação. 

Quando de uma avaliação da Governança de TI realizada utilizando o COBIT, a 

PoSIC será considerada. Para as organizações, possuir uma Política de Segurança da 
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Informação, incrementará o grau de maturidade do processo de TI e, consequentemente, 

suportará melhor o requisito de negócio e a maturidade da segurança da informação. 

2.4.4  Relação de práticas entre os frameworks 

 O quadro 2 apresenta algumas das práticas recomendadas pelo COBIT 5 for 

Information Security, ITIL v3 e ISO/IEC 27002:2013 para a implantação de PoSIC. Tais 

práticas foram identificadas durante o estudo para a produção do Guia de melhores práticas 

para implantação e revisão da PoSIC. 

Quadro 2. Quadro comparativo das melhores práticas para PoSIC. 

N. Prática COBIT 5 ITL v3  ISO 27002 

01 Deve ter o apoio da Alta Gestão X X X 

02 Deve ser clara e objetiva X X X 

03 Deve estear alinhada com os objetivos da organização  X  X 

04 Deve abranger todas as áreas da segurança da informação  X X 

05 Deve realizar análise de riscos antes do desenvolvimento X   X 

06 Deve estar em conformidade com a legislação da organização X X X 

07 Deve referenciar Leis e regulamentos federais  X X 

08 Deve indicar atribuições e responsabilidades de seus participantes X  X X  

09 Deve ser apoiada por outras políticas da organização X  X  X  

10 Deve fazer parte de uma política maior da organização X X X 

11 Pode ser elaborada em um único documento  X X X 

12 Deve definir meios para tratamento de exceções  X   

13 Pode ser desmembrada em diretrizes, normas e procedimentos X X X 

14 Deve ser analisada criticamente em intervalos planejados X X X 

15 Deve ser revisada periodicamente X X X 

16 Deve ser desenvolvida em conformidade com o SGSI X X X 

17 Deve ser elaborada com um plano de capacitação dos usuários  X X 

18 Deve obter a aprovação da direção para ser revisada X X X 

19 
O Gestor de segurança da informação deve ser o responsável pelo 

ciclo de vida da PoSIC 
X X X 

20 
Deve ser desenvolvida pelo Comitê de Seg. Info ou GT composto 

por pessoas de diversas áreas e setores da organização 
X X X 

21 Deve ter a participação da área jurídica da organização X  X 

22 Sugere-se um plano de orçamento X X  

23 Sugere-se um catálogo de serviços a ser protegido  X  

24 Deve criar o Termo de Responsabilidade do usuário   X 

25 Deve ter um Termo de Aprovação da Alta Direção   X 

26 Deve apresentar itens de segurança em Recursos Humanos X  X 
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Fonte. Elaborado pelo autor e adaptado de (ABNT, 2013; ISACA, 2012; TAYLOR 2011). 

 

2.5   Revisão Sistemática 

O estudo de Revisão Sistemática teve como objetivo levantar informações a cerca da 

segurança da informação, na tentativa de identificar as melhores práticas para a implantação e 

revisão de uma Política de Segurança da Informação. O método utilizado nessa pesquisa 

seguiu critérios de seleção, pré-estabelecidos, sobre um determinado assunto ou tema que 

consistiu em: definir uma pergunta; buscar fontes primárias de informação relacionadas com a 

pergunta a ser respondida (artigos, livros, etc.); definir critérios de inclusão e exclusão das 

fontes primárias encontradas; analisar a qualidade das fontes primárias com base nos critérios 

de inclusão estabelecidos e apresentar os resultados do estudo (KITCHENHAN et al., 2008). 

Uma das razões para se utilizar o método de revisão sistemática foi a identificação de 

uma boa fundamentação teórica, obtendo, com isso, agregação de conteúdos que pudessem 

trazer resolução de um problema proposto ou a busca de uma resposta a questões de pesquisa 

(MELO et al., 2014), bem como identificar temas que necessitam ser comprovadas,  

auxiliando na orientação para investigações futuras (SAMPAIO e MANCINI, 2007). 

Segundo Biolchini et al. (2005), são estabelecidos três fases no processo que conduzirá 

a revisão de literatura: planejamento, execução/desenvolvimento e análise e divulgação dos 

resultados. Cada etapa descreve os passos e as ações ou atividades necessárias para 

identificação dos estudos que tiveram relevância com essa pesquisa. 

27 Deve ser fiscalizada em intervalos planejados X  X 

28 Deve estabelecer uma fiscalização de conformidade X  X 

29 Deve identificar a validade (período) de aplicação X X X 

30 Precisa ser gerenciada durante todo seu ciclo de vida X  X X  

31 
Deve garantir a operação segura e correta dos recursos e 

processamento da informação 
  X 

32 Deve descrever as consequências do não cumprimento da PoSIC X X X 

33 Ser comunicada para todos os funcionários e partes externas X X X 

34 Deve ser identificada a área de abrangência X  X X 

35 Deve ser referenciada em todas as SLR, SLA, contratos e acordos  X  

36 Deve estar amplamente disponível para todos os clientes e usuários X X X 

37 Deverá ser aprovada pela Alta Direção  X  X  X  
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- Fase de Planejamento: foi elaborado o protocolo de revisão, antes do início da 

pesquisa, incluindo os seguintes itens: palavras chaves de pesquisa, onde os estudos foram 

encontrados, critérios de inclusão e exclusão dos artigos, definição dos desfechos de interesse, 

verificação dos resultados, determinação da qualidade dos estudos e análise da estatística 

utilizada. 

- Fase de Execução: foi realizada toda a condução criteriosa dos estudos primários, 

conforme estabelecido no protocolo criado na etapa de planejamento. Para o desenvolvimento 

e execução da revisão sistemática, todas as atividades de seleção e leitura foram realizadas 

entre o período de 17/12/2015 à 26/02/2016. Todos os estudos foram identificados, coletados 

e organizados em uma lista estruturada, passando por revisões, a cada etapa, para ter certeza 

que os estudos relevantes não foram eliminados ou passados despercebidos pelo pesquisador. 

Concluindo essa fase, as informações foram extraídas somente dos estudos selecionados. 

Conforme apresentado na Figura 9, esta fase passou por 5 etapas que possibilitou fazer 

uma filtragem de todos os estudos identificados nas seguintes bases científicas: ACM, IEEE 

Explore, Science Direct, Google Scholar, Scopus e outros repositórios acadêmicos. A Tabela 

1 apresenta o quantitativo de estudos identificados em cada base científica pesquisada. 

 

Tabela 1. Resultado da pesquisa nas bases científicas. 

Bases Português Inglês Total 

ACM --- 368 368 

IEEE Xplore --- 327 327 

Science Direct --- 509 509 

Google Scholar 37 77 114 

Scopus --- 94 94 

Outros 4 4 8 

TOTAL 41 1379 1420 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Por meio dessa filtragem, foram identificados 1.420 estudos que em que poderia 

apresentar relação com a pesquisa. Na Etapa II, foram selecionados 95 onde buscou 

identificar estudos relevantes por meio da leitura dos títulos. Na etapa III, a seleção de cada 

estudo foi aprimorada por meio de filtragem, utilizando-se dos critérios de inclusão e 

exclusão, a partir da leitura do resumo (abstract). Sendo assim, foram selecionados 53 

estudos. Na etapa IV, foram lidas a introdução e a conclusão dos estudos da etapa anterior, 

sendo selecionados apenas os estudos que tivessem relação com as questões de pesquisa. 
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Dessa forma, foram selecionados 15 estudos dos 53 estudos selecionados na etapa anterior. A 

etapa V serviu para realizar a leitura de todos os estudos selecionados na etapa anterior, 

destacando pontos relevantes de acordo com os propósitos estabelecidos pela pesquisa.  

Figura 9. Etapas do Processo de Seleção dos Estudos.  

 

Fonte: elaborado pelo autor e adaptado de Teixeira Filho (2010). 

 - Fase de Análise e Divulgação de Resultados: etapa de Resultados é a etapa final do 

processo de elaboração de uma revisão sistemática. Consiste em mostrar os dados em um 

formato que possa ser analisado e estudado. Geralmente, nessa fase da revisão, os resultados 

são exibidos em forma de tabelas ou gráficos, tendo como base as fontes de informações 

primárias selecionadas (SAMPAIO e MANCINI, 2007). 

O Gráfico 1 apresenta o quantitativo de estudos primários selecionados em cada base 

científica. Dos 15 estudos selecionados pela revisão sistemática, em 6 bases, observou-se que 

a base Google Scholar apresentou maior número de estudos relevantes (10 estudos) enquanto 

a base ACM e a Science Direct não apresentaram nenhum estudo relevante para a pesquisa. 
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Gráfico  1. Quantidade de estudos relevantes por base científica. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Após finalizar todas as atividades das etapas de execução da revisão, foram 

selecionados 15 estudos que estavam em conformidade com os critérios de inclusão, estando 

esses em total relevância com a questão de pesquisa elaborada para atender o objetivo 

proposto para revisão.  

 Todos os estudos selecionados na revisão sistemática foram lidos integralmente e seus 

resumos encontram-se descritos no Apêndice G, Formulário de Resumo de Trabalho – FRT. 

Demais listas de estudos, como o acompanhamento da leitura e fichamento, estão disponíveis 

no Apêndice H. 

 No Apêndice A é apresentado a descrição completa de todas as etapas da revisão 

sistemática, bem como a análise de toda a revisão, realizada no período de 11/2015 a 02/2016.  

 

2.5.1 Trabalhos relacionados extraídos da revisão sistemática 

Política de Segurança da Informação tem sido tema em diversos trabalhos científicos, 

entretanto esse trabalho revelou que, durante os anos de 2010 a 2015 (período estabelecido 

para coleta de estudos relacionados a essa pesquisa), poucos estudos apresentaram relevância 

direta quanto aos procedimentos para implantação de PoSIC.  Na sequência, é apresentado 

resumo de 13 (treze) estudos científicos com maior relevância para a construção desse 

trabalho. Dois livros técnicos foram citados na revisão sistemática, os quais apresentam 

conteúdo de grande relevância para esse estudo. Ver revisão sistemática completa no apêndice 
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https://github.com/kleberios/PoSIC/raw/master/Ap%C3%AAndice%20G%20%E2%80%93%20FRT.pdf
https://github.com/kleberios/PoSIC/raw/master/Ap%C3%AAndice%20H%20-%20Leitura%20e%20Fichamento.pdf
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2.5.1.1 Security policy management process within Six Sigma framework (ANAND et al., 

2011). 

Trabalho publicado em 2012 no Journal of Information Security. Apresenta o processo 

de gestão para a criação de Política de Segurança da Informação, baseado na estrutura do Six 

Sigma. Tem o objetivo de estudar modelos utilizados para elaborar PoSIC e propor um 

modelo baseado na quantificação dos fatores de risco. O processo de criação e gerenciamento 

de política de segurança proposto neste trabalho é baseado no modelo de Six Sigma, modelo 

este que apresenta um método para adaptar as metas de segurança e gestão de riscos em 

serviço de computação, como também indica as ferramentas e os procedimentos necessários 

para mapear uma metodologia de gerenciamento de políticas de segurança. O estudo finaliza 

fazendo comparações entre o modelo proposto para criação de uma Política de Segurança da 

Informação com outros dois modelos, levando em considerações alguns aspectos da 

segurança da informação. 

2.5.1.2 Política de Segurança da Informação: uma contribuição para o estabelecimento 

de um padrão mínimo (FONTES, 2011). 

Dissertação de mestrado do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, 

elaborada no ano de 2011. O estudo teve como objetivo principal, identificar os elementos 

que devem compor um padrão mínimo para a Política de Segurança da Informação de uma 

organização tomando por base elementos comuns existentes em políticas de organizações 

distintas. O estudo busca responder a seguinte pergunta de pesquisa: “Quais são os elementos 

que devem compor um padrão mínimo para a Política de Segurança da Informação de uma 

organização?” A metodologia utilizada neste estudo compreende o levantamento da literatura 

sobre o assunto Política de Segurança da Informação, considerando fontes acadêmicas e 

empresariais, o estudo teórico deste tema e o desenvolvimento de um 

estudo de caso múltiplo de modo a analisar PoSIC já implantadas em organizações e 

identificar elementos comuns que possam estabelecer um padrão mínimo de PoSIC. Como 

resultado geral desse estudo, foi possível identificar os elementos que devem compor um 

padrão mínimo para a PoSIC de uma organização. 

2.5.1.3 Controles e Práticas de Segurança da Informação em um Instituto de Pesquisa 

Federal (ALBUQUERQUE JÚNIOR e SANTOS, 211). 
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Trabalho apresentado no VIII Simpósio de Excelência em Gestão de Tecnologia em 

2011. Tem como objetivo geral identificar, com base na NBR ISO/IEC 27002:2005, quais 

categorias de controles de segurança da informação têm seus objetivos de controle alcançados 

na instituição pesquisada e quais mecanismos e processos de segurança da informação são 

utilizados na elaboração de PoSIC na APF. O autor aborda alguns Decretos e Leis que 

justificam a preocupação do Governo Federal brasileiro em estabelecer e proteger as 

informações nos órgãos da APF, dentre eles destacam as Leis nº 8.159/1991, nº 9.983/2000, 

Decreto nº 3.505/2000 que institui a Política de Segurança da Informação nos órgãos e 

entidades da APF. Como metodologia para essa pesquisa, foi utilizado um estudo de caso 

único de natureza aplicada, por meio de uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório e 

descritivo. Como procedimentos técnicos, utilizou-se da entrevista estruturada, a pesquisa 

bibliográfica e a análise documental. O estudo de caso foi desenvolvido em uma fundação 

pública federal vinculada ao Poder Executivo que desenvolve diversas atividades de pesquisa 

e ensino distribuído nos estados do Brasil. Como resultado da pesquisa percebeu-se que os 

controles da NBR ISO/IEC 27002:2005, relacionados à PoSIC, apesar de identificados, não 

são adotados na instituição.  

2.5.1.4 An Information Security Policy Development Life Cycle (TUYIKEZE e POTTAS, 

2010). 

Trata-se de uma pesquisa apresentada na Multi-Conference of the South African 

Information Security. Traz como objetivo fornecer um roteiro para o desenvolvimento de 

políticas de segurança da informação que promova a sustentabilidade. Nesse estudo, para a 

importância de se ter políticas de segurança da informação de forma eficaz, foram explorados 

os desafios de sua implantação. 5 abordagens ou métodos de desenvolvimento da Política de 

Segurança da Informação são comparados. O autor descreve que, embora a implantação de 

uma Política de Segurança da Informação ofereça inúmeras vantagens para as organizações, 

as etapas de desenvolvimento, desenvolvimento e adoção ainda são difíceis, mesmo que 

reflita a visão e a missão da organização ao mesmo tempo. Foi feito um levantamento da 

literatura e elencaram-se 4 etapas que representam um ciclo de evolução e construção para 

desenvolver políticas de segurança personalizadas. Essas etapas são acompanhadas pela 

manutenção e precedidas pela visão e aprovação da gestão. Esse ciclo é acompanhado pela 

execução do pessoal de apoio e funcionários. Como resultados do estudo, foi comprovado 
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que, quando uma PoSIC passa por um ciclo de vida constantemente, essa terá a tendência de 

estar mais robusta, atendendo aos princípios da organização. 

2.5.1.5 User-Centered Information Security Policy Development in a Post-Stuxnet World 

(FAILY e FLECHAIS, 2011). 

Artigo apresentado na Sixth International Conference on Availability, Reliability and 

Security, 2011. O objetivo do trabalho é mostrar que técnicas de engenharia de requisitos 

podem ser utilizadas para ajudar a especificar uma PoSIC mais consistente, utilizando uma 

abordagem focada no usuário. A pesquisa se trata de um estudo de caso em que uma 

abordagem centrada no usuário foi levada para provocar e analisar os requisitos da Política de 

Segurança da Informação. Nesse trabalho é descrito um estudo de caso em que as técnicas de 

usabilidade e engenharia de requisitos foram utilizadas para derivar os requisitos de segurança 

em detrimento da falta de uma Política de Segurança da Informação para uma empresa de 

tratamento de água do Reino Unido. A metodologia utilizada nesse estudo foi a pesquisa-

ação de intervenção. O estudo fez uso de técnicas de requisitos de engenharia, 

complementadas com técnicas de engenharia de software, as quais foram utilizadas para 

elicitar os requisitos de elaboração da PoSIC para uma organização específica.  A interação 

dessas ferramentas ajudou a criar uma Política de Segurança da Informação, com foco no 

usuário consistente para a organização em acordo sua missão institucional. 

2.5.1.6 A Methodology for Conversion of Enterprise - Level Information Security Policies 

to Implementation - Level Policies /Rule (SENGUPTA et al., 2011). 

Artigo publicado na Emerging Applications of Information Technology (EAIT), 2011 

Second International Conference on, 2011. Apresenta como objetivo geral propor uma 

metodologia para converter políticas e procedimentos de nível empresarial em políticas de 

baixo nível de forma fácil e clara. Segundo o autor, aplicar PoSIC em grandes empresas pode 

levar a erros e conflitos se forem interpretadas manualmente em alto nível, sendo necessário 

que se defina um método de baixo nível de criação e compreensão que compreenda a relação 

entre as pessoas (usuários) e seus objetos (ativos). Essa metodologia definida pelo autor é 

compreendida como uma política de baixo nível e especifica as normas ou regras a serem 

seguidas pelos usuários para acessar os ativos de informação de uma organização. O estudo 

finaliza com um mapeamento de procedimentos de segurança da informação de nível 

empresarial, sugeridos pelo autor, convergindo na metodologia proposta (PoSIC de baixo 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5734893
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5734893
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nível). Como resultados, o autor declara que definir normas e procedimentos em PoSIC de 

nível empresarial requer definição, documentação, elabioração, publicação e manutenção da 

mesma.  

2.5.1.7 Propostas de Diretrizes para o Desenvolvimento de uma Política de Segurança da 

Informação e Comunicações para o Centro de Processamento de Dados Distrito 

Federal da Dataprev Baseadas na Norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005 

(CARDOSO, 2011). 

Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Gestão da Segurança da 

Informação e Comunicações da Universidade de Brasília de 2011. Traz como objetivo o 

desenvolvimento de diretrizes para a elaboração de uma PoSIC para o Centro de 

Processamento de Dados Distrito Federal da Dataprev (CPDF), baseadas na NBR ISO/IEC 

27002:2005. A análise de aplicabilidade dos controles da norma NBR 27002:2005 e o 

alinhamento com os processos de negócio da organização fundamentaram a realização deste 

estudo. Nesse sentido, ao estabelecer diretrizes personalizadas para a formulação de uma 

PoSIC, essa pesquisa permitiu, ainda, incorporar relevantes procedimentos relativos à 

segurança da informação a diversos processos de negócio do CPDF. A metodologia deste 

trabalho foi baseada na abordagem de estudo de caso ao evidenciar uma estreita correlação 

entre os processos de negócio do CPDF com a NBR 27002:2005. O método de estudo de caso 

possui aplicação para fins exploratórios, descritivos ou para fins explanatórios. Dessa forma, 

esta pesquisa caracterizou-se pela pesquisa descritiva ao identificar e explorar em 

profundidade a correlação entre os processos de negócio do CPDF com a norma NBR 

27002:2005.  

2.5.1.8 Fatores culturais e estruturais que impactam na implantação de politica de 

segurança da informação (NASCIMENTO, 2012). 

Artigo aceito na Revista Universitas: Gestão e TI, v. 2, n. 1, 2012. Apresenta como 

objetivo realizar uma análise de fatores que implicam na implantação da PoSIC e avaliar qual 

o seu impacto nessa implantação. Os fatores culturais e estruturais estão entre os que mais 

implicam na adoção de fato de uma PoSIC no âmbito dos ministérios, o que tem se mostrado 

um grande desafio para as áreas gestoras dessa esfera. Ao considerar aspectos culturais, 

legais, estruturais, políticos e de recursos humanos, pode-se identificar o quão complexo é 

implantar qualquer tipo de campanha, política ou governança. O método de pesquisa utilizado 

pelo autor, quanto aos fins, foi o descritivo, descrevendo as características ou fenômenos da 
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população estudada. Quanto aos meios, foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica e de 

campo. Foram coletados dados por meio de um questionário fechado, aplicado no Ministério 

do Desenvolvimento Agrário para servidores efetivos. Ao final do trabalho chegou-se à 

conclusão de que o Ministério do Desenvolvimento Agrário está parcialmente apto, com 

iniciativas isoladas, a implementar sua PoSIC, porém, primeiramente, deve cumprir uma etapa 

de mudanças que não são de cunho  técnico ou tecnológico, mas em sua estrutura interna, em 

sua gestão e cultura. 

2.5.1.9 Leis, Decretos e Normas sobre Gestão da Segurança da Informação nos Órgãos 

da Administração Pública Federal (DE ARAÚJO, 2012). 

Artigo publicado na Inf. & Soc.: Estudos, 2012, periódico na área da Ciência da 

Informação da Universidade Federal da Paraíba. Apresenta como objetivo contribuir para que 

trabalhos futuros em segurança da informação nos órgãos da APF tenham conhecimento das 

Leis, Normas e Decretos a serem utilizados nas aplicações desses estudos. O autor aborda que 

o Brasil não possui uma Lei única que trata da segurança da informação, mas que no conjunto 

de sua legislação, várias delas podem ser aplicadas ao tema. Dentre essas, foram citados dois 

decretos: o de nº 3.505 de 13 e junho de 2000 que “institui a Política de Segurança da 

Informação nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal” e o de nº 4.553, de 27 

de dezembro de 2002 que “dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e 

materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da 

Administração Pública Federal, e dá outras providências”. O trabalho fez um levantamento 

parcial de Leis e Decretos que fortalecem e norteiam a gestão da segurança da informação que 

servem para assegurar a criação de PoSIC em órgãos da APF, considerando principalmente a 

Instrução Normativa GSI Nº 1, de 13 de junho de 2008 e a Norma Complementar nº 

03/IN01/DSIC/GSIPR. 

2.5.1.10 Accounting Information Security: Procedures for the Preparation of a 

Security Policy Based on ISO 27001 and ISO 27002 (MATTES e PETRI, 2013). 

Artigo apresentado na International Conference on Information Systems and 

Technology Management , 2013. Apresenta como objetivo reunir e compilar informações 

necessárias para a elaboração de uma Política de Segurança da Informação com o intuito de 

especificar um padrão mínimo para implantação de políticas e normas de segurança em 

escritórios de contabilidade. A aplicação das ISO 27001 e ISO 27002 implica maior 
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segurança e padronização dos serviços e da gestão da informação contábil. O objeto para 

justificativa foi a entrevista feita pelo autor em escritórios contábeis e as pesquisas feitas 

pelas empresas PricewaterhouseCoopers e Módulo Security Solutions. O artigo auxilia a 

estruturar um Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI) com base nas 

respectivas ISO, seguindo os requisitos apresentados e técnicas padrões indicadas. A 

metodologia de pesquisa utilizada nesse trabalho caracterizou-se como descritiva, abordagem 

quantitativa, procedimentos técnicos bibliográficos e documentais. As pesquisas indicam 

grande crescimento mundial com a questão da Segurança da Informação e principais 

problemas encontrados em escritórios contábeis. Como resultados, foram levantados os itens 

mínimos do padrão ISO 27002 relacionados com os riscos pertinentes à contabilidade,  

formulando um exemplo de PoSIC aplicável. 

2.5.1.11 Politica de segurança da informação aplicada em uma instituição de 

ensino mediante análise de risco (CASTILHO, 2013). 

O estudo é uma publicação da Revista Tecnológica da Faculdade de Tecnologias de 

Ourinhos, 2012. Esse traz como objetivo geral elaborar uma PoSIC seguindo a NBR ISO/IEC 

27002:2005 para o laboratório de informática e a rede sem fio de uma Instituição de Ensino 

Superior. O estudo inicia alertando para a importância de executar a análise de risco em 

qualquer instituição antes de se elaborar a PoSIC. O autor ressalta que para o 

desenvolvimento de uma PoSIC é imprescindível o conhecimento das melhores práticas em 

segurança da informação utilizado no mercado, os padrões para discussão com a alta 

administração, a necessidade de metas organizacionais e a formalização dos procedimentos 

para interligá-los às políticas corporativas.  Como metodologia foi utilizada uma entrevista 

com usuários de uma universidade para verificar o grau de satisfação com o uso da rede 

acadêmica (laboratórios de informática e rede sem fio). Após a coleta de dados e análise dos 

resultados, foi apresentada uma proposta de uma PoSIC com o objetivo de diminuir as 

vulnerabilidades presentes e os incidentes constatados na pesquisa. Como proposta inicial, a 

elaboração de uma PoSIC em consonância com normas, padrões e procedimentos que 

pudessem inibir a utilização dos recursos não acadêmicos, trouxe benefício ao departamento 

de TI da instituição, diminuindo os incidentes de segurança e permitindo que ameaças e 

vulnerabilidades tivessem menor incidência de ocorrência. 
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2.5.1.12 Fatores críticos de sucesso em segurança da informação em um órgão da 

Administração Pública Federal (QUINTELLA e BRANCO, 2013). 

Apresentado nos Anais do II Simpósio Internacional de Gestão de Projetos e I 

Simpósio Internacional de Inovação e Sustentabilidade, 2013. Apresenta como objetivo 

disponibilizar informações a um órgão da Administração Pública Federal que possam 

subsidiar o projeto de implantação de uma Política de Segurança da Informação e sua 

sustentabilidade. O artigo buscou identificar os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) para a 

implantação de uma Politica de Segurança da Informação (PSI) em um órgão da 

Administração Pública Federal. Apesar de as “melhores práticas” em segurança da 

informação encontrarem-se normatizadas através da família de normas ISO/IEC 27000 

(2005), os FCS variam de uma instituição para outra. O objetivo foi disponibilizar 

informações a um órgão da APF que possam subsidiar o projeto de implantação de uma 

PoSIC e sua sustentabilidade. A pesquisa está baseada nos estudos de Rockart (1979) sobre 

as dimensões dos FCS. A elaboração dos FCS foi baseada nos prognósticos de Porter (1986), 

deduzidos dos estágios do ciclo de vida dos produtos, os quais foram parcialmente validados 

por um questionário estruturado aplicado aos gestores e demais servidores do órgão da APF 

estudado, através do teste Kolmogorov-Smirnov. A metodologia utilizada foi baseada no 

método hipotético-dedutivo de Popper e os resultados encontrados apontaram os FCS para a 

implantação da PoSIC. 

2.5.1.13 Information Security Policy Development and Implementation: A Content 

Analysis Approach (TUYIKEZE e FLOWERDAY, 2014). 

O trabalho é um artigo apresentado no Proceedings of the Eighth International Symposium on 

Human Aspects of Information Security & Assurance  O objetivo principal desse trabalho é 

definir um modelo para o planejamento, desenvolvimento e execução de uma PoSIC em uma 

organização. Segundo o autor, a maior ameaça à segurança da informação de uma 

organização é causada por funcionários descuidados que abusam intencionalmente ou não dos 

ativos de informação da organização. Esse trabalho afirma que um mecanismo importante 

para enfrentar as ameaças internas é o desenvolvimento de uma política eficaz de segurança 

da informação. A questão de pesquisa representada por este papel é o que as organizações 

devem seguir no desenvolvimento de uma política eficaz de segurança da informação. A fim 

de responder a esta questão, o trabalho segue os passos da técnica de pesquisa de análise de 

conteúdo sobre os métodos de desenvolvimento de PoSIC. A elaboração corrente é conduzida 
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a partir de fontes secundárias, a fim de obter uma profunda compreensão dos processos que 

são críticos para ciclo de vida de desenvolvimento da PoSIC. O modelo proposto prevê as 

diferentes etapas necessárias para o desenvolvimento, execução e avaliação de uma política 

eficaz de segurança da informação. 

 

2.7  Síntese do Capítulo 

De maneira geral, este capítulo apresentou informações relativas ao referencial teórico 

sobre segurança da informação com objetivo de apresentar a fundamentação básica presente 

no processo implantação de PoSIC. Foi apresentado os conceitos referente ao processo de  

segurança da informação e a importância de se realizar uma análise de risco nas instituições 

antes de projetar ou planejar todas as etapas de elaboração da PoSIC, fundamentos da PoSIC e 

motivações necessárias para o seu desenvolvimento, como a APF trata a PoSIC em seus 

órgãos, quais as práticas existentes no mercado de gestão de segurança da informação como 

orientações, normas, procedimentos técnicos e de governança para melhor compor os 

controles de segurança da informação existente no documento PoSIC. O capítulo encerra-se 

com o resumo dos trabalhos utilizados como referência para escrita desse estudo, traçando um 

panorama de em qual patamar de desenvolvimento técnico-científico se encontra o tema aqui 

tratado. 
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3 ESTUDO DE CAMPO 
___________________________________________________________________________ 

Este capítulo apresenta os dados estatísticos e a discussão acerca das informações 

identificadas através da realização do estudo de campo (survey) aplicado às IFES, tendo como 

objetivo identificar o cenário quanto à existência de PoSIC e das práticas de gestão  de 

segurança da informação para implantação da mesma. O capítulo está estruturado nas 

seguintes seções: 

 As IFES: esta seção provê uma breve descrição sobre as Instituições Federais de 

Ensino Superior.  

 Instrumento de pesquisa: esta sessão apresenta a fase de avaliação do questionário a 

ser aplicado, assim como o tipo de questionário utilizado para o levantamento de 

dados nas instituições. 

 Definição da população para o estudo: esta seção apresenta o método estatístico 

utilizado para definir o número de amostra para a pesquisa; 

  Seleção e Organização dos dados: Nesta seção, apresenta-se a forma como os dados 

foram selecionados, tratando suas inconsistências e duplicidades; 

 Análise e Descrição dos Resultados: esta seção apresenta de forma descritiva as 

informações coletadas com a realização do estudo de campo;  

 Síntese do Capítulo: esta seção apresenta a visão do autor e algumas discussões 

pertinentes ao capítulo, de modo a provocar reflexões importantes para o trabalho. 

 

3.1  Caracterização das IFES 

A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, define em seu Art. 52:  

Universidades – são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 

profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do 

saber humano, que se caracterizam por: 

I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e 

problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto 

regional e nacional. 
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A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, e dá outras providências, define em seu Art. 2
o
: 

 Institutos Federais - são instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializadas na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos 

desta Lei. 

3.2  Instrumento da Pesquisa 

Como técnica de interação para a coleta de dados dessa pesquisa, foi utilizado o 

questionário em formato eletrônico. Segundo Gil (2010, p. 103), essa técnica “constitui o 

meio mais rápido e barato de obtenção de informações, além de não exigir treinamento de 

pessoal e garantir o anonimato”. Considerando o universo da pesquisa e sua localização 

geográfica (estendendo-se a todos os estados brasileiros), o questionário foi disponibilizado 

por meio eletrônico, através do software LimeSurvey
6
 destinado a profissionais da área de 

Ciência da Computação e subárea Segurança da Informação, possibilitando que esta pesquisa 

consiga alinhar-se às áreas de atuação de cada profissional entrevistado, estando em 

conformidade com o escopo deste trabalho.  

3.2.1  Aplicação da Pesquisa e Coleta 

Para aplicação da pesquisa, foi necessário que o questionário fosse avaliado por 

profissionais da área de segurança da informação na fase de pré-teste. Gil (2010) relata que o 

pré-teste não pode trazer nenhum resultado referente aos objetivos da pesquisa, porém está 

centrado na avaliação do instrumento que se aplica, visando que afira exatamente o que 

pretende alcançar. 

A primeira etapa da pesquisa para aplicação do questionário, na fase de avaliação, se 

deu pela seleção de indivíduos pertencentes ao grupo de profissionais em Ciência da 

Computação das IFES que se pretendia estudar. Para isso, foram enviados 20 e-mails para 

Diretores de TI e Gestores de Segurança da Informação, com o intuito de responder ao 

questionário inicial, avaliando aspectos quanto a: 

 

____________________________________ 

6 - Software livre para aplicação de questionários online  - https://www.limesurvey.org/. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Question%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Online
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- Clareza e precisão dos termos: os termos técnicos utilizados necessitam de explicações 

adicionais? 

- Quantidade de perguntas: o número de perguntas é excessivo, traz cansaço ou torna o 

entrevistado impaciente? 

- Formas e sequência de perguntas: as perguntas seguem um roteiro e sequência lógica 

sobre o problema apresentado e os objetivos a serem alcançados? 

- Percepção do entrevistado: o questionário pode apresentar outras perguntas ao conteúdo 

apresentado que não fazem parte do grupo de perguntas? 

 Assim, foram solicitadas aos entrevistados informações a respeito do conteúdo do 

questionário inicial quanto às dificuldades encontradas para respondê-las, como também 

sugestões para melhorias no conteúdo apresentado.  

 O questionário de avaliação ficou disponível entre o período de 11/04/2016 a 

22/04/2016. Nessa fase, foram recebidas 08 respostas de profissionais de Tecnologia da 

Informação das IFES em que a amostra selecionada contribuiu para avaliar e fazer os ajustes 

para o questionário final, conforme disposto no Apêndice D. 

A aplicação da segunda etapa do questionário através de um survey aconteceu por 

meio do preenchimento de um formulário web, implementado em software LimeSurvey, em 

que cada participante respondeu a um total de 29 perguntas. Cada participante da pesquisa foi 

contatado, inicialmente, através de um e-mail, sendo que este contato foi refeito por meio de 

telefonemas, no intuito de reforçar o convite a responder ao survey. No e-mail, constavam 

orientações com os procedimentos a serem seguidos para preenchimento do questionário. O 

questionário ficou disponível para preenchimento entre 15/05/2016 a 15/07/2016, período em 

que a amostra selecionada contribuiu para alcançar o objetivo da pesquisa. A relação das 

perguntas do questionário podem ser vistas no Quadro 3 e seu conteúdo completo no 

Apêndice B. 

Durante esse período, diversos contatos por telefone foram feitos aos Diretores de TI e 

Gestores de Segurança da Informação no sentido de buscar um maior número significativo de 

respostas e obter melhores resultados quanto ao número expressivo de amostras. Foi 

assegurado o compromisso ético de preservação das informações pessoais recebidas.  

Todas as questões da pesquisa de campo foram retiradas de estudos já referenciados 

nesse trabalho, conforme segue apresentado:  

https://github.com/kleberios/PoSIC/raw/master/Ap%C3%AAndice%20D%20-%20Pr%C3%A9-Teste.pdf
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Quadro 3. Relação de perguntas do questionário de pesquisa. 
ID DESCRIÇÃO DA PERGUNTA REFERÊNCIAS 

Q1 
Qual o nome da Instituição Federal do Ensino Superior (IFES) em que 

você trabalha?     
Pergunta pessoal 

Q2 Qual seu cargo ou função? Pergunta pessoal 

Q3 

Em sua IFES existe o Comitê de Segurança da Informação, 

responsável por assessorar na elaboração das ações de segurança da 

informação e comunicações, tal como a PoSIC  (Recomendação da 

Norma Complementar 03/IN01/DSIC/GSIPR)? 

[BRASIL (2009)] 

Q4 
Em sua IFES já existe uma PoSIC, atendendo ao Decreto 3.505, de 13 

de junho de 2000? 

Decreto 3.505, de 13 de junho 

de 2000 

Q5 
Quem elaborou a PoSIC de sua IFES? BRASIL (2009); Coelho et al. 

(2014) 

Q6 
A elaboração da PoSIC de sua IFES procurou estar alinhada à sua 

missão e ao planejamento estratégico, conforme sugere a Norma 

Complementar 03/IN01/DSIC/GSIPR? 

BRASIL (2009), ISACA 

(2012b) 

Q7 
A Alta Gestão participou na elaboração da PoSIC  (Reitores, Pró-

Reitores ou representantes direto)? 

ABNT (2013); ISACA 

(2012b) 

Q8 
As pessoas que elaboraram a PoSIC de sua IFES receberam 

treinamento específico em segurança da informação para essa 

atividade? 

ABNT (2013); FERREIRA e 

ARAÚJO (2009) 

Q9 
Na elaboração da PoSIC de sua IFES, foi criado um plano de ação 

formal que estabelece  as atividades, o cronograma e os respectivos 

responsáveis ? 

MONTEIRO (2009) 

Q10 
A IFES utilizou de quais práticas de gestão de segurança da informação 

para elaboração  da PoSIC? 
FONTES (2012) 

Q11 
Que modelo de documentação sua IFES seguiu para elaboração da 

PoSIC? 

BRASIL (2009); TUYIKEZE 

e FLOWERDAY (2014) 

Q12 
Na sua IFES foi feito um levantamento do que era necessário ser 

protegido e documentado na PoSIC? 

CASTILHO (2013); 

SOOMRO, SHAH e AHMED 

(2015) 

Q13 
O Gestor de Segurança da Informação de sua IFES tem o mínimo de 

conhecimento dos processos de segurança da informação das normas 

internacionais (ISO 27002:2013, ITIL v3, COBIT 5)? 

ISACA (2012); ABNT (2013), 

ITGI (2008) 

Q14 
Na sua IFES, quem assume a responsabilidade de gerenciamento das 

etapas de implantação (elaboração, institucionalização, revisão) da 

PoSIC? 

ISACA (2012); BRASIL 

(2009) 

Q15 
Qual a periodicidade de revisão e atualização da PoSIC de sua IFES? FERREIRA e ARAÚJO 

(2009); BRASIL (2009; 2015) 

Q16 
A IFES investe em recursos para a elaboração/revisão da PoSIC, tais 

como: treinamento,  manuais de boas práticas, consultoria, programa 

de conscientização, etc.? 

ABNT (2013); FERREIRA e 

ARAÚJO (2009) 

Q17 

Foi criado pelo Comitê de Segurança da Informação ou pelo Grupo de 

Trabalho, o Termo de Compromisso de uso da PoSIC, demonstrando a 

todos os servidores e usuários do Instituto o comprometimento da Alta 

Gestão (Reitor)? 

MATTES e PETRI (2013)  

Q18 
O Termo de Compromisso de uso da PoSIC, assinado pela Alta Gestão 

(Reitor), foi comunicado para todas as pessoas e usuários que devem 

fazer uso do documento? 

Coelho et al. (2014) 

Q19 
A não utilização de uma PoSIC, existente em uma IFES, pode ser 

considerada como  o reflexo da forma inadequada de divulgação desse 

documento? 

FERREIRA e ARAÚJO 

(2009) 

Q20 Por qual meio de comunicação é divulgada a PoSIC em sua IFES? ABNT (2013) 

Q21 
Na sua IFES, quem é notificado quando um usuário tem a necessidade 

de uma orientação mais detalhada sobre a PoSIC? 

ABNT (2013); ISACA 

(2012b); MATTES e PETRI 

(2013) 

Q22 Na sua IFES, é realizada, com periodicidade mínima de dois anos, FONTES (2011); TAYLOR 
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fiscalização das práticas de segurança da informação em conformidade 

com a PoSIC? 

(2008; 2011) 

Q23 
Na sua IFES, como o usuário é comunicado sobre as penalidades em 

não cumprir com a PoSIC?   

Coelho et al. (2014); FONTES 

(2012) 

Q24 
Em sua opinião, qual dos fatores críticos abaixo deveriam ser 

considerados para a elaboração da PoSIC em uma IFES? 

QUINTELLA e BRANCO 

(2013) 

Q25 
Em sua opinião, quais dos fatores abaixo dificultam a aprovação da 

PoSIC em uma IFES? 
ABNT (2013) 

Q26 
Em sua opinião, qual dos fatores abaixo é considerado um fator crítico 

para a institucionalização da PoSIC em uma IFES? 

ABNT (2013); FONTES 

(2011) 

Q27 
Quais das práticas de gestão em segurança da informação já são 

utilizadas em sua IFES? 

ABNT (2013); ISACA (2012); 

TAYLOR (2008; 2011) 

Q28 

Você acredita que é viável a utilização de um guia com base nas 

melhores práticas de segurança da informação do COBIT 5, ITIL v3 e 

ISO/IEC 27002:2013 para orientar  a elaboração e institucionalização 

de PoSIC em IFES que ainda não criaram esse documento? 

Pergunta pessoal 

Q29 

Você acredita que é viável a utilização de um guia com base nas 

melhores práticas de segurança da informação do COBIT 5, ITIL v3 e 

ISO/IEC 27002:2013 para  orientar a revisão e atualização da PoSIC 

em sua IFES? 

Pergunta pessoal 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

3.3  Definição da População e Amostra 

A população ou universo da pesquisa foi direcionado para os Núcleos de Tecnologias 

da Informação das IFES. Para a caracterização do perfil das instituições referente às práticas 

de gestão para implantação de PoSIC, foi necessário utilizar o método de amostragem com 

uma pequena parte dos elementos que compõem o universo. “Quando essa amostra é 

rigorosamente selecionada, os resultados obtidos na pesquisa tendem a aproximar-se bastante 

dos que seriam obtidos caso fosse possível pesquisar todos os elementos do universo” (GIL, 

2010, p. 109). 

Para esse estudo foi utilizado o tipo de amostra Probabilística Casual Simples, onde 

“cada elemento da população tem oportunidade igual de ser incluído na amostra” (KAUARK, 

2010, p. 62). Com o auxílio de procedimentos estatísticos, tornou-se possível calcular a 

margem de segurança e dos resultados obtidos. O estudo considerou o cálculo da Amostra 

Finita com uma população da pesquisa inferior a 100.000 IFES, considerando que no MEC 

existem 63 Universidades, 38 Instituições Federais de Ensino, 02 Centros Federais de 

Educação Tecnológica e 01 Colégio Pedro II, totalizando 104 Instituições Federais de Ensino 

Superior. A relação das instituições pesquisadas encontra-se no Apêndice E. 

Portanto, observa-se, em termos estatísticos, que para o cálculo da Amostra Finita, 

utilizou-se a seguinte fórmula: 

https://github.com/kleberios/PoSIC/raw/master/Ap%C3%AAndice%20E%20-%20Rela%C3%A7%C3%A3o%20de%20IESF.pdf
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                                   Figura 10. Fórmula para cálculo de Amostra Finita. 

 
Fonte: adaptado de Gil (2008, p. 97). 

Onde:  

σ^2 = nível de confiança escolhido, expresso em número de desvios-padrão;  

p = percentual com o qual o fenômeno se verifica;  

q = percentual complementar (100 – p); 

N = tamanho da população; 

e^2 = erro máximo permitido; 

n = tamanho da amostra. 

Substituindo os valores na fórmula apresentada, foi estabelecido que o percentual com 

o qual o fenômeno se verifica seja por volta de 3,0%, portanto p é igual a 100 – 3, ou seja, 97. 

Em seguida, adotou-se um nível de confiança de 99,7% (corresponde a três desvios-padrão) e 

um erro máximo de 5,0%. Aplicando-se a fórmula, encontrou-se o seguinte resultado: 

    

                                            Figura 11. Cálculo de Amostra Finita. 

 

 
 
 

Fonte: adaptado de Gil (2008, p. 98). 

 

Tendo como base a fórmula apresentada, observa-se a necessidade de uma amostra 

aproximada de 52,44 questionários respondidos, representando uma população de 104 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). O número mínimo de amostras foi 

arredondado para 52 instituições. Essa amostra era necessária para que o presente estudo 

possuísse significância estatística em um nível de confiança estabelecido e aceitável, 

entretanto, o que se obteve foi um número de respostas acima do resultado apresentado no 

cálculo de Amostra Finita, com um total de 67 respostas. 

𝒙 =
32. 3 . 97 . 104

52(104 − 1) + 32 . 3 .97
=  

272376

5194
=  𝟓𝟐, 𝟒𝟒 
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3.4 Seleção e Organização dos Dados 

Durante o período de recebimento das respostas, por meio do questionário eletrônico, 

foi possível perceber diversas informações duplicadas e/ou incompletas. Nesse período, já foi 

possível iniciar o processo de seleção das respostas recebidas, o que diminuiu 

consideravelmente o número de respostas válidas (completas) a serem analisadas. GIL (2010, 

p. 113) diz que “é necessário também, à medida que os dados sejam agrupados, examiná-los 

para verificar se estão completos, claros, coerente e precisos”.  

Como critério para alcançar todas as IFES, foi enviado o quantitativo de 104 e-mails 

para todos os Diretores de TI das instituições pesquisadas. Em resposta a esses contatos, 

alguns diretores informaram que deveria ser encaminhado o questionário para uma lista de TI 

da Instituição, no intuito de tornar a pesquisa conhecida de toda a comunidade de TI, como 

forma de identificar o setor ou pessoal competente para respondê-lo.    

Quanto à participação dos institutos no preenchimento do questionário, 151 respostas 

foram enviadas e agrupadas na base de dados do questionário eletrônico. Entretanto, após 

finalizar o período de preenchimento do questionário, 84 dessas respostas foram 

desconsideradas ao analisar inconsistências nas mesmas (incompletas ou duplicidades), sendo 

selecionadas apenas 67 respostas válidas (completas), permitindo o não comprometimento da 

etapa posterior de análise dos dados como mostra a Tabela 2. 

Tabela 2. Quantidade de respostas na pesquisa de campo. 

Instituições Federais de Ensino Superior pesquisadas 

Instituição 
Respostas 

Completas Incompletas Duplicadas 

IFs 38 
63 

19 

Universidades 29 2 

Total 67 63 21 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 Sendo assim, as informações que foram tabuladas e apresentadas em análise 

exploratória referente aos dados coletados de 67 instituições participantes (respondentes), o 

que representa um quantitativo acima dos 100%, necessário para uma amostra mínima de 52 

Instituições Federais de Ensino Superior (ver Figura 11).  
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O questionário foi projetado na base Limesurvey de uma forma que o próprio sistema 

pudesse analisar todos os campos a serem preenchidos e separasse o questionário com todas 

as questões completas, correspondendo a 44% de sua totalidade de respostas (67 respostas), 

das questões incompletas, o que corresponde a um percentual de 56% (84 respostas), 

permitindo ao analista de dados, no caso o autor do presente estudo, a identificação de 

respostas inconsistentes e/ou duplicadas, logo, sem validade para análise exploratória dos 

dados.  

Gráfico 2. Percentual de respostas no estudo de campo. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Na próxima seção serão apresentados os dados obtidos da pesquisa de campo e a 

interpretação dos dados do questionário aplicado. 

3.5  Análise e Interpretação dos Dados 

Para análise dos resultados dessa pesquisa, foi utilizado o método de percentagem. 

Segundo Marconi e Lakatos (2011), as percentagens servem para dar forma numérica às 

características qualitativas e reduzem suas distribuições por frequências a uma base comum, 

simplificando muito a comparação. Gil (2010, p. 114) diz que “Esse procedimento estatístico 

está intimamente relacionado com os objetivos da pesquisa”.  

Corroborando o autor, a análise foi realizada com base nas respostas do questionário, 

apresentado no Apêndice B, cujo objetivo foi levantar dados quantitativos das instituições 

que já têm uma PoSIC institucionalizada, assim como tornar conhecidas as práticas utilizadas 

para sua implantação. Os resultados dessa pesquisa de campo busca justificar a elaboração do 

guia de melhores práticas para implantação e revisão de PoSIC nas Instituições Federais de 

Ensino Superior. 

Respostas 
Completas 

44% 

Respostas 
Incomplet

as 
56% 

Respostas ao Questionário 
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Para apresentação dos resultados, foi utilizada a análise descritiva dos dados, pois se 

torna fundamental para sua compreensão, já que a estatística descritiva consiste no 

recolhimento, na análise e na interpretação dos dados através da criação de instrumentos 

adequados, tais como gráficos, quadros e tabelas com indicadores numéricos (MARCONI e 

LAKATOS, 2011). 

As perguntas criadas para esta pesquisa foram embasadas no estudo da revisão 

sistemática da literatura, já abordado no capítulo 2, e nas boas práticas dos processos de 

segurança da informação dos frameworks do COIBIT 5, ITIL v3 e ISO/IEC 27002:2013.  

Desta forma, foram exploradas as práticas de gestão da segurança da informação para a 

implantação de uma PoSIC, abordando etapas e práticas necessárias no processo de 

planejamento, desenvolvimento, aprovação, institucionalização e revisão do documento. 

Dessa forma, buscou-se explorar todos os aspectos que envolvem o objeto deste trabalho para 

saber se os dados da pesquisa fortalecem e ajudam a produção de um guia de melhores 

práticas para implantação e revisão de PoSIC em IFES. Para melhor compreensão da análise 

exploratória, as 29 perguntas abordadas no questionário da pesquisa de campo foram 

identificadas durante a análise consecutivamente como Questão 1 (Q1) até Questão 29 (Q29). 

3.5.1  Dados de Identificação do Instituto 

O estudo contemplou o total de 104 instituições distribuídas e localizadas nas cinco 

regiões brasileiras. Conforme se pode observar na Tabela 3, foi solicitada a identificação da 

instituição do respondente da pesquisa (Q1). Do universo da pesquisa, apenas 64% das 

instituições responderam ao questionário, o equivalente a um total de 67 instituições.  As 37 

instituições restantes não responderam ao questionário, apresentando uma porcentagem de 

36% em relação ao total de instituições pesquisadas.  

Tabela 3. Relação de instituições pesquisadas por região.  

Região Pesquisadas Responderam %  

Norte 15 11 10% 

Nordeste 29 20 19% 

Centro-Oeste 12 8 8% 

Sul 17 10 10% 

Sudeste 31 18 17% 
TOTAL 104 67 64% 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Das 67 instituições que colaboraram com a pesquisa, 32 são Universidades Federais e 

35 são Institutos Federais de Educação, Ensino e Tecnologia. A relação completa das IFES, 

participantes dessa pesquisa, pode ser verificada na Relação de IFES pesquisadas.  

Com relação a Q2, foi solicitada a identificação do respondente quanto ao cargo ou 

função que exerce na instituição. O questionário foi destinado aos profissionais da área de 

Tecnologia da Informação que desempenham alguma atividade de gestão ou que tenham 

relação direta com as práticas de segurança da informação ou com o gerenciamento da PoSIC. 

Conforme pode ser visto no Gráfico 3, é apresentado o quantitativo de 45 respostas para 

opções de cargos ou funções  pré-determinadas.  

Gráfico 3. Cargo ou função dos respondentes. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 Quanto à opção “Outros”, foi deixada em aberto para que demais pessoas que tenham 

relação direta com a implantação de PoSIC pudessem participar da pesquisa. Assim, foram 

recebidas respostas de outros profissionais tais como: Analista de TI (07), Analista de 

Segurança da Informação (02), Coordenador de Suporte (01), Coordenador de Redes e 

Segurança (06), Coordenador de TI (03), Diretor Adjunto de TI (01) e Técnico de TI (02), 

totalizando o quantitativo de 22 respondentes. 

 Quando questionados (Q3) sobre a existência do Comitê de Segurança da Informação 

na instituição, o que se percebe no Gráfico 4 é um cenário totalmente desconexo da realidade 

e da importância desse Comitê para a implantação da PoSIC na APF. Das instituições 

participantes, 55% (37 respostas) informaram ter o Comitê em sua instituição, 31% (31 

respostas) declararam não existir o Comitê e outros 14% (09 respostas) afirmaram ter apenas  

um Grupo de Trabalho.  

22 

10 

17 

4 

14 

0 5 10 15 20 25

Outros

Gestor Seg. Info

Diretor de TI

Coord. de Sistema

Coord. de Infra
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https://github.com/kleberios/PoSIC/raw/master/Ap%C3%AAndice%20E%20-%20Rela%C3%A7%C3%A3o%20de%20IESF.pdf
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Brasil (2008b, 2009), declara que o Comitê de Segurança da Informação e 

Comunicação, é constituído por representantes dos diferentes setores do órgão com a 

responsabilidade de assessorar na elaboração das ações de Segurança da Informação e 

Comunicação no âmbito do órgão ou entidade da APF e Propor Normas e Procedimentos 

internos relativos à Segurança da Informação e Comunicação, dentre tais ações está a 

implantação da PoSIC. Fernandes e Abreu (2009, p. 37), em seu livro guia prático para 

elaboração e implantação de PoSIC, recomenda a “formação de um Comitê de Segurança da 

Informação composto por profissionais de diversos departamentos” para a o processo de 

criação da PoSIC. 

A ausência do Comitê de Segurança da Informação nas IFES, pode ser considerado 

um dos fatores preponderantes para a inexistência da PoSIC em 36 das instituições 

pesquisadas (ver Gráfico 5), o que corresponde a um número de 57% de instituições. Apenas 

29 instituições responderam positivamente quando questionadas sobre a existência de PoSIC 

(Q4), correspondendo apenas a 43% das instituições respondentes. 

 

Gráfico 4. Existência de Comitê de Seg. da Informação.      Gráfico 5. Existência de PoSIC nas IFES. 

    
Fonte: elaborado pelo autor 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 

Considerando as 29 instituições que tem sua PoSIC, na Tabela 4, é apresentado o 

quantitativo de instituições que utilizam esse documento de forma integral e parcial. Esses 

dados refletem o quadro crítico das práticas de segurança da informação desempenhadas nas 

instituições, bem como o grau de importância que demonstram quanto à utilização desse 

documento, quando se denota que apenas 09 IFES utilizam a PoSIC de forma integral. 
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                                          Tabela 4. Utilização de PoSIC nas IFES. 

Forma de adoção da PoSIC nas IFES  

Integralmente Parcialmente 

09 13% 20 30% 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Brasil (2000) Institui a Política de Segurança da Informação nos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal (APF), tendo como objetivo dotá-los de instrumentos 

jurídicos, normativos e organizacionais que os capacitem, científica, tecnológica e 

administrativamente a assegurar a confidencialidade, a integridade, a autenticidade, o não 

repúdio e a disponibilidade dos dados e das informações tratadas, classificadas e sensíveis. 

Para Castilho (2013) e Fontes (2012) a PoSIC é fundamental para padronizar a utilização de 

recursos e minimizar os prejuízos, protegendo adequadamente seus ativos, promovendo as 

ações necessárias à elaboração e à manutenção da segurança da informação. 

3.5.2  Planejamento e Elaboração  

Esta sessão tem por objetivo apresentar as informações colhidas apenas das 29 

instituições que tem a PoSIC, de acordo com os números apresentados na Tabela 4 e Gráfico 

5. Esses dados representam as práticas e os processos de segurança da informação utilizados 

pelas instituições que já implantaram sua PoSIC, demonstrando o nível de maturidade ou 

conhecimento das práticas necessárias para o planejamento e elaboração. 

Quando se questiona sobre quem elaborou a PoSIC da instituição (Q5), percebe-se que 

não há uma padronização ou prática correta para sua implantação. Segundo Coelho et al. 

(2014), a política de segurança deve ser desenvolvida, normalmente, pelo Comitê de 

Segurança da Informação. Brasil (2009) orienta que se institua um Grupo de Trabalho 

formado por pessoas de várias áreas, principalmente da área jurídica, de TI e de RH.  

Essa orientação deve-se ao fato de que esses profissionais de diversas áreas da 

instituição trazem para sua elaboração informações nas diversas áreas do conhecimento para 

que o documento tenha sua abrangência além da área de Tecnologia da Informação. É 

aconselhável que nesse grupo ou Comitê estejam presentes pessoas que representem a área 

jurídica da instituição para o apoio e respaldo legislativo. Entretanto, o que se percebe é que 

as poucas instituições que possuem a PoSIC já instituída ainda se encontram divididas quanto 

a uma definição dos responsáveis por sua elaboração. No Gráfico 6, é apresentado que 45% 
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das instituições têm a PoSIC elaborada pelo Comitê de Segurança da Informação, 7% por 

Grupo de Trabalho constituído por diversas áreas da instituição e 48% foi elaborada por 

Grupo de Trabalho composto apenas por profissionais de TI.  

 

Gráfico 6. Quem elaborou a PoSIC.                              Gráfico 7. PoSIC alinhada ao PE da IFES. 

      
                .     Fonte: elaborado pelo autor.                                                Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 Em Q6, as instituições foram questionadas se suas PoSIC foram desenvolvidas com 

base no Planejamento Estratégico Institucional (PEI). 72% das instituições responderam 

positivamente. Apenas 4% instituição não tem sua política alinhada ao PEI e 24% 

desconhecem o objetivo do documento, conforme apresentado no Gráfico 7. Ferreira e Araújo 

(2009, p. 36) alertam que ao se elaborar uma política “não podemos esquecer que ela expressa 

os anseios dos proprietários, responsáveis por decidir o destino de todos os recursos da 

organização em relação ao uso da informação por todos que têm acesso a este bem”. 

Corroborando esse pensamento, ao se planejar a implantação da PoSIC, um dos primeiros 

passos é tomar conhecimento do Planejamento Estratégico Institucional para desenvolvê-la 

com base em sua missão e objetivos institucionais. ISACA (2012), ABNT (2013) e OCG 

(2007) dizem que a PoSIC deve ser apoiada por normas e procedimentos que determinem as 

regras e práticas a serem seguidas para assegurar a segurança da informação, de acordo com o 

ramo de negócio e requisitos legais, contratuais, regulamentares e normativos aplicáveis a 

todo o escopo e missão de uma organização.  

Um dos fatores de sucesso para a implantação de PoSIC em qualquer organização é  

obter o apoio da Alta Gestão em todas as etapas desse processo. A Norma Internacional 

ABNT/NBR ISO/IEC 27002:2013, destaca todo um capítulo para tratar da categoria de 

controle Política de Segurança da Informação e seu objetivo é prover a orientação e o apoio 
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da Direção para a segurança da informação, através do estabelecimento de uma PoSIC de 

forma clara e objetiva. Atendendo ao objetivo dessa Norma, foi perguntado na Q7 se a Alta 

Gestão da instituição participou da elaboração da PoSIC. O Gráfico 8 apresenta o cenário das 

instituições quanto ao envolvimento da Gestão Máxima no processo de implantação da 

PoSIC.  

Gráfico 8. Participação da Alta Gestão na implantação da PoSIC. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O que se observa, além das poucas instituições que têm uma PoSIC, é  que os gestores 

não participam diretamente das etapas de implantação da política. Apenas 2  instituições 

tiveram a participação ativa de seus gestores (6%). Isso equivale à participação nas reuniões, 

das avaliações e aprovações dos documentos gerados nos processos de implantação. 11 

instituições tiveram a participação parcial de seus gestores (38%). Em 15 instituições que têm 

PoSIC, seus gestores não tiveram participação nenhuma (53%), apenas aprovaram o 

documento final, e outros 3%, equivalente a 1 instituição, desconhecem a participação de seu 

gestor nesse processo de implantação. Tuyikeze e Pottas (2010) em seu estudo “An 

Information Security Policy Development Life Cycle”, relatam que além do papel integrante 

da gestão para analisar e aprovar os projetos da política, o seu compromisso expressa apoio 

necessário para garantir uma comunicação adequada com toda a organização. 

Na Q8 questionou-se se as pessoas que compõem o Comitê ou grupo que elaborou a 

PoSIC receberam treinamento específico em segurança da informação, antes de se fazer a 

análise de risco, na tentativa de identificar os pontos vulneráveis da instituição para 

planejamento da PoSIC. O que se percebe na Tabela 5 é a falta de investimento das 

instituições em capacitá-los para tal atividade. Apenas 2 instituições investiram em  
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treinamento completo para a implantação da PoSIC, 16 instituições não investiram na 

capacitação e somente 9 dessas instituições receberam instruções básicas.   

Tabela 5. Treinamento em segurança da informação para elaboração da PoSIC 

Receberam Treinamento Quantidade Porcentagem 
Completo 2 7% 

Apenas instruções 9 31% 

Não 16 55% 

Desconheço 2 7% 

Total 29 100% 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Em relação às práticas de segurança da informação utilizadas pelas instituições para o 

planejamento e desenvolvimento da PoSIC (Q10), foram pré-definidas 3 práticas de gestão de 

segurança da informação em que os respondentes tiveram opções em múltipla escolha. O 

Gráfico 9 apresenta o resultado desse levantamento. 

Gráfico 9. Práticas de segurança da informação para elaboração de PoSIC. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Segundo Albuquerque Júnior (2011), a NBR ISO/IEC 27002 é um dos modelos de 

maior destaque para a implantação de PoSIC, fato esse evidenciado no Gráfico 9, em que 19 

instituições afirmam ter utilizado a Norma ISO/IEC 27002:2013 como documento de maior 

referência para a elaboração da PoSIC de seus institutos. O5 framework COBIT 5 e o ITIL v3 

foram poucos utilizados como documento referencial, ambos foram citados em 4 e 5  

instituições respectivamente. Em 6 instituições, nenhuma das 3 práticas relacionadas foram 

utilizadas como documentos norteadores base para tal tarefa e em 2 instituições são citados 

outros documentos referenciais para a elaboração da PoSIC, tais como: Norma Complementar 

03/IN01/DSIC/GSIPR e modelo de PoSIC de outra IFES. Em relação ao conjunto de normas 
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para escrita de PoSIC, Fontes (2012) relata que políticas escritas com base nas Normas de 

Segurança da Informação prescrevem a governança da instituição, que são orientadas por 

padrões de gestão e governança de TI, em função das necessidades da implantação de 

segurança nas organizações. 

Na Q11, os entrevistados foram questionados sobre qual modelo de documentação a 

IFES seguiu para elaboração da PoSIC. Tuyikeze e S. Flowerday (2014, p. 12), diz em seu 

estudo Information Security Policy Development and Implementation: A Content Analysis 

Approach que, “Devido à falta de orientação de desenvolvimento de PoSIC, desenvolvedores 

de políticas de segurança costumam usar fontes comercialmente disponíveis ou modelos 

disponíveis na internet, a fim de desenvolverem as suas políticas”, fato esse comprovado na 

Tabela 6, onde  14 instituições (ratificando que 29 das instituições participantes têm PoSIC 

institucionalizada) basearam a elaboração de sua política na Norma Complementar 

disponibilizado por Brasil (2009), 10 instituições copiaram de outras IFES, 3 utilizaram 

políticas já prontas de outros órgãos do governo federal, estadual ou municipal e 2 instituições 

informam desconhecer qual o modelo de PoSIC utilizado para desenvolver seu documento de 

política.  

 

                                 Tabela 6. Modelo PoSIC utilizado nas instituições. 

Modelo Quant Percentagem 
Norma Complementar 03/IN01/DSIC/GSIPR 14 48,28% 

Modelo de outra IFES 10 34,48% 

Outro órgão federal, estadual ou municipal 3 10,34% 

Desconheço 2 6,90% 

Outros 0 0,0% 

TOTAL 29 100% 

                                                  Fonte: elaborado pelo autor. 

Algumas práticas tornam-se necessárias, em uma ação de estratégia organizacional, 

antes do desenvolvimento, implantação e aplicação de Política de Segurança da Informação 

(SOOMRO, SHAH E AHMED, 2015), uma delas é a análise de risco.   

Analisando o Gráfico 10, fica evidente que apenas 38% dos respondentes (equivalente 

a 11 instituições) fizeram a análise de risco antes de elaborar a PoSIC (Q12); 52% 

(equivalente a 15 respondentes) elaboraram sua política sem conhecer das vulnerabilidades e 

dos recursos críticos de sua instituição. Outros 10% desconhecem a prática de análise de 

riscos. 
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Gráfico 10.  Levantamento de análise de risco para elaboração da PoSIC. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Castilho (2013) diz que, sem dúvida a primeira medida que deve ser tomada para 

reduzir o risco de uma organização é de fato conhecê-la. Assim, é necessário que o Grupo ou 

Comitê que elabora a PoSIC da instituição tenha conhecimento necessário, (por mais básico 

que seja) na área de segurança da informação e faça a análise de risco para conhecimento das 

ameaças que a instituição enfrenta e, após esse levantamento, ser possível planejar a política 

atendendo ao Planejamento Estratégico Institucional. 

Uma das práticas recomendadas nesse trabalho para implantação de PoSIC é o COBIT 

5 for Information Security. Essa prática assegura ao Gestor de Segurança da Informação a 

responsabilidade pelo desenvolvimento e manutenção das políticas estruturais e as 

relacionados à segurança da informação (ISACA, 2012).  ABNT (2013, p. 4) relata que 

“convém que cada PoSIC tenha um gestor que tenha aprovado a reponsabilidade pelo 

desenvolvimento, análise crítica, e avaliação do documento”. Assim, quando questionados se 

o Gestor de Segurança da Informação da instituição tem o mínimo de conhecimento nos 

processos de segurança da informação das normas internacionais ISO 27002:2013, ITIL v3, 

COBIT 5 (Q13), possibilitando ao mesmo aplicar tais práticas na elaboração da PoSIC, 

observa-se no Gráfico 11 que 55% das instituições informaram que o Gestor de Segurança da 

Informação possui tais conhecimentos (o equivalente 16 instituições). Outras 14% 

responderam não possuir tal conhecimento (o equivalente 4 instituições) e outras 31% 

desconhecem ou não  aplicam as práticas  (9 instituições). 
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        Gráfico 11. Conhecimento do gestor de seg. info. sobre as Normas Internacionais 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Na Q14, pergunta-se quem assume a responsabilidade de gerenciamento das etapas de 

implantação da PoSIC (elaboração, institucionalização, revisão) na IFES. O Gráfico 12 

apresenta 16 instituições afirmando que essa responsabilidade é do Comitê de Segurança da 

Informação, o equivalente a 55%. A figura do Gestor de Segurança da Informação em toda a 

pesquisa só é encontrada em apenas 1 IFES, sendo representado por 3% de participação ativa. 

ISACA (2012), traz a figura do gestor de segurança da informação como o responsável por 

todo o processo de gerenciamento da PoSIC (Planejamento, elaboração e manutenção). Brasil 

(2009, p. 4) orienta que o Gestor de Segurança da Informação deverá “Coordenar o Comitê de 

Segurança da Informação e Comunicação e a Equipe de Tratamento de Resposta a Incidentes 

em Redes Computacionais”.  A figura do Diretor de TI, Grupos de Trabalho e demais 

profissionais somam juntos 24% da responsabilidade pelas etapas de implantação da PoSIC 

nos IFES. Grupos de Trabalhos formado apenas para criar a PoSIC representam 14% e outros 

profissionais ou setores não informado somam 4%. 

Gráfico 12. Responsáveis pela implantação da PoSIC nas IFES. 

 
                                               Fonte: elaborado pelo autor. 
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Uma das práticas de relevância que o Gestor de Segurança da Informação, juntamente 

com o Comitê de Segurança da Informação, deve adotar nas instituições é a periodicidade de 

revisão e atualização da PoSIC. Deverão ser observadas, nesse aspecto, as oportunidades para 

melhorias, mudança no ambiente organizacional (legislação, tecnologias, aspectos externos, 

etc), tendências de ameaças ou vulnerabilidades, bem como incidentes de segurança 

ocorridos. 

Um estudo sobre PoSIC em uma instituição de educação de porte médio feito por Al-

Hamdani e Dixie (2009) relata que após a política ser implementada na instituição de ensino, 

o documento deve ser revisado e atualizado para garantir que os elementos da política sejam 

atuais e relevantes para as ameaças, novas tecnologias ou mudanças na missão ou visão da 

organização. Além disso, uma vez que a política foi alterada, essa deve ser redistribuída para 

a organização e os usuários devem ser treinados novamente, se necessário.  

Quando questionados (Q15) sobre a periodicidade de atualização da PoSIC, o Gráfico 

13 informa que 38% (11 instituições) revisam o documento com mais de 03 anos, apenas 14% 

(4 instituições) o fazem a cada 2 anos e 21% (06 instituições) o fazem anualmente. As 

instituições que não sabiam o tempo de atualização da PoSIC somam 27% (8 instituições). 

Ferreira e Araújo (2009) sugerem que a PoSIC seja atualizada no período de 6 meses a 2 anos. 

Taylor (2011) e ISACA (2012) recomendam a atualização anualmente. Brasil (2009), diz que 

não se pode exceder o prazo máximo de 3 anos. Essas atualizações são necessárias porque 

mudanças tecnológicas e humanas acontecem constantemente nos locais de trabalho e, com 

isso, as vulnerabilidades se tornam mais constantes. 

Gráfico 13. Período de atualização da PoSIC nas IFES.

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Quando questionados (Q16) se a instituição investe em recursos para a elaboração e 

revisão da PoSIC, tais como: treinamento, manuais de boas práticas, consultoria, programa de 

conscientização, etc., o que se percebe é um quadro negativo para essa atividade. O Gráfico 

14 mostra que das 29 IFES que têm PoSIC, 90% não investem em recursos para as etapas de 

implantação desse documento, sendo que apenas 10%  têm essa conscientização. 

Gráfico 14. Investimento em recursos para implantação de PoSIC. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

De acordo com a ABNT (2013), a Alta Gestão deve garantir que os usuários estejam 

cientes das ameaças e das preocupações de segurança da informação e estejam equipadas para 

apoiar a política de segurança da organização durante a execução normal de seu trabalho. 

Ferreira e Araújo (2009) afirmam que é de responsabilidade da Alta Administração assegurar 

meios para que todos os usuários saibam como proteger os ativos da organização, de acordo 

com as PoSIC. 

 

3.5.3  Aprovação e Institucionalização  

Essa sessão tem por objetivo apresentar as informações colhidas apenas acerca das 29 

instituições que tem a PoSIC, de acordo os números apresentados na Tabela 4 e Gráfico 5. 

Esses dados representam as práticas e os processos de segurança da informação utilizados 

pelas instituições que já implantaram suas PoSIC, demonstrando o nível de maturidade ou 

conhecimento das práticas necessárias para sua institucionalização. 

As instituições que afirmaram ter sua politica já instituída foram questionadas (Q17) 

se foi criado, pelo Comitê de Segurança da Informação ou pelo Grupo de Trabalho, o Termo 

de Compromisso (ou TR – Termo de Responsabilidade) de uso da PoSIC, demonstrando a 

todos os servidores e usuários da instituição o apoio da Alta Gestão ao cumprimento do 
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documento. O Gráfico 15 representa a situação das instituições com relação a esse 

documento. Apenas 5 instituições (17%) responderam ter esse documento assinado por sua 

gestão, 21 instituições (73%) não fazem uso do documento e outras 3 (10%) desconhecem a 

existência desse documento. Na Q18 foi perguntado se o TR foi comunicado a toda a 

instituição, porém, das 5 instituições que afirmaram ter o documento, apenas 1 não soube 

responder e 4 afirmaram a comunicação com todos os usuários (servidores, terceirizados, etc). 

                                  Gráfico 15. Existência do Termo de uso da PoSIC da IFES. 

 
                                                          Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

A forma inadequada de divulgação e da inexistência do Termo de Compromisso, pode 

ser o reflexo da não utilização da PoSIC nas instituições (Q19), segundo informaram as 29 

instituições que já têm sua PoSIC. Entretanto, apenas 9 instituições (31%) respondentes 

concordam plenamente com essa afirmação e 20 instituições (69%) responderam que 

concordam parcialmente, conforme é apresentado no Gráfico 16. 

Gráfico 16. Reflexo da divulgação e uso da PoSIC. 

  
Fonte: elaborado pelo autor. 
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 Um fator de extrema importância para o sucesso da institucionalização da PoSIC é a 

forma como a mesma é comunicada aos servidores e usuários da instituição. Coelho et al. 

(2014) recomendam que a divulgação faça parte de programas de formação de funcionários 

novatos e de reciclagem dos antigos, além de ser feita periodicamente. Essa divulgação deve 

ser formal e efetiva, informando a todos, os detalhes de seu cumprimento e das penalidades, 

se for o caso, da sua não observância. Ao se questionar sobre (Q20) por qual meio de 

comunicação é divulgada a PoSIC na IFES, a Tabela 7 mostra os meios mais utilizados. Para 

essa questão, o respondente poderia utilizar mais de uma opção. 

Tabela 7. Meios de divulgação da PoSIC nas IFES 

Meios de divulgação da PoSIC nas IFES 
E-mail Site da IFES Quadro Aviso Fórum Outros 

      14     27           0             1                      1  

Fonte: elaborado pelo autor.  

 Na Q21, interrogou-se sobre quem é notificado quando um usuário tem a necessidade 

de uma orientação mais detalhada para a utilização da PoSIC.  Conforme apresentado na 

Tabela 8, a maioria das instituições que utilizam a PoSIC informou que a equipe de suporte de 

TI tem essa responsabilidade com o usuário, contabilizando 11 menções (38%), seguido pelo 

Diretor de TI com 10 menções (35%), logo após, esse compromisso é compreendido como 

sendo do Gestor de Segurança da Informação, com 4 menções (14%). Há ainda, os 

respondentes que desconhecem essa prática, contabilizando 3 menções (10%) e apenas 1 

menção (3%)  a essa tarefa compreendendo-a como sendo da alçada do Comitê de Segurança 

da Informação, como se pode constatar no campo “outros”.  

Tabela 8. Responsável pelo suporte da PoSIC 

Responsável pelo suporte da PoSIC 
Suporte de TI Diretor de TI Gestor de SI Desconhecem Outros 

11 10 4 3                1  

Fonte: elaborado pelo autor. 

 Mattes e Petri (2013), em seu estudo: “Accounting information security: procedures 

for the preparation of a security policy based on iso 27001 and iso 27002”, descrevem que 

em uma organização as dúvidas e maiores informações de uma PoSIC devem ficar a cargo do 

gerente (gestor) de segurança da informação. ISACA (2012b) reafirma esse posicionamento quando 

diz que o Gestor de Segurança da Informação é o responsável pela PoSIC de uma organização. 
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3.5.4  Conformidade e Penalidades 

Esta sessão tem por objetivo apresentar as informações colhidas apenas acerca das 29 

instituições que tem a utilizam PoSIC, de acordo os números apresentados na Tabela 4 e no 

Gráfico 5. Esses dados representam as práticas e os processos de segurança da informação 

utilizados pelas instituições que já implantaram suas PoSIC, demonstrando as ações 

necessárias de conformidade e penalidade ao não cumprimento do documento na instituição. 

 Todo processo de implantação de uma PoSIC, se bem conduzido, gera um documento 

que possibilita manter a segurança dos ativos e a continuidade do negócio, mantendo a 

disponibilidade, integridade, confiabilidade e autenticidade da informação. Entretanto, se faz 

necessário exercer um processo de fiscalização, ou acompanhamento contínuo, de execução 

da PoSIC.  

 Nesse quesito, as instituições foram questionadas se é realizada, em periodicidade 

mínima de dois anos, a fiscalização das práticas de segurança da informação em 

conformidade com o que determina a política (Q22). Das instituições que têm sua PoSIC, 

apenas 08 instituições (28%) responderam que é feita uma fiscalização periódica, porém o 

fazem de forma parcial. Esse acompanhamento parcial é realizado nas revisões das políticas, 

no momento das análises de risco onde dados de criticidades e vulnerabilidades são 

apresentados pelas diversas áreas da instituição. A maioria das instituições afirmou não fazer 

nenhum tipo de acompanhamento (69%).  Apenas 1 instituição (3%) desconhece tal 

procedimento. O Gráfico 17 apresenta a porcentagem de cada instituição em relação à 

fiscalização para o cumprimento desse documento. 

Gráfico 17. Fiscalização da PoSIC nas IFES. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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fiscalizar a execução de sua PoSIC, entretanto,  Knapp (2010, p. 500) traz como ponderação  

em sua pesquisa intitulada  Information security policy: na organizational-level process 

model: "A política pode se tornar um ‘tigre de papel’ sem ‘dentes’ se não houver fiscalização 

(grifos do autor)".  

A ABNT ISO/IEC 27002 (Brasil, 2013, p. 96) trata a conformidade com as políticas e 

procedimentos de segurança da informação da seguinte forma: 

 Convém que os gestores analisem criticamente, a intervalos regulares, a 

conformidade dos procedimentos e do processamento da informação, dentro das 

áreas de responsabilidade, com as normas e políticas de segurança e quaisquer 

outros requisitos de segurança da informação.  

O Gráfico 18 apresenta a maneira em que todos os usuários da instituição (servidores, 

terceirizados, alunos e prestadores de serviço) são comunicados sobre as penalidades em não 

cumprir com a PoSIC (Q23). Brasil (2009) diz que neste item identificam-se as consequências 

e penalidades para os casos de violação da PoSIC ou de quebra de segurança, devendo ser 

proposto um Termo de Responsabilidade. 

Gráfico 18. Penalidade em não cumprimento da PoSCI. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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natureza que deixe os usuários cientes de seu cumprimento e penalidade legal. A esse item 

somam-se 12 instituições. 

  Costa (2009, p. 66) recomenda o seguinte sobre o item penalidade: “que tenha na 

própria PoSIC uma cláusula de aplicação de penalidades e, se for necessário, sansões 

previstas em lei quando na ocorrência de uma quebra de segurança ou na ocorrência de 

violação de suas regras”. Dessa forma, se usuário tomar conhecimento da PoSIC e fizer a 

leitura necessária, tornar-se-á conhecedor das penalidades pelo não cumprimento do 

documento. 

3.5.5  Fatores Críticos 

Essa sessão tem por objetivo apresentar as informações colhidas de todas as 67 

instituições participantes da pesquisa, independente da existência ou não da PoSIC. As 

questões Q24, Q25 e Q26, estão representadas nos Gráficos 18, 19 e 20, demonstrando a 

visão dos respondentes quanto aos fatores críticos que podem interferir na elaboração, 

aprovação e institucionalização da PoSIC em uma IFES. Nessas três questões foi permitido 

aos respondentes a opção de múltipla escolha, as quais melhor se identificam com as práticas 

realizadas na instituição pesquisada. Para essas questões, não foi utilizado o método de 

porcentagem, pois as múltiplas escolhas ultrapassariam o quantitativo dos 100%, 

considerando as 67 instituições pesquisadas. 

De acordo com o presente estudo, foram identificadas e propostas pelo pesquisador 

algumas ações que podem ser consideradas como fatores críticos que prejudicam a 

implantação de uma PoSIC. Tais ações forneceram subsídios para identificar e elencar alguns 

fatores negativos que impedem a existência e institucionalização da política nos institutos. O 

resultado dessa etapa da pesquisa possibilitou identificar pontos no momento de construção 

das boas práticas do objeto desse estudo. 

Analisando o Gráfico 19, fica claro que, na opinião dos respondentes, o maior fator 

crítico para a elaboração de uma PoSIC em uma IFES, com um total de 47 indicações, é a 

falta de comprometimento da sua Alta Gestão (Q24). Um estudo feito por Quintella e Branco 

(2013), intitulado “Fatores críticos de sucesso em segurança da informação em um órgão da 

APF”, mostra que o apoio da Alta Gestão está entre os 5 maiores fatores críticos de sucesso 

para implantação de uma PoSIC. Instituições que não têm apoio da direção para sua 
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elaboração, dificilmente terão sucesso em sua implantação, considerando que os demais 

fatores abordados nesse questionário (Gráfico 19) são altamente influenciados ou 

prejudicados pelo apoio ou não da Alta Gestão.  

O segundo fator crítico, identificado pela maioria dos respondentes, com 44 menções, 

também pode ser visto na Tabela 5, em que dos 43% das instituições que têm PoSIC, apenas 

16% receberam treinamento sobre segurança da informação. Falta comprometimento das 

pessoas que compõem o GT que elaboram a PoSIC foi o terceiro fator crítico mais escolhido 

com 40 indicações. Essa falta de comprometimento implica no desenvolvimento de práticas e 

de ações nas etapas de implantação da PoSIC, o que pode ser mitigado com a definição de um 

calendário ou cronograma de atividades que viabilize a participação ativa de todos os 

membros do Comitê (ou GT). Demais fatores também foram selecionados, tais como: 

ausência de um Comitê de Segurança da Informação, com 38 indicações, ausência do Gestor 

de Segurança da Informação, com 27 indicações e ausência de um cronograma para exercer as 

atividades de elaboração, com 18 indicações. 

Analisando os critérios selecionados pelos respondentes, o que se percebe é que o fator 

humano é a maior criticidade para o sucesso no planejamento da PoSIC, quer seja gerencial 

ou por meio de grupo de trabalho, quer seja capacitação técnica ou comprometimento no 

cronograma. Fernandes e Abreu (2009), dizem que, mesmo existindo diversas tecnologias 

para a elaboração de uma PoSIC, o elemento humano é o fator fundamental para que a PoSIC 

seja implementada de forma eficaz. 

Gráfico 19. Fatores Críticos para elaboração de PoSIC nas IFES. 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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O Gráfico 20 apresenta a lista em ordem crescente dos fatores críticos, apontado pelos 

respondentes, para a aprovação da PoSIC em uma IFES.  

A fase de aprovação da PoSIC corresponde ao resultado positivo, conseguido após a 

análise da proposta elaborada e apresentada à organização (COSTA, 2009; FONTES, 2011; 

TUYIKEZE e POTTAS, 2010). Em particular exige-se o apoio por parte dos dirigentes da 

instituição como uma forma de garantir os primeiros passos para a implantação da PoSIC e as 

condições adequadas à sua manutenção (COELHO et al., 2014). 

Conforme é apresentado no Gráfico 20 o fator crítico de maior relevância para 

aprovação da PoSIC (Q25), indicado por 42 instituições é a indefinição de papéis e 

responsabilidades. ABNT (2013) orienta que esse documento tenha uma declaração relativa à 

atribuição de responsabilidades, gerais e específicas, para o gerenciamento da segurança da 

informação dos papéis definidos em cada ação especificada. O mesmo estudo de Quintella e 

Branco (2013) sobre “Fatores críticos de sucesso em segurança da informação em um órgão 

da APF”, deixa claro que a indefinição de papéis e responsabilidades ficou em primeiro lugar 

na escolha dos entrevistados. O segundo maior fator crítico para aprovação é a dedicação da 

Alta Gestão para aprovação do documento, com 38 indicações. Geralmente, nas Instituições 

de Ensino Federal, o órgão máximo superior que aprova a PoSIC é o Conselho Superior 

(CONSUP) da instituição, composto por servidores de diversas áreas da mesma. Solicitado 

pelo Gestor máximo da IFES, o CONSUP precisará compreender o conteúdo de todo o 

documento para sua aprovação. Vários critérios são analisados, tais como: simplicidade, 

objetividade e linguajar acessível a todo o público (interno e externo) a que se destina a 

política.   

O terceiro maior fator crítico apontado pelos respondentes, com 26 indicações, é o 

linguajar muito técnico da PoSIC. O Grupo de Trabalho que elabora a PoSIC é composto, em 

sua maioria, por profissionais de TI, entretanto, esses deverão entender que uma das práticas 

para a escrita da política está na clareza do texto para a fácil compreensão dos seus leitores, os 

quais abrangem pessoas dos mais diversos níveis de escolaridade dentro instituição e que, na 

maioria dos casos, não compreendem o linguajar técnico utilizado por seus desenvolvedores.  

Demais fatores pré-estabelecido tais como a PoSIC não atende ao Planejamento 

Estratégico Institucional foi mencionado 22 vezes e, por último, a ausência de comunicação 

entre o Gestor de Segurança da Informação com a Alta Gestão (podendo ser o Reitor ou seu 
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designado para essa atribuição), com 16 menções. Entretanto, independente do tamanho da 

instituição, a Alta Gestão deverá manter ampla comunicação com o Gestor de Segurança da 

Informação durante as etapas de implantação da PoSIC. Outro fatores, não citados pelos 

respondentes, tiveram 6 menções. 

Gráfico 20. Fatores Críticos para aprovação de PoSIC nas IFES. 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Gráfico 21. Fatores Críticos para institucionalização de PoSIC nas IFES. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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elaboração e institucionalização de PoSIC em IFES que ainda não criaram esse documento 

(Q28) ou para orientar a revisão das instituições que já têm sua política implantada (Q29). O 

Gráfico 22, representa a visão geral de todos os participantes da pesquisa, quadro esse que 

justifica a produção do objeto de pesquisa desse estudo. O que se percebe é que 93% dos 

participantes, em um total de 62 respondentes, acreditam ser muito importante um documento 

dessa natureza, complementando o processo de implantação da PoSIC.  

Fontes (2012) relata que a segurança da informação é obtida a partir da implantação de 

um conjunto de controles adequados, incluindo política, processo e procedimentos. A ABNT 

(2103) diz que estes controles precisam ser estabelecidos, implementados, monitorados, 

analisados criticamente, revisados e melhorados, onde necessário, para garantir que os 

objetivos do negócio e de segurança da informação sejam atendidos. 

Um segundo número de participantes, 7%, entende que o guia de melhores práticas 

para implantação e revisão de PoSIC é pouco importante para a implantação de políticas. Essa 

porcentagem somam uma quantidade de 5 respondentes.  

Para essa fatia de respostas de pouca importância referente à implantação do guia, 3 

fatores podem ser subentendidos. O primeiro é o fato da existência de alguns frameworks, 

Normas internacionais e a própria Norma Complementar 03/IN01/DSIC/GSIPR que já 

disponibilizam algumas práticas de segurança da informação que contribuem e definem os 

passos de elaboração desse documento, por mais que não estejam diretamente explicitas. O 

segundo fator supõe que esses respondentes já têm sua PoSIC implementada em seus 

institutos e não percebem a necessidade de rever todos os passos já consolidados. O terceiro 

fator, e mais provável, está na condição em que uma determinada IFES utilize modelos de 

PoSIC já consolidados em outras instituições. 

Gráfico 22. Importância do guia de implantação e revisão de PoSIC.        

  
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Ainda que 7% dos respondentes opinem ser pouco importante a produção do guia de 

melhores práticas para implantar e revisar a PoSIC da instituição,  93% das IFES acreditam 

que a elaboração de um documento padrão poderá auxiliar as instituições de ensino a 

promover as etapas de levantamento, planejamento, desenvolvimento, execução e revisão da 

PoSIC de forma objetiva, clara e consistente, em conformidade com a legislação e com os 

padrões relacionados à segurança da informação, dada sua importância para as instituições 

que ainda não dispõem desse documento integralmente instituído ou que necessitem utilizá-lo 

nas práticas e processos de sua manutenção e revisão.  

É justamente dada a consciência de tal importância que o Governo Federal recomenda 

e orienta a institucionalização de uma PoSIC em todos os órgãos da APF. Estando as IFES 

inseridas nesse cenário, o resultado dessa pesquisa mostra que apenas 9 instituições utilizam a 

PoSIC em caráter integral (ver Tabela 4), o que evidencia a necessidade de um trabalho de 

conscientização quanto ao uso do guia de melhores práticas para implantação e revisão de 

PoSIC, posto que esse documento auxiliará no processo de desenvolvimento das práticas e 

atividades de segurança da informação.  

Apesar das suposições expostas, uma resposta coerente e fidedigna para tais 

suposições dos respondentes seriam esclarecidas em uma nova intervenção de campo com os 

participantes da pesquisa. Os itens “irrelevante” e “sem necessidade” não obtiveram nenhuma 

menção. 

 

3.6  Síntese do Capítulo 

 

Esse capítulo buscou apresentar e caracterizar o campo de pesquisa, as técnicas 

utilizadas para alcançar o público alvo, a ferramenta utilizada para elaboração do 

questionário, a maneira de testar o seu conteúdo antes de estar disponível na Internet para 

coleta de dados. Ao longo do texto, os dados foram selecionados, organizados, sumarizados e 

tabulados, buscando oferecer informações sem sentidos dúbios, que se mostrassem 

consistentes e com completude, dirimindo incoerências para futuras análises. As informações 

sobre a análise e a interpretação dos resultados obtidos com a pesquisa nas IFES, localizadas 

em todo o território brasileiro, foram apresentadas e apreciadas com o intuito de identificar a 
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existência de PoSIC e as práticas de gestão em segurança da informação utilizadas em sua 

implantação.  

Para isso, foi necessário especificar o universo da pesquisa e o tipo de amostra 

necessária para utilização do método estatístico cientificamente aceitável. Como resultado da 

coleta de dados, 67 instituições colaboraram com a pesquisa, respondendo todas as perguntas 

do questionário, o que trouxe ao pesquisador um número expressivo para a fase de análise 

exploratória e para a descrição e apreciação dos resultados obtidos. 

Com a pesquisa de campo, foi possível constatar que apenas 43% das instituições têm 

PoSIC (29 instituições). Dessas instituições, apenas 13% (9 instituições) utilizam de forma 

integral e 30% (20 instituições) de forma parcial, demonstrando a carência e a necessidade de 

ações que possibilitem estimular a sua implantação de forma prática. Foi relatado que 

algumas literaturas consideram o Comitê de Segurança da Informação como o órgão 

responsável pelo desenvolvimento da PoSIC. Porém, ficou evidente nesse estudo que a 

maioria das instituições instituiu Grupos de Trabalho, composto apenas por membros de TI, 

com a missão de desenvolver e implantar suas PoSIC.   

Foi relatado que os pontos fundamentais para o sucesso da PoSIC nas organizações 

são a participação, o apoio e o patrocínio de seu Gestor Máximo. Entretanto, o que se 

observou no estudo foi um cenário em que os gestores das instituições não participam 

ativamente desse processo, já que apenas 3% das instituições tiveram participação ativa na 

implantação da PoSIC.  

O estudo apresentou alguns fatores críticos, na visão dos respondentes, que 

inviabilizam a elaboração, aprovação e institucionalização de uma PoSIC. Tais fatores já 

foram identificados em estudos de outros autores, abordados nesse capítulo, sendo os três de 

maior relevância, consecutivamente: não comprometimento da Alta Gestão, indefinição de 

papéis e responsabilidades e divulgação incoerente da PoSIC. 

A análise do estudo de campo finaliza-se apresentando a visão dos profissionais de 

segurança da informação quanto à existência de um guia de melhores práticas para 

implantação e revisão de PoSIC nas IFES. O que se percebeu foi a necessidade de um 

documento dessa natureza, possibilitando aos gestores e profissionais da área de segurança da 

informação ter um direcionador para implantação e revisão de PoSIC. Nesta pesquisa, 93% 
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dos respondentes informaram ser muito importante a produção de um documento dessa 

natureza e apenas 7% informaram ser pouco importante, porém não descartaram sua 

importância no processo de implantação de PoSIC nas IFES. 

Nesse capítulo foi possível levantar, de acordo com a percepção dos respondentes, as 

práticas de gestão de segurança da informação desenvolvidas nas IFES durante as etapas de 

planejamento, elaboração, institucionalização, aprovação e revisão da PoSIC. Entretanto, o 

que se percebe é a falta de padrão para a implantação desse documento nas instituições, tanto 

no que diz respeito à utilização das Normas Internacionais, como dos modelos de política já 

existentes em outras instituições da APF e da Norma Complementar da APF em que orienta a 

elaboração de PoSIC.  
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4 GUIA PARA IMPLANTAÇÃO DE POSIC 
___________________________________________________________________________ 

O guia de melhores práticas para implantação e revisão de PoSIC nas IFES, foi 

elaborado em análise feita a partir de dois momentos da pesquisa. A primeira se deu com as 

leituras das práticas e controles dos processos de segurança da informação recomendadas pelo 

COBIT 5 for Information Security, ITIL v3 Service Design e controles da ABNT ISO/IEC 

27002:2103, bem como a partir das leituras identificadas em estudos acadêmicos, literatura 

relacionada à segurança da informação e, ainda, documentação da legislação exigida e 

recomendada nos órgãos da APF direta e indireta.  

O segundo momento caracterizou pelo levantamento feito no estudo de campo, onde 

um questionário foi elaborado com base nas leituras identificadas na revisão sistemática 

(primeiro momento), e diversas práticas foram identificadas como presentes ou ausentes no 

processo de implantação e revisão de PoSIC naquelas instituições, detectadas por meio das 

respostas obtidas por seus gestores de segurança da informação e demais profissionais de TI 

que participaram ativamente da implantação de PoSIC. 

Com o levantamento bibliográfico e o estudo de campo, foi possível criar o objeto de 

pesquisa, o que possibilitará às IFES um documento de consulta padrão para o ciclo de 

implantação de PoSIC.  

Este capítulo apresenta as informações que constam no guia de melhores práticas de 

implantação e revisão de PoSIC e está estruturado nas seguintes seções:  

 Introdução e finalidade do guia: essa seção provê uma visão geral acerca da 

proposta de elaboração do Guia para implantação de PoSIC  e seu objetivo;  

 Papéis envolvidos: nessa sessão é apresentada as pessoas ou entidades envolvidas no 

processo de implantação da PoSIC nas IFES; 

 Processo de utilização do guia: nessa sessão, é apresentada a forma como o Guia foi 

estruturado e organizado, o que inclui a descrição e os objetivos do mesmo;  

 Ciclo de implantação do guia: essa sessão apresenta o ciclo de orientação para que a 

PoSIC possa ser implantada de forma clara e eficaz; 

 Etapas de Implantação de PoSIC: nessa seção, o guia de melhores práticas  

propriamente dito é apresentado. São apresentadas as etapas e as práticas que 
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caracterizam as necessidades de realização das ações propostas. O guia de melhores 

práticas para implantação e revisão de PoSIC foi organizado e separado por quadros, 

visando proporcionar uma eficiente visualização do conteúdo.  

4.1  Introdução e finalidade do Guia 

Estudos do Tribunal de Contas da União já demonstravam que no último 

Levantamento de Governança de TI 2014, apenas 51% dos órgãos da APF tinham uma PoSIC 

instituída de forma integral (BRASIL, 2014). Nesse mesmo Levantamento, Brasil (2016) 

informa que apenas 34 IFES declararam possuir uma PoSIC formalmente instituída. Dados 

dessa pesquisa, apresentados no Capítulo 3, comprovam que, das 67 instituições pesquisadas, 

apenas 29 informaram ter sua PoSIC. 

O que se percebe nesse cenário é um quadro preocupante na área de segurança da 

informação, eis porque o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 

(GSI/PR) recomenda que os órgãos da APF elaborem sua Política de Segurança da 

Informação, haja vista essa fornecer com clareza as orientações sobre a importância do 

gerenciamento da segurança da informação, promovendo, inclusive mediante normatização, a 

existência da PoSIC (BRASIL, 2008a). Dessa forma, percebe-se a necessidade de 

implantação desse documento nas IFES. 

Esse guia de melhores práticas para implantação e revisão de PoSIC tem a finalidade 

de promover as etapas de levantamento, planejamento, desenvolvimento, execução e revisão 

da PoSIC de forma objetiva, clara e consistente, em conformidade com a legislação e padrões 

relacionados à segurança da informação, dada sua importância para as instituições que ainda 

não dispõem desse documento integralmente instituído ou que necessitem utilizá-lo nas 

práticas e processos de sua manutenção e revisão.  

4.2  Papéis envolvidos  

 As atividades que devem ser executadas para implantar a PoSIC devem ser realizadas 

por pessoas, grupo de trabalho, setores, etc.,  aqui referenciadas como papéis. Os papéis 

executam as ações apontadas pelas práticas envolvidas no processo, as quais apresentam 

alguma atividade durante a implantação da PoSIC. Um papel possui um conjunto de 

atribuições e/ou responsabilidades sobre as atividades do processo, ou seja, representam as 

funções a serem desempenhadas pelos profissionais envolvidos (BRASIL, 2015c). É 
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importante ressaltar que um papel não identifica diretamente uma pessoa, já que um servidor, 

ou pessoa, pode desempenhar mais de um papel no processo, além de que pode haver 

situações em que um mesmo papel seja desempenhado por mais de uma pessoa.  

É importante esclarecer que os papéis envolvidos no processo de implantação da 

PoSIC não devem ser desempenhados exclusivamente por profissionais da área de TI. Pelo 

contrário, é essencial que essa implantação ocorra com a participação dos diversos setores da 

IFES – áreas finalísticas e áreas meio, além do Comitê de Segurança da Informação. 

Na elaboração do guia de melhores práticas para implantação e revisão de PoSIC, os 

papéis são apresentados em todas as práticas durante o processo de implantação da PoSIC. 

Entre esses, alguns merecem destaque, tais como: 

Comitê de Segurança da Informação: formado por pessoas das áreas finalísticas e 

da TI com a responsabilidade de assessorar a elaboração das ações de segurança da 

informação e comunicação no âmbito das IFES. É sugerido que tais pessoas adquiram 

conhecimentos satisfatórios em segurança da informação. 

Comitê de Tecnologia da Informação: formado por representantes das áreas 

finalísticas e da TI e tem a prerrogativa de dirigir o alinhamento das ações e dos investimentos 

para o alcance dos objetivos estratégicos da instituição, bem como priorizá-los, além de 

avaliar os resultados do desempenho da TI. 

Gestão Máxima: compostas por membros da Alta Administração no nível hierárquico 

mais elevado da instituição. Nas IFES, esses são representados pelos reitores. A Autoridade 

Máxima é o principal patrocinador da PoSIC. 

Gestor de Segurança da Informação: é o servidor (a) responsável pelas ações de 

segurança da informação e comunicação no âmbito da IFES; 

Grupo de Trabalho: constituído por representantes dos diferentes setores da IFES 

especificamente para elaboração da PoSIC; 

Servidores em Geral: pessoas de qualquer setor pertencente ao quadro de servidores 

da IFES. 
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Para identificar o ciclo de implantação e os papéis envolvidos em cada prática das 

etapas de implantação da PoSIC, foi utilizada a notação para modelagem de processos de 

negócio denominada Business Process Modeling Notation – BPMN
7
 (ABPMP, 2013).

 
 

4.3  Processo de utilização do Guia 

 As informações tratadas no âmbito da Administração Pública Federal (APF) direta e 

indireta são ativos valiosos para a eficiente prestação dos serviços públicos. 

Consequentemente, como ativo valioso e estratégico, a informação deve ser adequadamente 

tratada, armazenada e protegida. 

Nesse contexto, o Guia de melhores práticas foi elaborado com o propósito de oferecer 

às IFES, orientações referentes à implantação das práticas e ações de segurança da informação 

para a construção e implantação de PoSIC.  

Neste guia, é detalhado um conjunto de ações práticas para que as IFES estejam em 

conformidade com a segurança da informação e a própria legislação específica que a 

normatiza. Todas as etapas sugeridas no processo de implantação de PoSIC foram definidas 

em consulta a estudos acadêmicos e a literaturas de diversos autores, ambos na área de 

gerenciamento de segurança da informação.  

As etapas, práticas e ações sugeridas no guia de melhores práticas para implantação e 

revisão de PoSIC, deverão ser realizadas considerando a realidade de cada instituição de 

ensino, tal como sua cultura institucional, missão, objetivo, tamanho, etc., e, com isso, 

permitir que esse Guia seja adaptado de forma prática. 

O documento está organizado em cinco etapas ou estágios de implantação e apresenta, 

para cada etapa, um conjunto de controles práticos que possibilitará à instituição adquirir a 

maturidade necessária para institucionalizar o documento. As etapas incluem:  

1. Etapa de Levantamento; 

2. Etapa de Planejamento; 

3. Etapa de Desenvolvimento; 

4. Etapa de Execução; 

5. Etapa de Revisão e Manutenção.  

___________________________________________ 

7 - Notação da metodologia de gerenciamento de processos de negócio. Trata-se de uma série de ícones padrões 

para o desenho de processos, o que facilita o entendimento do usuário 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_processos_de_neg%C3%B3cio
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Para cada etapa de implantação do guia de melhores práticas para implantação e 

revisão de PoSIC, são apresentadas as seguintes informações que o integram: ID da etapa, 

Descrição da etapa, Objetivo, Indicador de desempenho, ID das práticas, Ações, Descrições 

das práticas, Recomendações e Referências. Esse último se faz necessário para que fique claro 

a origem das informações apresentadas no guia de melhores práticas para implantação e 

revisão de PoSIC para cada etapa proposta.  

Cada prática indica uma ação que deve ser executada, as tarefas que a compõem e o 

responsável (papel) pela prática ou ação. Todas as ações são informações detalhadas sobre a 

prática, de forma que possam esclarecer ao leitor os procedimentos necessários daquela ação. 

As recomendações são informações adicionais sobre a etapa, ou, ainda, apontam alguma 

fundamentação teórica pertinente ou prática não sinalizada na etapa, porém ajudará a adquirir 

maiores informações e esclarecimentos para aplicação das práticas sugeridas. 

 

4.4  Ciclo de implantação da PoSIC  

A integração e o alinhamento entre todas as etapas do guia de melhores práticas para a 

implantação e revisão de PoSIC é um fator chave para se alcançar os objetivos da instituição. 

A PoSIC é um documento que passa por várias modificações durante o período de vigência, 

iniciando no momento em que é aprovado pela gestão máxima e colocado em produção até o 

momento em que é revisado e passará por nova aprovação.  

O ciclo de implantação se inicia com a necessidade de obter informações sobre o 

estado de segurança da informação dentro da instituição, ou seja, no processo de levantamento 

de requisito. Após aprovado pela Gestão Máxima, a próxima etapa de planejamento deverá 

identificar o Comitê de Segurança da Informação ou o Grupo de Trabalho designado à 

elaboração do documento, o cronograma de atividades, os resultados da análise de risco e o 

Termo de Aprovação para a elaboração da PoSIC, o qual deverá ser assinado por seu 

patrocinador - Gestor Máximo da instituição. Após o desenvolvimento da PoSIC, o  

documento deverá ser acompanhado ao longo de sua validade, realizando o monitoramento e 

a avaliação adequada, o que pode refletir em sua revisão.  
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Com base nesse entendimento, a Figura 12 apresenta o ciclo de implantação da PoSIC, 

identificando as etapas, práticas e ações, as quais são executadas na ordem em que se 

apresentam.  

Figura 12. Ciclo de implantação da PoSIC. 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base no Guia de PDTI do SISP v2.0. 

Sugere-se que cada etapa de implantação seja executada em um ciclo sequencial 

obedecendo a ordem em que as práticas são apresentadas dentro de cada etapa. 

Considerando que o ciclo de implantação da PoSIC não siga o fluxo sugerido,  (Figura 

11),  o sucesso de sua implantação poderá ficar comprometido, pois há uma relação de 

dependência direta entre algumas práticas estabelecidas em cada etapa sequencial do guia de 

melhores práticas para a implantação e revisão de PoSIC. 

O uso do guia de melhores práticas para a implantação e revisão de PoSIC não 

dispensa a busca por instruções apresentadas por demais literaturas disponíveis no cenário de 

segurança da informação, entretanto, se seguido de forma criteriosa, ajudará as IFES a 

implementar e/ou revisar a PoSIC de forma clara e objetiva.  

  

4.5  Etapas da Implantação  

Para que seja possível alcançar o sucesso de implantação da PoSIC nas IFES, é 

sugerido que todas as etapas sigam o ciclo contínuo de implantação, sendo executadas e 

acompanhadas por seus papéis (ver item 4.2), identificados ao final de cada prática das etapas 

de  implantação. 
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4.5.1  Levantamento de Requisitos 

Para a construção da PoSIC (diretrizes, normas e procedimentos) é sugerido realizar o 

levantamento dos ativos de maior criticidade, os quais a instituição acredita que devem ser 

relacionados e contemplados na PoSIC. É sugerido identificar o conjunto de regulamentos e 

normas que regem a instituição, no intuito de adquirir base legal para a construção do 

documento. Por isso, é necessário analisar o que existe e quais são as necessidades da 

instituição. Esse conjunto de regulamento existente será um orientador para o planejamento 

do projeto de implantação da política. O Quadro 4 apresenta todas as práticas e ações para 

implantação dessa etapa.  

Quadro 4. Etapa de Levantamento de Requisitos da PoSIC. 

ETAPA: 01                                              

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS DA PoSIC 
Referência: [ABNT (2013); ANAND et al. (2011); BRASIL (2009); CASTILHO (2013); 

COELHO et al. (2014); ISACA (2012b);  NASCIMENTO (2012); TUYIKEZE e POTTAS 

(2010)]. 

 

 

Objetivo: Obter informações acerca das ações de segurança da informação, já desenvolvidas na instituição, por 

meio dos processos estratégicos, táticos e operacionais, visando gerar o Termo de Aceitação e Cumprimento da 

Alta Gestão. 

 
Indicadores de Desempenho:  

  Identificação da área ou dos responsáveis pela PoSIC da instituição; 

  Apresentar relatório de segurança da informação pontuando as vulnerabilidades emergenciais às quais está 

submetida a instituição; 

  Aprovação da Alta Gestão para planejamento da PoSIC. 

 

Recomendações e Fontes de Consulta: 

 Reuniões com Chefe de Gabinete; 

 Reuniões com o Comitê de TI; 

 Entrevistas com a Diretoria de TI; 

 Pesquisa institucional acerca da segurança da informação; 

 Contato com IFES que já implantaram a PoSIC; 

 Leitura técnica da ISO/IEC 27002:2013; 

 Leitura técnica do COBIT 5 for Information Security; 

 Analisar Acórdão 1.603/08.  
 

ID PRÁTICAS 

LR1  - Verificar área responsável pela PoSIC 
Ação:  

Identificar se existe na instituição o setor, comitê ou grupo responsável pelo processo de implantação da 

PoSIC. 

 

Descrição:  

Sugere-se que a PoSIC seja planejada, desenvolvida e apresentada pelo Comitê de Segurança da Informação 

(CGSI). Esse Comitê deverá ser constituído por profissionais de diversas áreas (Pró-Reitorias, Diretorias, 

unidades acadêmicas e administrativas), principalmente pela área jurídica. Essas pessoas trazem consigo os 

requisitos de segurança dos setores e áreas em que elas trabalham. 



99 
 
 

 

Se a instituição ainda não tiver instituído o CGSI, verificar etapa 02- P.1, desse guia. 

 
Papel: 

        - Comitê de Tecnologia da Informação.         

 

LR2  -  Identificar o Gestor de Segurança da Informação 
Ações:  

Verificar a existência do Gestor de Segurança da Informação que presidirá a equipe de elaboração da PoSIC; 

Solicitar ao Reitor, a nomeação desse cargo, se não existir tal função na instituição. 

  

Descrição: 

É necessário nomear o Gestor de Segurança da Informação ou a figura de um mentor que presidirá a equipe 

de implantação da PoSIC, devendo esse garantir que seu processo de implantação funcione de maneira 

organizada, seguindo as normas e os regulamentos, alinhando todas as ações com o Planejamento 

Estratégico Institucional.  

 

De preferência, o Gestor de Segurança da Informação deverá ser um profissional da área de Ciência da 

Computação, ou afim, com desejáveis conhecimentos nos processos de segurança da informação, 

fundamentos em governança de TI e bom relacionamento humano. 

 

Papel: 

         - Comitê de Tecnologia da Informação 

 

LR3  -  Verificar Legislação e Normativas  
Ações: 

Verificar junto ao RH as Normas e Decretos vigentes que regularizam a instituição; 

Consultar, junto a área jurídica, a Legislação à qual a instituição está amparada; 

Solicitar, junto ao Gabinete, documentação diversa (organograma, estatuto, etc) que rege a instituição.  

 

Descrição: 

Todo órgão da Administração Pública Federal é submetido a várias Leis, Decretos, Regulamentações, 

Estatutos, Obrigações Contratuais, Normas, Organogramas, etc., que devem ser seguidos e atendidos sob o 

risco grave de penalidades no caso de não cumprimento. Assim, deve ser feito um levantamento de toda a 

legislação que rege a instituição para que a PoSIC não venha a atentar contra qualquer uma delas.  

 

As instituições devem garantir proteção contra a violação de quaisquer leis criminais ou civis e requisitos de 

segurança da informação, objetivando a garantia de conformidade legal e da saúde institucional, asseguradas 

também pela PoSIC. 

 

Papel: 

 - Comitê Gestor de Segurança da Informação. 

 

LR4  -   Verificar Padrões, Normas e Procedimentos  
Ações:  

        Identificar os padrões que a instituição já utiliza como modelo para segurança dos ativos; 

         Verificar a utilização de alguma norma de controle, em segurança da informação, para os diversos 

procedimentos já executados na instituição; 

        Classificar possíveis frameworks que orientam sobre segurança da informação para elaboração da PoSIC. 

 

Descrição: 

O CGSI deverá manter-se atualizado a respeito dessa prática, pois permitirá a elaboração de código de 

práticas que atendam as diretrizes da instituição quanto à governança de TI existente. Essa prática 

permitirá o gerenciamento de serviços necessários para atender os diversos setores que demandem serviços 

de segurança da informação e os controles práticos de segurança nos mais diversos níveis de 

operacionalização concernentes a sistemas, recursos, hardware, processos e demais ativos contra 

desastres, erros (intencionais ou não) e manipulação não autorizada, objetivando a redução da 
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probabilidade e do impacto de incidentes de segurança. 

 

É salutar que as instituições busquem e mantenham-se atualizadas quanto às normas e padrões de 

segurança da informação aplicáveis. No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

estabelece normas a serem seguidas por produtos e serviços, inclusive aqueles relacionados à segurança da 

informação. Em nível Internacional, destacam-se na área, a ISO/IEC 27001:213
1
 e ISO/IEC 27002:213

2
, 

COBIT 5 for Information Security
3
 e ITIL v3

4
 (esses relacionados aos processos de segurança da 

informação). 

 
Papel: 

- Comitê Gestor de Segurança da Informação. 

 * 1, 2, 3, 4 - versões atuais no período de escrita desse guia. 

 

LR5  -  Realizar levantamento sobre  Segurança da Informação 
Ações:  
          Elaborar questionários para pesquisa de campo em todas as áreas da instituição; 

          Identificar o nível de conhecimento em segurança da informação dos servidores da instituição; 

          Detectar os pontos de maior vulnerabilidade dentro da instituição; 

          Realizar entrevista com os Gestores dos diversos setores; 

          Consultar os relatórios de incidentes de segurança da informação dos últimos 6 meses, ou último ano; 

          Gerar relatório com os resultados da atividade. 

           

Descrição: 

Convém examinar, por meio de pesquisa de campo (entrevistas, questionários, formulários, etc.) o 

comportamento e as ações desenvolvidas na instituição quanto à segurança da informação. Tal exame é 

sugerido para assegurar a continuidade do planejamento de implantação da PoSIC. 

 

- Se o levantamento institucional identificar que práticas e procedimentos em segurança da informação 

dentro da instituição não são utilizados como ações estratégicas da administração e que não há nenhum 

tipo de elaboração adequada para proteção dos ativos de informação ou que não há nenhuma orientação 

estabelecida em segurança da informação, convém que seja apresentado, de imediato, o relatório de 

segurança da informação à Gestão Máxima (Reitor), pontuando as vulnerabilidades emergenciais às quais 

está submetida a instituição, juntamente com o pedido de implantação da PoSIC. 

 

- Se o levantamento institucional apresentar um cenário com ações estratégicas já desenvolvidas dentro da 

instituição, porém não contiver o documento norteador com suas diretrizes, normas e procedimentos de 

segurança da informação, de igual forma deverá ser apresentado à Gestão Máxima (Reitor) a emergente 

necessidade de  implantação da PoSIC da instituição. 

 

Papel: 

        - Comitê Gestor de Segurança da Informação.         

 

Papel abstrato: Servidores em geral - A realização do estudo de campo deverá ser feito com uma amostra 

aleatória envolvendo servidores das áreas pesquisadas. 

 

LR6  -  Analisar o Planejamento Estratégico Institucional - PEI 
Ações:  

         Verificar e identificar os objetivos do Planejamento Estratégico Institucional para o desenvolvimento da 

PoSIC. 
 

Descrição:  

O PEI é o meio pelo qual a organização busca prever seu futuro e estabelecer os objetivos e metas a serem 

alcançados. É por meio do PEI que as instituições definem medidas para garantir seu crescimento de 

forma sustentável e tangível.        

O CGSI deverá atentar-se para o PEI. É importante observar as estratégias e garantir que as atividades ali 

previstas estarão seguras ou que seus possíveis problemas sejam mitigados. A PoSIC deverá ser 
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contundente quanto ao alcance dos seus objetivos de segurança da informação, em caráter estratégico, de 

forma a obter a excelência nos serviços prestados ao cidadão. 

 

Papel: 

         - Gestor de Segurança da Informação. 

 

LR7  -  Solicitar aprovação da Gestão Máxima 
Ações:  

         Gerar documento com os resultados da prática LR5;  

         Solicitar apreciação da Gestão Máxima; 

         Requerer assinatura de aprovação do Gestor Máximo para o Planejamento da PoSIC. 

  

Descrição: 

Todos os resultados alcançados na etapa de levantamento de informações da instituição precisam ser 

documentados e comunicados à administração em formato de relatórios. Essa ação irá fornecer o feedback 

necessário para que a Alta Gestão visualize o estágio de segurança da informação em que se encontra a 

instituição, bem como possibilitar que a mesma utilize de maneira correta e confiável os recursos que 

suportam as informações necessárias para todas as atividades estratégicas, táticas e operacionais. Do 

relatório apresentado ao Gestor Máximo deverá constar o conjunto ações identificadas na etapa 01 - LR6. 

 

A existência de um Termo de Aprovação possibilitará que as etapas posteriores de planejamento e 

desenvolvimento da Política possam ser visualizadas como de interesse da Gestão Máxima, tornando mais 

explícita a necessidade de colaboração e participação de todos os servidores da instituição.  

 
Papel:  

        - Gestor Máximo da instituição. 

Papel abstrato: CGSI – Responsável pela elaboração do Termo de Aprovação. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Representação Gráfica dos papéis. 

 
Figura 13. Etapa de Levantamento de Requisitos da PoSIC. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 

 



102 
 
 

4.5.2   Planejamento 

Ao desenvolver uma PoSIC ou um conjunto de regulamentos de segurança da 

informação, é necessário tratar esse assunto como um projeto com início, meio e fim. Deve-se 

ter seu planejamento e identificar todas suas etapas futuras, bem como seu patrocinador, criar 

a documentação de aprovação necessária, os treinamentos, papéis e responsabilidades, 

concluir o planejamento e compartilhar as lições apreendidas. 

 Nessa etapa, deve ser feita a descrição das necessidades para a elaboração da PoSIC, 

elaborar o cronograma necessário, declarar seu objetivo, justificá-la e solicitar a aprovação da 

Gestão Máxima da instituição. O Quadro 5 apresenta todas as práticas e ações para 

implantação dessa etapa.  

Quadro 5. Etapa de Planejamento da PoSIC. 

ETAPA: 02                                         

                                  PLANEJAMENTO DA PoSIC 
Referência: [ABNT (2013); BRASIL (2009); FERREIRA E ARAÚJO (2009); FONTES 

(2011, 2012);  ISACA (2012b); OGC (2007); OLIVEIRA JÚNIOR (2015); TAYLOR (2011)]. 

 
 

Objetivo: Estabelecer as práticas e as ações necessárias para o desenvolvimento da PoSIC, identificando as 

necessidades de segurança da informação para a instituição. 

 
Indicadores de Desempenho:  

 Relação das práticas que serão executadas na etapa de desenvolvimento da PoSIC; 

 Relatório contendo  os recursos críticos que apresentem vulnerabilidades e ameaças de perda de 

informação; 

 Plano de capacitação do Comitê de Segurança da Informação aprovado; 

 Plano orçamentário aprovado pelo setor financeiro; 

 Cronograma de implantação elaborado; 

 Termo de responsabilidade finalizado; 

 Termo de Aprovação assinado pelo Gestor Máximo. 

 

Recomendações e Fontes de Consulta: 

 Treinamentos em segurança da informação; 

 Participar das reuniões do Comitê de TI; 

 Apropriar-se das práticas da ISO/IEC 27002:2013; 

 Apropriar-se do framework COBIT 5 (Guia do Cobit 5 for Information Security); 

 Analisar a biblioteca ITIL (Gerenciamento de Nível de Serviço – Service Design); 

 Visitar instituições que já desenvolveram sua PoSIC; 

 Analisar Decreto nº 3.505/2000. 

 

ID                                                     PRÁTICAS 

P1  -  Instituir Comitê Gestor de Segurança da Informação - CGSI 

 
Ações:  

Solicitar criação do CGSI; 

Nomear servidores representantes dos diferentes setores da instituição como membros da CGSI; 
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Publicar Portaria de criação do Comitê de Segurança da Informação em atendimento à etapa 01 – LR1. 

  

Descrição:  
Na ausência do Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI), o Comitê de Tecnologia da 

Informação (TI) solicitará ao Gestor Máximo da instituição a criação desse Comitê, com o objetivo de 

assessorar a instituição no desenvolvimento das ações de segurança da informação, as quais contemplarão 

a PoSIC. 

 

O CGSI deverá ser criado em cumprimento à PoSIC, com a missão de condensar os princípios de 

segurança da informação que a Gestão Máxima considera importante e fundamental para as atividades da 

instituição. Cabe ao CGSI a responsabilidade pela elaboração, implantação e revisão da POSIC.  

 
Papel: 

         - Gestor Máximo da instituição. 

P2  -  Instituir Grupo de Trabalho - GT 

 
Ação:  

Instituir o Grupo de Trabalho para implantação da PoSIC na ausência do CGSI. 

Nomear servidores representantes dos diferentes setores da instituição como membros do GT; 

Publicar Portaria de criação do Grupo de Trabalho que implantará a PoSIC. 

 

Descrição: 

O Comitê de TI poderá instituir o GT com o objetivo de gerenciar todas as etapas de implantação da 

PoSIC. O GT deverá ser constituído por representantes dos diferentes setores da instituição, como por 

exemplo: segurança patrimonial, tecnologia da informação, recursos humanos, jurídico, protocolo, 

biblioteca, financeiro, planejamento, etc. 

 

A figura do Gestor de Segurança da Informação do instituto deverá presidir o GT e acompanhá-lo nas 

práticas de análise de risco, treinamento da equipe, elaboração do calendário de atividades e produção de 

toda documentação necessária.  

 

Papel: 

       - Comitê de Tecnologia da Informação. 

P3  -  Elaborar Plano de Capacitação  

 
Ações: 

Identificar o público alvo; 

Caracterizar os centros de treinamento em segurança da Informação; 

Estabelecer o orçamento das capacitações; 

Identificar as etapas de treinamento; 

Solicitar apreciação do Comitê de Segurança da Informação; 

Requerer apoio do Núcleo de Capacitação. 

 

Descrição: 

Esta ação tem o objetivo de criar um plano de capacitação em segurança da informação para o treinamento 

do CGSI ou GT que desenvolverá a PoSIC, criando e mantendo processos de incentivo e aprimoramento 

das competências necessárias para identificar as vulnerabilidades existentes na instituição e as ações para 

desenvolver um plano de segurança da informação dos ativos da instituição.  

 

Papel: 

        - Gestor de Segurança da Informação. 

P4  -  Estabelecer Orçamento e Recursos 

 
Ações:  

Descrever os materiais de consumo para a etapa de desenvolvimento; 

Estimar valores para deslocamento de membros da CGSI; 

Orçar produção de material para divulgação da PoSIC; 
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Estabelecer valores para treinamento e divulgação da PoSIC; 

Solicitar apreciação do CGSI; 

Requerer aprovação do setor de finanças. 

 

Descrição:  

É necessário refletir nas prioridades estabelecidas nessa etapa de planejamento, incluindo ações como: 

treinamento do CGSI (ou GT), reuniões periódicas, aquisição de ativos, produção de material para 

divulgação e conscientização, manutenção do processo de atualização, dentro outras.   

 

É preciso o consentimento da gestão institucional, envolvendo os custos atuais de operação e possíveis 

alterações no processo de implantação da política. O plano de orçamento deve permitir revisão, refinação e 

aprovação contínua do orçamento da instituição e de todos os orçamentos de programas individuais. 

 

É interessante ressaltar que o Gestor de Segurança da Informação, juntamente com a área financeira, 

consiga administrar os recursos de acordo com a quantidade de esforços suficientes, visando alcançar o 

sucesso das ações realizadas. 

 

Papel: 

        - Gestor de Segurança da Informação; 

       

Papel abstrato: Gestor Máximo - deverá ser apresentado ao setor de finanças e aprovado pelo Gestor Máximo. 

P5  -  Elaborar Catálogo de Serviços 
 

Ações: 
Classificar as atividades desenvolvidas em cada setor da instituição; 

Identificar os ativos mais críticos da instituição (hardware e software); 

Descrever as atividades em segurança da informação já executadas pelos setores;  

Classificar as políticas e procedimentos aplicados nos diversos setores; 

Catalogar os horários de funcionamento dos setores mais críticos da instituição; 

Mapear os serviços e seus responsáveis diretos nos diversos setores da instituição; 

Desenvolver um questionário para pesquisa de campo; 

Solicitar apoio dos chefes de setores para preenchimento do questionário; 

Catalogar os dados da pesquisa em base de consulta pelo CGSI. 

 

Descrição: 
Esta ação tem a finalidade de elaborar um documento com a relação dos possíveis serviços que deverão ser 

atendido pela PoSIC. Permitirá ao CGSI identificar as áreas ou setores com maior criticidade, detectados 

durante a análise de risco, no intuito de tornar o desenvolvimento da PoSIC menos trabalhoso e menos 

propenso a erros. 

 

Um catálogo de serviço tornará transparente para a Gestão Máxima da instituição a lista de todos os 

serviços possíveis e disponíveis que foram, e que serão, analisados na etapa de análise de risco e que 

poderão ser protegidos na própria implantação da política. A alimentação desse catálogo deverá ser feita 

por todas as áreas da instituição, pontuando os procedimentos críticos do setor, com necessidade de serem 

protegidos ou incluídos na PoSIC. 

 

De acordo com o próprio ITIL v3, a criação de um Catálogo de Serviço deve ser objeto de qualquer 

iniciativa de Governança de TIC, além de ser abordado como boas práticas na elaboração de qualquer 

procedimento de segurança da informação.          

 
Papel: 

       - Comitê Gestor de Segurança da Informação - elaboração; 

       

Papel abstrato: O catálogo será preenchido por setores, áreas ou departamentos da instituição. 

P6  -  Analisar Riscos  

 
Ações:  
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Criar formulário/questionário para pesquisa de campo ; 

Divulgar a atividade por meio dos meios de comunicação do instituto; 

Solicitar o apoio dos chefes de setores para colaboração da pesquisa de campo; 

Identificar os ativos que apresentem vulnerabilidades; 

Elaborar relatório com os resultados da análise de risco; 

Solicitar da CGSI a apreciação do relatório da análise de risco. 

 

Descrição: 

O primeiro passo a ser realizado antes do desenvolvimento da PoSIC é identificar os recursos críticos da 

instituição, ou seja, os ativos sob risco de segurança e que apresentem vulnerabilidades e ameaças de perda 

de informação. Deverão ser analisados, em especial, as ameaças e os impactos de modo a determinar os 

elementos críticos da instituição, os custos e prejuízos associados, assim como o grau de segurança 

adequado. 

 

O processo de análise poderá ser aplicado à instituição como um todo, a uma área ou departamento, a um 

sistema de informação, a controles já existentes ou apenas a aspectos particulares de um controle. Por 

exemplo: controle de senhas. 

 

O processo de análise de risco poderá ser feito por meio de questionários e entrevistas com os servidores 

ou responsáveis por cada área/setor. Deverá ser descrito os componentes avaliados, que podem ser 

sistemas, elementos de hardware, usuários, atividades, localidades físicas, processos, etc. Deverão ser 

explicados os critérios e conceitos da análise. Deve ser algo breve, caso seja necessário explicar o que são 

riscos e demais conceitos de forma clara, podendo ser feito em forma de workshop ou apresentação.  

 

Após a realização da análise de risco, é de suma importância apresentar à Gestão Máxima da instituição o 

relatório desenvolvido pelo CGSI. Esse relatório deverá ser assinado pelo Gestor de Segurança da 

Informação e reportado os resultados ao corpo executivo (Gestão Máxima) para conhecimento e 

deliberação da implantação da PoSIC. 

 
Deverá descrever os componentes avaliados, os pontos de maior criticidade, as vulnerabilidades existentes 

no instituto, as ameaças que apresentam riscos de maior gravidade, etc. Deverá descrever brevemente 

como os trabalhos foram conduzidos e realizados, por exemplo: as equipes envolvidas, as técnicas 

utilizadas na obtenção das informações (ex.: utilização de ferramentas, questionários, etc.), as 

probabilidades de ocorrência constantes de furos de segurança, o impacto financeiro e pessoal para a 

instituição, níveis de risco (baixo, médio e alto). 

 

Por fim, deverão ser apresentadas as recomendações de controles de segurança para minimizar o risco e as 

conclusões sobre o conceito e importância da PoSIC no instituto, juntamente com o parecer do CGSI. 

 
Papel: 

      - Comitê Gestor de Segurança da Informação. 

P7  -  Elaborar Cronograma de Implantação 

 
Ações: 

Identificar as práticas e datas para desenvolvimento de cada item da PoSIC; 

Elaborar Termo de Compromisso a ser assinado por cada participante do CGSI;           

Definir papéis e responsabilidades dos membros da CGSI na execução das etapas de elaboração da PoSIC; 

Solicitar apreciação e aprovação do cronograma elaborado ao Gestor de Segurança da Informação. 

 
Descrição:  

Deverá ser elaborado um documento contendo todo o cronograma da implantação da PoSIC, constando o 

período de implantação das diretrizes, normas e procedimentos, definindo os papéis e responsabilidades de 

todos os membros desse processo.  

 

É sugerido elaborar um Termo de Compromisso, devendo ser assinado por cada participante do CGSI, 

decretando seu comprometimento com o prazo estipulado em todas as etapas da implantação. 
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Deverão ser identificadas as práticas a serem desenvolvidas a curto, médio e longo prazo, criando o 

relatório que será apresentado ao Gestor Máximo da instituição, como forma de adquirir seu apoio para as 

etapas posteriores. 

 
Papel: 

        - Comitê Gestor de Segurança da Informação. 

P8  -  Identificar Atribuições e Responsabilidades do CGSI 
 

Ações: 

Informar aos membros que compõem o CGSI, as suas atribuições e responsabilidades em cata etapa da 

elaboração das diretrizes, normas e procedimentos – PoSIC;  

Submeter ao CGSI as especificações das atribuições para apreciação dos membros; 

Solicitar aprovação do CGSI.    

Descrição: 
Antes da etapa de elaboração da PoSIC, sugere-se identificar e estabelecer as atribuições e 

responsabilidades da equipe que implementará a política, de forma criteriosa,  para o sucesso das ações 

planejadas, assim como identificar a responsabilidade da Gestão Máxima da instituição. 
  

Atribuições: 
Estimular a adoção das práticas de segurança da informação preconizadas na PoSIC, por toda a instituição; 
Reunir-se periodicamente ou quando houver necessidade para adicionar ações que devem ser asseguradas 

pela PoSIC; 
Apresentar um relatório formal com clareza das ocorrências, deliberações, resoluções e decisões objeto da 

reunião; 
Avaliar a necessidade de atualização da PoSIC em um período não superior a 2 anos. 
  
Responsabilidades: 
Definir novas alterações no corpo da PoSIC quando solicitado; 
Orientar os servidores da instituição sobre as políticas, as normas e padrões nele contidos; 

Construir as diretrizes em conformidade com o resultado da análise de risco; 

Construir as normas necessárias para o complemento das diretrizes; 
Construir os procedimentos necessários para o complemento das normas; 
Criar manuais de boas práticas para execução da política; 
Criar mecanismos de acesso, controle e monitoramento do uso das informações e meios informacionais; 
Avaliar os incidentes de segurança e propor ações para sua correção; 

Definir as medidas cabíveis nos casos de descumprimento da PoSIC, com o auxílio do jurídico e Gestão 

Máxima; 
Definir um ciclo constante de atualização da PoSIC. 

 Papel: 

        - Gestor de Segurança da Informação.  

P9  -  Estabelecer prazo de Implantação 
 

Ação:  

         Estabelecer o prazo máximo para todo o processo de implantação da PoSIC. 

 

Descrição:  

Sugere-se para a execução de todas as etapas proposta nesse guia um período de médio prazo entre 1 e 2 

anos para execução das práticas, de acordo com as legislações internas de cada IFES.  

 

É evidente que pode haver alterações na cultura institucional (mudança de gestão, alteração na legislação, 

mudança de orçamento planejado, etc.) durante o período de implantação, pois mudanças fazem parte de 

qualquer projeto, dessa forma é necessário estipular um período de 6 meses além do previsto. 

 

Papel:  

        - Gestor de Segurança da Informação. 
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P10  -  Elaborar Termo de Aprovação  
 

Ações:  

Criar o documento Termo de Aprovação - TA; 

Elaborar a proposta de elaboração da PoSIC (anexar ao TA); 

Anexar à proposta de elaboração da PoSIC os relatórios da etapa de planejamento; 

Submeter à Gestão Máxima a proposta de elaboração da PoSIC; 

Sensibilizar o apoio da Gestão Máxima para assinar o Termo de Aprovação.  

 

Descrição: 

Um programa dessa natureza necessita de patrocínio e apoio para alcance do sucesso em sua realização.  

Esse é o primeiro objetivo das práticas do COBIT, ITIL e ISO/IEC 27002:2013, no processo de criação da 

PoSIC. 

 

É necessário apresentar ao Gestor Máximo da instituição a proposta de elaboração da PoSIC, ressaltando 

os resultados da prática de análise risco, apresentando as ameaças e as vulnerabilidades identificadas e  

todos os passos estabelecidos nessa etapa de planejamento, de modo que seu patrocinador (Reitor ou seu 

representante) possa avaliar a viabilidade desse processo. 

 

Como resultado, deverá ser assinado o Termo de Aprovação, pela Gestão Máxima, gerando um padrão de 

comportamento como forma de garantir os primeiros passos para o desenvolvimento da PoSIC, bem como 

as condições adequadas à sua revisão e manutenção. 

 
Papel: 

       - Comitê Gestor de Segurança da Informação. 

 

Papel abstrato: Comitê Gestor de Segurança da Informação – elaborar o Termo de Aprovação. 

P11  -  Elaborar Termo de Responsabilidade do Usuário 
Ações:  

Elaborar o documento Termo de Responsabilidade; 

Submeter para apreciação do CGSI; 

Solicitar ao Gestor Máximo sua assinatura no Termo de Responsabilidade do Usuário. 

 

Descrição: 

É sugerida a elaboração de um “Termo de Responsabilidade do Usuário” para todos os servidores, por 

meio do qual esses declaram ter pleno conhecimento das normas vigentes e do uso dos ativos e recursos 

computacionais da instituição. Esta é uma forma de garantir validade jurídica ao documento elaborado. 

Esse Termo deverá ter citado o Termo de Aprovação da PoSIC, por parte da Gestão Máxima, transmitindo 

ao usuário e ao servidor da instituição o compromisso dessa gestão com a política da instituição. 

 

Esse Termo de Compromisso deverá ser apresentado ao usuário no momento de ingresso na instituição, da 

divulgação (palestras, treinamentos, etc.) e da execução da PoSIC, fazendo referência, inclusive, ao 

processo disciplinar a que o usuário estará submetido. 

 

Papel: 

        - Gestor Máximo da instituição. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Representação Gráfica dos papéis 
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Figura 14. Etapa de Planejamento da PoSIC. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

4.5.3  Desenvolvimento 

Nessa etapa o escopo deve ser definido com ampla abrangência aos documentos que 

serão gerados. Deverá ser definido se será desenvolvida a política principal, suas normas e 

procedimentos em um único documento ou em documentos separados.  

 É necessário que sejam registradas as restrições, isto é, os fatores que podem impactar 

o projeto e impedir a construção da política. Por fim, é preciso definir o produto a ser 

entregue, essa definição deve ser a mais detalhada possível, utilizando de linguagem clara e 

eficaz, evitando dúvidas ao usuário final. O Quadro 6 apresenta todas as práticas e ações para 

implantação dessa etapa.  

 

Quadro 6. Etapa de Desenvolvimento da PoSIC. 

ETAPA: 03                                              

DESENVOLVIMENTO DA PoSIC 
Referência: [ABNT (2013);  BRASIL (2009, 2012, 2015b);  CARDOSO (2011);  ISACA (2012b); 

OGC (2007); MONTEIRO (2009); TAYLOR (2011), TUYIKEZE E FLOWERDAY (2014); 

VIANEZ (2010)]. 

 
 

Objetivo: Promover ações que orientem o Comitê Gestor de Segurança da Informação na execução das práticas 

para o desenvolvimento da PoSIC.  

 

Indicadores de Desempenho:  

 Documento da PoSIC finalizada; 

 Normas e procedimentos de segurança da informação constituídos; 
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 Termo de Aprovação da PoSIC, assinado e aprovado pelo Gestor Máximo ou órgão competente; 

 Portaria publicada no Boletim de Serviço Interno (BIS) ou no site institucional. 

 

Recomendações e Fontes de Consulta: 

 Analisar Decreto 35.505, de 13 de junho de 2000; 

 Apropriar-se dos conhecimentos das normas ISO/IEC 27001/27002; 

 Apropriar-se do framework COBIT 5 (Guia do Cobit 5 for Information Security); 

 Analisar a biblioteca ITIL (Gerenciamento de Nível de Serviço – Service Design); 

 Analisar o Acórdão 1.603/08; 

 Verificar a Norma Complementar Nº 03/IN01/DSIC/GSIPR; 

 Verificar a Instrução Normativa 01/DSIC/GSIPR; 

 PoSIC de outras instituições ou órgãos federais. 

 

ID PRÁTICAS 

D1  -  Executar Cronograma de Implantação 
Ações:  

Averiguar planejamento do cronograma desenvolvido na etapa 02 – P7; 

Ajustar atividades que se fizerem necessárias; 

Executar o cronograma de atividades, respeitando prazos e objetivos propostos. 

 

Descrição: 

É sugerido seguir o cronograma do CGSI, proposto na etapa 02 – P7, para conclusão do processo de 

implantação (planejamento, desenvolvimento e execução), salvo mudanças necessárias devido às 

alterações no Planejamento Estratégico Institucional, e do recurso orçamentário destinado às ações de 

implantação.  

 

Em caso de alterações no escopo do cronograma, é necessário que um novo planejamento seja elaborado 

com o consentimento da Gestão Máxima da instituição.  

 

Papel:  

        - Comitê Gestor de Segurança da Informação. 

D2  -  Executar Plano de Capacitação  
Ação:  

Analisar Etapa 02 – P3; 

Selecionar os cursos de capacitação; 

Direcionar o público alvo; 

Solicitar o apoio do Núcleo de Capacitação para os trâmites necessários; 

Submeter ao setor de financeiro para dispensa de recursos orçamentária; 

Divulgar aos membros da CGSI os devidos treinamentos. 

 

Descrição: 

É sugerido capacitar todos os profissionais envolvidos no processo de implantação da PoSIC, 

proporcionando conhecimentos adequados para que as atividades sejam executadas com propriedade e 

concluídas com êxito. 

 

Nem todos os profissionais que estão envolvidos com as etapas de implantação da PoSIC têm o mesmo 

nível de conhecimento em segurança da informação, por isso nem todos necessitam do mesmo nível ou 

tipo de treinamento. Deve-se identificar e segregar os grupos de profissionais, apresentando somente os 

conceitos de segurança da informação necessários para obter um melhor resultado na elaboração da 

PoSIC. 

 

Papel: 

        - Gestor de Segurança da Informação. 

 

Papel abstrato: Núcleo de Capacitação – deverá ser apresentado pelo Gestor do CGSI para providências do 

processo de capacitação. 
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D3  -  Referenciar  outras PoSIC 
 

Ações:  

Identificar  PoSIC de outras IFES ou órgãos públicos; 

 Selecionar diretrizes, normas ou procedimentos; 

Avaliar e comparar com as práticas já desenvolvidas na instituição local; 

Submeter ao CGSI para apreciação; 

Especificar na PoSIC local, um item para referenciar as PoSIC de outras instituições. 

 

Descrição: 

É comum que a PoSIC utilize conteúdos de outros documentos externos. Dessa forma, sugere-se que a 

PoSIC faça referência a esses documentos, evitando a cópia não autorizada de políticas de outras 

instituições, já institucionalizados e/ou registrados, evitando problemas jurídicos. 

 

Papel:  

       - Comitê Gestor de Segurança da Informação. 

D4  -  Elaborar Diretrizes, Normas e Procedimentos 
Ação:  

        Avaliar a estrutura da instituição e estabelecer se as diretrizes, normas e procedimentos farão parte de um 

único documento ou serão criados em documentos separados. 

 

Descrição: 

É possível ter uma Política de Segurança da Informação como um documento único com todas as 

diretrizes, normas e procedimentos, ou como um documento com as diretrizes e diversos outros 

documentos com as normas e os procedimentos individuais.  

 

As diretrizes têm poder estratégico. Essas precisam expressar a importância que a instituição dará para a 

informação. Responde ao “porque” de realizar a segurança da informação, definindo diretrizes genéricas 

do que deve ser realizado pela instituição de ensino, além de comunicar aos servidores seus valores e seu 

comprometimento em incrementar a segurança à sua cultura, para alcançar a segurança da informação.  

 

As normas têm caráter tático, detalham situações, ambientes, processos específicos e fornecem orientação 

para o uso adequado das informações. São regras básicas de como deve ser implementado o controle ou 

conjunto de controles, que foram definidos na política. Respondem “o que fazer” para se alcançar as 

diretrizes definida na PoSIC.  

 

Os procedimentos são as atividades detalhadas de como deve ser implementado o controle ou o conjunto 

de controles. Respondem “como fazer” cada item definido nas normas específicas e suas políticas. É 

necessário descrever cada ação e atividade associada a cada situação distinta de uso das informações. 

 

Papel:  

       - Comitê Gestor de Segurança da Informação. 

 

Papel abstrato: Departamento de Tecnologia da Informação – apoio para elaboração das normas e 

procedimentos. 

D5  -  Definir Arquitetura da PoSIC 
Ação: 

         Definir a arquitetura da PoSIC atendendo, no mínimo, às orientações da Norma Complementar Nº 

03/IN01/DSIC/GSIPR. 

 

Descrição: 

É sugerido que a POSIC contemple ao menos os seguintes itens: 

 

Escopo: Este item deve conter a descrição do objeto e abrangência da PoSIC, estabelecendo o limite das 

ações que serão desenvolvidas na instituição. 

 

Conceitos e definições: Este item deve conter as definições de todos os conceitos utilizados na PoSIC que 
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poderiam gerar dificuldades de interpretação por seus usuários. 

 

Referências legais e normativas: As referências legais e normativas utilizadas para a elaboração da 

PoSIC da instituição (ver ID D8 dessa etapa).  

 

Princípios: Neste item devem ser relacionados os princípios que regem a segurança da informação na 

instituição. 

 

Diretrizes Gerais: Recomenda-se estabelecer diretrizes sobre, no mínimo, os seguintes temas, 

considerando as normas específicas vigentes no ordenamento jurídico:  

a) Tratamento da Informação; b) Tratamento de Incidentes de Rede; c) Gestão de Risco; d) Gestão de 

Continuidade; e) Auditoria e Conformidade; f) Controles de Acesso; g) Uso de e-mail; e h) Acesso à 

Internet.  

 

Penalidades: Este item deve identificar as consequências e penalidades para os casos de violação da 

POSIC e de quebra de segurança, devendo ser proposto um Termo de Responsabilidade. 

 

Competências e Responsabilidades: Neste item é recomendável a adoção dos seguintes procedimentos: 

 - Definir a estrutura para a Gestão da Segurança da Informação;  

 - Instituir o Gestor de Segurança da Informação da instituição, quando da sua ausência;  

 - Instituir o Comitê de Segurança da Informação quando a PoSIC for desenvolvida por um Grupo de   

    Trabalho;  

 - Instituir a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais. 

 

Recomenda-se a normatização dos respectivos assuntos já publicados pelo GSI/PR e, portanto, 

obrigatórios, envolvendo as áreas de tecnologia, pessoas, ambientes e processos. Além disso, sugere-se 

que controles de práticas em segurança da informação, ainda não normatizados no Governo Federal, já 

amparados na norma da ISO 270002, também sejam analisadas à luz das necessidades específicas de cada 

instituição. 

 

Abrangência: As diretrizes, normas, procedimentos e outros documentos que advenham da PoSIC 

aplicam-se a todos os servidores, aos seus discentes, terceirizados, colaboradores, estagiários, prestadores 

de serviços externos e a qualquer pessoa física ou jurídica que, de alguma forma, execute atividades 

vinculadas ao instituto. 

 

Os itens mencionados devem constar em qualquer PoSIC, entretanto deve-se considerar que cada 

instituição reflete sua cultura organizacional, seus próprios processos de quantificação e qualificação dos 

riscos de segurança da informação e abrangência institucional. Entretanto o CGSI deverá identificar os 

controles necessários que deverão compor a PoSIC da IFES. 

 

Papel:  

       - Comitê Gestor de Segurança da Informação. 

 
* - Citado pelo COBIT 5 (Guia do Cobit 5 for Information Security) ITIL v3 (Gerenciamento de Nível de Serviço – Service 

Design). 

D6  -  Definir Conformidade 
Ações:  

Definir o período de fiscalização da PoSIC; 

Catalogar datas e as áreas a serem fiscalizadas; 

Especificar os controles, definidos na PoSIC, em que a instituição será fiscalizada; 

Submeter a apreciação do CGSI. 

 

Descrição: 

A segurança da informação deve ser fiscalizada periodicamente com base nas diretrizes, normas, 

procedimentos ou outros documentos advindos da PoSIC em uso. A IFES deve assegurar a conformidade 

com a legislação específica da segurança da informação. 

 

A verificação de conformidade deve ser realizada não só internamente, mas em todos os acordos com seus 
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prestadores de serviço: contratos, convênios, acordos de cooperação e outros instrumentos celebrados pela 

instituição. 

 

Nenhuma unidade administrativa ou pedagógica da IFES poderá ficar sem verificação de conformidade 

em suas práticas de segurança da informação. A conformidade deverá ser realizada de forma planejada, 

mediante cronograma de datas e atividades a serem fiscalizadas.  

 

Papel:  

       - Gestor Segurança da Informação. 

D7  -  Fundamentar Legislação e Normativa 
Ações:  

Identificar toda a legislação e normativa que rege a instituição, já detectada na etapa 01 – LR3. 

Apresentar ao CGSI para  apreciação e alterações; 

Submeter ao setor jurídico para apreciação e aprovação. 

 

Descrição: 

          É sugerido analisar as seguintes legislações pertinentes: 

 

 Acórdão 1603/2008 do Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU; 

 Art. 8º do Anexo I do Decreto nº 5.772, de 8 de maio de 2006;  

 Lei nº 7.232 de 29 de Outubro de 1984 – Política Nacional de Informática, e dá outras providências; 

 Código de Processo Penal – Lei 3.689, de 03 de outubro de 41, atualizado até as alterações 

introduzidas pelas Leis nº 11.900, de 08.01.09; 

 Código de Processo Civil – Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973; Art. 6º da Lei nº 10.683, de 28 de maio 

de 2003; 

 Decreto nº 1.048 de 21 de janeiro de 1994 – Sistema de Administração dos Recursos de Informação e 

Informática, da Administração Pública Federal, e dá outras providências; 

 Decreto 1.171, de 24 de junho de 1994 – Código de Ética Profissional do Servidor Público 

Civil do Poder Executivo Federal, e outras providências; 

 Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000, que institui a Política de Segurança da Informação nos órgãos 

e entidades da Administração Pública Federal; 

 Decreto nº 6.029 de 1 de fevereiro de 2007 – Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, e 

dá outras providências; 

 Decreto Nº 7.845, de 14 de novembro de 2012, que Regulamenta procedimentos para credenciamento de 

segurança e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo, e dispõe sobre o Núcleo 

de Segurança e Credenciamento; 

 Lei nº 8.027 de 12 de abril de 1990 – Normas de conduta dos servidores públicos civis da União, das 

Autarquias e das Fundações Públicas, e dá outras providências; 

 Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 – Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais; 

 Lei nº 8.159 de 8 de janeiro de 1991 – Política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras 

providências; 

 Lei nº 9.983, de 14 de julho de 2000: Altera o Decreto Lei nº 2848/40 – Código Penal, sobre tipificação 

de crimes por computador contra a Previdência Social e a Administração Pública; 

 Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Lei de Acesso à Informação.  

 

Papel:  

       - Departamento jurídico. 

 

Papel abstrato: Comitê Gestor de Segurança da Informação - identificar a legislação vigente. 

D8  -  Descrever o Processo Disciplinar 
Ação:  

Descrever os tipos de violações da PoSIC; 

Identificar as punições disciplinares; 

Apresentar as sansões e penalidades; 

Solicitar apoio do jurídico para respaldo legal; 
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Requerer apoio do RH para comunicar o processo disciplinar aos servidores; 

Sensibilizar o apoio da Gestão Máxima na aprovação do processo disciplinar.         

 

Descrição: 

Neste tópico, o Gestor Máximo deve demonstrar que punições serão aplicadas aos servidores, estagiários, 

prestadores de serviço da instituição e seus agentes externos que, direta ou indiretamente, façam uso de 

seus ativos e desrespeitarem ou violarem a política.  

 

Caso haja um rompimento ou um desrespeito à PoSIC, haverá um estabelecimento de sanções e 

penalidades. A punição pode ser desde uma simples advertência verbal ou escrita, até uma ação judicial. A 

expectativa de punição é essencial para ajudar a inibir comportamentos que podem acarretar desrespeito à 

PoSIC.  

 

É necessário que a instituição desenvolva uma ação prática ou método para que o usuário assine e aceite 

todas as cláusulas definidas na PoSIC da instituição.  

 

O departamento jurídico da instituição deverá ser consultado para validar todo o processo disciplinar 

contido na PoSIC. 

 

Papel:  

       - Gestor Máximo da instituição. 

D9  -  Definir Periodicidade de Revisão da PoSIC 
Ações:  

Estabelecer o prazo para revisão da política; 

Submeter ao CGSI para apreciação e aprovação. 

 

Descrição:  

É sugerido que a PoSIC não ultrapasse o período de dois anos ou até que seja solicitado pelo Gestor de 

Segurança da Informação em consequência de mudanças estratégicas da instituição.   

 

Todos os processos de alteração da PoSIC devem ser atualizados por controle de versões, para que se 

possa rastrear a evolução da PoSIC (ciclos de revisão e manutenção). 

 

Papel: 

         - Comitê Gestor de Segurança da Informação. 

D10  -  Identificar o Suporte Técnico da PoSIC 
Ação:  

       Declarar na PoSIC o contato de suporte para esclarecimentos dos usuários. 

 

Descrição: 

Deverá estar claro para o usuário da PoSIC o procedimento de suporte técnico em casos de dúvidas ou 

situações que não estejam previstas no documento. É sugerido declarar o contato eletrônico (e-mail) do 

gestor do CGSI. 

 

Papel:  

        - Gestor de segurança da informação. 

D11  -  E laborar e Aprovar  o Termo de Aprovação 
Ação:  

Elaborar o Termo de Aprovação (TA) para execução da PoSIC. 

Adicionar os relatórios das etapas de desenvolvimento; 

Submeter ao CGSI para apreciação, avaliação e aprovação do conteúdo do TA; 

Apresentar ao Gestor Máximo da instituição, o TA e os relatórios da referida etapa; 

Solicitar o apoio da área jurídica para validar o Termo de Aprovação; 

Sensibilizar a Gestão Máxima para assinar o Termo de Aprovação. 

 

Descrição: 

No tocante às diretrizes, normas e procedimentos da PoSIC, elaborados em acordo com a legislação 
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vigente e à cultura institucional, deverão ser lidos e aprovados pelos departamentos Jurídico e de Recursos 

Humanos, respectivamente.  

 

Após ser aprovada pela área jurídica, a PoSIC deverá ser apresentada ao Reitor da instituição para 

conhecimento do documento e assinatura de aceitação e aprovação. Deverá ser gerado o Termo de 

Aprovação como forma de garantir os passos iniciais para institucionalizá-la na instituição. 

 

Em algumas IFES a PoSIC é aprovada pelo Colégio de Dirigente, Conselho Superior ou outra instância 

identificada pelo Gestor Máximo da instituição.  

 

Papel:  

        - Gestor Máximo da instituição. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Representação Gráfica dos papéis 

 
Figura 15. Etapa de Desenvolvimento da PoSIC. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

4.5.4 Execução 

Nessa etapa é necessário realizar formalmente a entrega da PoSIC pelo gestor 

aprovador (Reitor, Colégio Dirigente, CONSUP, etc.), pois para as regras que vão legislar 

internamente à instituição é importante a data da publicação de cada um dos regulamentos. A 

partir dessa prática a PoSIC passa a valer para todo os usuários da informação da IFES.  

Práticas como comunicação e treinamento da política tornam-se necessárias para a 

cobrança de sua utilização. O Quadro 7 apresenta todas as práticas e ações para implantação 

dessa etapa.  
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Quadro 7. Etapa de Execução da PoSIC. 

ETAPA: 04                                               

EXECUÇÃO DA PoSIC 
Referência: [ABNT (2013); FERREIRA e ARAÚJO (2009), FONTES (2012);  ISACA (2012b); 

OGC (2007); TAYLOR (2008, 2011)]. 

 

 

Objetivo: Publicar a PoSIC para todos os usuários (servidores, prestadores de serviço, estagiários, alunos, etc.) 

da instituição por meio de técnicas de divulgação e educação funcional. 

 
Indicadores de Desempenho:  

 Divulgação da PoSIC nos meios de comunicação do instituto;  

 Número de incidentes de segurança da informação identificados em período estabelecido pelo CGSI; 

 Número de penalidades aplicadas em período estabelecido pelo CGSI; 

 Relatório de chamadas de suporte técnico da PoSIC.  

 

Recomendações e Fontes de Consulta: 

 Contratar empresas de training; 

 Obter o apoio da equipe de TI; 

 Obter o apoio do corpo de docentes de TI; 

 Criar calendário de treinamento; 

 Envolver a Gestão máxima (ou seu representante). 

 

ID PRÁTICAS 

E1  -   Oficializar a PoSIC 
  

Ações:  

Submeter PoSIC ao Conselho Superior para apreciação e aprovação; 

Publicar internamente a Portaria que aprova e institui a PoSIC. 

 

.Descrição:          

Utilizar de Resolução Interna em conformidade com as atribuições legais e regimentais, considerando a 

decisão do aprovador. 

 

Papel: 

         - Gestor Máximo da instituição. 

E2  -  Publicar a PoSIC 
 

Ações:  

Solicitar apoio da ASCOM para publicização da PoSIC; 

Solicitar apoio do RH para orientar novos servidores; 

Divulgar a PoSIC nos meios de comunicação do instituto; 

Encaminhar por e-mail dos servidores, prestadores de serviço, estagiários e agentes externos. 

Realizar palestras de conscientização e atividades que possibilitem melhor publicização da PoSIC. 

 

Descrição: 

Sugere-se, inicialmente, que a divulgação da política faça parte do programa de formação de servidores 

novatos e de reciclagem dos antigos, além de ser efetuada periodicamente. 

 

Ao serem publicados, a PoSIC e seus documentos adjacentes precisam estar em local (físico ou virtual) de 

fácil acesso. É recomendado que os documentos sejam encaminhados a todos os servidores da instituição, 

através de sua caixa postal institucional, por meio da Assessoria de Comunicação ou Chefia de Gabinete 

do Reitor. 

 

Essa divulgação da política deve ser formal e efetiva, informando todos os detalhes da sua implantação, 
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como deve ser cumprida e as penalidades, se for o caso, da sua não observância. 

 

Papel:  

        - Assessoria de Comunicação (ASCOM). 

 

Papel abstrato:  Núcleo de Gestão de Pessoas (recursos humanos). 

E3  -  Fornecer Treinamento  
 

Ações: 

Analisar etapa 03 – D2; 

Preparar material para treinamento interno; 

Solicitar o apoio do Núcleo de Capacitação para os trâmites necessários; 

Definir orçamento para as atividades de capacitação necessária; 

Submeter ao setor de financeiro para dispensa de recursos orçamentária; 

Solicitar o apoio do RH na contratação do profissional para capacitação.        

Capacitar todos os servidores, estagiários, contratados e prestadores de serviço que utilizem dos ativos da 

instituição. 

 

Descrição: 

Todos os servidores da instituição, terceirizados e prestadores de serviços, devem ser comunicado e, de 

alguma forma, receber treinamento apropriado sobre utilização da PoSIC.  

 

O treinamento é fundamental para o sucesso no uso da PoSIC, o que poderá acontecer da seguinte forma: 

 Avisos (mural, e-mail, intranet, etc.); 

 Palestras de conscientização / sensibilização; 

 Elaboração de material promocional (apostilas, vídeos, cartazes e guia de consulta rápida); 

 Treinamento direcionado (para setores específicos em nível de maturidade em segurança da 

informação); 

 Orientação para novos funcionários (processo de interação social). 

 

Papel: 

      - Núcleo de Capacitação. 

E4  -  Executar Fiscalização de Conformidade  
 

Ação: 

Verificar a etapa 03 – D6, em atendimento ao planejamento de fiscalização; 

Definir os ativos de maior criticidade para fiscalizar a conformidade da PoSIC; 

Instituir Grupo de Trabalho para esta prática; 

Gerar relatório de fiscalização; 

Apresentar relatório ao Gestor Máximo para apreciação e aplicação de penalidades. 

          

Descrição: 

O cumprimento da PoSIC e os documentos dela advindos, deverão ser avaliados periodicamente por meio 

da verificação de conformidade, já especificada na etapa 03 – D7. Essas avaliações deverão ser realizadas 

por um Grupo de Trabalho formalmente instituído pelo CGSI, buscando a certificação do cumprimento 

dos requisitos de segurança da informação e da legislação vigente. 

 

É sugerido que a fiscalização de conformidade seja realizada em um período mínimo de 1 ano ou que não 

ultrapasse 2 anos. Os resultados de cada ação de verificação de conformidade devem ser documentados em 

relatório de avaliação de conformidade, apresentados ao gestor da unidade administrativa, para ciência dos 

resultados obtidos; tal relatório, por sua vez, deve ser encaminhado ao Gestor de Segurança da 

Informação, para ciência e tomada das ações cabíveis. 

 

Papel: 

        - Comitê Gestor de Segurança da Informação. 

 

Papel abstrato: Departamento de TI – apoio ao Grupo de fiscalização da PoSIC. 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Representação Gráfica dos papéis 

 
Figura 16. Etapa de Execução da PoSIC. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 

4.5.5 Revisão e Manutenção 

 Essa etapa define como acontecerá a manutenção e atualização da PoSIC. É sugerida 

uma política específica para a manutenção e atualização de regulamentos mais detalhados 

(não tratada nesse estudo), indicando, por exemplo, quem é o responsável pela revisão da 

PoSIC e em que situações devem acontecer uma manutenção. 

 Nessa etapa será definida a revisão da PoSIC. Essa revisão deverá acontecer de acordo 

com a prática já especificada na etapa de planejamento, onde consta a especificação da 

periodicidade de revisão. O Quadro 8 apresenta todas as práticas e ações para implantação 

dessa etapa.  

Quadro 8. Etapa de Revisão e Manutenção da PoSIC. 

ETAPA: 05                                           

REVISÃO E MANUTENÇÃO DA PoSIC 
Referências: [ABNT (2013); MONTEIRO (2009); TUYIKEZE e POTTAS (2010)] 

 

 

Objetivo: Promover ações que orientem o Comitê Gestor de Segurança da Informação na execução das práticas 

para revisão da  PoSIC. 

 

Indicadores de Desempenho:  

 Termo de Aprovação de Revisão assinado pelo Gestor Máximo; 

 Portaria de Revisão da PoSIC publicada. 



118 
 
 

 

Recomendações e Fontes de Consulta: 

 Apropriar-se de todas as etapas anteriores; 

 Reuniões periódica do Comitê de Gestão de Segurança da Informação; 

 Apropriar-se dos incidentes de segurança com a Equipe de Tratamento de Incidentes. 

 

ID PRÁTICAS 

RM1  -  Revisar a PoSIC 
 

Ações: 

Verificar o período de revisão da PoSIC definido na etapa 03 – D09. 

Solicitar reunião com o CGSI; 

Definir o processo de revisão da PoSIC; 

Submeter ao Gestor Máximo, a decisão do CGSI de revisão da PoSIC; 

Requerer o apoio do gestor máximo para iniciar o processo de revisão da PoSIC. 

 

Descrição:  

É sugerido que a PoSIC não seja revisada fora do período estipulado na etapa 03 – D09. É necessário 

identificar a data de aprovação e divulgação apresentada na etapa 04 – E2. Sugere-se que o Gestor de 

Segurança da Informação solicite ao CGSI a revisão da PoSIC, no máximo 6 meses antes de finalizar o 

prazo de vigência do documento. 

 

O Gestor Máximo deverá ser notificado da necessidade da revisão e solicitar seu apoio em todas as etapas 

futuras. 

 

Papel: 

        - Gestor de Segurança da Informação; 

RM2  -  Analisar Relatórios de Incidentes 
 

Ações: 

Solicitar junto ao Grupo de Tratamento de Incidentes os relatórios de incidentes de segurança da 

instituição acometidos no período de vigência da PoSIC; 

Pontuar as vulnerabilidades identificadas nos relatórios; 

Identificar em consulta com a Diretoria de TI os possíveis incidentes na infraestrutura de redes de 

computadores, sistemas de segurança da informação e sistemas computacionais; 

Analisar as tendências e acontecimentos inesperados na instituição para mudanças de política; 

Submeter ao CGSI, todo o levantamento efetuado para análise e decisão da revisão da PoSIC. 

 

Descrição: 

É sugerido ao CGSI efetuar análise criteriosa dos relatórios apresentados pelo Grupo de Tratamento de 

Incidentes e pela Diretoria de TI e decidi pela revisão da PoSIC, mesmo que o período planejado para sua 

revisão não tenha finalizado.  

O CGSI deverá atender as recomendações de autoridade interna da instituição ou Órgão relevante da APF 

e fazer os ajustes necessários para a revisão e atualização da PoSIC. 

 

Papel: 

       - Comitê Gestor de Segurança da Informação.. 

RM3  -   Rever Planejamento Estratégico Institucional 
Ação:  

         Verificar alterações no Planejamento Estratégico Institucional.  

 

Descrição: 

         Essa ação é necessária para não alterar a PoSIC em desacordo com o Planejamento Estratégico 

Institucional. Ver etapa 01 – LR5. 

 

Papel: 

        - Comitê Gestor de Segurança da Informação. 
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RM4  -  Elaborar Planejamento de Revisão 

Ação: 

 Rever etapa de Planejamento para revisão da PoSIC.  

 

Descrição: 

Atender todas as práticas da etapa de Planejamento, considerando as ações necessárias para as alterações 

que se fizerem necessárias para a revisão. 

 

Papel: 

        - Ver papéis da etapa 02 para cada prática a ser desenvolvida. 

 

Papel abstrato: Comitê Gestor de Segurança da Informação. 

RM5  -  Alterar Diretrizes, Normas e Procedimentos 

Ação:  

Identificar em qual etapa e ações a PoSIC sofrerá alterações (diretrizes, normas ou procedimentos) para 

não demandar tempo desnecessário analisando a PoSIC como um todo.  

 

Descrição: 

Ver etapa 03 – D4. 

 

Papel: 

       - Ver papel da etapa 03 –D4, de acordo com a ação a ser desenvolvida. 

 

Papel abstrato: Comitê Gestor de Segurança da Informação. 

RM6  -  Verificar Legislação Vigente 

Ação: 

         Verificar alterações na legislação vigente da instituição e atualizar, se necessário.  

 

Descrição: 

          Ver etapa 01 – LR3 e etapa 03 – D8. 

 

Papel: 

       - Ver papel da etapa 01 –LR3 e da etapa 03 –D4, de acordo com as ações a serem desenvolvidas. 

 

Papel abstrato: Comitê Gestor de Segurança da Informação. 

RM7  -  Atender à Mudança Institucional 
Ação:  

        Analisar os incidentes de segurança da informação e/ou mudança institucional e/ou novas recomendações 

que se fazem necessárias.  

 

Descrição: 

         Atender todas as práticas da etapa de Desenvolvimento, considerando apenas as ações para as alterações 

que se fizerem necessárias para a revisão. 

 

Papel: 

        Ver papéis da etapa 03, de acordo com as ações a serem desenvolvidas. 

RM8  -  Aprovar Alterações na PoSIC 

Ações: 

Elaborar o Termo de Aprovação de Revisão (TAR) da PoSIC. 

Adicionar os relatórios da Prática RM2; 

Submeter ao CGSI para apreciação, avaliação e aprovação do conteúdo do TAR; 

Apresentar ao Gestor Máximo da instituição, o TAR; 

Sensibilizar a Gestão Máxima para assinar o Termo de Aprovação de Revisão. 

          

Descrição: 

         Apresentar a Gestão Máxima, as alterações necessárias para atualização da PoSIC e solicitar sua 

aprovação. 
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Papel: 

        Gestor Máximo da instituição. 

RM9 – Executar Alterações da PoSIC 
Ação:  

Verificar todas as ações das práticas que se fizerem necessárias para execução da PoSIC revisada, tais 

como:  

 Oficializar, publicar, treinar e fiscalizar a PoSIC. 

 

Descrição: 

        Ver práticas e ações da etapa 04. 

 

Papel: 

        Gestor Máximo da instituição. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Representação Gráfica dos papéis 

 
Figura 17. Etapa de Revisão e Manutenção da PoSIC. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 

4.6  Avaliação do guia de melhores práticas para a implantação e revisão de PoSIC 

 Para assegurar que o guia de melhores práticas para implantação e revisão de PoSIC 

em IFES alcance seu propósito, foi necessário elaborar uma avaliação com Gestores de 

Segurança da Informação ou demais profissionais da área de TI que exercem função similar 

na área de segurança da informação, de forma a complementar os resultados obtidos com a 

realização da pesquisa e com a elaboração desse documento. Para isso, foi elaborado um 

questionário (Tabela 9, Tabela 10 e Quadro 9) composto por 5 questões. 1 questão serviu para 

identificar a instituição, 2 questões utilizaram a escala Likert e outras 2 questões abertas 



121 
 
 

serviram para que o respondente informasse o seu ponto de vista em relação à utilidade do 

guia de melhores práticas para a implantação e revisão de PoSIC. A avaliação foi 

fundamentada no Modelo de Aceitação de Tecnologia (Technology Acceptance Model - 

TAM), de Davis (1989). O modelo TAM sugere que fatores como a facilidade de uso 

percebida e utilidade percebida influenciam na intenção de uso de um novo sistema ou 

abordagem teórica e metodológica. Para Davis (1989), as pessoas tendem a usar ou não uma 

tecnologia com o objetivo de melhorar seu desempenho no trabalho – utilidade percebida. 

Porém, mesmo que essa pessoa entenda que uma determinada tecnologia é útil, sua utilização 

poderá ser prejudicada se o uso for muito complicado, de modo que o esforço não compense o 

uso – facilidade percebida. 

  Nesse contexto, o objetivo da aplicação desse questionário foi avaliar a satisfação dos 

especialistas em segurança da informação das IFES que já possuem a PoSIC, pautando-se em 

dois aspectos basilares:  

 Facilidade de uso percebida: grau em que uma pessoa acredita que usar o guia de 

melhores práticas para implantação e revisão de PoSIC é de fácil utilização; 

 Utilidade percebida: grau em que uma pessoa acredita que o uso do guia de melhores 

práticas para implantação e revisão de PoSIC irá proporcionar outras iniciativas para 

implantar ou revisar PoSIC nas IFES. 

A partir desses dois aspectos, um conjunto de questões foram elaboradas e 

disponibilizadas na plataforma LimeSurvey. A avaliação procurou obter um número 

expressivo de participantes com base na quantidade de instituições que fizeram parte do 

Estudo de Campo, apresentado no Capítulo 3. Com isso, utilizou-se como critério de amostra 

o cálculo da Amostra Finita já apresentado naquele mesmo capítulo. Assim, para um universo 

de 67 instituições, verificou-se o percentual de aproximadamente 3,0%, sendo “p” igual a 

“100 – 3”, ou seja, 97. Em seguida, adotou-se um nível de confiança de 68,0% 

(correspondendo a 1 desvio-padrão) e um erro máximo de 5,0%. Aplicando-se a fórmula (ver 

Figuras 9 e 10), encontrou-se o resultado de uma amostra de 10,04 respondentes.  

Após seleção da amostra, foi enviado o convite, por e-mail e por contato telefônico, 

para 25 instituições (15 IFs e 10 Universidades) que já possuem a PoSIC e têm experiência no  

seu processo de implantação, por se entender que essas teriam melhores compreensões de 

todas as etapas disponíveis no guia a ser avaliado. Contabilizando as respostas adquiridas, 
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apenas 13 (treze) avaliadores, integrantes da equipe de TI das Instituições Federais de Ensino 

(IF) responderam ao questionário de avaliação. Nenhuma universidade respondeu ao 

questionário.  

Todos os respondentes desempenham atividades relacionadas à segurança da 

informação nas instituições pesquisadas. Para viabilizar o acesso a toda estrutura do guia de 

melhores práticas para a implantação e revisão de PoSIC, o seu conteúdo foi disponibilizado 

por um período de 10 dias (18/08/16 a 27/08/16), através do endereço eletrônico: 

https://sites.google.com/site/guiadeposic/, correspondendo aos itens do tópico 4 deste 

documento. Os resultados da avaliação apontam que a percepção dos respondentes em relação 

à utilidade e à facilidade de uso do guia de melhores práticas foi positiva e, portanto, favorece 

sua intenção de uso. Nas próximas sessões serão detalhados os resultados obtidos na 

avaliação. 

4.6.1  Avaliação da Facilidade de Uso Percebida 

A Tabela 9 apresenta a questão elaborada para avaliar o aspecto Facilidade 

de Uso Percebida. Nessa questão foram adicionadas 4 afirmações relacionadas à facilidade 

de se utilizar o guia de melhores práticas para implantação e revisão de PoSIC, sendo que para 

cada questão os participantes tiveram as seguintes opções de resposta: "Concordo 

plenamente", "Concordo parcialmente", "Nem concordo nem discordo" e "Discordo 

parcialmente", “Discordo plenamente”. 

Tabela 9. Questões Relacionadas à Facilidade de Uso Percebida. 

Quanto à facilidade percebida em utilizar o do guia de melhores práticas para implantação e revisão de PoSIC 

nas IFES, compreendo que: 

ID Afirmações 
Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

plenamente 

1 

A estrutura apresentada pelo 

guia facilita a implantação ou 

revisão da PoSIC sem 

maiores dificuldades. 

7 6 0 0 0 

2 

A descrição de cada etapa 

(suas práticas e ações) está 

clara e compreensível. 

10 3 0 0 0 

3 

O guia facilita a compreensão 

de outras metodologias de 

implantação de PoSIC. 

6 5 2 0 0 

4 

O guia torna fácil a tomada de 

decisão dos responsáveis 

envolvidos na implantação. 

7 5 1 0 0 

Fonte: elaborado pelo autor. 

https://sites.google.com/site/guiadeposic/
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A avaliação dessas questões é considerada relevante para esta pesquisa, pois, a partir 

das respostas dos especialistas em segurança da informação foi possível identificar o nível de 

facilidade percebida, ao avaliar o uso do guia de melhores práticas para a implantação e 

revisão de PoSIC.  Ao se analisar a Tabela 9 percebemos que o guia pode ser facilmente 

utilizado nas IFES para implantar ou revisar PoSIC. 

Analisando o ID 1, percebe-se que 54% dos especialistas consultados concordam 

plenamente que a estrutura apresentada pelo guia facilita a implantação ou revisão da PoSIC 

sem maiores dificuldades e outros 46 % concordam parcialmente. Quanto ao ID 2, 77% dos 

especialistas concordam plenamente que a descrição de cada etapa do guia é clara e 

compreensível, enquanto que outros 23% concordam parcialmente com essa afirmação. 

Quando afirmado no ID 3 que o guia facilita a compreensão de outras metodologias de 

implantação de PoSIC, 46% dos especialistas consultados concordam plenamente, 39% 

concordam parcialmente e apenas 15% nem concordam e nem discordam dessa afirmação. Na 

visão dos especialistas consultados, o guia torna fácil a compreensão de outras metodologias 

ou práticas apresentadas para implantar PoSIC. O ID 4 diz que, ao se utilizar o guia, o 

processo de tomada de decisão, em cada etapa de implantação da PoSIC, se torna mais fácil. 

Na visão dos especialistas avaliados, 53% concordam plenamente com essa afirmação, 38% 

concordam parcialmente e apenas 8% nem concordam nem discordam.  

Diante das constatações obtidas através da avaliação, pode-se considerar que o 

resultado desse processo valorativo atende as expectativas as quais se destina o documento, 

pois é percebido que o guia de melhores práticas para a implantação e revisão de PoSIC 

apresenta facilidade de uso na implantação de PoSIC, se utilizado nas IFES.  

 

4.6.2  Avaliação da Utilidade Percebida 

A Tabela 10 apresenta a questão elaborada para avaliar o aspecto Utilidade 

Percebida. Nessa questão foram adicionadas 5 afirmações relacionadas à percepção em se 

utilizar o guia de melhores práticas para a implantação e revisão de PoSIC, sendo que para 

cada questão os participantes têm as seguintes opções de resposta: "Concordo plenamente", 

"Concordo parcialmente", "Nem concordo nem discordo" e "Discordo parcialmente", 

“Discordo plenamente”. 
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Tabela 10. Questões Relacionadas à Utilidade Percebida. 

Quanto à utilidade percebida em utilizar o do Guia de melhores práticas para implantação e revisão de PoSIC 

nas IFES, compreendo que: 

ID Afirmações 
Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

plenamente 

1 

As etapas de implantação 

apresentadas pelo guia 

otimizam o tempo de 

planejamento e elaboração da 

PoSIC 

10 2 1 0 0 

2 

As práticas e ações 

apresentadas em cada etapa 

do guia influenciam 

positivamente os papéis 

envolvidos nesse processo 

8 5 0 0 0 

3 

As práticas e ações 

apresentadas em cada etapa 

do guia favorecem o 

desenvolvimento de 

competências e habilidades 

para o processo de 

implantação de PoSIC 

8 3 1 1 0 

4 

O guia pode ser utilizado em 

qualquer IFES, independente 

de sua estrutura, sua cultura 

ou sua missão institucional 

7 5 1 0 0 

5 

O conteúdo do guia prepara a 

IFES para o desenvolvimento 

de uma PoSIC clara e objetiva 

5 8 0 0 0 

6 

Utilizaria ou recomendaria o 

guia para outras instituições 

que necessitam implantar ou 

revisar a PoSIC 

9 4 0 0 0 

Fonte: elaborado pelo autor. 

A avaliação dessas questões é considerada relevante para esta pesquisa, afinal, a partir 

das respostas foi possível identificar o nível da utilidade percebida pelos usuários ao avaliar o 

uso desse documento.  Ao se analisar a Tabela 10 percebe-se que a maioria dos avaliados 

compreende e acredita que o guia de melhores práticas para a implantação e revisão de PoSIC 

pode ser utilizado nas IFES. 

Analisando o ID 1, percebe-se que 77% dos especialistas avaliados concordam 

plenamente que as etapas de implantação, apresentadas pelo guia, otimizam o tempo de 

planejamento e elaboração da PoSIC; 15% concordam parcialmente e outros 8% nem 

concordam nem discordam. Ao se afirmar no ID 2 que as práticas e ações apresentadas em 

cada etapa do guia influenciam positivamente os papéis envolvidos nesse processo, 62% dos 

avaliados concordam plenamente; demais 38% concordam parcialmente com essa afirmação, 

entretanto nenhum dos avaliados discordam dessa afirmação. Quando afirmado que as 

práticas e ações apresentadas em cada etapa do guia favorecem o desenvolvimento de 
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competências e habilidades para o processo de implantação de PoSIC nas IFES (ID 3) os 

avaliados ficaram com suas respostas divididas, porém a maioria dos avaliados com 62% 

ainda concordam totalmente com essa afirmação; outros 23% dizem concordar parcialmente; 

outros 8% nem concordam nem discordam e apenas 7%  discordam parcialmente.  

Ao se apreciar analiticamente a ID 4,  percebe-se que 54% dos consultados concordam 

totalmente que o guia pode ser utilizado em qualquer instituição de ensino, independente de 

sua estrutura, sua cultura ou sua missão institucional; outros 38% também concordam de 

forma parcial e apenas 8%  nem concorda nem discorda da afirmação. O ID 5 afirma que o 

conteúdo do guia prepara a IFES para elaborar sua PoSIC de forma clara e objetiva. Essa 

afirmação é corroborada por 38% dos consultados; 62% concordam parcialmente com a 

questão levantada. Por fim, em ID 6, a maioria dos avaliados, 70%, afirmaram plenamente 

que utilizaria ou recomendaria o guia para outras instituições que necessitam implantar ou 

revisar a PoSIC; apenas outros 30% concordam com essa afirmação de forma parcial, porém 

também utilizaria ou recomendaria o uso do documento. 

Diante do exposto, as instituições que participaram da avaliação revelaram, por meio 

de seus especialistas em segurança da informação, sua intenção em utilizar o referido 

documento, pois conforme é apresentado no quadro de avaliação, as práticas e suas ações 

demonstram consistência nas etapas de implantação ou revisão de suas PoSIC. 

  

4.6.3  Benefícios e limitações  

 Questionou-se os especialistas em segurança da informação sobre quais seriam os 

benefícios que as instituições teriam na utilização do guia de melhores práticas para a 

implantação e revisão de PoSIC, bem como as limitações desse documento. No Quadro 9 são 

apresentadas todas as respostas dos consultados. 

Quadro 9. Benefícios e limitações do Guia de melhores práticas para implantar PoSIC. 

Em sua opinião, quais são os principais benefícios da utilização do guia de melhores práticas 

para a implantação e revisão de PoSIC? 

 

“Mostrar as principais falhas e riscos de segurança existentes na organização e garantir o comprometimento da 

Alta Gestão.” 

 

“Auxiliar as IFES na elaboração e padronização da sua POSIC.” 

 

“O guia norteia a implantação das politicas de segurança da informação de forma a facilitar muito a construção 

do projeto. O guia é referenciado nos principais frameworks, guias juntamente com decretos normas, isso 
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facilita na busca de maiores informações sobre alguma etapa.” 

 

“Facilidade para compreensão do passo-a-passo da confecção de PoSIC, definição de papéis, responsabilização 

em cada etapa.” 

 

“Padronização dos procedimentos na implantação de políticas de segurança da informação.” 

 

“A definição e o sequenciamento das atividades com papéis e responsabilidades definidas, somados ao 

referencial teórico e bibliográfico, inclusive questões regulatórias.” 

 

“Facilita a implantação.” 

 

“Padronizar políticas de Segurança.” 

 

“Os principais benefícios da utilização do guia são agilidade e otimização dos processos de implantação. 

Facilitando o trabalho dos seus utilizadores.” 

 

“O principal beneficio é possuir um caminho ‘claro’ para a organização.” 

 

Em sua opinião, quais são as principais limitações do guia de melhores práticas para a 

implantação e revisão de PoSIC? 

 

“A maior limitação não é o guia, mas sim o comprometimento da Alta Gestão a começar pela Alta Gestão de 

TI.” 

 

“Adequação às realidades culturais e políticas de cada IFES.” 

 

“Poderia fornecer templates de documentos. Mas parece não ser contemplado nesse estudo.” 

 

“Ao meu ver, nenhuma.” 

 

“Em algumas atividades senti falta de mais detalhes de como realizá-la, mas parece que não é o objetivo do 

guia. Senti falta de uma visão geral do guia (fluxograma), para que o líder do grupo de trabalho possa 

acompanhar a sua evolução. Outra questão que acho importante é demonstrar os artefatos gerados nas 

representações gráficas e o papel do responsável pelo artefato.” 

 

“Se tivesse um vídeo explicando, tudo ficaria mais fácil ainda. Mas este guia em si já é um grande avanço!” 

 

“Será necessário que o guia seja realmente utilizado de maneira efetiva e após um período passe por outra 

avaliação. A limitação é não sabermos se a Alta Gestão irá aprovar.” 

 

“Não foi identificada nenhuma limitação grave.” 

 

“Não observei limitações relevantes no guia.” 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

De acordo com as opiniões dos consultados, há uma importância da utilização do guia 

de melhores práticas para a implantação e revisão de PoSIC nas instituições de ensino com o 

objetivo de padronizar e otimizar os procedimentos da implantação de PoSIC, de forma a 

uniformizar as etapas sugeridas no documento. Percebeu-se também que os benefícios 

esperados sobre o uso desse documento podem ser ampliados na medida em que as práticas e 

suas ações forem executadas, mediante o comprometimento da Alta Gestão da instituição e da 

existência de um projeto de implantação de PoSIC. Quanto às limitações pontuadas pelos 
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especialistas em segurança da informação, sugere-se que possam ser verificadas ou atendidas 

em trabalhos futuros como forma de concretizar a elaboração e utilização do guia de melhores 

práticas para a implantação e revisão de PoSIC. 

4.7 Síntese do Capítulo 

Neste trabalho, foi detalhado um conjunto de ações necessárias para que as IFES 

estejam em conformidade com as práticas de segurança da informação para implantar sua 

PoSIC, amparada pela legislação local e o planejamento estratégico específico em cada 

instituição. As etapas sugeridas no guia de melhores práticas foram definidas no decorrer da 

pesquisa e durante a produção do objeto deste estudo. Teve como finalidade, possibilitar a 

produção da PoSIC de forma objetiva, clara e consistente para que instituições que ainda não 

dispõem desse documento possam utilizá-lo como referencial.  

O guia de melhores práticas para a implantação e revisão de PoSIC foi elaborado 

e constituído por cinco etapas e um conjunto de 42 práticas e ações que possibilitarão aos 

gestores e profissionais de segurança da informação  desenvolverem sua PoSIC de forma clara 

e planejada.  

Como critério de avaliação do guia, foi utilizado o método de avaliação Technology 

Acceptance Model (TAM), o qual sugere que fatores como facilidade de uso percebida e 

utilidade percebida influenciam na intenção de uso de um novo sistema ou abordagem teórica 

e nas metodologias. A avaliação foi feita por 13 profissionais especialistas em segurança da 

informação das IFES que já têm sua PoSIC institucionalizada, identificados no estudo de 

campo do capítulo 3.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
___________________________________________________________________________ 

Este capítulo apresenta as informações acerca das conclusões, contribuições e 

recomendações para trabalhos futuros.  

 

5.1 Conclusão 

 Esta pesquisa teve como objetivo principal apresentar um guia de melhores práticas 

para implantação e revisão de PoSIC nas Instituições Federais de Ensino Superior.  Buscou 

investigar a seguinte questão de pesquisa: Quais são as práticas em Gestão de Segurança da 

Informação utilizadas por Instituições Federais de Ensino Superior para implantação e revisão 

de PoSIC?  Desse modo, a conclusão dessa pesquisa pode ser apontada considerando duas 

visões diferentes: (1) o estudo teórico realizado na pesquisa e (2) o enfoque prático utilizado 

na realização desse trabalho. 

5.1.1 - Enfoque teórico:  

Essa etapa foi necessária para fundamentar o desenvolvimento do trabalho, 

descrevendo os conceitos da área de segurança da informação. Com isso, uma revisão 

sistemática da literatura foi realizada com o intuito de identificar estudos relevantes sobre 

gestão de segurança da informação e práticas para implantação de PoSIC entre o período de 

2010 à 2015. A realização de uma revisão sistemática, embora ainda passível de erros, 

ofereceu maior garantia com relação à confiabilidade e à qualidade da pesquisa científica. “A 

revisão sistemática atua como um meio para identificar, avaliar e interpretar toda pesquisa 

relevante e disponível sobre uma questão de pesquisa específica que seja confiável, rigorosa e 

que permita auditagem” (TEIXEIRA FILHO, 2010, p. 2).  

Por meio da realização da revisão sistemática foi possível identificar alguns trabalhos 

relevantes na área da pesquisa, que ajudaram detectar possíveis respostas para a questão de 

pesquisa estabelecida. Nesse estudo de revisão foram identificados pouquíssimos estudos 

sobre o processo de implantação de PoSIC, tanto na área privada quanto na pública. Na fase 

final de identificação de estudos, foram selecionados 15 trabalhos (artigos, dissertações 

capítulos de livros) da seguinte forma: 10 trabalhos advindos da base Google Scholar; 2  

advindos da base IEEE Xplore; 02 (dois) de outras bases (BDTD, repositórios universitários) 

e 1 livro advindo de inclusão manual.  
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O que se percebeu na fase de levantamento bibliográfico foi a identificação de 

diversos trabalhos na área de segurança da informação aplicados à Política de Segurança da 

Informação, tais como: conformidade, auditoria, gerenciamento, treinamento, etc., entretanto, 

ficou evidente a pouca diversidade de estudos relacionados a métodos ou práticas no processo 

de implantação de PoSIC. Importante frisar que, durante a revisão sistemática, nenhum estudo 

relacionado às práticas de PoSIC dos frameworks COBIT 5 e ITIL 3 foram identificados, 

entretanto alguns dos estudos apresentavam as práticas de controle de segurança da 

informação da ISO/IEC 27002, estabelecendo diretrizes e princípios gerais para iniciar, 

implementar, manter e melhorar a gestão da segurança da informação, além de contemplar 

ações acerca de como as organizações devem se posicionar em relação aos controles para a 

implantação de políticas de segurança da informação. 

5.1.2 - Enfoque prático: 

 Quanto à prática dessa pesquisa, um estudo de campo foi realizado em 104 Instituições 

Federais de Ensino Superior (63 Universidades e 41 IFs) localizadas em todo o território 

brasileiro. Esse enfoque teve como objetivo identificar as instituições de ensino que já 

disponibilizam da PoSIC, bem como obter resposta à questão de pesquisa. O estudo teve 

relação direta com a publicação do Levantamento de Governança de TI em 2014, elaborado 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU), por meio da qual foi divulgado que apenas 51% dos 

órgãos da Administração Pública Federal tinham adotado integralmente a PoSIC. Dessa 

forma, considerando que há recomendações e orientações do Governo Federal para a 

institucionalização da PoSIC em todos os órgãos da Administração Pública Federal (APF) 

direta e indireta, compreendeu-se a necessidade de identificar o cenário em que, também, se 

encontram as IFES quanto à existência e às práticas que são utilizadas para implantação desse 

documento. 

Entretanto, para responder a questão de pesquisa, um estudo de campo foi realizado 

com aquelas instituições. Participaram dessa pesquisa, profissionais da área de Tecnologia da 

Informação (TI) com conhecimento na área de segurança da informação, os quais são 

membros do Comitê de Segurança da Informação ou do Grupo de Trabalho que elaboraram a 

PoSIC da instituição. Para amostra satisfatória dos dados, 67 instituições participaram da 

pesquisa respondendo a um questionário eletrônico, disponibilizado na web, através do qual 
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os profissionais de TI informaram as práticas desenvolvidas por seus institutos nas etapas de 

implantação de PoSIC.  

Foi constatado que apenas 43% das instituições pesquisadas têm uma PoSIC 

institucionalizada, porém apenas 13% exercem integralmente o documento. Ficou evidente 

que tal situação preocupa o cenário de segurança da informação, pois é estrutural que as 

instituições tenham suas políticas de segurança para que o processo de proteção da 

informação possa ser elaborado e assegurado. A segurança da informação só poderá ser obtida 

a partir da implantação de um conjunto de controles adequados, o que inclui a presença de 

uma Política de Segurança da Informação, estabelecendo, implementando, monitorando e 

fiscalizando o que for necessário na instituição para que os objetivos e metas institucionais 

possam ser alcançados. Porém, o reflexo dos dados apresentados por poucas instituições que 

não possuem PoSIC pode estar relacionado à participação dos Gestores Máximos no processo 

de segurança da informação da instituição, num situação em que apenas 19% das instituições 

têm a participação da Gestão Máxima no processo de implantação,, afinal, somente 3% atuam 

ativamente em todo o processo. Esse quadro reflete o principal fator crítico para elaboração de 

uma PoSIC, na visão dos respondentes. 

Quanto às práticas de gestão de segurança da informação utilizadas para elaborar a 

PoSIC, foi revelado que 28% das instituições utilizaram as práticas de controles da ISO/IEC 

27002, 7%, como também as práticas do ITIL v3 e 6% do framework COBIT v5 for 

Informations Security. Esses dados mostram que poucas instituições utilizam das melhores 

práticas, recomendadas internacionalmente e largamente utilizadas para a construção das 

diretrizes, normas e procedimentos da política nas instituições de ensino. Este estudo buscou 

por meio desta pesquisa compreender o nível de maturidade dos profissionais de segurança da 

informação na utilização de metodologias e práticas em segurança da informação e 

governança para o ambiente de tecnologia na elaboração de uma PoSIC clara e consistente.  

Esta necessidade deve-se à busca por padrões de mercado de TI em manter seus 

próprios modelos e estruturas de controle, uma vez que a evolução tecnológica e de 

governança cria constantes necessidades de atualizações e padrões internacionais que 

fornecem informações precisas para o planejamento e elaboração da PoSIC, integrada à visão, 

à missão, ao negócio e às metas institucionais, bem como ao plano estratégico de informática 

e às políticas da instituição concernentes à segurança em geral.  
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Foi possível perceber que os respondentes apontaram, em uma lista pré-estabelecida, 

os fatores críticos que prejudicam as instituições a elaborar, aprovar e institucionalizar a 

PoSIC. Tais fatores foram cruciais para compreensão do estudo e para o planejamento do 

objeto desse estudo. Alguns fatores críticos foram identificados pelos respondentes, tais 

como: Não comprometimento da direção para implantar PoSIC, as pessoas que compõe o 

Comitê ou Grupo de Trabalho que elaborou a PoSIC não tinham conhecimento em segurança 

da informação, ausência de um calendário para planejar as ações das etapas de implantação, 

Indefinição de papéis e responsabilidades da PoSIC, utilização de linguajar muito técnico e 

má divulgação ou comunicação da PoSIC para todos que fazem a instituição. Fica evidente no 

relato dos respondentes o quão necessário se faz o ajuste ou uma adequação de todas as ações 

necessárias para a elaboração da PoSIC, pois a segurança da informação abrange muito mais 

do que a elaboração de um documento ou um ambiente tecnológico, envolve práticas que 

devem ser seguidas e executadas em uma ordem que levem a alcançar as metas estabelecidas 

pelas instituições. 

 Como fruto de todas as informações coletadas na literatura e no estudo de campo, um 

guia de melhores práticas para implantação e revisão de PoSIC nas IFES foi elaborado. O 

referido documento tem como objetivo auxiliar as instituições de ensino a promoverem as 

etapas de levantamento, planejamento, desenvolvimento, execução e revisão da PoSIC de 

forma objetiva, clara e consistente em conformidade com a legislação e padrões relacionados 

à segurança da informação, dada a sua importância para as instituições que ainda não dispõem 

desse documento integralmente instituído ou que necessitem utilizá-lo nas práticas e 

processos de sua manutenção e revisão. 

O guia de melhores práticas para a implantação e revisão de PoSIC buscou propor 

práticas básicas, já utilizadas nas instituições conforme o levantamento do estudo de campo, e 

práticas que foram identificadas no levantamento literário por alguns autores, bem como 

práticas que são contempladas nos controles de segurança da informação do ITIL v3, COBIT 5 

for Information Security e ISO/IEC 27002.  

Foram elaboradas 42 práticas distintas que abrangem todas as etapas de levantamento, 

planejamento, desenvolvimento, execução e revisão. Dessa forma, instituições públicas ou 

privadas poderão utilizar-se desse documento para planejar a implantação da PoSIC, 

objetivando alinhar os objetivos da segurança da informação com o planejamento estratégico 
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da instituição de ensino. Por fim, pode-se afirmar que os objetivos dessa dissertação foram 

alcançados com sucesso e as suas respectivas questões de pesquisa foram respondidas com 

base em toda a pesquisa realizada. 

 

5.2 Contribuições e Limitações da Pesquisa 

Ao ser identificado um guia para elaboração e institucionalização de uma PoSIC, o 

esforço de Instituições de Ensino que necessitam elaborar sua política será minimizado e o 

processo de construção e aprovação tornar-se-á facilitado. Assim, algumas contribuições, por 

meio desse estudo, podem ser consideradas para a pesquisa científica, tais como:  

• Realização da Pesquisa Teórica por meio da aplicação de uma revisão sistemática, o 

que permitiu levantar trabalhos relevantes publicados nos últimos 6 anos, com base 

em critérios estabelecidos no protocolo de pesquisa. 

• Promover ações estratégicas dos processos de segurança da informação, nas 

organizações governamentais, em especial as IFES, quanto à implantação de PoSIC; 

• Utilização de práticas profissionais e acadêmicas, em gestão de segurança da 

informação, que permitam adquirir informações necessárias para o desenvolvimento 

de modelos de PoSIC de forma ágil; 

• Possibilitar que órgãos da APF tenham um referencial em que possam medir a 

maturidade das práticas de segurança da informação ao utilizar os frameworks COBIT 

5, ITIL v3 e ISO/IEC 27002:13 para implantar suas PoSIC; 

• Utilização do material elaborado para aplicação em IES dos governos estadual e 

municipal, através de práticas que permitam avaliar a maturidade de segurança da 

informação dessas instituições. 

Durante a construção deste trabalho, algumas limitações foram detectadas, o que 

impediram, de alguma forma, a sua elaboração de maneira mais consistente e mais concreta. 

As duas principais limitações identificadas neste trabalho foram:  
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 Limitações vinculadas a pouca bibliografia encontrada sobre implantação de PoSIC na 

APF elevou a complexidade do estudo, exigindo que fossem realizados estudos e 

análises de correlação com o setor privado.  

 Limitação concernente à não possibilidade de realizar um estudo de caso em uma 

IFES que ainda não tenha sua política institucionalizada, com a finalidade de aplicar o 

objeto de estudo produzido. Essa limitação deu-se pelo fato de que o período de 

implantação da Política de Segurança da Informação sugerido pelo Guia, se estende de 

1 a 2 anos, o que envolve todas as etapas, práticas e ações propostas. 

 

5.3  Trabalhos Futuros 

Outras pesquisas relacionadas à Política de Segurança da Informação, em específico 

nos órgãos da APF, podem se derivar deste estudo, utilizando seus aspectos, referenciais 

bibliográficos, suas práticas e recomendações. A seguir, destacam-se três recomendações para 

trabalhos futuros: 

 Aplicar o objeto de pesquisa em um estudo de caso, de forma integral, em alguma 

IFES que ainda não tenha institucionalizado sua PoSIC, com o intuito de obter dados 

sobre a eficiência das práticas propostas, podendo obter através desta aplicação 

resultados positivos sobre a sua adoção. 

 Realizar um levantamento bibliográfico das metodologias utilizadas na implantação de 

PoSIC, selecionando uma ou mais metodologias, a fim de identificar demais práticas 

que ajudarão a fortalecer o documento proposto e aplicá-las em um estudo de caso. 

 Elaborar uma ferramenta que seja possível criar todos os artefatos, ou templates, 

necessários (relatórios, Termo de Aceitação, Termo de Responsabilidade, etc) para a 

concretização de cada etapa e suas práticas sugeridas no ciclo de implantação do 

objeto dessa pesquisa e aplicá-la em um estudo de caso. 
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APÊNDICE A - Revisão Sistemática 
___________________________________________________________________________ 

 

A Segurança da Informação diz respeito à proteção de determinados dados, com a 

intenção de preservar seus respectivos valores para uma organização ou um indivíduo 

(ALVES e MOREIRA, 2012). Para isso, alguns procedimentos são utilizados na tentativa de 

manter a disponibilidade, integridade, confiabilidade e autenticidade das informações, tais 

como a Politica de Segurança da Informação, gestão de riscos e a própria gestão da segurança 

da informação. 

A necessidade da existência de políticas para a existência do processo de segurança da 

informação é descrita na NBR ISO/IEC 27002:2013: “A segurança da informação é alcançada 

pela implantação de um conjunto adequado de controles, incluindo políticas, processos, 

procedimentos, estruturas organizacionais e função de software e hardware”, (ABNT, 2013, 

p. x). 

Pensando nesse questionamento, este estudo de Revisão Sistemática teve como 

objetivo levantar informações a cerca da segurança da informação, na tentativa de identificar 

as melhores práticas para a implantação e revisão de uma Política de Segurança da 

Informação. O método de revisão sistemática consiste na revisão da literatura seguindo 

critérios de seleção, pré-estabelecidos, sobre um determinado assunto ou tema e consiste em: 

1) definir uma pergunta; 2) buscar fontes primárias de informação relacionadas com a 

pergunta a ser respondida (artigos, livros, etc.); 3) definir critérios de inclusão e exclusão das 

fontes primárias encontradas; 4) analisar a qualidade das fontes primárias com base nos 

critérios de inclusão estabelecidos e 5) apresentar os resultados do estudo (KITCHENHAN et 

al., 2008). 

Segundo Teixeira Filho (2010): 

A revisão sistemática atua como um meio para identificar, avaliar e interpretar toda 

pesquisa relevante e disponível sobre uma questão de pesquisa específica, tópico ou 

fenômeno de interesse, fazendo uso de uma metodologia de revisão que seja 

confiável, rigorosa e que permita auditagem (TEIXEIRA FILHO, 2010, p. 2). 

Dessa forma, uma das razões para se utilizar o método de revisão sistemática é buscar 

fundamentação teórica, obtendo, com isso, agregação de conteúdos que tragam resolução de 

um problema proposto ou a busca de uma resposta a questões de pesquisa (MELO et al., 
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2014), bem como identificar temas que necessitam ser comprovadas,  auxiliando na 

orientação para investigações futuras (SAMPAIO e MANCINI, 2007). 

Através desta sintetização de evidências, pretende-se obter um resultado de maior 

valor quantitativo, devido ao grande número de fontes primárias de informação selecionadas 

utilizando metodologia sistemática e explícita, selecionados com o objetivo de minorar erros, 

evidenciando que estudos e pesquisas com maior precisão de confiabilidade possam ser 

utilizados na tomada de decisão e aproximação das questões de estudo em pesquisa 

(TEIXEIRA FILHO, 2010). Assim, a utilização dessa metodologia evita o erro sistemático ou 

a tendenciosidade e possibilita uma análise mais objetiva dos resultados, facilitando uma 

síntese conclusiva sobre determinada intervenção (SAMPAIO e MANCINI, 2007). 

Segundo Galvão e Pereira (2014), algumas etapas são necessárias para a condução da 

revisão sistemática: elaboração da pergunta de pesquisa; busca na literatura; seleção dos 

artigos; extração dos dados; avaliação da qualidade metodológica; síntese dos dados 

(metanálise); avaliação da qualidade das evidências e redação e publicação dos resultados. 

Porém, Teixeira Filho (2010) relata que alguns passos sistemáticos atrelados a um conjunto de 

fases são importantes para conduzir a pesquisa de forma precisa. Dessa forma, todas as etapas 

relatadas por Galvão e Pereira (2014), são descritas em um protocolo que conduzirá, de forma 

sistemática, todo o processo da revisão sistemática da literatura. 

Segundo Biolchini et al. (2005) e Kitchenham (2004), são estabelecidos três etapas no 

processo que conduzirá a revisão de literatura: planejamento, execução/desenvolvimento e 

análise e divulgação dos resultados. 

As fases de condução, etapas e demais atividades utilizadas na revisão desse estudo, 

foram seguidas conforme orientação de Teixeira Filho (2010): 

Quadro 1. Fases do Processo de Condução da Revisão Sistemática. 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

Planejamento de Revisão Execução da Revisão 
Análise e divulgação dos 

resultados 
1. Formulação da questão de 

pesquisa; 

2. Identificação dos estudos; 

3. Avaliação crítica dos 

estudos. 

1. Extração dos dados. 1. Sintetização dos 

resultados; 

2. Interpretação dos 

resultados. 

Fonte: elaborado pelo autor e adaptado de Teixeira Filho (2010). 
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As seguintes atividades foram desenvolvidas em cada fase da revisão: 

Planejamento:  

1 - Formulação das questões a ser pesquisada com foco no objetivo da pesquisa;  

2 - Intervenções coerentes e utilização de palavras chaves que levam a resultados 

positivos em estudos extremamente científicos; 

3 - Utilização de critérios específicos que conduzam a uma filtragem de inclusão e 

exclusão dos estudos. 

Execução:  

A utilização de formulários específicos nesse estudo ajudou na catalogação e na 

condução das avaliações futuras dos estudos. Esses formulários ajudaram a manter um 

histórico dos estudos escolhidos para revisão e validação. 

Análise e divulgação:  

1 – Os dados são analisados de forma descritiva, levando-se em conta a qualidade dos 

estudos e relevância nas questões de pesquisa; 

2 – Os resultados interpretados tendem estar menos susceptíveis a interesses pessoais, 

o que asseguram o sentido original dos estudos. 

A Figura 1 apresenta o processo de condução da revisão sistemática e suas atividades 

relacionadas para este trabalho.  

 
Figura 1. Processo de condução da Revisão Sistemática. 

Fonte: Arruda (2014). 
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Entretanto, para contemplação de todas as etapas descritas acima, a revisão sistemática 

teve início com a elaboração de um protocolo de revisão específico, com o objetivo de 

realizar um levantamento bibliográfico e científico na área de Gestão de Segurança da 

Informação. 

Para utilização do protocolo nessa pesquisa, foi adaptado um formulário (ver Quadro 

2), seguindo modelo de Teixeira Filho (2010), com o objetivo de testar e validar todas as 

etapas antes de sua utilização.  

Quadro 2. Formulário Teste de Protocolo. 

Formulário de Teste de Protocolo (FTP) 

Responsável: Orlivaldo Kléber Lima Rios Versão: 02 

O protocolo já foi avaliado por especialistas? Caso positivo, em qual versão 

ocorreu essa avaliação e quem avaliou? 

 

SIM ( x )  NÃO (  ) 

Protocolo versão 01 e 02. Avaliador: Prof. Dr. José Gilson Almeida Teixeira Filho 

 

Foi testado todos os passos descritos no protocolo?  SIM ( x )  NÃO (   ) 

O protocolo atendia às 03 áreas de segurança da informação, assim foi necessário compreensão, avaliação e 

aprovação dos pesquisadores. 

 

Todas as strings de busca foram utilizadas para o teste? Caso não tenham 

sido utilizadas todas as strings propostas indicar as que ficaram de fora do 

teste. 

 

SIM ( x ) 

  

NÃO (   ) 

O uso do operador AND foi utilizado o mínimo possível por que restringia muito o resultado das buscas. 

 

As strings de busca propostas foram aceitas por todos os sites?  

 
SIM ( x )  NÃO (   ) 

A fonte de busca pesquisada retornou com erro? Caso 

afirmativo descrever quais foram os problemas encontrados. 

 

SIM ( x )  NÃO ( x  ) 

Foi necessário fazer ajustes nas strings de busca! 

Foram encontrados problemas na geração dos Bibtex nas fontes de busca 

pesquisadas. Caso positivo informar a base e descrever os problemas 

encontrados. 

SIM ( x )  NÃO (   ) 

A base Google Scholar não gerou o arquivo bibtex para todas as strings pesquisadas. O arquivo era gerado 

individualmente para cada estudo apresentado. Foi necessário criar um arquivo no formato bibtex para 

unificar os primeiros 115 estudos mais relevantes no período pesquisado. 

 

Dentre as strings testadas, alguma apresentou problemas? Caso tenha 

encontrado algum problema com as strings de busca nas fontes 

selecionadas, relatar a seguir. 

 

SIM (  )  NÃO ( x ) 

Todas as strings de busca retornaram resultados satisfatório com o que foi 

inicialmente proposto pela pesquisa? Caso negativo relatar o problema. 

SIM (  )  NÃO ( x ) 

Foi necessário desmembrar as categorias para melhor resultados de busca nas bases/fontes, conforme consta 

em protocolo. 

 

Foi necessário incluir outras strings após primeiro testes de consultas? SIM ( x  )  NÃO (  ) 

Foi adicionada uma nova string (5, 6) após etapa II da revisão, na tentativa de obter maiores resultados em 
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uma linha de pesquisa que ainda não tinha sido capturada com as strings iniciais. 

 

Na etapa de busca nas bases/fontes, houve a necessidade de inserir uma 

outra fonte de busca. Caso positivo identificar e justificar. 

SIM ( x )  NÃO (  ) 

Finalizado a filtragem de estudos, na Etapa II de seleção de trabalhos, a busca realizada nas bases ACM, 

IEEEXplore, ScienceDirect e Google Scholar, retornaram uma quantidade de estudos razoável em 

conformidade com as questões de pesquisa. Assim houve a compreensão de inserir a base Scopus e outras 

fontes de pesquisa (repositório de dissertações de universidades) em busca de outros estudos primários. 

Na etapa de busca, houve a necessidade de inserir estudos fora do período 

pesquisado? 

SIM (  )  NÃO ( x ) 

 

Fonte: adaptado de Teixeira Filho (2010). 

Segundo Sampaio e Mancini (2007), a realização de uma revisão sistemática envolve 

o trabalho de pelo menos dois pesquisadores que avaliarão, de forma independente, a 

qualidade metodológica de cada artigo selecionado. Essa avaliação deverá ser considerada em 

análise obedecendo rigorosamente aos critérios de inclusão e exclusão definidos no protocolo 

de pesquisa. 

Nessa pesquisa, 03 pesquisadores (ver Quadro 3) validaram os estudos encontrados 

nas fontes pesquisadas, seguindo os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos no 

protocolo de revisão. 

Quadro 3. Identificação dos pesquisadores da revisão sistemática. 

Pesquisadores/Avaliadores dos Estudos 

Avaliador Tema de pesquisa 

Evandro Souza de Paula Cordeiro Modelo de Maturidade em Segurança da Informação. 

Orlivaldo Kléber Lima Rios Política de Segurança da Informação. 

Joilson Dantas Siqueira Silva Gestão de Risco em Segurança da Informação. 
Fonte: elaborado pelo autor com base em Teixeira Filho (2010). 

1.  Fase de Planejamento  

Nesta etapa de revisão, primeiramente, deve-se definir qual será o foco ou qual será a 

pergunta a ser respondida, ou seja, o que se espera da elaboração e execução de uma revisão 

sistemática. A partir disso tem-se a base para a obtenção do volume inicial de fontes de 

informação primárias. 

Sampaio e Mancini (2007) ressaltam a importância e necessidade da elaboração do 

protocolo de revisão, antes do início da pesquisa, incluindo os seguintes itens: palavras chaves 

de pesquisa, onde os estudos serão encontrados, critérios de inclusão e exclusão dos artigos, 
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definição dos desfechos de interesse, verificação dos resultados, determinação da qualidade 

dos estudos e análise da estatística utilizada. 

Para a etapa de planejamento, primeiro, foi estabelecido o seguinte objetivo - realizar 

levantamento bibliográfico e científico em segurança da informação com temas relacionados à 

Gestão de Risco, Política de Segurança da Informação e Gestão de Segurança da Informação, 

onde foi desenvolvido um protocolo de revisão adaptado, seguindo modelo de Kitchenham; 

Biolchini citado por Teixeira Filho (2010), contemplando itens como: questões de pesquisa, 

critérios de seleção de fontes, método de pesquisa, critérios de inclusão e exclusão, definição 

e procedimentos para seleção de trabalhos. 

Os tópicos abordados, bem como o conteúdo de cada item do protocolo dessa revisão 

sistemática são apresentados no Apêndice F. 

 

2.  Fase de Execução  

A etapa de execução envolve a seleção e validação das fontes primárias de informação 

através dos critérios de inclusão e exclusão levantados na etapa de planejamento, ou seja, 

deve ser aplicado os critérios nas fontes de informações pesquisadas, a fim de filtrar o que 

está de acordo com os critérios pré-estabelecidos.   

Nessa etapa, foi realizada toda a condução criteriosa dos estudos primários, conforme 

estabelecido no protocolo já citado. Para o desenvolvimento e execução da revisão 

sistemática, todas as atividades de seleção e leitura foram realizadas entre o período de 

17/12/2015 à 26/02/2016. Todos os estudos foram identificados, coletados e organizados em 

uma lista estruturada, passando por revisões, a cada etapa, para ter certeza que os estudos 

relevantes não foram eliminados ou passados despercebidos pelo pesquisador. Concluindo 

essa fase, as informações foram extraídas somente dos estudos selecionados. 

A seguir, é apresentado o resultado das etapas de execução e o quantitativo de estudos 

encontrados e selecionados (ver Figura 3).  

Toda análise nas etapas apresentadas serviram como parâmetro para a extração dos 

dados que estão exibidos na Etapa de Resultados.  

 

 

 

https://github.com/kleberios/PoSIC/raw/master/Ap%C3%AAndice%20F%20-%20Protocolo.pdf
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Figura 3. Etapas do Processo de Seleção dos Estudos. 

Fonte: elaborado pelo autor e adaptado de Teixeira Filho (2010). 

A Tabela 1 apresenta os resultados dos estudos pesquisados na etapa I em cada base 

científica. Os resultados foram fundamentados nas strings definidas na criação do protocolo, 

na fase de planejamento, utilizando os idiomas português e inglês.  A base Google Scholar foi 

a única que possibilitou o uso de todas as strings, pois permitiu pesquisar nos dois idiomas. 

 

Tabela 1. Resultado da pesquisa nas bases científicas. 

Strings Português Inglês Total 

ACM --- 368 368 

IEEE Xplore --- 327 327 

Science Direct --- 509 509 

Google Scholar 37 77 114 

Scopus --- 94 94 

Outros 4 4 8 

TOTAL 41 1379 1420 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Na etapa II, conforme apresentado na Figura 3, foram lidos os títulos e selecionados 

apenas os trabalhos que tinham relevância com o estudo em pesquisa. Por meio dessa 

filtragem, foram selecionados 95 estudos dos 1420 que retornaram por meio da busca na etapa 

I.  Na etapa III, a seleção de cada estudo foi aprimorada por meio de filtragem, utilizando-se 

dos critérios de inclusão e exclusão, a partir da leitura do resumo (abstract). Sendo assim, 

Etapa 1 

Busca de estudos nas bases 

científicas conforme definição 

de Strings 

1420 

Etapa 2 
Identificar estudos relevantes 

por meio da leitura dos títulos 
95 

Etapa 3 
Realizar leitura do 

resumo/abstract dos estudos 
53 

Etapa 4 
Realizar leitura da introdução 

e conclusão dos estudos 
15 

Etapa 5 
Realizar leitura completa dos 

estudos considerados com 

maior relevância 
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foram selecionados 53 estudos, dos 95 estudos filtrados na etapa II. Na etapa IV, foram lidas a 

introdução e a conclusão dos estudos da etapa anterior, passando por outra filtragem e sendo 

selecionados apenas os estudos que tivessem relação com as questões de pesquisa. Dessa 

forma, foram selecionados 15 estudos dos 53 estudos selecionados na etapa anterior. 

A etapa V serviu para realizar a leitura de todos os estudos selecionados na etapa 

anterior, destacando pontos relevantes de acordo com os propósitos estabelecidos pela 

pesquisa, ou seja, verificar e compreender as melhores práticas em segurança da informação 

para implantação de Políticas de Segurança da Informação e Comunicação. 

3.  Fase de Análise e Divulgação de Resultados 

A etapa de Resultados é a etapa final do processo de elaboração de uma revisão 

sistemática. Consiste em mostrar os dados em um formato que possa ser analisado e estudado. 

Essa fase fornece subsídios para que a pergunta definida na Etapa de Planejamento seja 

respondida e os estudos primários, que atenderam ao propósito da revisão sistemática, sejam 

analisados criticamente e sintetizados no Formulário de Aprovação dos Trabalhos - FAT, 

através da preparação de resumos contendo as discussões e observações dos autores acerca de 

cada estudo (KITCHENHAM et al., 2007). 

Quadro 7. Formulário de Aprovação de Trabalho (FAT). 

Ano Trabalho Tipo Autor Fonte 

2010 
An Information Security Policy 

Development Life Cycle 
Artigo 

TUYIKEZE, T.; POTTAS, 

D.  

Scholar 

Google 

2011 
Security policy management process 

within Six Sigma framework 
Artigo 

ANAND, Vijay; SANIIE, 

Jafar; ORUKLU, Erdal.  

Scholar 

Google 

2011 

Política de Segurança da Informação: 

uma contribuição para o estabelecimento 

de um padrão mínimo 

Dissertação 
FONTES, Edison Luiz 

Gonçalves.  

Scholar 

Google 

2011 

Controles e Práticas de Segurança da 

Informação em um Instituto de Pesquisa 

Federal 

Artigo 

DE ALBUQUERQUE 

JUNIOR, Antonio 

Eduardo; DOS SANTOS, 

Ernani Marques.  

Scholar 

Google 

2011 

User-Centered Information Security 

Policy Development in a Post-Stuxnet 

World 

Artigo 
FAILY, Shamal; 

FLECHAIS, Ivan.  
IEEE Xplore 

2011 

A Methodology for Conversion of 

Enterprise - Level Information Security 

Policies to Implementation - Level 

Policies /Rule 

Artigo 

SENGUPTA, Anirban; 

MAZUMDAR, Chandan; 

BAGCHI, Aditya.  

IEEE Xplore 

2011 

Propostas de Diretrizes para o 

Desenvolvimento de uma Política de 

Segurança da Informação e 

Comunicações para o Centro de 

Dissertação 
CARDOSO, Melissa de 

Oliveira.  
Outro 
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Processamento de Dados Distrito Federal 

da Dataprev Baseadas na Norma ABNT 

NBR ISO/IEC 27002:2005 

2012 
Políticas e Normas para Segurança da 

Informação 
Livro FONTES, Edison.  Outro 

2012 COBIT 5 for Information Security Cap. Livro ISACA.  Outro 

2012 

Fatores culturais e estruturais que 

impactam na implantação de politica de 

segurança da informação 

Artigo 
NASCIMENTO, Eduardo 

Camargos Lagares do.  

Scholar 

Google 

2012 

Leis, Decretos e Normas sobre Gestão da 

Segurança da Informação nos Órgãos da 

Administração Pública Federal 

Artigo 
DE ARAUJO, Wagner 

Junqueira.  

Scholar 

Google 

2013 

Accounting Information Security: 

Procedures for the Preparation of a 

Security Policy Based on ISO 27001 and 

ISO 27002 

Artigo MATTES, I.; PETRI, S.  
Scholar 

Google 

2013 

Politica de segurança da informação 

aplicada em uma instituição de ensino 

mediante análise de risco 

Artigo 
CASTILHO, Sérgio 

Duque.  

Scholar 

Google 

2013 

Fatores críticos de sucesso em segurança 

da informação em um órgão da 

Administração Pública Federal 

Artigo 

QUINTELLA, Heitor Luiz 

Murat de Meirelles; 

BRANCO, Marcelo 

Pereira de Oliveira.  

Scholar 

Google 

2014 

Information Security Policy 

Development and 

Implementation: A Content Analysis 

Approach 

Artigo 
TUYIKEZE, Tite; 

FLOWERDAY, Stephen.  

Scholar 

Google 

Fonte: elaborado pelo autor e adaptado de Teixeira Filho (2010). 

Geralmente, nessa fase da revisão, os resultados são exibidos em forma de tabelas ou 

gráficos, tendo como base as fontes de informações primárias selecionadas (SAMPAIO e 

MANCINI, 2007). Os Gráficos 1 e 2 exibem os resultados dos estudos com a relevância 

primária extraídos na etapa II. Os gráficos têm por objetivo apresentar as informações 

quantitativas referentes aos trabalhos selecionados nessa fase. Foram selecionados 95 estudos, 

sendo 10% advindos da base ACM (09 estudos); 47% advindos da base Google Scholar (45 

estudos); 20% advindos da base IEEE Xplore (19 estudos); 5% advindos da base Science 

Direct (05 estudos); 10% advindos da base Scopus (09 estudos); 8% advindos de outras bases, 

tais como BDTD, repositórios universitários, livros impressos, etc (08 estudos). 
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    Gráfico 1. Estudos selecionados para execução.                   Gráfico 2. Porcentagens de estudos selecionados.    

                     Fonte: elaborado pelo autor.                                                 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Após finalizar todas as atividades das etapas de execução da revisão, foram 

selecionados 15 estudos que estavam em conformidade com os critérios de inclusão, estando 

esses em total relevância com a questão de pesquisa elaborada para atender o objetivo 

proposto para revisão.  

O Gráfico 3 apresenta o quantitativo de estudos primários selecionados em cada base 

científica. Dos 15 estudos selecionados pela revisão sistemática, em 6 bases, observou-se que 

a base Google Scholar apresentou maior número de estudos relevantes (10 estudos) enquanto 

a base ACM e a Science Direct não apresentaram nenhum estudo relevante para a pesquisa.  

 
Gráfico  3. Quantidade de estudos relevantes por Base de Dados. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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A seguir, são apresentadas informações referentes ao número e porcentagem de 

trabalhos selecionados divididas por ano. Considerando que a busca da pesquisa foi planejada 

entre o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2015, verifica-se que o ano de 2011 

apresentou o maior número de estudos relevantes (06 estudos) e que o ano de 2015 não 

apresentou nenhum estudo relacionado. Analisando o Gráfico 4, percebe-se um quadro crítico 

se julgar um crescimento considerável de estudos entre os anos de 2010 e 2011, entretanto, 

entre os anos de 2012 até o final de 2015, há uma queda acentuada de produção científica na 

área pesquisada. Ao final do período estabelecido para a seleção de estudos científicos, é 

apresentado um cenário onde o autor não registra nenhum estudo na área pesquisada, ou seja, 

no ano de 2015 nenhum trabalho acadêmico, pesquisas científicas ou literatura técnica foram 

selecionados como fonte de pesquisa que tratem de melhores práticas para implantação de 

Política de Segurança da Informação.  

 

 

Figura 7. Quantidade de Estudos Relevantes por Ano. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Analisando o Gráfico 7,  alguns fatores podem ser considerados quanto a queda de 

produções científicas, demonstrando poucos estudos de relevância na área de segurança da 

informação para implantação de Política de Segurança da Informação: 

 Não há na literatura de segurança da informação um padrão que determine todas as 

etapas de implantação da PoSIC. Cada organização, seja pública ou privada, tem sua 

cultura, organograma, planejamento, missão, orçamento, etc., que podem determinar o 

sucesso da pesquisa e aplicação; 
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 Alguns padrões e práticas de segurança da informação já apresentam e formalizam os 

procedimentos adequado, de forma geral, para as etapas de implantação, tal como o 

Código de prática para controle de segurança da informação da ISSO/IEC 27002; 

 Iniciativas e públicas disponibilizam suas políticas, o que facilita a criação ou dessas 

políticas em órgãos correlatos, com base nessas cópias e no foco a determinados 

segmentos da sociedade (comércio, educação, indústria, etc); 

 Os órgãos públicos, em sua maioria, seguem a Norma Complementar 

03/IN01/DSIC/GSIPR como diretrizes para elaboração de política de segurança da 

informação e comunicações nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. 

O que se percebeu durante o estudo de revisão sistemática é o grande número de 

estudos e pesquisas na área de gestão em segurança da informação com foco na conformidade 

e nos fatores críticos que comprometem a execução da PoSIC, os quais não mostram 

relevância ao tema dessa pesquisa. 

Todos os estudos selecionados na revisão sistemática foram lidos integralmente e seus 

resumos encontram-se descritos no Apêndice G, Formulário de Resumo de Trabalho – FRT. 

Demais listas de estudos, como o acompanhamento da leitura e fichamento, estão disponíveis 

no Apêndice H. 

 

 

4. Síntese do Estudo 

O presente estudo abordou todo o ciclo referente ao processo de condução da Revisão 

Sistemática da Literatura. Durante a pesquisa, foi possível compreender o processo aplicado 

nas etapas de planejamento, execução e apresentação dos resultados. Dessa forma, por meio 

da revisão sistemática da literatura, foi possível identificar diversos trabalhos na área de 

Política de Segurança da Informação aplicado a conformidade, auditoria, acompanhamento, 

treinamento, etc. Entretanto, fica claro que poucos estudos relevantes ainda estão sendo 

publicados, quanto aos métodos para implantação de Políticas de Segurança da Informação. 

Importante frisar que nenhum estudo foi encontrado parametrizando práticas dos frameworks 

COBIT 5 e ITIL 3 para a implantação de políticas de segurança da informação. Na grande 

maioria dos estudos encontrados, todos esses tinham direcionamento para área de segurança 

da informação, entretanto nenhum dos estudos contextualizou aspectos de PoSIC, tais como: 

auditoria, conformidade, elaboração, legislação e implantação. 

https://github.com/kleberios/PoSIC/raw/master/Ap%C3%AAndice%20G%20%E2%80%93%20FRT.pdf
https://github.com/kleberios/PoSIC/raw/master/Ap%C3%AAndice%20H%20-%20Leitura%20e%20Fichamento.pdf
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Como percebido, as informações apresentadas nas ilustrações (Gráficos, Tabelas e 

Formulários), o maior número de publicações retornaram da base científica Google Scholar. 

A string de busca aplicada na pesquisa retornou cerca de 1.420 publicações, totalizados nas 5 

bases cientifícas utilizadas na pesquisa e outros repositórios universitários. Após a aplicação 

de todo o processo de seleção dos trabalhos, apenas 15 (quinze) estudos foram selecionados, 

sendo que 03 desses foram incluídos, no processo de revisão, de forma manual (encontradas 

nas bases denominadas de outras).  
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APÊNDICE B - Questionário para coleta de dados 
___________________________________________________________________________ 

 

Título: Melhores práticas para elaboração de Política de Segurança da Informação e Comunicação em 

Instituições Federais de Ensino Superior. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Nessa sessão deverá ser fornecido dados de identificação do instituto, cargo que o respondente exerce no setor de 

TI e informações sobre a existência da Política de Segurança da Informação e Comunicação(PoSIC).  

 

 

1. Qual o nome da Instituição Federal do Ensino Superior(IFES) em que você trabalha?    Utilizar a Sigla. Ex. 

UFBA, UFPE, IFBAIANO, etc. 

 

2. Qual seu cargo ou função? 

(  ) Diretor de TI    (  )  Coordenador de Infraestrutura     (  )  Coordenador de Sistemas 

(  ) Gestor de Seg. Informação                                           (  )  Outros   

 

3.Em sua IFES existe o Comitê de Segurança da Informação, responsável por assessorar na implantação das 

ações de segurança da informação e comunicações, tal como a PoSIC  (Recomendação da Norma Complementar 

03/IN01/DSIC/GSIPR)? 

(  ) Sim    (  ) Não    (  ) Apenas Grupo de Trabalho 

 

4.  Em sua IFES já existe uma PoSIC, atendendo ao Decreto 3.505, de 13 de junho de 2000? 

(  ) Sim. Integralmente em execução       (  ) Sim. Porém não segue integralmente   

(  )  Não. Em fase de elaboração              (  )  Não. Não há planejamento para elaboração                                             

 

 

PLANEJAMENTO E ELABORAÇÂO 

Nessa sessão é apresentado questões a respeito das ações necessárias para a elaboração de uma PoSIC. 

 

5. Quem elaborou a PoSIC de sua IFES? 

(  ) Comitê de Segurança da Informação 

(  ) Grupo de trabalho constituído apenas por membros do setor de TI 

(  ) Grupo de trabalho constituído  por representantes do RH, TI, financeiro, planejamento, jurídico, etc 

(  ) Empresa terceirizada, outro instituto, outro órgão, etc. 

(  ) Desconheço 

(  ) Outros        

 

6. A elaboração da PoSIC de sua IFES procurou estar alinhado à sua missão e ao planejamento estratégico 

conforme sugere a Norma Complementar 03/IN01/DSIC/GSIPR? 

(  ) Sim    (  ) Não    (  ) Desconheço 

 

7. A alta gestão participou na elaboração da PoSIC  (Reitores, Pró-Reitores ou representantes direto)? 

(  ) Sim. Ativamente com o grupo de trabalho     (  ) Sim. Parcialmente sempre que solicitado  

(  ) Não. Apenas aprovou o documento                (  ) Desconheço 

 

8.  As pessoas que elaboraram a PoSIC de sua IFES receberam treinamento específico em segurança da 

informação para essa atividade? 

(  ) Sim. Treinamento Completo    (  ) Sim. Apenas instruções     (  ) Não    (  ) Desconheço 

 

9. Na elaboração da PoSIC de sua IFES, foi criado um plano de ação formal que estabelece  as atividades, o 

cronograma e os respectivos responsáveis ? 

(  ) Sim    (  ) Não    (  ) Desconheço/Não se aplica 
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10. A IFES utilizou de quais práticas de gestão de segurança da informação para elaboração  da PoSIC? 

(  ) ISO/IEC 27002:2103                       (  ) COBIT 5            (  ) ITIL v3   

(  ) Desconheço/Não se aplica               (  ) Outros             

 

11 Que modelo de documentação sua IFES seguiu para elaboração da PoSIC? Escolha a(s) que mais se 

adeque(m). 

(  ) Recomendações da Norma Complementar 03/IN01/DSIC/GSIPR            (   ) Modelo de outra IES     

(  ) Modelo de outro órgão federal, estadual ou municipal                               (  ) Desconheço    

(  ) Outros             

 

12. Na sua IFES foi feito um levantamento do que era necessário ser protegido e documentado  na PoSIC? 

(  ) Sim    (  ) Não    (  ) Desconheço/Não se aplica 

 

13. O Gestor de Segurança da Informação de sua IFES tem o mínimo de conhecimento  nos processos de 

segurança da informação das normas internacionais (ISO 27002:2013, ITIL v3, COBIT 5)? 

(  ) Sim    (  ) Não    (  ) Desconheço/Não se aplica 

 

14. Na sua IFES, quem assume a responsabilidade de gerenciamento das etapas  de implantação (elaboração, 

institucionalização, revisão) da PoSIC? 

(  ) Diretor de TI              (  ) Gestor de Seg. Informação     (  )  Comitê de Seg. da Informação    

(  ) Grupo de Trabalho     (  )  Outros                                    (  )  Desconheço   

 

15 Qual a periodicidade de revisão e atualização da PoSIC de sua IFES? 

(  )Um ano      (  ) Dois anos       (  )  Três anos ou mais      (  ) Desconheço/Não se  

 

16. A IFES investe em recursos para a elaboração/revisão da PoSIC, tais como: treinamento,  manuais de boas 

práticas, consultoria, programa de conscientização, etc. 

(  ) Sim    (  ) Não    (  ) Desconheço/Não se aplica 

 

 

APROVAÇÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO 

Nessa sessão é apresentado questões a respeito de práticas sugestivas para a aprovação e institucionalização de 

uma PoSIC de forma consistente. 

17. Foi criado pelo Comitê de Segurança da Informação ou pelo Grupo de Trabalho, o Termo  de Compromisso 

de uso da PoSIC demonstrando a todos os servidores e usuários do Instituto o comprometimento da alta gestão 

(Reitor)? 

(  ) Sim    (  ) Não    (  ) Desconheço/Não se aplica 

 

18. O Termo de Compromisso de uso da PoSIC, assinado pela alta gestão (Reitor), foi comunicada para todas as 

pessoas e usuários que devem fazer uso do documento? 

(  ) Sim     (  ) Não    (  ) Desconheço/Não se aplica 

 

19. A não utilização de uma PoSIC existente em uma IFES pode ser considerada como  o reflexo da forma 

inadequada de divulgação desse documento? 

(  ) Concordo Plenamente                       (  ) Concordo Parcialmente            

(  ) Discordo Plenamente                        (  ) Desconheço/Não se aplica 

 

20. Por qual meio de comunicação é divulgada a PoSIC em sua IFES? 

(  ) E-mail     (  ) Site Institucional     (  ) Quadro de avisos    (  ) Fórum    (  ) Outros             

 

21. Na sua IFES, quem é notificado quando um usuário tem a necessidade de uma  orientação mais detalhada 

sobre a PoSIC? 

(  ) Diretor de TI   (  ) Suporte de TI  (  ) Gestor de se. Informação   (  ) Desconheço/Não se aplica    (  ) Outros             
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CONFORMIDADE E PENALIDADE   

Nessa sessão é questionado quais são as ações desenvolvidas pela instituição de Ensino quanto a Conformidade 

da PoSIC com as ações de segurança da Informação, bem como procedimentos de comunicação de penalidades. 

 

22. Na sua IFES, é realizada, com periodicidade mínima de dois anos, fiscalização das práticas de segurança da 

informação em conformidade com a PoSIC? 

(  ) Sim. De forma integral                                               (  ) Sim. De forma parcial  

(  ) Não. Não é fiscalizado o cumprimento da PoSIC      (  ) Desconheço          

 

23. Na sua IFES, como o usuário é comunicado sobre as penalidades em não cumprir com a PoSIC?   

(  ) Há uma cláusula na própria PoSIC                       (  ) Por meio da chefia imediata  

(  ) Não existe nenhum documento dessa natureza    (   ) Desconheço/Não se aplica  

(  ) Outros 

 

 

FATORES CRÍTICOS  

Essa sessão traz situações críticas que interferem na elaboração e aprovação de uma PoSIC. 

24. Em sua opinião, qual dos fatores críticos abaixo deveriam ser considerados para a  elaboração da PoSIC em 

uma IFES? 

(  ) Não comprometimento implícito da direção              (  ) Ausência do Comitê de Segurança da Informação 

(  ) Ausência do Comitê de Segurança da Informação     (  ) Ausência do Gestor de Segurança da Informação 

(  ) Ausência de um calendário de atividades de implantação 

     (  ) Falta de conhecimento em seg. da informação do grupo de trabalho que elabora a PoSIC  

     (  ) Falta comprometimento das pessoas que compõem o grupo de trabalho que elaboram a PoSIC 

     (  ) Inexistência de um SGSI (Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação) 

(  ) Outros 

 

25. Em sua opinião, quais dos fatores abaixo  dificultam a aprovação da PoSIC em uma IFES? 

(  ) A PoSIC não atende aos objetivos ou missão do instituto 

(  ) Dedicação da Direção para análise do documento 

(  ) Não há comunicação prévia do Gestor de SI com a Direção  

(  ) Indefinição de papéis e responsabilidades na PoSIC  

(  ) Linguajar muito técnico da política impede a compreensão da direção 

(  ) Outros 

 

26. Em sua opinião, qual dos fatores abaixo é considerado um fator crítico para a  institucionalização da PoSIC 

em uma IFES? 

(  ) Ausência de documentação demonstrando o comprometimento implícito da direção 

(  ) Linguajar muito técnico da política impede a compreensão dos usuários 

(  ) PoSIC (diretrizes, normas e procedimentos) muito extensa e desnecessária 

(  ) Não há divulgação necessária que promova a cultura da segurança da informação por meio de atividades de           

      sensibilização, conscientização e necessidade (Endomarkting) 

(  ) A PoSIC não é disponibilizado em locais de acesso público 

(  ) Outros 

 

 

MELHORES PRÁTICAS 

 Essa sessão apresenta os frameworks que apontam, de forma consistente e eficaz, a elaboração e 

institucionalização de uma PoSIC utilizando  de melhores práticas de gestão, governança e gerenciamento de 

serviços de segurança da informação. 

27. Quais das práticas de gestão em segurança da informação já são utilizadas em sua IFES? 

 

(  ) COBIT 5    (  ) ITIL v3   (  ) ISO/IEC 27002:2013   (  ) Nenhuma  (  ) Desconheço  (  ) Outra 
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28. Você acredita que é viável a utilização de um Guia com base nas melhores práticas  de segurança da 

informação do COBIT 5, ITIL v3 e ISO/IEC 27002:2013 para orientar  a implantação e institucionalização de 

PoSIC em IFES que ainda não criaram esse documento? 

(  ) Muito Importante                       (  ) Pouco importante            

(  ) Irrelevante                                  (  ) Sem necessidade 

 

 29. Você acredita que é viável a utilização de um Guia com base nas melhores práticas  de segurança da 

informação do COBIT 5, ITIL v3 e ISO/IEC 27002:2013 para  orientar a revisão e atualização da PoSIC em sua 

IFES? 

(  ) Muito Importante        (  ) Pouco importante     (  ) Irrelevante       (  ) Sem necessidade 

 

 

FINALIZANDO A PESQUISA 
Obrigado por sua participação e colaboração nessa pesquisa. 

 

30. Se você desejar receber por e-mail o relatório final desse estudo, informe seu contato de e-mail no campo 

abaixo. 
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APÊNDICE C - Avaliação do Guia 

___________________________________________________________________________ 

 

Título: Avaliação do Guia de melhores práticas para implantação e revisão de PoSIC em Instituição 

de Ensino Superior Federal. 

 

Prezado (a) Gestor (a), obrigado pela leitura do Guia de melhores práticas para implantação e 

revisão de PoSIC em Instituições Federais de Ensino Superior. Solicito sua colaboração 

em responder ao questionário seguinte, como forma de avaliar meu objeto final de pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro de Informática da UFPE. 

QUESTÕES DA AVALIAÇÃO 

1 - Identifique sua Instituição de Ensino!  
      Ex.: UFBA, IFBaiano 

 

2 - Quanto a “facilidade percebida” em utilizar o do Guia de melhores práticas para implantação e 

revisão de PoSIC nas IFES, compreendo que: 

Afirmações 
Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

plenamente 

A estrutura apresentada 

pelo Guia facilita a 

implantação ou revisão 

da PoSIC sem maiores 

dificuldades. 

     

A descrição de cada 

etapa (suas práticas e 

ações) está clara e 

compreensível. 

     

O Guia facilita a 

compreensão de outras 

metodologias de 

implantação de PoSIC. 

     

O Guia torna fácil a 

tomada de decisão dos 

responsáveis envolvidos 

na implantação. 

     

 

 

3 - Quanto a percepção da "utilidade" do Guia de melhores práticas para implantação e revisão de 

PoSIC nas IFES, compreendo que:  

Afirmações 
Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Nem concordo 

nem discordo 

Discordo 

parcialmente 

Discordo 

plenamente 

As etapas de implantação 

apresentadas pelo Guia 

otimizam o tempo de 
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planejamento e elaboração 

da PoSIC 

As práticas e ações 

apresentadas em cada 

etapa do Guia influenciam 

positivamente os papeis 

envolvidos nesse processo 

   

 

 

As práticas e ações 

apresentadas em cada 

etapa do Guia favorecem 

o desenvolvimento de 

competências e 

habilidades para o 

processo de implantação 

de PoSIC 

   

 

 

O Guia pode ser utilizado 

em qualquer IFES, 

independente de sua 

estrutura, sua cultura ou 

sua missão institucional 

   

 

 

O conteúdo do Guia 

prepara a IFES para o 

desenvolvimento de uma 

PoSIC clara e objetiva 

   

 

 

Utilizaria ou recomendaria 

o Guia para outras 

instituições que 

necessitam implantar ou 

revisar a PoSIC 

   

 

 

 

4 – Em sua opinião, quais são os principais benefícios da utilização do Guia?   

5 – Em sua opinião, quais são as principais limitações do Guia? 

 

Obrigado por sua participação. Sua colaboração foi de grande importância para conclusão de 

minha pesquisa acadêmica! 

 


