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RESUMO 

A dependência do negócio aos sistemas de informação e o surgimento de novas tecnologias 

fizeram as empresas despertarem para a necessidade de segurança, buscando melhores 

práticas na implementação de diretrizes sobre gestão da segurança da informação e 

simultaneamente obter indicadores dos benefícios de se manter uma infraestrutura segura, 

uma vez que se tornaram vulneráveis a um número maior de ameaças. Dessa forma, obter a 

informação, reduzir os riscos a níveis aceitáveis e proteger o patrimônio informacional 

disponível nos seus aspectos de disponibilidade, integridade e confidencialidade, alinhando os 

objetivos de segurança aos objetivos estratégicos da organização tornou–se imperativo no 

processo gerencial. Esse cenário levou ao desenvolvimento de modelos que apresentem as 

melhores práticas para se obter a Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação, 

bem como garantir que os ativos informacionais sejam mantidos de forma segura e confiável. 

O modelo proposto neste trabalho permite à alta administração da organização a incorporação 

da segurança da informação como parte do seu processo de governança computacional. A 

partir da utilização deste modelo, pretende-se que o conhecimento sobre os riscos 

relacionados à informação seja apresentado de forma objetiva no momento da definição do 

planejamento estratégico da organização. Este trabalho apresenta um modelo que alinha os 

objetivos estratégicos da segurança da informação aos objetivos da organização utilizando 

modelos de governança de TIC e melhores práticas para a segurança da informação.  

 

Palavras-chave: Governança de TIC; Segurança da Informação; Riscos. 
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ABSTRACT 

The dependence of business on the information systems and the emergence of new 

technologies have made companies attention for seaching security best practices in the 

implementation of guidelines on safety information management and simultaneously obtain 

indicators of the benefits of having that facility safe, since they became vulnerable to a larger 

number of threats. Thus, obtaining information, reduce the risk to acceptable levels and 

protecting the available assets in the informational aspects of availability, integrity and 

confidentiality, aligning the security objectives to the organization's strategic objectives has 

become imperative in the management process. That scenario led to the development of 

models that show best practices for getting the Governance of Information Technology and 

Communication, as well as to ensure that the assets are maintain safely and reliably. The 

model proposed in this project allows the organization’s senior management team 

incorporates the information security as part of its process of computational governance. From 

the use of this model, it is intended that the knowledge about the risks related to information 

is presented in an objective at the time of defining the organization's strategic planning. This 

project presents a model that aligns the information security goals to the organization’s 

strategic objectives using models of ITC governance and information security best practices. 

Keywords: IT Governance; Information Security; Risks. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação 

Ao longo dos anos, as organizações vêm buscando formas de gerenciamento de suas 

atividades buscando um melhor posicionamento estratégico no mercado e, desta forma, a 

informação ganha um papel muito importante na tomada de decisão.  

A informação é considerada um ativo importante para a organização, tem um valor 

altamente significativo e pode representar grande poder para quem a possui, pois está 

integrada com os processos, pessoas e tecnologias.  Como qualquer outro ativo, é importante 

para os negócios e conseqüentemente necessita ser adequadamente protegida.  

Na sociedade da informação, a informação é o principal patrimônio da empresa e está sob 

constante risco (DIAS, 2000). As empresas já perceberam que o domínio da tecnologia como 

aliado para o controle da informação é vital. O controle da informação é um fator de sucesso 

crítico para os negócios e sempre teve fundamental importância para as corporações do ponto 

de vista estratégico e empresarial (MARTIN, 1987).  

A informação desempenha papéis importantes tanto na definição quanto na execução de 

uma estratégia (REZENDE, 2000). Auxilia os executivos a identificar tanto as ameaças 

quanto as oportunidades para a empresa e cria o cenário para uma resposta competitiva mais 

eficaz funcionando, também, como um recurso essencial para a definição de estratégias 

alternativas. 

Segundo a norma ISO 27002 (2005), a informação e os processos de apoio, sistemas e 

redes são importantes ativos para os negócios. Confidencialidade, integridade e 

disponibilidade da informação podem ser essenciais para preservar a competitividade, o 

faturamento, a lucratividade, o atendimento aos requisitos legais e a imagem da organização 

no mercado.  

A segurança da informação pode ser definida como a proteção contra um grande 

número de ameaças às informações, de forma a assegurar a continuidade do negócio, 

minimizando danos comerciais e maximizando o retorno dos investimentos. 

Essa visão de segurança é cercada das necessidades do mundo atual em que valores 

como estratégia empresarial, a imagem da organização, produtos e projetos precisam ser 

protegidos de um ambiente bastante competitivo. O valor estratégico da segurança da 
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informação fortalecerá a estrutura da empresa para que seus processos possam desenvolver 

todo seu potencial comercial. (MANUNTA, 2004).  

Nesse contexto em que a informação assume um papel estratégico dentro das 

organizações, surgem os modelos de governança em Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) com o objetivo de auxiliar as organizações a gerir suas áreas de 

tecnologia, fornecendo ferramentas e métricas que garantam o alinhamento entre os processos 

de TIC e os objetivos estratégicos da organização. 

Atualmente, os sistemas e os serviços de TIC desempenham um papel vital na coleta, 

análise, produção e distribuição da informação indispensável à execução do negócio das 

organizações. Dessa forma, tornou-se essencial o reconhecimento de que a TIC é crucial, 

estratégica e um importante recurso que precisa de investimento e gerenciamento apropriados. 

Esse cenário motivou o surgimento do conceito de Governança da Tecnologia da Informação 

e Comunicação, do termo inglês IT Governance, pelo o qual se procura o alinhamento da TIC 

com os objetivos da organização.  

Uma análise do cenário atual demonstra que o crescimento e o sucesso das organizações 

estão diretamente relacionados à necessidade de se manter uma infraestrutura de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC) segura e confiável. A dependência atual das 

organizações da sua infraestrutura de TIC, associada às oportunidades, benefícios e riscos 

inerentes a essa área, exige que essas organizações passem a considerar a necessidade de um 

melhor gerenciamento das questões relacionadas à TIC. Esse cenário levou ao 

desenvolvimento de modelos que apresentem as melhores práticas para se obter a Governança 

da Tecnologia da Informação. Entretanto, à alta administração precisa se certificar que não 

somente a TIC esteja alinhada com as estratégias da organização, como também se essas 

estratégias estão tirando o melhor proveito da TIC existente de forma a garantir a integridade, 

disponibilidade e confidencialidade da informação.  

1.2 Justificativa 

Foram registradas iniciativas em âmbito acadêmico e comercial para se estabelecer 

modelos de governança de TIC, fazendo com que as empresas tenham uma visão mais 

estratégica das suas operações. No entanto, esses modelos apresentavam limitações no que se 

trata da segurança da informação fazendo com que guias de melhores práticas para o 

gerenciamento de segurança da informação sejam utilizados separadamente com o objetivo de 

preencher essa lacuna.  
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Este trabalho insere-se nesse contexto e busca contribuir para a criação de um modelo de 

alinhamento dos objetivos estratégicos da segurança da informação e dos objetivos do 

negócio das organizações na construção de um modelo de governança da segurança da 

informação. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Propor um modelo de governança da segurança da informação que promova o 

alinhamento estratégico entre os objetivos da segurança da informação e os objetivos do 

negócio da organização no escopo da governança computacional. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar e ressaltar a importância da informação segura no ambiente organizacional; 

• Assegurar que os riscos sejam identificados, consequentemente, eliminados ou 

reduzidos a níveis aceitáveis e que os resultados sejam repassados de forma clara para 

a alta administração; 

• Relacionar os modelos COBIT (Control Objectives for Information and related 

Technology), ITIL (Information Technology Infrastructure Library) e ISO 27002 

(Código de melhores práticas para a segurança da informação) com o objetivo de 

extrair o conhecimento necessário e útil para tomada de decisão; 

• Estabelecer medidas de desempenho para avaliar a contribuição da função TIC para o 

sucesso das empresas, incorporando os conceitos de segurança da informação ao 

planejamento estratégico da organização; 

• Facilitar a definição dos papéis e responsabilidades de cada funcionário apresentando 

a importância de todos da empresa no desenvolvimento e manutenção do modelo 

proposto; 

• Permitir a melhoria contínua da qualidade dos controles, processos, pessoas e 

tecnologias relacionadas à segurança da informação.  

1.4 Organização do trabalho 

A dissertação está organizada em cinco capítulos, incluindo este. 
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No capítulo 2 (REFERENCIAL TEÓRICO) serão apresentados os conceitos que 

suportarão a proposta do modelo de governança da segurança da informação e objetivos do 

negócio da organização. Serão abordados os conceitos relativos ao gerenciamento de riscos 

considerada a primeira etapa do processo, pelo qual serão apresentadas as principais 

ferramentas para o desenvolvimento de um programa de gerenciamento de riscos na 

organização.  

No capítulo 3 (A GOVERNANÇA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO), serão 

apresentados os conceitos referentes às melhores práticas da segurança da informação através 

da governança da segurança da informação. Posteriormente, serão abordados os conceitos 

relacionados à governança de tecnologia da informação e comunicação, sendo seguido pelos 

conceitos de Sistemas de Informações Gerenciais (SIG). Por fim, será apresentada a 

correlação entre os modelos de governança de TIC com a norma de segurança da informação. 

O capítulo 4 (MODELO DE GOVERNANÇA DA SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO), objetivo desta dissertação, foi desenvolvido para apresentar um modelo de 

alinhamento dos objetivos estratégicos da segurança da informação com os objetivos da 

organização no escopo da governança de TIC. 

Finalizando o trabalho, no capítulo 5 (CONSIDERAÇÕES FINAIS), serão 

apresentadas contribuições, dificuldades encontradas e sugestões para trabalhos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Gerenciamento de Riscos 

O gerenciamento dos riscos e a conformidade com as questões legais são pré-

requisitos para o desenvolvimento de uma significativa estratégia de segurança. 

(CALDWELL & HALE, 2007). 

O gerenciamento de riscos será apresentado neste capítulo como a primeira etapa do 

processo de alinhamento dos objetivos de segurança da informação aos objetivos estratégicos 

do negócio na construção do modelo de governança da segurança da informação, proposta por 

este trabalho. Esta etapa tem como objetivo fornecer conhecimento necessário aos gestores 

para identificar a necessidade, a viabilidade e a melhor relação custo/benefício com o 

investimento em medidas para eliminar, transferir ou reduzir os riscos a níveis aceitáveis pela 

organização na execução do planejamento estratégico. 

O escopo deste capítulo cobrirá os assuntos relacionados ao gerenciamento de riscos 

da segurança da informação desde a classificação dos ativos, sendo uma das etapas mais 

importantes do processo, passando por análise e avaliação dos riscos, identificação das 

vulnerabilidades e como alcançar níveis aceitáveis de riscos com o conceito de risco residual. 

2.1.1 Gerenciamento dos riscos de segurança da informação 

De acordo com DE CICCO & FANTAZZINI (2003, p. 11) para se efetuar uma 

classificação eficaz dos riscos identificados e tomar decisões corretas em termos de 

priorização e alocação de recursos para o seu monitoramento, é necessária uma categorização 

de acordo com sua natureza e relevância, pois todo risco envolve uma possibilidade de ganho 

ou uma chance de perda. Há também a necessidade de mensurar a sua ocorrência potencial e 

os possíveis impactos estratégicos, operacionais, de conformidade e, obviamente, econômico, 

pois todo ato ou fato relacionado com a organização tem algum efeito imediato ou futuro na 

posição econômica e, consequentemente, nos resultados.  

Os riscos podem ser divididos entre aqueles que têm origem interna e que, em geral, a 

empresa pode adotar medidas para geri-los, e aqueles de origem externa na qual a empresa, 

geralmente, não tem controle. No entanto, muitos riscos dentro das organizações, decorrem de 

processos inadequados ou da ineficiência dos controles internos.  
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Os riscos podem ser definidos como: 

• Uma combinação da probabilidade de um evento e de suas consequências 

(Norma ISO 27002, 2005); 

• Probabilidade de ameaças explorarem vulnerabilidades, provocando perdas de 

confidencialidade, integridade e disponibilidade, causando, possivelmente, 

impactos nos negócios (SÊMOLA, 2004);  

• Qualquer situação que pode afetar a capacidade de atingir objetivos. Assim 

torna-se inerente a qualquer atividade, decisão e até a própria vida pessoal, 

profissional e de qualquer entidade viva. (COCURULLO, 2003); 

A Norma ISO 27002 identifica três fontes para o estabelecimento dos requisitos 

segurança da informação na organização: os riscos que a organização enfrenta, os riscos 

decorrentes da conformidade com leis e requisitos impostos por contratos e um determinado 

conjunto de controles, objetivos e requisitos de negócios para o processamento da informação 

que uma organização tenha desenvolvido para suportar suas operações (CALDER & 

WATKINS, 2005). 

O gerenciamento dos riscos pode ser definido como: 

a) O processo destinado a alcançar um balanço efetivo entre a percepção de 

oportunidades de ganho e diminuição das perdas com as vulnerabilidades 

(CALDWELL & HALE, 2007); 

b) O processo em que os riscos são gerenciados de forma a não impactar os 

negócios da organização e assegurar que os riscos eminentes às atividades da 

organização sejam a níveis aceitáveis (CALDWELL & HALE, 2007); 

Os objetivos do gerenciamento dos riscos são:  

a) Eliminar os riscos; 

b) Reduzir para níveis aceitáveis os riscos que não podem ser eliminados; 

c) Lidar com os riscos exercitando os controles para que os mesmos atinjam 

níveis aceitáveis; 
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d) Transferir os riscos a terceiros por meio de seguros. (CALDER & WATKINS, 

2005). 

O gerenciamento dos riscos habilita a organização para alcançar sua missão estratégica 

através de: 

a)  Segurança dos sistemas de informação e seus processos; 

b) Habilitar a alta gerência tomar decisões quanto a gerenciamento dos riscos 

para justificar as despesas que são partes do orçamento de tecnologia da 

informação e comunicação; 

c) Assistir a alta gerência na autorização da implementação de sistemas de 

informação baseadas nos resultados do relatório de gerenciamento de riscos 

(STONEBURNER, 2004). 

Ainda segundo o Stoneburner (2004), o gerenciamento de riscos engloba três 

processos: avaliação e análise dos riscos, mitigação dos riscos e avaliação das análises de 

riscos. 

2.1.2 A avaliação e análise dos riscos de segurança da informação 

 A avaliação e análise dos riscos é o primeiro processo na metodologia de 

gerenciamento dos riscos. Organizações usam a avaliação dos riscos para determinar a medida 

de potenciais ameaças e os riscos associados com as atividades da organização. A saída deste 

processo ajuda a identificar controles apropriados à redução ou eliminação dos riscos durante 

o processo de mitigação dos riscos (STONEBURNER, 2004). 

A avaliação dos riscos permite identificar as ameaças aos ativos (tudo que representa 

valor para o negócio – humanos, tecnológicos e físicos), as vulnerabilidades e as suas 

probabilidades de ocorrência, e também os seus impactos sobre as organizações (CROUHY, 

2000). 

A análise de risco, processo de avaliação das vulnerabilidades e potenciais ameaças de 

um sistema é um componente essencial de um programa de gerência de segurança da 

informação. O processo de análise identifica as prováveis conseqüências, ou riscos associados 

com as vulnerabilidades do sistema, e gera a base para estabelecimento de um programa de 

segurança que seja custo-efetivo (RUST, 2005). 
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A análise e avaliação dos riscos deve identificar, quantificar e priorizar os riscos com 

base na aceitação dos riscos e objetivos da organização. Os resultados devem guiar e 

determinar o gerenciamento apropriado bem como prioridade para o gerenciamento dos riscos 

da segurança da informação e na implementação dos controles selecionados para proteger 

contra tais riscos (ISO 27002, 2005). 

 A análise e avaliação de riscos devem incluir um processo sistemático de estimar a 

magnitude dos riscos e processo de comparar os riscos estimados contra os critérios de risco 

para determinar a significância do risco (ISO 27002, 2005). 

A avaliação e análise de riscos devem ser realizadas periodicamente contemplando, 

assim, as mudanças nos requisitos de segurança da informação impostas pela organização, 

leis, contratos de terceiros e etc. Além disso, a saída deste processo deve gerar resultados que 

possam ser comparados e reproduzidos quando houver necessidade.   

As metodologias de gerenciamento de riscos que serão contempladas neste trabalho 

são as metodologias elaboradas pelo NIST (National Institute of Standards and Technology) 

no guia de gerenciamento de riscos e pelo ISACA (Information Systems Audit and Control 

Association) no framework de análise de risco apresentada no COBIT (Control Objectives for 

Information and related Technology). 

A figura 2.1 apresenta os passos da metodologia de análise e avaliação dos riscos segundo o 

STONEBURNER (2004). 
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Figura 2.1 – Metodologia de análise de riscos 

Fonte: STONEBURNER (2004, p. 11). 

A figura 2.2 apresenta o framework de análise de riscos segundo o ITGI, 2007. 
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Figura 2.2 – Framework de análise e avaliação de risco 

Fonte: CARDWELL & HALE ( 2007, p. 84) 
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2.1.2.1 Classificação dos ativos informacionais 

A identificação dos ativos que necessitam de proteção é o passo inicial para 

implementação de uma gestão de riscos na organização. A norma ISO 27002, define ativo 

como qualquer coisa que tenha valor para a organização, seja em termos tecnológicos, 

sistemas de informação ou a estrutura física da organização.  

Com a identificação dos seus ativos, a organização pode determinar um valor a cada 

um deles, bem como identificar os riscos existentes quanto à violação da integridade, 

confidencialidade e disponibilidade, causando qualquer tipo de impacto nos negócios da 

organização. 

Segundo a CALDWELL & HALE (2007), a classificação dos ativos informacionais é 

requerida para determinar a sensibilidade e criticidade dos ativos informacionais pelas quais é 

responsável pela base da proteção dos esforços, controle de acesso e planejamento de 

continuidade dos negócios. O primeiro passo para o processo de classificação dos ativos é a 

localização das fontes de informação, em seguida pela identificação dos proprietários, 

usuários e provedores de serviços dos ativos. 

STONEBURNER (2004) recomenda que seja feita, pelo auditor de segurança da 

informação, o levantamento do ambiente operacional da organização ao que se refere os 

sistemas de informação que incluem: 

a) Hardware e software; 

b) Dados e informações; 

c) Pessoas que suportam e usam os sistemas de informação; 

d) Processos utilizados pelo departamento de TIC; 

e) Dados e informações sensíveis e críticas; 

Além disto, CALDWELL & HALE (2007) sugere que seja feito um aprofundamento dos 

itens acima relacionados através de: 

a)  Requisitos funcionais dos sistemas de informação; 

b) Políticas de segurança que governam os sistemas de informação, tais como 

leis, melhores práticas de segurança, políticas organizacionais; 

c) Topologia da rede de computadores e arquitetura de segurança; 
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d) Proteção quanto ao armazenamento dos dados e informação que salvaguardam 

os requisitos de disponibilidade, integridade e confidencialidade; 

e) Ambiente de segurança física de TIC como políticas de data center e 

facilidades de segurança; 

f) Gerenciamento dos controles utilizados pelo TIC; 

g) Processo de segurança relacionados a controles ambientais tais como: controle 

de umidade,  poluição, água, fonte de alimentação, temperaturas e produtos 

químicos. 

Ainda segundo STONEBURNER (2004), o levantamento das informações dos ativos de 

informação deve feito através de: 

a) Questionários e entrevistas: aplicáveis a pessoas técnicas e não técnicas; 

b) Revisão de documentação existente: políticas de segurança da informação, 

relatórios de análise de riscos, resultados de testes de segurança, análise de 

impacto organizacional e etc; 

c) Ferramentas automatizadas: ferramentas de mapeamento de rede. 

O resultado esperado deste primeiro passo do processo de análise e avaliação dos 

riscos é o mapeamento do ambiente operacional de TIC, bem como suas limitações quanto à 

manutenção da integridade, disponibilidade e confidencialidade dos dados e informações da 

organização. 

2.1.2.2 Identificação e avaliação das vulnerabilidades 

A análise de ameaças deve incluir uma análise das vulnerabilidades associadas com os 

ativos organizacionais. O objetivo desta etapa é desenvolver uma lista de vulnerabilidades que 

possam resultar na exploração desta por uma ameaça (STONEBURNER, 2004). 

Uma vulnerabilidade pode ser definida como: 

a) Fraquezas encontradas em sistemas de segurança, políticas, controles internos 

que possam ser exploradas, intencional ou acidentalmente, resultando em 

brechas de segurança ou violação dos sistemas de segurança da informação 

(STONEBURNER, 2004); 
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b) Uma fraqueza de um ativo ou um grupo de ativos que podem ser exploradas 

por uma ou mais ameaças (ISO 27002, 2005).  

Abaixo alguns exemplos de vulnerabilidades segundo CALDWELL & HALE (2007): 

a) Software defeituoso; 

b) Equipamentos mal-configurados; 

c) Processos não controlados ou mal-gerenciados; 

d) Usuários sem treinamento nos sistemas; 

e) Falta de testes dos sistemas e da rede de computadores. 

Segundo STONEBURNER (2004), os métodos recomendados para a identificação das 

vulnerabilidades dos ativos são: uso das fontes das vulnerabilidades, o desempenho dos testes 

de segurança e o desenvolvimento de um check-list dos requisitos de segurança. 

O processo e desempenho da avaliação de vulnerabilidades são mais difíceis de 

averiguar e requer maior cuidado em sua análise e identificação demandando auditoria 

especializada e uso de ferramentas automatizadas específicas (CALDWELL & HALE, 2007). 

Para auxiliar o processo de identificação das vulnerabilidades, STONEBURNER 

(2004) recomenda a utilização de algumas fontes de vulnerabilidades tais como: 

a) Relatórios anteriores de análise de riscos; 

b) Relatórios de auditoria de sistemas, relatórios de anomalias dos sistemas, 

relatórios de revisões de segurança e relatórios de testes de segurança; 

c) Listas de discussão de segurança na Internet; 

d) Avisos de vulnerabilidade dos fabricantes de equipamentos e fornecedores de 

softwares; 

e) Alertas e boletins de segurança. 

O resultado esperado do processo de análise de vulnerabilidades é elaboração de uma 

lista de vulnerabilidades que possam sem exploradas por uma ameaça. 

2.1.2.3 Identificação de ameaças 

O passo seguinte para processo contínuo de gerenciamento de riscos será a 

identificação das ameaças. As ameaças podem ser definidas como:  
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a) Uma potencial causa ou um incidente inesperado que possa prejudicar os sistemas 

de informação ou a organização (ISO 27002, 2005); 

b) Qualquer circunstância ou evento com potencial para causar prejuízo para uma 

fonte de informação pela exploração das vulnerabilidades dos sistemas de 

informação (CALDWELL & HALE, 2007); 

c) Uma potencial fonte de ameaça que possa explorar, acidentalmente ou 

intencionalmente, uma vulnerabilidade (STONEBURNER, 2004). 

O objetivo desta etapa é identificar as fontes de ameaças associadas com as 

vulnerabilidades. As fontes de ameaça podem ser: 

a) Natural : enchentes, chuvas, pragas, ciclones, terremotos e etc.; 

b) Humanos: eventos originados intencionalmente (espionagem, hacking, códigos 

maliciosos, bomba, fogo, roubos) e não intencionais (erros operacionais). 

c) Ambientais: falha em alimentação de energia, poluição, produtos químicos, danos 

nos prédios e etc. 

A motivação da ameaça também deve ser identificação para que seja facilitada a 

prevenção das suas ações. A tabela 2.1 apresenta uma relação entre as fontes, as motivações e 

as ações causadas pelas ameaças. 

Tabela 2.1 Fontes humanas de ameaça: fontes de ameaças, motivações e ações das ameaças, 

Fonte: STONEBURNER (2004, p. 24). 

Fonte da ameaça Motivação Ações da ameaças 

Hacker e cracker • Desafio; 

• Ego; 

• Rebelião. 

• Hacking; 

• Intrusão de sistemas; 

• Acesso não-autorizado aos 

sistemas; 

• Engenharia social1 

Crime por computador • Destruição de informação; 

• Divulgação ilegal de informação; 

• Ganho financeiro; 

• Alteração não-autorizada de 

dados. 

• Crime por computador; 

• Fraudes; 

• Intrusão de sistemas. 

                                                 
1 Práticas utilizadas para obter acesso a informações importantes ou sigilosas em organizações ou sistemas por 
meio da enganação ou exploração da confiança das pessoas. 
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Fonte da ameaça 

(Continuação) 
Motivação (Continuação) Ações da ameaças (Continuação) 

Terrorismo • Vingança; 

• Destruição; 

• Exploração. 

• Ataque a sistemas; 

• Bombas; 

• Penetração de sistemas. 

Espionagem industrial • Vantagem competitiva; 

• Espionagem econômica. 

• Exploração econômica; 

• Roubo de informação; 

• Penetração dos sistemas; 

• Acesso não-autorizado aos 

sistemas. 

Interna • Curiosidade; 

• Falta de treinamento; 

• Vingança; 

• Ganho financeiro; 

• Erro não intencional. 

• Roubo e fraude; 

• Sabotagem; 

• Código malicioso; 

• Falha nos sistemas. 

O resultado desta etapa do processo de gerenciamento dos riscos é uma lista de 

ameaças identificadas, relacionadas com as vulnerabilidades. 

2.1.2.4 Análise de controles dos Riscos 

 O objetivo desta etapa do processo é analisar os controles que já foram implementados 

ou planejados pela organização para minimizar ou eliminar a probabilidade das ameaças 

explorarem as vulnerabilidades (STONEBURNER, 2004, pg. 26). 

 A chave para o gerenciamento dos riscos é a mitigação dos riscos ou processo de 

tratamento dos riscos. Uma vez identificados os riscos, controles e contramedidas existentes 

podem ser avaliadas ou novas medidas podem ser desenvolvidas para a mitigação dos riscos 

para níveis aceitáveis pela organização (CALDWELL & HALE, 2007). 

 Os controles de segurança englobam o uso de métodos técnicos e não-técnicos. 

Controles ditos técnicos são aqueles que são incorporados de componentes de hardware, 

software e firmware. Controles não-técnicos são gerenciamentos e controles operacionais tais 

como: políticas de segurança, procedimentos operacionais, segurança física, pessoal e 

ambiental (CALDWELL & HALE, 2007). 
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A tabela 2.2 apresenta uma lista de controles de segurança identificados por classe e família. 

Tabela 2.2 – Controles de Segurança 
Fonte: STONEBURNER (2004, p 27). 

Classe dos controles de segurança Família dos controles de segurança 

Gerenciamento de segurança • Análise e avaliação dos riscos; 

• Planejamento de segurança; 

• Aquisição de sistemas e serviços; 

• Revisão de controles de segurança; 

• Processo de autorização. 

Segurança operacional • Segurança pessoal; 

• Proteções físicas e de ambiente; 

• Planejamento e operação de contingência; 

• Manutenção de hardware e software; 

• Integridade de sistemas e de dados; 

• Proteção de mídias; 

• Respostas a incidentes; 

• Conscientização e treinamentos de segurança. 

Segurança técnica • Identificação e autenticação; 

• Controle de acesso lógico; 

• Proteção de comunicação e de sistemas. 

Os controles podem ser categorizados como: 

a) Preventivos: inibem as tentativas de violação das políticas de segurança e 

incluem controles como os de acesso, criptografia e autenticação 

b) Corretivos: são responsáveis pela aplicação de ações que remediam 

vulnerabilidades que incluem como, por exemplo, os procedimentos de 

restauração de backups; 

c) Compensatórios: são compensados pela  adição de passos e tem como 

objetivo mitigar os riscos; 

d) Dissuasor: provêm avisos para dissuadir um potencial comprometimento dos 

sistemas; 
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e) Detetive: controles que divulgam a ocorrência da violação da política de 

segurança. Tais controles incluem: trilhas de auditoria, métodos de detecção de 

intrusos e checksums. 

A saída deste processo será uma lista dos controles utilizados atualmente ou em 

planejamento usados para mitigar a probabilidade da vulnerabilidade ser explorada e reduzir o 

impacto de tal evento. Um checklist com os requisitos de segurança será criado neste ponto, 

sendo o seu resultado utilizado como entrada para uma avaliação de conformidade e não-

conformidade. O desenvolvimento deste checklist será útil para analisar controles de maneira 

eficiente e sistemática. Entretanto, convém que tal informação seja atualizada periodicamente 

de forma a refletir as mudanças nos controles utilizados pela organização validando, assim, 

seu uso (STONEBURNER, 2004). 

2.1.2.5 Probabilidade de ocorrência dos riscos 

 Segundo STONEBURNER (2004), para determinar a classificação de indicação da 

probabilidade que uma potencial vulnerabilidade possa ser explorada dentro do domínio de 

ameaças associadas, os seguintes fatores de governança devem ser considerados: 

• Motivação da fonte da ameaça e capacidade da ameaça; 

• Natureza da vulnerabilidade; 

• Existência e eficiência dos controles correntes. 

Na tabela 2.3 STONEBURNER (2004), determina que a probabilidade de uma potencial 

vulnerabilidade possa ser explorada por uma dada fonte de ameaça é descrita como alta, 

média e baixa. 

Tabela 2.3 – Definição de probabilidade das ameaças 

Fonte: STONEBURNER (2004, p. 24) 

Nível de probabilidade Definição da probabilidade 

Alta A fonte de ameaça é alta motivada e suficientemente capaz, bem como os 

controles de prevenção são ineficientes. 

Média A fonte de ameaça é motivada e capaz, mas os controles utilizados podem 

impedir a exploração da vulnerabilidade. 

Baixa A fonte de ameaça carece motivação ou capacidade, ou controle existente para 

prevenir, ou, ao menos, impede significativamente que a vulnerabilidade seja 

explorada. 
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O resultado desta etapa é a criação de uma classificação da probabilidade de 

ocorrência do risco. 

2.1.2.6 Análise de impactos dos riscos 

 Para que seja iniciada esta etapa do processo de gerenciamento de riscos é preciso que 

sejam levantadas algumas informações que para STONEBURNER (2004) são importantes, 

tais como: 

• Missão dos sistemas; 

• Criticidade dos dados e sistemas; 

• Sensibilidade dos dados e sistemas. 

Essas informações podem ser obtidas a partir da documentação existente, tais como 

relatório de análise de impacto na missão ou o relatório de análise da criticidade dos ativos 

organizacionais. Se essa documentação não existir, a sensibilidade das informações pode 

ser determinada baseada nos níveis de proteção requeridas para a manutenção da 

disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações. (CALDWELL & 

HALE, 2007) 

A tabela 2.4 STONEBURNER (2004), apresenta a relação entre uma descrição de 

cada objetivo de segurança (integridade, disponibilidade e confidencialidade) com as 

conseqüências ou impactos caso tais objetivos não sejam alcançados. 

Tabela 2.4 – Objetivo de segurança e sua conseqüência para a organização 

Fonte: STONEBURNER (2004, p. 25) 

Objetivo de segurança Causa e conseqüências 

Perda de integridade Causa 

Modificações não autorizadas sejam feitas de forma acidental ou 

intencional. Além disto, a violação da integridade pode ser o 

primeiro passo para um ataque com sucesso a disponibilidade ou 

confidencialidade da informação. 

Conseqüências 

• Imprecisão das informações, fraude; 

• Tomada de decisão errada; 

• Reduz a garantia da informação. 
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Objetivo de segurança 

(Continuação) 

Causa e conseqüências (Continuação) 

Perda de disponibilidade Causa 

Se as informações não estiverem disponíveis para o usuário final, a 

missão da organização pode ser afetada.  

Conseqüências 

• Perda de produtividade por parte dos usuários; 

• Impedir que os usuários executem suas atividades 

normalmente; 

Perda de confidencialidade Causa 

Divulgação das informações de forma não autorizada. 

Conseqüências 

• Comprometimento da credibilidade; 

• Embaraço ou ação legal contra a organização. 

Além disto, na tabela 2.5, STONEBURNER (2004) defende que a natureza dos riscos 

deva ser avaliada de forma qualitativa com o objetivo de mensurar a gravidade do impacto 

categorizando-o como: alto, médio e baixo. 

Tabela 2.5 magnitude do impacto, bem como sua definição. 

Fonte: STONEBURNER (2004, p. 26) 

Magnitude do impacto Definição do impacto e conseqüências 

Baixo A perda de confidencialidade, integridade e disponibilidade tem efeito 

adverso limitado nas operações da organização, ativos ou as pessoas. 

Conseqüência 

• Reduzir a eficiência das funções operadas pela organização; 

• Resultar em menores danos aos ativos da organização e perdas 

financeiras; 

• Resultar em menores prejuízos aos indivíduos. 
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Magnitude do impacto 

(Continuação) 

Definição do impacto e conseqüências (Continuação) 

Médio A perda de confidencialidade, integridade e disponibilidade tem sérios 

efeitos adversos nas operações da organização, ativos e indivíduos. 

Conseqüências 

• Causar degradação na capacidade da organização de desempenhar 

as funções primárias de acordado com sua missão; 

• Resultar em significantes danos aos ativos da organização e perdas 

financeiras;  

• Resultar em prejuízo significativo aos indivíduos não envolvendo 

perda de vidas ou ferimentos fatais. 

Alto As perdas de confidencialidade, integridade e disponibilidade têm efeito 

adverso severo ou catastrófico nas operações da organização, ativos e 

indivíduos. 

Conseqüências 

• Causar perda da capacidade de executar as operações primárias da 

organização; 

• Causar maiores danos aos ativos da organização e perdas 

financeiras; 

• Resultar em severo ou catastrófico prejuízo aos indivíduos 

envolvendo perda de vidas ou ferimentos fatais. 

O resultado desta etapa é a definição da magnitude do impacto sendo alto, médio e baixo. 

2.1.2.7 Determinação do risco 

O objetivo desta etapa do processo é avaliar o nível de risco da informação. A 

determinação do risco pode ser expressa em função de: 

• A probabilidade da tentativa de fontes de ameaças explorarem as 

vulnerabilidades; 

• A magnitude do impacto quando uma fonte de ameaça explore uma 

vulnerabilidade; 
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• A adequação do planejamento ou controles de segurança existentes com o 

objetivo de reduzir ou eliminar os riscos. 

Na tabela 2.6, STONEBURNER (2004) apresenta a matriz do nível dos riscos com o 

objetivo de cruzar as informações levantadas para a probabilidade da ameaça com o seu 

impacto nas operações da organização. 

Tabela 2.6 – Matriz 3x3, probabilidade de ameaça e impacto. 

Fonte: STONEBURNER (2004, p. 29) 

Impacto Probabilidade da ocorrência 

da ameaça Baixo (10) Médio (50) Alto (100) 

Alto (1.0) Baixo 

10 X 1.0 = 10 

Médio 

50 X 1.0 = 50 

Alto 

100 X 1.0 = 100 

Médio (0.5) Baixo 

10 X 0.5 = 5 

Médio 

50 X 0.5 = 25 

Médio 

100 X 0.5 = 50 

Baixo (0.1) Baixo 

10 X 0.1 = 1 

Baixo 

50 X 0.1 = 5 

Baixo 

100 X 0.1 = 10 

Escala de risco: Alto (>50 a 100), Médio (>10 a 50), Baixo (1 a 10) 

Para finalizar esta etapa do processo, STONEBURNER (2004) sugere a criação da 

tabela 2.7 contendo a relação entre os níveis dos riscos e ações necessárias para a sua 

prevenção. O seu resultado será à saída deste processo de gerenciamento de riscos. 

Tabela 2.7 - Escala de riscos e as ações necessárias 

Fonte: STONEBURNER (2004, p. 29) 

Nível do risco Descrição dos riscos e ações necessárias 

Alto Se uma observação ou avaliação for considerada como alta, existe uma forte necessidade 

para que uma medida corretiva seja colocada em prática o mais rápido possível 

minimizando o tempo de indisponibilidade de um serviço ou sistema. 

Médio Se uma observação for considerada média, um plano de ação corretiva deve ser 

incorporado às atividades de gerenciamento dos serviços ou sistemas num tempo razoável.   

Baixo Se uma observação for consideração baixa, as ações corretivas devem ser autorizadas 

pelos proprietários dos sistemas ou serviços com objetivo de ter uma análise mais 

detalhada da necessidade da ação para não interromper tais serviços por nenhum período 

de tempo.  
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2.1.2.8 Recomendação de controles dos riscos 

 Durante esta etapa do processo de gerenciamento de riscos, controles que podem 

mitigar ou eliminar os riscos identificados são providos de acordo com as necessidades de 

operações dos processos da organização.  O objetivo dos controles recomendados é reduzir o 

risco a níveis aceitáveis. 

 Segundo STONEBURNER (2004), os fatores abaixo devem ser levados em 

consideração para os controles recomendados e soluções alternativas para minimizar ou 

eliminar os riscos identificados: 

a) Eficácia das opções recomendadas; 

b) Legislação e regulamentação; 

c) Política da organização; 

d) Impacto operacional; 

e) Segurança e confiabilidade. 

As recomendações de controle são o resultado do processo de avaliação de riscos e 

provêm a entrada para o processo de mitigações de riscos. Durante esta etapa cada 

procedimento recomendado e técnica de segurança são avaliados, priorizados e 

implementados. Deve-se levar em consideração que nem todos os possíveis controles 

recomendados podem ser colocados em prática para reduzir as perdas. O resultado desta etapa 

do processo é uma lista de controles recomendados e soluções alternativas para mitigar os 

riscos (CALDWELL & HALE, 2007). 

2.1.2.9 Documentação dos resultados 

 Uma vez que a análise de riscos tenha sido feita (fontes de ameaças e vulnerabilidade 

identificadas, riscos analisados e recomendações de controles providas), os resultados devem 

ser documentados (HUMPHREYS, 2007). 

 O relatório da análise de riscos ajuda a alta gerência a tomada de decisão na política 

organizacional, procedimentos, orçamento e mudanças nas operações e gerenciamento dos 

sistemas ou serviços. O resultado desta etapa do processo é o relatório da análise de riscos que 

descreve as ameaças e vulnerabilidade, medida dos riscos, bem como provêm recomendações 

para a implementação dos controles (STONEBURNER, 2004). 
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2.1.3 Plano estratégico de mitigação dos riscos 

O plano estratégico de mitigação dos riscos é a última fase do processo de 

gerenciamento de riscos sendo responsáveis pela priorização, avaliação e implementação de 

controles apropriados para redução dos riscos recomendados pelo processo de análise e 

avaliação de riscos (HUMPHREYS, 2007). 

Uma estratégia de mitigação de riscos é definida como um processo de seleção de 

controles (a ser implementado em um dado sistema de informação) de forma a minimizar os 

riscos residuais de segurança, em função de um orçamento pré-estabelecido (RUST, 2005). 

Pelo fato de que a eliminação total é geralmente impraticável ou quase impossível, 

será de responsabilidade da alta gerência implementar os controles mais apropriados para 

diminuir os riscos para níveis aceitáveis com o mínimo de impacto possível para os negócios 

da organização (STONEBURNER, 2004). 

STONEBURNER (2004) apresenta uma metodologia sistemática para a mitigação dos 

riscos que deve ser usada pela alta gerência com o objetivo de reduzir os riscos à organização 

sendo alcançada através das seguintes opções: 

a) Aceitação do risco: aceitar o risco potencial e continuar as operações da organização; 

b) Negação do risco: negar o risco pela eliminação das causas do risco e/ou 

consequência; 

c) Limitação do risco: limitar os riscos pela implementação de controles para minimizar 

o impacto da exploração da vulnerabilidade por parte da ameaça ou autorizando as 

operações em um tempo limitado durante a colocação de controles adicionais aos 

processos; 

d) Transferência dos riscos: transferir os riscos por opções de compensação de perdas 

na aquisição de seguros, por exemplo. 

É através da análise de riscos que se tem informação suficiente para identificar qual das 

opções melhor se aplica ao cenário, sempre levando em consideração os objetivos de negócio 

(RUST, 2005). 

STONEBURNER (2004) apresenta uma sequência de 7 (sete) passos para a metodologia 

de mitigação de riscos que são descritos abaixo:  
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a) Passo um (Priorizar as ações): Baseados nos níveis de risco apresentados no 

relatório de análise de riscos, a implementação das ações são priorizadas. Na alocação 

dos recursos, a prioridade máxima deve ser dada aos riscos com níveis muito altos e 

altos nos ranking dos riscos. Para estas vulnerabilidades/ameaças requerem imediata 

ação corretiva para proteger os interesses da organização. A saída para esta etapa é a 

criação de um ranking de alta a baixo das ações. 

b) Passo dois (Avaliar as opções dos controles recomendados): Os controles 

recomendados no processo de análise de riscos pode não ser o mais apropriado para 

uma organização específica ou seus processos. O objetivo desta etapa é selecionar os 

controles mais apropriados para minimizar os riscos. 

c) Passo três (Condução da análise de custo-benefício): Ajudar a alta gerência na 

tomada de decisão e identificar os controles de custos-efetivos levando a uma análise 

de custo-benefício. 

d) Passo quatro (Seleção do controle): Determinar os controles mais efetivos para 

reduzir os riscos para a missão da empresa. Os controles selecionados devem 

combinar técnico, operacional e gerenciamento de controle para assegurar segurança 

adequada para os processos e a missão da organização. O resultado desta etapa é a 

seleção de controles adequados. 

e) Passo cinco (Determinação da responsabilidade): Pessoas adequadas com 

habilidades e experiência são identificadas para implementar os controles 

selecionados, bem como responsabilidades são determinadas. O resultado esperado 

desta etapa é a geração de uma lista com as pessoas responsáveis por cada processo ou 

ativo. 

f) Passo seis (Desenvolvendo um plano de implementação de salvaguarda): Durante 

esta etapa, um plano de salvaguarda é desenvolvido. O plano deve conter as seguintes 

informações: 

o Riscos e níveis de riscos associados; 

o Controles recomendados; 

o Ações priorizadas; 

o Seleção dos controles planejados; 

o Fontes requeridas para implementação dos controles planejados; 

o Lista dos times responsáveis; 

o Dia inicial para implementação; 
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o Dia final para a implementação; 

o Requisitos de manutenção. 

g) Passo sete (Implementação dos controles selecionados): Dependendo de cada 

situação, a implementação dos controles pode baixar o nível de severidade dos riscos, 

mas não eliminá-los por inteiro, gerando o risco residual. 

2.1.3.1 Risco residual 

 O gerenciamento do risco reduz o risco a um patamar aceitável. O risco que ainda 

venha a existir após a adoção de medidas preventivas e de controle é denominado de risco 

residual. 

 Segundo HUMPHREYS & EDWARD (2007), nenhum processo de TIC está livre de 

risco, bem como nenhum controle aplicado pode eliminar o risco ou reduzi-lo a zero. Esta 

relação é apresentada por HUMPHREYS & EDWARD (2007) na figura 2.3. 

Novos 

controles

Reduzir 

número de 

erros

Adicionar 

controles

Reduzir a 

magnitude do 

impacto

Risco 

residual

 
Figura 2.3 – Relação dos controles implementados e o risco residual. 

Fonte: Adaptado de HUMPHREYS & EDWARD (2007, p. 45) 

 O gerenciamento de riscos será o primeiro passo para o desenvolvimento de 

um modelo de alinhamento da segurança da informação com os objetivos estratégicos da 

organização, considerada uma das mais importantes etapas para o sucesso na implementação e 

manutenção deste modelo. As informações geradas durante este processo servirão de base 

para a tomada de decisão por parte da alta administração após a aplicação de modelos de 

melhores práticas, tanto no aspecto da segurança da informação quanto da governança de TIC. 
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3. A GOVERNANÇA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Atualmente existe a necessidade de se desenvolver um modelo que seja seguido pelas 

organizações para um melhor gerenciamento da segurança da informação aplicado não 

somente no âmbito técnico, mas também reconhecida como parte do planejamento estratégico 

da empresa auxiliando na tomada de decisão. 

Muitas literaturas apontam a necessidade e a importância de se alcançar um ‘Modelo 

de Governança da Segurança da Informação’ (BERNARDES & MOREIRA, 2005). 

Segundo o IIA (The Institute of Internal Auditors), uma vez que os diretores das 

organizações são responsáveis pelos bons resultados e pela continuidade dos negócios que 

governam, eles precisam aprender a identificar atualmente as questões corretas sobre 

segurança computacional, e ainda considerá-las como parte de sua responsabilidade.  

As responsabilidades acerca da segurança da informação são frequentemente 

delegadas ao gerente de segurança (CSO - Chief Security Officer) das organizações, o que 

pode gerar conflitos em relação ao orçamento destinado a essa área e a necessidade de impor 

medidas que vão além de seu escopo de atuação, podendo causar resistência por parte dos 

outros setores na implementação de alguma mudança no ambiente.  

É muito comum encontrar um cenário onde as questões de segurança da informação 

não são tratadas em um nível de gestão da organização ou suportadas pela alta direção, tendo 

como conseqüência a falta de recursos para minimizar os riscos existentes ao nível exigido 

pela estratégia organizacional e definido pela análise de risco (CALDWELL & HALE, 2007). 

A responsabilidade pelo nível correto de segurança da informação deve ser uma 

decisão estratégica de negócios, tendo como base um modelo de Governança da Segurança da 

Informação que contemple uma análise de risco (BERNARDES & MOREIRA, 2005). 

Para que as organizações obtenham sucesso no processo de segurança de sua 

informação, os gestores precisam tornar a segurança computacional uma parte integrante da 

operação do negócio da organização (RUST, 2004).  

O objetivo deste capítulo é apresentar os requisitos necessários para a criação do 

modelo proposto por este trabalho, além de explorar  as normas que tratam a gerência da 

segurança da informação que serviram de base para a criação de um modelo de governança da 

segurança da informação, os modelos de governança de TIC, bem como a estrutura de decisão 

dos sistemas de informações gerenciais.  
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3.1 A Gestão da Segurança da informação através da norma ISO 27002 – O 

código de prática para a gestão da segurança da inf ormação 

A norma ISO/IEC 27002 tem como principal objetivo garantir a continuidade dos 

negócios de uma organização, através da preservação dos três componentes básicos de uma 

informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade.  É obtida a partir da 

implementação de uma série de controles, que podem ser políticas, práticas, procedimentos, 

estruturas organizacionais e funções de software. Estes controles precisam ser estabelecidos 

para garantir que os objetivos de segurança específicos da organização sejam atendidos.  

A norma tem como propósito prover uma base comum para o desenvolvimento das 

práticas efetivas de gestão da segurança, bem como proporcionar um melhor relacionamento 

entre as empresas servindo como ponto de partida para o processo de proteção dos ativos 

informacionais sob a perspectiva da competitividade organizacional. 

Segundo a norma, muitos sistemas de informação não foram projetados para serem 

seguros. A segurança, que pode ser alcançada por meios técnicos, é limitada e convém que 

seja apoiada por gestão e procedimentos apropriados. A identificação de quais controles 

convêm que sejam implantados requer planejamento cuidadoso e atenção aos detalhes. A 

gestão da segurança da informação necessita, pelo menos, da participação de todos os 

funcionários da organização, fornecedores, clientes, acionistas bem como acesso ao 

conhecimento especialidade através de consultorias. 

É essencial que a organização identifique os seus requisitos de segurança, que, 

segundo a norma, podem ser provenientes de três fontes principais: 

a) Derivada da avaliação de riscos dos ativos da organização, sendo identificadas 

as ameaças aos ativos, vulnerabilidades e sua probabilidade de ocorrência, bem 

como o impacto potencial aos seus negócios; 

b) Vindas da legislação vigente, os estatutos, a regulamentação e as cláusulas 

contratuais que a organização, seus parceiros, contratados e prestadores de 

serviços têm que atender; 

c) Conjunto particular de princípios, objetivos e requisitos para o processamento 

da informação que uma organização tem que desenvolver para apoiar suas 

operações. 
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A norma recomenda que seja feita uma avaliação dos riscos à segurança, identificados 

através de uma avaliação sistemática dos riscos de segurança, sendo os gastos com os 

controles balanceados de acordo com os danos causados aos negócios gerados pelas potencias 

falhas de segurança. A avaliação de risco é uma consideração sistemática do impacto nos 

negócios como resultado de uma falha de segurança, levando-se em conta as potenciais 

conseqüências da perda de confidencialidade, integridade ou disponibilidade da informação e 

também da probabilidade de tal falha, realmente, ocorrer diante das ameaças e 

vulnerabilidades mais freqüentes e nos controles atualmente implementados. Uma vez que se 

tenha identificado os requisitos de segurança, convém que os controles sejam selecionados e 

implementados para assegurar que os riscos sejam reduzidos a níveis aceitáveis e que seja 

diminuído o percentual de risco residual. O escopo da avaliação dos riscos pode ser para toda 

a organização, determinados departamentos, um sistema de informação individual ou 

componentes de sistemas específicos, como exemplo os banco de dados. 

O resultado desta avaliação proporcionará ações gerenciais e prioridades mais adequadas 

para um gerenciamento de riscos da segurança da informação e seleção dos controles a serem 

implementados para a proteção contra estes riscos. 

Para a norma, os controles que devem ser considerados essenciais para a organização, no 

ponto de vista da legislação, são: 

a) Proteção de dados e privacidade das informações pessoais como cadastro de 

pessoas físicas (CPF); 

b) Proteção dos registros da organização; 

c) Direitos da propriedade intelectual. 

Os controles considerados práticas comuns para a segurança da informação incluem: 

a) Documento da política da segurança da informação; 

b) Definição das responsabilidades para a segurança da informação; 

c) Preocupações quanto à segurança da informação, educação e treinamento; 

d) Correto processamento das aplicações; 

e) Gerenciamento de vulnerabilidades técnicas; 

f) Gerenciamento da continuidade dos negócios; 

g) Gerenciamento dos incidentes e correções da segurança da informação. 
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A norma define um número de controles para o ponto de partida para a segurança da 

informação no enfoque legal à proteção de dados e privacidade de informações pessoais, 

salvaguarda de registros organizacionais bem como direitos de propriedade intelectual. Os 

controles considerados como melhores práticas para a segurança incluem, por exemplo, a 

documentação da política de segurança da informação, educação e treinamento em segurança 

e uma gestão de continuidade dos negócios. Baseada nisso, a norma ISO 27002 é dividida em 

11 (onze) controles de segurança contendo um total de 39 (trinta e nove) categorias principais 

e também uma introdução à avaliação de riscos e ameaças são apresentados abaixo: 

a) Política de Segurança da Informação; 

b) Segurança Organizacional; 

c) Gestão dos Ativos; 

d) Segurança em Recursos Humanos; 

e) Segurança Física e do Ambiente; 

f) Gestão das comunicações e das operações; 

g) Controle de acesso; 

h) Aquisição, Manutenção e Desenvolvimento de Sistemas de Informação; 

i) Gestão de Incidentes de Segurança; 

j) Gestão da continuidade dos negócios; 

k) Conformidade. 

Além de atender as necessidades, os controles devem ser aplicados baseados nos 

custos de implementação em relação aos riscos que serão reduzidos e as perdas potenciais se 

as falhas na segurança ocorrerem. Fatores não financeiros, como prejuízos na reputação da 

organização devem ser também levados em consideração (ISO 27002, 2005). 

Para a norma, para cada risco identificado, é recomendado que o tratamento dos riscos inclua: 

• Aplicação dos controles apropriados para a redução dos riscos; 

• Conhecimento e aceitação, por parte da organização, dos riscos identificados; 

• Transferência de determinados riscos para terceiros tais como: seguradoras e 

fornecedores. 
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A norma define alguns fatores críticos de sucesso para implementação de diretrizes de 

segurança que são: 

a) Política de segurança, objetivos e atividades que reflitam os objetivos do 

negócio; 

b) Um enfoque para a implementação da segurança que seja consistente com a 

cultura da empresa; 

c) Comprometimento e apoio visível da alta direção; 

d) Um bom entendimento dos requisitos de segurança, avaliação de risco e 

gerenciamento de risco; 

e) Divulgação eficiente da segurança para todos os gestores e funcionários; 

f) Distribuição das diretrizes sobre as normas e política de segurança da 

informação para todos os funcionários e fornecedores; 

g) Proporcionar educação e treinamento adequados; 

h) Um abrangente e balanceado sistema de medição usado para avaliar o 

desempenho da gestão de segurança da informação e obtenção de sugestão de 

melhorias. 

As tabelas 3.1 a 3.11 apresentam, de uma forma resumida, como são definidos os 

controles que sustentam a norma ISO 27002:2005 e seus principais objetivos quanto à 

segurança da informação. 

Tabela 3.1: Principais controles e recomendações da norma ISO 27002 (Norma ISO 27002, 2005) – Política de 

Segurança da Informação 

Domínio: Política de Segurança da Informação 

 Controles  Principais recomendações 

Objetivo:  

Prover suporte e direcionamento pela 

segurança da informação em concordância com 

os requisitos do negócio bem como com as leis 

e regulamentações 

 

 

• Convém que a direção estabeleça uma política clara e 

demonstre apoio e comprometimento com a segurança 

da informação através da emissão e manutenção de 

uma política de segurança da informação para toda a 

organização; 

• Uma explicação das políticas de segurança, 

princípios, padrões, conformidade com os requisitos 

legais; 
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Domínio: Política de Segurança da Informação (continuação) 

 Controles  Principais recomendações 

Categorias principais de segurança: 

a) Documento da política da segurança da 

informação; 

b) Revisão da política da segurança da 

informação. 

• Revisão periódica e planejada da política para garantir 

sua aplicabilidade, adequação e eficiência; 

• Definição de um proprietário para a política que esse 

seja responsável pela sua manutenção;  

• Definição da responsabilidade pela gestão segurança 

da informação incluindo informação de incidentes de 

segurança; 

• Seja incluído na política um framework para a 

definição dos objetivos de controles incluindo as 

estruturas das análises e gerenciamento de riscos. 

Tabela 3.2: Principais controles e recomendações da norma ISO 27002 (Norma ISO 27002, 2005) – Segurança 

Organizacional 

Domínio: Segurança Organizacional 

 Controles  Principais recomendações 

Objetivo:  

Gerenciar a segurança da informação dentro da 

organização 

Categorias principais de segurança: 

a) Organização Interna; 

b) Parceiros Externos. 

 

• Convém que uma estrutura de gerenciamento seja 

estabelecida para iniciar e controlar a da segurança da 

informação dentro da organização. 

• A alta direção deve aprovar a política de segurança da 

informação, definir o papel da segurança e coordenar 

bem como revisar a sua implementação da 

organização; 

• A alta direção deve ter certeza que os objetivos da 

segurança foram identificados, encontrados os 

requisitos da organização e integrados com os seus 

processos; 

• Convém que as atividades relacionadas à segurança 

da informação sejam claramente definidas e 

coordenadas por representantes de diferentes partes da 

organização com relevantes papéis e funções; 

• Convém que acordos de confidencialidade e não 

divulgação de informação devam ser implementados 

atendendo os objetivos da organização;  

• Convém que com a inclusão de produtos e serviços de 

terceiros os procedimentos de segurança sejam 

mantidos nos mesmos padrões. 
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Tabela 3.3: Principais controles e recomendações da norma ISO 27002 (Norma ISO 27002, 2005) – Gestão de 

Ativos 

Domínio: Gestão de Ativos 

 Controles  Principais recomendações 

Objetivo:  

Manter a proteção adequada dos ativos da 

organização. 

Categorias principais de segurança: 

a) Responsabilidade pelos ativos; 

b) Classificação da informação; 

• Convém que todos os ativos de informação sejam 

inventariados, documentados e tenham um 

proprietário responsável; 

• O inventário de ativos deve conter todas as 

informações necessárias para a recuperação de um 

desastre. Essas informações devem incluir: tipo de 

ativo, localização, informação de backup, suas 

licenças dentre outros; 

• A informação deve ser classificada em termos do seu 

valor, exigências legais, sensibilidade e criticidade 

para que seja identificada a necessidade, prioridade e 

o grau de proteção esperado quanto a sua 

manipulação. 

Tabela 3.4: Principais controles e recomendações da norma ISO 27002 (Norma ISO 27002, 2005) – Segurança 

em Recursos Humanos 

Domínio: Segurança em Recursos Humanos 

 Controles  Principais recomendações 

Objetivo:  

Assegurar que os funcionários, terceiros e 

contratados compreendam suas 

responsabilidades e que seus perfis sejam 

apropriados a cada atividade executada. 

Categorias principais de segurança: 

a) Fase de recrutamento; 

b) Durante a seleção de emprego; 

c) Demissão ou mudança no contrato do 

emprego. 

• Convém que responsabilidades de segurança sejam 

atribuídas na fase de recrutamento, incluídas em 

contratos e monitoradas durante a vigência de cada 

contrato de trabalho; 

• Convém que candidatos sejam analisados 

principalmente para trabalhos com informações 

sensíveis; 

• Convém que todos os funcionários de uma 

organização sejam responsáveis pelas informações 

manuseadas e que assinem acordo de sigilo; 

• Convém que todos os funcionários, terceiros e 

parceiros recebam treinamento adequado e 

atualização quanto à política e procedimentos de 

segurança aplicados pela organização; 
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Domínio: Segurança em Recursos Humanos (continuação) 

 Controles  Principais recomendações 

 • Convém que todos os ativos utilizados pelos 

funcionários, terceiros e parceiros sejam devolvidos à 

organização na ocorrência do término do contrato de 

trabalho; 

• Todos os direitos de acesso concebidos à informação 

ou infraestrutura da organização durante o contrato de 

trabalho devem ser removidos no caso de término 

desse contrato ou ajustado no caso de mudança de 

atividade. 

Tabela 3.5 Principais controles e recomendações da norma ISO 27002 (Norma ISO 27002, 2005) – Segurança 

Física e do Ambiente 

Domínio: Segurança Física e do Ambiente 

Controles Principais recomendações 

Objetivo:  

Prevenir acesso não autorizado, dano e 

interferência às informações físicas da 

organização. 

Categorias principais de segurança: 

a) Áreas de segurança; 

b) Segurança dos equipamentos. 

• Convém que os recursos e instalações contendo 

informações críticas ou sensíveis sejam mantidas em 

local seguro e protegidas com controles para que 

somente as pessoas autorizadas tenham acesso; 

• Convém que a proteção fornecida seja proporcional 

aos riscos identificados; 

• Convém que proteções contra desastres naturais 

sejam implementadas; 

• Convém que fornecimento de energia, água, 

aquecimento, ventilação ocorra em conformidade 

com as especificações do fabricante de cada 

equipamento; 

• Convém que a manutenção correta dos equipamentos 

garanta a continuidade da disponibilidade e 

integridade dos mesmos; 

• Convém que equipamentos e mídias levados para 

fora das instalações não sejam deixados 

desprotegidos em áreas públicas.  
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Tabela 3.6 Principais controles e recomendações da norma ISO 27002 (Norma ISO 27002, 2005) – 

Gerenciamento das operações e comunicações 

Domínio: Gerenciamento das operações e comunicações 

 Controles  Principais recomendações 

Objetivo:  

Garantir a operação segura e correta dos 

recursos de processamento da informação. 

a) Procedimentos e responsabilidades; 

b) Gerenciamento de entrega de serviços 

por terceiros; 

c) Planejamento e aceitação dos 

sistemas; 

d) Proteção contra software malicioso; 

e) Cópias de segurança (Back-up) 

f) Gerenciamento de rede;  

g) Manipulação de médias; 

h) Troca de informações; 

i) Serviços de comércio eletrônico; 

j) Monitoramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Convém a definição dos procedimentos e 

responsabilidades pela gestão e operação de todos 

os recursos de processamento das informações; 

• Convém que seja realizada uma segregação de 

responsabilidades para reduzir o risco de uso 

negligente ou não autorizado dos sistemas;  

• Convém que os ambientes de teste, 

desenvolvimento e de produção sejam separados 

para reduzir os riscos de acesso não autorizado ou 

mudanças nos sistemas em produção; 

• Convém que os serviços, relatórios e registros 

gerados por terceiros devam ser regularmente 

monitorados, revisados e auditados; 

• Convém que a detecção, prevenção e controles de 

recuperação contra software malicioso e 

procedimentos de conscientização dos usuários 

devam ser implementados; 

• Convém que restaurações e testes de backups 

devam ser realizados periodicamente; 

•  As redes de computadores devem ser 

adequadamente gerenciadas e controladas para 

serem protegidas contra ameaças externas e 

internas;  

• Convém que as mídias magnéticas sejam 

controladas e fisicamente protegidas e tais mídias 

devam ser descartadas de forma segura quando não 

forem mais necessárias. (Entendem-se como mídias 

magnéticas as fitas, discos, cartuchos, CDs, DVDs); 

• Convém que as documentações dos sistemas sejam 

guardadas em local seguro;  

• Convém que as trocas de informações e software 

entre organizações sejam controladas e estejam em 

conformidade com toda a legislação pertinente; 
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Domínio: Gerenciamento das operações e comunicações (continuação) 

 Controles  Principais recomendações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Convém que políticas e diretrizes sejam preparadas e 

implementadas para controlar o negócio e os riscos 

de segurança associados com os sistemas 

eletrônicos de negócios; 

• Convém que se tome cuidado para proteger a 

integridade da informação divulgada 

eletronicamente, de forma a prevenir modificações 

não autorizadas que possam prejudicar a reputação 

pública da organização; 

• Convém que software, dados e outras informações 

que requeiram um alto nível de integridade, expostos 

em um sistema público sejam protegidos por 

mecanismos apropriados; 

• Convém que os sistemas de informação sejam 

monitorados e devidamente registrados. 

Tabela 3.7 Principais controles e recomendações da norma ISO 27002 (Norma ISO 27002, 2005) – Controle de 

Acesso 

Domínio: Controle de acesso 

 Controles  Principais recomendações 

Objetivo:  

Controlar o acesso à informação. 

Categorias principais de segurança: 

a) Requisitos do negócio e política; 

b) Gerenciamento de acessos do usuário; 

c) Responsabilidades do usuário; 

d) Controle de acesso à rede; 

e) Controle de acesso ao sistema 

operacional; 

f) Controle de acesso as aplicações e 

informação; 

g) Computação móvel e trabalho remoto. 

 

• Convém que o acesso à informação e processos do 

negócio seja controlada na base dos requisitos de 

segurança e do negócio; 

• Convém que procedimentos formais sejam 

estabelecidos para controlar a concessão de direitos 

de acesso aos sistemas de informação e serviços; 

• Convém que os usuários estejam cientes de suas 

responsabilidades para a manutenção efetiva dos 

controles de acesso, considerando particularmente o 

uso de senhas e a segurança de seus equipamentos; 

• Convém que facilidades de segurança dos sistemas 

operacionais sejam usadas para restringir o acesso 

aos recursos computacionais; 

• Convém que os riscos de trabalhar em um ambiente 

desprotegido sejam considerados e a proteção 

adequada seja aplicada. 
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Tabela 3.8 Principais controles e recomendações da norma ISO 27002 (Norma ISO 27002, 2005) – Aquisição, 

Manutenção e Desenvolvimento de Sistemas de Informação 

Domínio: Aquisição, Manutenção e Desenvolvimento de Sistemas de Informação 

 Controles  Principais recomendações 

Objetivo:  

Garantir que a segurança seja parte integrante 

dos sistemas de informação.  

Categorias principais de segurança: 

a) Requisitos de segurança de sistemas; 

b) Processamento correto nas aplicações; 

c) Controles de criptografia;  

d) Segurança de arquivos do sistema; 

e) Segurança nos processos de 

desenvolvimento e suporte; 

f) Gerenciamento de vulnerabilidades 

técnicas. 

• Convém que requisitos de segurança sejam 

identificados na fase levantamento de requisitos e 

acordados bem como documentados antes do 

desenvolvimento dos sistemas de informação; 

•  Convém que controles apropriados sejam previstos 

para os sistemas de aplicação, incluindo aplicações 

desenvolvidas pelos usuários assegurando seu correto 

processamento; 

• Convém que uma política com uso de técnicas de 

criptografia seja desenvolvida e implementada; 

• Convém que o acesso aos arquivos de sistema e 

código fonte de programas sejam controlados e 

projetos de tecnologia de informação, bem como 

atividades de suporte sejam conduzidos de maneira 

segura; 

• Convém que os ambientes de desenvolvimento e 

suporte sejam rigidamente controlados; 

• Convém que um gerenciamento de vulnerabilidades 

técnicas seja implementadas de forma efetiva, 

sistemática e repetidamente, sendo medidas para 

confirmar sua eficiência. 

Tabela 3.9 Principais controles e recomendações da norma ISO 27002 (Norma ISO 27002, 2005) – Gestão de 

Incidentes de Segurança da informação 

Domínio: Gestão de Incidentes de Segurança da informação 

 Controles  Principais recomendações 

Objetivo: 

Assegurar que eventos relacionados à 

segurança da informação e fragilidades 

associadas com sistemas de informação sejam 

comunicados de forma rápida permitindo a 

tomada da ação corretiva.  

• Convém que todos os funcionários, contratados e 

terceiros devam estar cientes dos procedimentos de 

notificação de diferentes tipos de fragilidades e 

eventos que possam comprometer os recursos da 

organização; 

• Convém que responsabilidades e procedimentos 

devam existir para suportar os incidentes de segurança 

uma vez que tenham sido reportados; 
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Domínio: Gestão de Incidentes de Segurança da informação (continuação) 

 Controles  Principais recomendações 

Categorias principais de segurança: 

a) Notificação de eventos de segurança 

da informação e fragilidades; 

b) Gerenciamento de incidentes de 

segurança da informação e 

aperfeiçoamento. 

• Convém que um processo de melhoria contínua deva 

ser aplicado em resposta ao monitoramento, avaliação 

e todo gerenciamento dos incidentes relativos à 

segurança da informação. 

Tabela 3.10 Principais controles e recomendações da norma ISO 27002 (Norma ISO 27002, 2005) – Gestão da 

continuidade dos negócios 

Domínio: Gestão da continuidade dos negócios  

 Controles  Principais recomendações 

Objetivo:  

Não permitir a interrupção das atividades do 

negócio e proteger os processos críticos contra 

efeitos de falhas ou desastres significativos. 

Categorias principais de segurança: 

a) Aspectos da gestão da continuidade 

do negócio. 

 

• Convém que o processo de gestão da continuidade 

seja implementada para reduzir, para um nível 

aceitável, a interrupção causada por desastres ou 

falhas de segurança através da combinação de ações 

de prevenção e recuperação; 

• É importante que as conseqüências de desastres, 

falhas de segurança, perda de serviços e 

disponibilidade dos serviços sejam analisadas; 

• É importante que a gestão da continuidade do 

negócio inclua controles para a identificação e 

redução de riscos e redução de riscos, a limitação das 

conseqüências dos danos do incidente e a garantia da 

recuperação tempestiva das operações vitais; 

• Convém que eventos que possam causar interrupções 

a continuidade nos processos dos negócios sejam 

identificados e a probabilidade dos eventos 

ocorrerem bem como o impacto que pode causar à 

segurança da informação; 

• Convém que o plano de continuidade dos negócios 

deva ser testado e atualizado regularmente para 

assegurar que o mesmo seja atual e eficiente. 
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Tabela 3.11 Principais controles e recomendações da norma ISO 27002 (Norma ISO 27002, 2005) – 

Conformidade 

Domínio: Conformidade 

 Controles  Principais recomendações 

Objetivo:  

Evitar a violação de qualquer lei criminal ou 

civil, estatutos, regulamentações ou obrigações 

contratuais e de quaisquer requisitos de 

segurança. 

Categorias principais de segurança: 

a) Conformidade com requisitos legais; 

b) Conformidade com políticas e padrões 

de segurança e conformidade técnica; 

c) Considerações quanto à auditoria dos 

sistemas de informação. 

• Convém que estatutos, regulamentações ou cláusulas 

contratuais sejam definidos e documentados para 

cada sistema de informação; 

• Convém que controles que assegurem que o número 

máximo de usuários permitidos não exceda o número 

de licenças de software adquiridas; 

• Convém que a segurança dos sistemas de informação 

seja analisada criticamente a intervalos regulares e 

que sejam executadas com base nas políticas de 

segurança apropriadas; 

• Convém que existam controles para a salvaguarda 

dos sistemas operacionais e ferramentas de auditoria 

durante as auditorias de sistema. 

A norma ISO 27002 lista os objetivos do controle de segurança e recomenda um 

conjunto de especificações de controles de segurança, mas não determina como tais 

recomendações devam ser implementadas nos processos organizacionais. Esta atribuição é 

dada pela norma ISO 27001 que é responsável pela criação de um sistema de gerenciamento 

da segurança da informação que sustenta a continuidade dos processos de segurança através 

de um ciclo PDCA. Seu objetivo é ser usado em conjunto com ISO 27002 como base para a 

criação do sistema de gerenciamento da segurança da informação SGSI, do inglês ISMS 

(Information Security Management Systems). 

3.2 A Gestão da Segurança da Informação através da norma ISO 27001 - 

Tecnologia da informação - técnicas de segurança - sistemas de gerência da 

segurança da informação - requisitos 

A cada dia, vem crescendo o número de organizações ao redor do mundo que tem 

como base para a gestão da segurança da informação a ISO 27001 - Tecnologia da informação 

- técnicas de segurança - sistemas de gerência da segurança da informação - requisitos.   

A norma ISO 27001 foi preparada para prover um modelo para estabelecer, 

implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar um Sistema de 

Gestão de Segurança da Informação (SGSI). A especificação e a implementação do SGSI de 
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uma organização são influenciadas pelas suas necessidades e objetivos, requisitos de 

segurança, processos empregados e tamanho e estrutura da organização (ISO 27001, 2005). 

Seu objetivo é ser usado em conjunto com ISO 27002, o código de práticas para gerência da 

segurança da informação, o qual lista os objetivos de controle de segurança e recomenda um 

conjunto de especificações de controles de segurança (HUMPHREYS & EDWARD, 2007). 

  Ainda segundo a norma, a abordagem de processo para a gestão da segurança da 

informação apresentada por ela encoraja que seus usuários enfatizem a importância dos 

seguintes aspectos: 

a) Entendimento dos requisitos de segurança da informação de uma organização e da 

necessidade de estabelecer uma política e objetivos para a segurança de informação;  

b) Implementação e operação de controles para gerenciar os riscos de segurança da 

informação de uma organização no contexto dos riscos de negócio globais da 

organização;  

c) Monitoração e análise crítica do desempenho e eficácia do SGSI; 

d) Melhoria contínua baseada em medições objetivas. 

A norma ISO 27001 define que os processos precisam implementar efetivamente a gestão da 

segurança da informação em conformidade com os objetivos da organização e requisitos do 

negócio (HUMPHREYS, 2007).  

A Norma determina que para que a organização tenha sucesso na sua implementação 

devem existir os seguintes requisitos gerais: a organização deve estabelecer, implementar, 

operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar um SGSI documentado dentro do 

contexto das atividades de negócios globais da organização e os riscos que ela enfrenta. Para 

os efeitos desta Norma, o processo usado está baseado no modelo de "Plan-Do-Check-Act” 

(PDCA), que é aplicado para estruturar todos os processos do SGSI apresentado na figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Modelo PDCA aplicado aos processos do SGSI 

Fonte: Norma ISO 27001 (2005, p. VI) 
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A tabela 3.12 apresenta de forma resumida os objetivos e os principais processos usados pela 

Norma através do modelo PDCA. 

Tabela 3.12: Visão resumida dos principais processos do modelo PDCA (Norma ISO 27001, 2005) 

Objetivos Principais processos 

Plan (planejar) (estabelecer o SGSI) 

Objetivo: 

Estabelecer a política, objetivos, processos e 

procedimentos do SGSI, relevantes para a 

gestão de riscos e a melhoria da segurança da 

informação para produzir resultados de acordo 

com as políticas e objetivos globais de uma 

organização. 

• Especificação do escopo e política para o SGSI; 

• Definição da análise de riscos e aceitação dos 

critérios da análise dos riscos; 

• Realização da análise de riscos; 

• Gerenciamento da tomada de decisão relativa ao 

tratamento dado ao risco identificação;  

• Seleção dos controles para o tratamento dos riscos 

identificados; 

• Gerenciamento da aprovação do nível de risco 

residual; 

• Autorização para a implementação dos controles 

selecionados pelo SGSI. 

Do (fazer) (implementar e operar o SGSI) 

 

Objetivo: 

 

Implementar e operar a política, controles, 

processos e procedimentos do SGSI. 

 

• Criação de um plano para o tratamento dos riscos; 

• Implementação do plano de tratamento de riscos; 

• Implementação dos controles de segurança; 

• Treinar os usuários em segurança da informação e 

controles utilizados pela organização; 

• Gerenciar a operação e desenvolvimento do sistema 

de gerenciamento da segurança da informação. 

Check (checar) (monitorar e analisar 

criticamente o SGSI) 

Objetivo: 

Avaliar e, quando aplicável, medir o 

desempenho de um processo frente à política, 

objetivos e experiência prática do SGSI e 

apresentar os resultados para a análise crítica 

pela direção. 

 

• Executar procedimentos operacionais para 

monitorar e revisar o SGSI; 

• Realização de mensuração da eficácia na operação 

do SGSI; 

• Realização de revisões periódicas para checar se o 

SGSI está sendo executado corretamente; 

• Realização de auditorias internas; 

• Registro de ações e eventos relativos ao SGSI; 

• Realização de revisões de gerenciamento; 

• Identificação de qualquer aperfeiçoamento 

necessário para o SGSI. 
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Objetivos (continuação) Principais processos (continuação) 

Act (agir) (manter e melhorar o SGSI) 

Objetivo: 

Executar as ações corretivas e preventivas, com 

base nos resultados da auditoria interna do SGSI 

e da análise crítica pela direção ou outra 

informação pertinente, para alcançar a melhoria 

contínua do SGSI. 

• Execução das melhorias identificadas no SGSI; 

• Realização de ações corretivas e preventivas; 

• Comunicação a todas as partes interessadas das 

ações que tenham sido implementadas para a 

melhoria do SGSI; 

• Assegurar que todas as ações implementadas para a 

melhoria do SGSI sejam de fato voltadas para 

alcançar a sua eficácia. 

Do ponto de vista da Norma, para se estabelecer o SGSI, as organizações devem:  

a) Definir o escopo e os limites do SGSI nos termos das características do negócio, a 

organização, sua localização, ativos e tecnologia, incluindo detalhes e justificativas 

para quaisquer exclusões do escopo;  

b) Definir uma política do SGSI nos termos das características do negócio, a 

organização, sua localização, ativos e tecnologia;  

c) Definir a abordagem de análise/avaliação de riscos da organização; 

d) Identificar os riscos; 

e) Analisar e avaliar os riscos;  

f) Identificar e avaliar as opções para o tratamento de riscos; 

g) Selecionar objetivos de controle e controles para o tratamento de riscos; 

h) Obter aprovação da direção dos riscos residuais propostos; 

i) Obter autorização da direção para implementar e operar o SGSI; 

j) Preparar uma Declaração de Aplicabilidade. 

A adoção de um SGSI deve ser uma decisão estratégica para uma organização 

(HUMPHREYS & EDWARD, 2007). 

Ainda segundo a Norma, para que ela seja implementada, as organizações devem: 

a) Formular um plano de tratamento de riscos que identifique a ação de gestão 

apropriada, recursos, responsabilidades e prioridades para a gestão dos riscos de 

segurança;  

b) Implementar o plano de tratamento de riscos para alcançar os objetivos de controle 

identificados, que inclua considerações de financiamentos e atribuição de papéis e 

responsabilidades;  
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c) Implementar os controles selecionados para atender aos objetivos de controle;  

d) Definir como medir a eficácia dos controles ou grupos de controles selecionados, e 

especificar como estas medidas devem ser usadas para avaliar a eficácia dos controles 

de modo a produzir resultados comparáveis e reproduzíveis;  

e) Implementar programas de conscientização e treinamento;  

f) Gerenciar as operações do SGSI;  

g) Gerenciar os recursos para o SGSI;  

h) Implementar procedimentos e outros controles capazes de permitir a pronta detecção 

de eventos de segurança da informação e resposta a incidentes de segurança da 

informação. 

Com relação ao monitoramento do SGSI, a Norma sugere as seguintes recomendações: 

a) Executar procedimentos de monitoração e análise crítica e outros controles para que 

sejam encontrados erros no processamento do SGSI, identificar tentativas de violação 

de segurança, permitir que a direção verifique se os processos estão sendo executados 

adequadamente;  

b) Realizar análises críticas regulares da eficácia do SGSI levando em consideração os 

resultados de auditorias de segurança da informação, incidentes de segurança da 

informação, resultados da eficácia das medições, sugestões e realimentação de todas as 

partes interessadas;  

c) Medir a eficácia dos controles para verificar que os requisitos de segurança da 

informação foram atendidos;  

d) Analisar criticamente as análises e avaliações de riscos a intervalos planejados 

analisando criticamente os riscos residuais;  

e) Conduzir auditorias internas do SGSI a intervalos planejados;  

f) Realizar uma análise crítica do SGSI pela direção em bases regulares para assegurar 

que o escopo permanece adequado e que são identificadas melhorias nos processos do 

SGSI;  

g) Atualizar os planos de segurança da informação para levar em consideração os 

resultados das atividades de monitoramento e análise crítica; 

h) Registrar ações e eventos que possam ter um impacto na eficácia ou no desempenho 

do SGSI 
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A norma recomenda que a documentação referente ao SGSI deva incluir registros de 

decisões da direção, assegurar que as ações sejam rastreáveis às políticas e decisões da 

direção, e assegurar que os resultados registrados sejam reproduzíveis.  

É importante que se possa demonstrar a relação dos controles selecionados com os 

resultados da análise/avaliação de riscos e do processo de tratamento de riscos, e 

conseqüentemente com a política e objetivos do SGSI. (ISO 27001, 2005) 

Com relação à documentação, a norma recomenda que o SGSI deva conter: 

a) Declaração documentada da política e do SGSI; 

b) O escopo do SGSI; 

c) Procedimentos e controles que apóiam o SGSI; 

d) Uma descrição da metodologia da avaliação e análise de riscos; 

e) Um relatório de análise e avaliação de riscos; 

f) Um plano de tratamento de riscos;  

g) Procedimentos documentados requeridos pela organização para assegurar o 

planejamento efetivo, a operação e o controle dos seus processos de segurança da 

informação; 

h) Registros requeridos pela norma; 

i) A declaração de aplicabilidade. 

 3.2.1 Responsabilidades da alta direção 

Segundo a Norma, a direção deve fornecer evidência do seu comprometimento com o 

estabelecimento, implementação, operação, monitoramento, análise crítica, manutenção e 

melhoria do SGSI mediante: 

a) O estabelecimento da política de SGSI; 

b) A garantia de que são estabelecidos os planos e objetivos do SGSI; 

c) Estabelecimento de papéis e responsabilidades da segurança da informação; 

d) A comunicação à organização em atender aos objetivos da segurança da informação e 

a conformidade com a segurança da informação;  

e) A definição de critérios para aceitação de riscos e dos níveis de riscos aceitáveis; 

f) Garantir que as auditorias de SGSI sejam realizadas; 

g) A condução de análises críticas pela direção. 

3.2.2 Auditorias Internas 
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Segundo a Norma ISO 27001 (2005), a organização deve conduzir auditorias internas do 

SGSI a intervalos planejados para determinar se os objetivos de controle, controles, processos 

e procedimentos do seu SGSI: 

a) Atendem aos requisitos desta norma e à legislação ou regulamentações pertinentes; 

b) Atendem aos requisitos de segurança da informação identificados; 

c) Estão mantidos e implementados eficazmente; 

d) São executados conforme esperado. 

Um programa de auditoria deve ser planejado levando em consideração a situação e a 

importância dos processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias 

anteriores. Os critérios da auditoria, escopo, freqüência e métodos devem ser definidos. A 

seleção dos auditores e a execução das auditorias devem assegurar objetividade e 

imparcialidade do processo de auditoria (ISO 27001, 2005). 

3.2.3 Análise crítica do SGSI pela direção 

A direção deve analisar criticamente o SGSI da organização a intervalos planejados 

(pelo menos uma vez por ano) para assegurar a sua contínua pertinência, adequação e 

eficácia. Esta análise crítica deve incluir a avaliação de oportunidades para melhoria e a 

necessidade de mudanças do SGSI, incluindo a política de segurança da informação e 

objetivos de segurança da informação. Os resultados dessas análises críticas devem ser 

claramente documentados e os registros devem ser mantidos (ISO 27001, 2005). 

A tabela 3.13 apresenta uma relação entre a entrada e saída das informações providas 

pela análise crítica do SGSI por parte da direção. 

Tabela 3.13 – Relação de entrada e saída da análise crítica do SGSI (Norma ISO 27001, 2005) 

Entradas para a análise crítica Saídas da análise crítica 

a) Resultados de auditorias e análises críticas 

do SGSI; 

b) Realimentação das partes interessadas; 

c) Situação das ações corretivas e preventivas; 

d) Vulnerabilidades e ameaças não 

contempladas nas análises e avaliações de 

risco anteriores; 

e) Resultado da eficácia das medições; 

f) Quaisquer mudanças que possam afetar o 

SGSI; 

g) Recomendações para a melhoria 

a) Melhoria da eficácia do SGSI; 

b) Atualização da análise e avaliação de riscos e 

do plano de tratamento de riscos; 

c) Modificação de procedimentos e controle 

que afetam a segurança da informação; 

d) Necessidade de recursos; 

e) Melhoria de como a eficácia dos controles 

está sendo medida. 
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3.2.4 Melhoria do SGSI 

A organização deve continuamente melhorar a eficácia do SGSI por meio do uso da 

política de segurança da informação, objetivos de segurança da informação, resultados de 

auditorias, análises de eventos monitorados, ações corretivas e preventivas e análise crítica 

pela direção (ISO 27001, 2005). 

Tabela 3.14: Relação entre as ações corretivas e preventivas (Norma ISO 27001, 2005) 

Ações corretivas Ações preventivas 

Continuação 

a) Identificar não-conformidades e suas causas; 

b) Determinar e implementar as ações corretivas 

necessárias; 

c) Registrar os resultados das ações executadas; 

d) Avaliar a necessidade de ações para assegurar 

que aquelas não-conformidades não ocorram 

novamente; 

e) Analisar criticamente as ações corretivas 

executadas. 

Continuação 

a) Identificar não-conformidades potenciais e 

suas causas; 

b) Determinar e implementar as ações 

preventivas necessárias; 

c) Analisar criticamente as ações preventivas 

executadas; 

d) Avaliar a necessidade de ações para evitar a 

ocorrência de não-conformidades; 

e) Registrar os resultados de ações executadas. 

3.2.5 Relacionamento entre as normas ISO 27001 e ISO 27002 

Quando combinadas, as normas ISO 27001 e ISO 27002 se complementam provendo 

um conjunto de ferramentas de gerenciamento dos riscos de segurança da informação. Apesar 

de que a norma ISO 27002 pode ser implementada de forma independente, o gerenciamento 

dos processos relacionados à segurança da informação é facilitado com o seu uso em conjunto 

com a ISO 27001 desenvolvendo o programa de melhoria contínua do sistema de 

gerenciamento da segurança da informação da organização.  

Para a seleção dos objetivos de controles apropriados para uma organização, a norma 

recomenda que seja realizada uma Análise de Risco, que irá determinar a necessidade, a 

viabilidade e a melhor relação custo/benefício para a implantação desses controles 

(BERNARDES & MOREIRA, 2005). 

3.3 A Governança da Tecnologia da Informação e Comu nicação 

A informação é reconhecida pelas organizações nos últimos anos como sendo um dos 

mais importantes recursos estratégicos que necessitam gerenciamento (WEILL & ROSS, 

2004).  
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O aumento da demanda por uma transparência e conformidade faz com que a alta 

direção estenda a governança para a TIC e forneça liderança, estruturas organizacionais e 

processos que assegurem que as estratégias de TIC suportem as estratégias e objetivos da 

empresa. A governança de TIC não é uma disciplina isolada, ela é parte integral da 

governança corporativa (CALDER & WATKINS, 2007). 

Segundo BERNARDES & MOREIRA (2005), atualmente, os sistemas e os serviços 

de TIC desempenham um papel vital na coleta, análise, produção e distribuição da informação 

indispensável à execução do negócio das organizações. Dessa forma, tornou-se essencial o 

reconhecimento de que a TIC é crucial, estratégica e um importante recurso que precisa de 

investimento e gerenciamento apropriados. Esse cenário motivou o surgimento do conceito de 

Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação, do termo inglês IT Governance, 

através da qual se procura o alinhamento da TIC com os objetivos da organização.  

A governança da tecnologia da informação e comunicação define que a TIC é um fator 

essencial para a gestão financeira e estratégica de uma organização e não apenas um suporte 

aos mesmos. Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação pode ser definida 

como: 

• Uma estrutura de relacionamentos entre processos para direcionar e controlar uma 

empresa de modo a atingir seus objetivos corporativos, através da agregação de valor e 

controle dos riscos pelo uso da TIC e seus processos (ITGI, 2001); 

• Capacidade organizacional exercida pelo conselho diretor, gerente executivo e o 

gerente de TIC de controlar o planejamento e implementação das estratégias de TIC e 

dessa forma, permitir a fusão de TIC ao negócio (VAN GREMBERGEN, 2003); 

• Especificação das decisões corretas em um modelo que encoraje o comportamento 

desejável no uso de TIC nas organizações (WEILL & ROSS, 2004);  

• O sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os 

relacionamentos entre Acionistas/Cotistas, Conselho de Administração, Diretoria, 

Auditoria Independente e Conselho Fiscal (ITGI, 2007). 

 

A tabela 3.15 apresenta o escopo da governança de tecnologia de informação e 

comunicação classificado em cinco áreas: 
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Tabela 3.15 – Escopo da governança da informação 

Fonte: CALDER & WATKINS (2007, p. 45) 

Escopo Descrição Objetivo 

Alinhamento 

estratégico 

Refere ao alinhamento da TIC com as 

estratégias do negócio. A questão chave é 

verificar se os investimentos da empresa em 

TIC estão em harmonia com objetivos 

estratégicos da empresa. 

• Desenvolver estratégias para 

alcançar os objetivos 

especificados; 

• Desenhar planos de ações 

para implementar as 

estratégias. 

Entrega de valor Os princípios básicos do valor de TIC está na 

entrega de qualidade apropriada dentro do 

prazo e custo, a qual deve atingir os benefícios 

que foram prometidos. Para uma entrega de 

valor TIC efetivada ser alcançada, tanto os 

custos como o retorno sobre os investimentos 

devem ser gerenciados. 

• Estabelecer um modelo de 

medida de valor entregue 

pela TIC ao negócio. 

Gerenciamento de 

riscos 

Está diretamente ligado à boa governança e 

envolve, entre outras coisas, a identificação de 

riscos sistêmicos, tecnológicos e da 

informação, a fim de dar maior proteção aos 

ativos de TIC.  

• Preservar valor do negócio; 

• Conhecer os riscos ou 

atitudes da organização que 

levam aos riscos; 

• Definir o impacto e a 

probabilidade de um risco; 

• Aprovar o plano de ação do 

Gerenciamento de Riscos. 

Gerenciamento de 

recursos 

Garantir um investimento otimizado, uso e 

alocação de recursos de TIC (pessoas, 

aplicações, tecnologia e informação) para 

atender as necessidades da organização. 

• Assegurar que existe 

capacidade suficiente para 

dar suporte às atividades 

críticas do negócio; 

• Otimização de custos e 

recursos. 

Monitoramento e 

performance 

Medição e monitoramento das atividades de 

TIC para assegurar o seu alinhamento, valor 

entregue, gerenciamento de riscos, e o uso 

adequado dos recursos. 

• Monitorar as atividades 

relacionadas à TIC. 

 

HUMPHREYS & EDWARD (2007) apresentam alguns benefícios dos domínios da 

governança de TIC: 

• Confiança da alta administração; 

• A TIC mais comprometida com o negócio; 
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• Maior retorno sobre o investimento (ROI); 

• Serviços mais confiáveis; 

• Mais transparência nas operações de TIC. 

Para alcançar a Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação as organizações 

utilizam modelos que possuem as melhores práticas para a gestão de TIC. Entre esses 

modelos, os de maiores aceitação são: o COBIT e o ITIL. 

No caso da Governança em TIC, o foco deste capítulo é apresentar os modelos mais 

conhecidos abaixo: 

• Cobit – Control Objectives for Information and related Technology; 

• ITIL - IT Infrastructure Library; 

• CMM - Capability Maturity Model (Modelo de maturidade) 

Apesar de cada modelo ter um foco diferente, eles não são mutuamente excludentes e 

podem ser combinados para prover um melhor gerenciamento da tecnologia, garantindo não 

só o suporte tecnológico necessário, para que a organização atinja seus objetivos estratégicos 

com qualidade e preço competitivo, mas também a satisfação dos seus clientes (MINGAY & 

BITTINGER, 2002). 

3.3.1 O modelo COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) 

A missão maior relacionada ao desenvolvimento do modelo COBIT (Control 

Objectives for Information and Related Technology) é pesquisar, desenvolver, publicar e 

promover um conjunto atualizado de padrões internacionais e de melhores práticas referentes 

ao uso corporativo de TIC para os gerentes e auditores de tecnologia (ITGI, 2007). 

O COBIT fornece um detalhado conjunto de procedimentos e diretrizes que devem ser 

aplicados na auditoria dos processos de TIC, bem como uma avaliação dos riscos e 

probabilidades de sua ocorrência (HUMPHREYS, 2007).  

As práticas de gestão do COBIT auxiliam a otimizar os investimentos em TIC, e 

fornecem métricas para avaliação dos resultados, por meio de um conjunto de recursos, 

compreendendo um sumário executivo, um framework, objetivos de controles, mapas de 

auditoria, um conjunto de ferramentas de implantação e um guia com técnicas de 

gerenciamento (ITGI, 2007). 

O COBIT está estruturado em quatro domínios para que possa refletir um modelo para os 

processos de TIC. Esses domínios podem ser caracterizados pelos seus processos e pelas 
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atividades executadas em cada fase de implementação da Governança Tecnológica. Os 

domínios do COBIT são: 

a) Planejamento e organização: cobre o uso da tecnologia e o modo como pode ser 

melhor utilizado na organização para que os objetivos e metas sejam atingidos. 

Também destaca a organização e a forma como a infraestrutura de TIC está preparada 

para otimizar resultados e gerar maiores benefícios quanto ao uso de TIC; 

b) Aquisição e implementação: endereça a estratégia da empresa na identificação de 

requisitos de TIC, aquisição de tecnologia e implementação dentro dos processos de 

negócio;  

c) Entrega e suporte: foca nos aspectos da entrega da TIC. Cobre áreas como execução 

de aplicações de sistemas de TIC e seus resultados, bem como os processos de suporte 

que habilitam a execução desses sistemas com eficácia e eficiência. Os processos de 

suporte incluem objetivos de segurança e treinamento; 

d) Monitoramento:  avalia se as necessidades do negócio são atingidas com os sistemas 

de TIC e se os necessários objetivos de controle cobrem os requisitos regulatórios. 

Cobre também os objetivos de efetividade e disponibilidade, a auditoria e os objetivos 

de controles internos e externos.  

Segundo HUMPHREYS  & EDWARD (2007), os componentes do Cobit são: 

• Publicações: Sumário executivo, Framework, objetivos de controle, Guias de 

Auditoria, conjunto de ferramentas de implementação, guias de gerenciamento; 

• Domínios: Planejamento e organização, aquisição e implementação, entrega e suporte, 

monitoração. 

Além dos quatro domínios, o COBIT possui trinta e quatro processos. Estes processos 

especificam o que o negócio precisa para alcançar seus objetivos. A entrega de informação é 

controlada por trinta e quatro objetivos de controle de alto nível, um para cada processo. 

Os domínios estão subdivididos em processos, que garantem a completude da gestão de TIC, 

representados na tabela 3.16.  

Tabela 3.16 – Cobit – domínios e processos 

Fonte: ITGI  (2007) 

Domínios Processos 

Planejamento e organização (PO – 

Planning and Organization):  

 

Objetivo:  Alinhar a TIC à estratégia do 

negócio, bem como otimizar os recursos da 

• PO1 – Define a estratégia de TIC;  

• PO2 – Define a arquitetura da informação; 

• PO3 – Determina a direção tecnológica; 

• PO4 – Define a organização de TIC e seus 

relacionamentos; 
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organização. 

 

• PO5 – Gerencia os investimentos de TIC; 

• PO6 – Gerencia a comunicação das diretrizes de TIC; 

Domínios (continuação) Processos (continuação) 

Continuação 

Planejamento e organização (PO – 

Planning and Organization):  

 

• PO7 – Gerencia os recursos humanos; 

• PO8 – Assegura alinhamento de TIC com os 

requerimentos externos; 

• PO9 – Avalia os riscos; 

• PO10 – Gerencia os projetos; 

• PO11 – Gerencia a qualidade. 

Aquisição e implementação (AI – 

Acquisition and Implementation):  

 

Objetivo:  Verificar se novos projetos 

atendem as necessidades do negócio, bem 

como assegurar que as mudança e 

manutenções nos sistemas operem sem 

interrupções. 

• AI1 – Identifica as soluções de automação; 

• AI2 – Adquire os softwares e provê sua manutenção; 

• AI3 – Adquire a infraestrutura tecnológica e provê sua 

manutenção; 

• AI4 – Desenvolve os procedimentos e provê sua 

manutenção; 

• AI5 – Instala e certifica softwares; 

• AI6 – Gerencia mudanças. 

Entrega e suporte (DS – Dellivery and 

Support):  

 

Objetivo:  Assegurar que os serviços de TIC 

estão alinhados com as prioridades do 

negócio, se os custos estão sendo 

otimizados e se há confidencialidade, 

integridade e disponibilidade adequada. 

• DS1 – Define os acordos de níveis de serviço (SLA) e 

provê sua manutenção;  

• DS2 – Gerencia os serviços de terceiros;  

• DS3 – Gerencia a performance e a capacidade do 

ambiente;  

• DS4 – Assegura a continuidade de serviços;  

• DS5 – Assegura a segurança dos serviços;  

• DS6 – Identifica e aloca custos;  

• DS7 – Treina os usuários;  

• DS8 – Assiste e aconselha os clientes;  

• DS9 – Gerencia a configuração;  

• DS10 – Gerencia problemas e incidentes; 

• DS11 – Gerencia os dados; 

• DS12 – Gerencia a infraestrutura; 

• DS13 – Gerencia as operações 

Monitoramento (M – Monitoring):  

 

Objetivos: Assegurar que os processos de 

TIC possam ser monitorados e problemas 

detectados. 

• M1 – Monitora os processos;  

• M2 – Analisa a adequação dos controles internos;  

• M3 – Provê auditorias independentes; 

• M4 – Provê segurança independente. 
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A figura 3.2 ilustra o relacionamento dos domínios e objetivos do modelo COBIT 

(Figura 23 p. 26 – ITGI, 2007). 

 
Figura 3.2 – COBIT framework 

Fonte: ITGI (2007, p. 26) 

Além dos domínios e processos, o modelo Cobit possui as medidas de controles que 

fornecem uma indicação por processo de TIC e domínio, informando qual critério de 

informação é impactado e quais recursos de TIC são aplicáveis. As medidas de controle 

podem ser primários (P) ou secundários (S). 
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Dentro de cada processo de TIC, objetivos de controles são providos como uma ação 

genérica para um gerenciamento mínimo de boas práticas com o objetivo de assegurar que 

tais processos permaneçam sob controle (ITGI, 2007). 

O modelo COBIT define objetivos de controle como sendo declarações do resultado 

desejado, ou propósito a ser atingido, pela implementação de procedimentos de controle numa 

atividade de TIC em particular (BERNARDES & MOREIRA, 2005). 

Os critérios de informação são: 

a) Eficácia: É a capacidade de alçar metas e resultados propostos. Trata da informação 

que está sendo relevante e pertinente ao processo de negócio, bem como que esteja 

sendo entregue de um modo oportuno, correto, consistente e útil; 

b) Eficiência: Capacidade de Produzir o máximo nos resultados com o mínimo de 

recursos. Diz respeito à provisão da informação através do uso otimizado (mais 

produtivo e econômico) dos recursos. Tem foco na otimização de custos; 

c) Confiabilidade: Relaciona-se à provisão de informação apropriada para a gerência 

operar a entidade e exercer suas responsabilidades de relatar aspectos de conformidade 

e finanças; 

d) Conformidade: Trata do cumprimento das leis, dos regulamentos e arranjos 

contratuais aos quais o processo de negócio está sujeito; 

e) Confidencialidade: Diz respeito à proteção da informação sigilosa contra a revelação 

não autorizada; 

f) Integridade: Relaciona-se à exatidão e à inteireza da informação, bem como à sua 

validez de acordo com os valores e expectativas do negócio; 

g) Disponibilidade: Relaciona-se à informação que está sendo disponibilizada quando 

requerida pelo processo de negócio agora e no futuro. Tem foco na Entrega de 

serviços. 

Os recursos de TIC são: 

a) Aplicações: sistemas automatizados e procedimentos manuais para processar 

informações; 

b) Informação: os dados de todos os formulários de entrada, processados e exibidos 

pelos sistemas de informação, podendo ser qualquer formulário que é usado pelo 

negócio; 

c) Infraestrutura:  inclui hardware, sistemas operacionais, sistemas de banco de dados, 

rede, multimídia, etc.  
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d) Pessoas: capital humano necessário para planejar, organizar, adquirir, implementar, 

entregar, prestar suporte, monitorar e avaliar os sistemas de informação e serviços.  

A figura 3.3 ilustra um exemplo de como são aplicados os objetivos de controles aos 

processos de TIC e o relacionamento com os domínios e processos. 

 
Figura 3.3 – Relacionamento dos processos com os objetivos de controle. 

Fonte: ITGI (2007, p. 32) 

3.3.1.1 O Modelo de Maturidade de Governança de TIC 

Os modelos de maturidade de governança são usados para o controle dos processos de 

TIC e fornecem um método eficiente para classificar o estágio da organização de TIC 

(HUMPHREYS, 2007). 

Um modelo de maturidade funciona como um guia para a organização, de tal maneira 

que a empresa possa localizar onde está e como está “espelhando-se” nele para, em seguida, 

realizar um plano para que possa chegar a algum ponto melhor do que o atual, na busca da 

excelência. Atuam como referência para a obtenção de níveis adequados de qualidade nos 

bens e serviços produzidos ou utilizados nas relações comerciais, possibilitam uma linguagem 

comum, padronizam os bens e serviços e servem como apoio legal (MIYASHIRO, 2007). 

Essa abordagem é derivada do modelo de maturidade para desenvolvimento de 

software, Capability Maturity Model for Software (SW-CMM), proposto pelo Software 
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Engineering Institute (SEI). A partir desses níveis, foi desenvolvido para cada um dos trinta e 

quatro processos do Cobit um roteiro: 

• Onde a organização está hoje; 

• O atual estágio de desenvolvimento da indústria; 

• O atual estágio dos padrões internacionais; 

• Aonde a organização quer chegar e como ela planeja isto. 

Além dos quatro domínios principais que guiam o bom uso da tecnologia da 

informação na organização, existe também a questão de auditoria que permite verificar, 

através de relatórios de avaliação, o nível de maturidade dos processos da organização.  

A tabela 3.17 apresentada os níveis do modelo de maturidade do modelo CMM: 

Tabela 3.17 – Adaptação dos níveis do modelo de maturidade CMM 

Fonte: BERNARDES & MOREIRA (2005, p. 2)   

Nível de maturidade Descrição 

Nível 0 - Inexistente Significa que o processo de gerenciamento não foi implementado. 

Não há gerenciamento de atividades relacionadas a TIC para medir o 

que os seus objetivos adicionem valor para a organização, nem para 

medir se os riscos relacionados com TIC são apropriadamente 

gerenciados. 

Nível 1 - Inicial O processo é realizado sem organização, de modo não planejado. O 

conceito de Governança de TIC não existe formalmente, e a 

supervisão se baseia principalmente em considerações gerenciais de 

objetivos relacionados de TIC caso a caso. 

Nível 2 – Repetitível O processo é repetido de modo intuitivo, isto é, depende mais das 

pessoas do que de um método estabelecido.  

Nível 3 – Definido O processo é realizado, documentado e comunicado na organização. 

Um framework organizacional e de processos está definido para a 

supervisão e gerenciamento de atividades de TIC e está sendo 

introduzido na organização como base para Governança de TIC. 

Nível 4 – Gerenciado Existem métricas de desempenho das atividades, o processo é 

monitorado e constantemente avaliado. Ajustes de objetivos foram 

desenvolvidos para um estágio sofisticado, com relacionamentos entre 

objetivos externos em termos de negócios.  
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Nível de maturidade 

(Continuação) 

Descrição (Continuação) 

Nível 5 - Otimizado As melhores práticas de mercado e automação são utilizadas para a 

melhoria contínua dos processos. Práticas de Governança de TIC são 

desenvolvidas segundo uma sofisticada abordagem. Existe controle 

das estratégias de TI. 

Segundo BERNARDES & MOREIRA (2005), o resultado da auditoria da 

metodologia COBIT para a avaliação do nível de maturidade ajuda a área de TIC a identificar 

o grau atual e como evoluir para melhorar os processos da organização, permitindo a evolução 

desses.  

Considera-se que uma empresa atingiu sua maturidade quando os seus processos são 

explicitamente definidos, gerenciados, medidos, controlados e eficazes, ou seja, tem 

mecanismos que garantem a sua repetição sucessiva com bons resultados futuros relacionado, 

principalmente, à qualidade, custos e prazos (SIQUEIRA, 2005). 

O resultado produzido por uma auditoria permite ainda identificar o grau de evolução 

dos processos na organização, de modo concreto, com base em relatórios confiáveis de 

auditoria e parâmetros de mercado (BERNARDES & MOREIRA, 2005). 

O sumário executivo do relatório gerado pela auditoria traz as seguintes informações:  

• se existe um método estabelecido para o processo;  

• Como o método é definido e estabelecido;  

• Quais os controles mínimos para a verificação do desempenho do método;  

• Como pode ser feita a auditoria no método;  

• Quais as ferramentas utilizadas no método e o que avaliar no método para sua 

melhoria. 

A partir desse ponto, a organização define as metas a serem atingidas com a implementação 

do modelo COBIT (BERNARDES & MOREIRA, 2005). 

3.3.2 O modelo ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 

O modelo ITIL, do inglês Information Technology Infrastructure Library (Biblioteca 

de Infraestrutura de TI), é uma estrutura de padrões e melhores práticas para gerenciar os 

serviços e a infraestrutura de TI. É a abordagem mundialmente mais difundida e adotada para 

o Gerenciamento de serviços de TI (Service Management) (OFFICE OF GOVERNMENT 

COMMERCE, 2004). O ITIL é uma biblioteca composta por sete livros que apresenta uma 
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visão consistente e holística de serviços da Tecnologia da Informação, baseada em processos 

Ilumna (2004).  

O ITIL é uma espécie de biblioteca que considera todos os hardwares, softwares e 

telecomunicações sobre os quais a aplicação dos sistemas e serviços é desenvolvida e 

entregue. Essa biblioteca é um modelo não-proprietário, formada por módulos, que traz as 

melhores práticas oriundas de empresas públicas e privadas. Cada módulo de gestão do ITIL 

define uma biblioteca de práticas para melhorar a eficiência de TIC, reduzindo os riscos e 

aumentando a qualidade dos serviços e o gerenciamento de sua infraestrutura (ITGI, 2007). 

O ITIL é adotado e utilizado por várias empresas do mundo e tem crescido como um 

conjunto de orientações aceita no mercado e estão voltadas para a provisão da qualidade dos 

serviços de TI e para a administração de instalações do ambiente para dar suporte às 

operações de negócios (ITGI, 2007). 

O princípio básico do ITIL é o objeto de seu gerenciamento: a infraestrutura de TIC. O 

ITIL descreve os processos que são necessários para dar suporte à utilização e ao 

gerenciamento da infraestrutura de TIC. Outro princípio fundamental do ITIL é o 

fornecimento de qualidade de serviço aos clientes de TIC a custos justificáveis, isto é, 

relacionar os custos dos serviços de tecnologia de forma que se possa perceber como estes 

trazem valor estratégico ao negócio (BERNARDES & MOREIRA, 2005). 

Ainda segundo Bernardes & Moreira, através de processos padronizados de 

Gerenciamento do Ambiente de TIC é possível obter uma relação adequada entre custos e 

níveis de serviço prestados pela área de TIC. O ITIL consiste de um conjunto de melhores 

práticas que são inter-relacionadas para minimizar o custo, ao mesmo tempo em que aumenta 

a qualidade dos serviços de TIC entregue aos usuários.  

De acordo com CACIATO (2004), o foco deste modelo é descrever os processos e 

garantir os níveis de serviço acordados com os clientes internos e externos. Trata-se de um 

conjunto de recomendações e melhores práticas para a gestão da infraestrutura de TIC, mas 

que, entretanto, não se preocupa com desenvolvimento de software e nem com alinhamento 

estratégico de negócios. 

O ITIL é organizado em 5 (cinco) módulos principais:  
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a. A Perspectiva de Negócios; 

b. Gerenciamento de Aplicações; 

c. Entrega de Serviços; 

d. Suporte a Serviços; 

e. Gerenciamento de Infraestrutura. 

Embora o modelo ITIL não tenha um módulo dedicado ao Gerenciamento de 

Segurança Computacional, ele faz referência a este tema apontando em um documento como 

o mesmo poderia ser incorporado através dos processos descritos nos módulos de Suporte a 

Serviços e Entrega de Serviços. 

O ITIL é composto por um conjunto de publicações pertinentes ao contexto do 

gerenciamento de serviços de TI. Os domínios dessas bibliotecas se inter-relacionam com a 

finalidade de integrar as necessidades de negócios com os recursos tecnológicos (Fernandes & 

Abreu, 2006): 

• Planejamento e implementação do gerenciamento de serviços: detalha os passos 

para implementar e melhorar a prestação de serviços da TIC; 

• Perspectivas de negócios: visa familiarizar o gerenciamento do negócio com os 

componentes essenciais e desenho arquitetônico da infraestrutura de TIC. Ajuda o 

negócio a compreender os benefícios das melhores práticas em gerenciamento de 

Serviços de TIC, tratando de questões relacionadas com a continuidade de negócios, 

parcerias, terceirização, mudanças e transformações de negócios; 

• Suporte a serviços: o domínio de suporte a serviços é constituído pelos processos de 

central de atendimento, help desk, central de serviços e gerenciamento de incidentes, 

problemas, mudanças, configuração e liberações; 

• Entrega de serviços: o domínio da entrega de serviços é composto pelos processos de 

gerenciamento do nível de serviços, da disponibilidade, da capacidade, da 

continuidade dos serviços e financeiro; 

• Gerenciamento da infraestrutura de TIC: domínio que abrange todos os aspectos 

da infraestrutura de TIC, indo desde a identificação dos requisitos de negócio, até os 

testes, instalação, distribuição, suporte e manutenção; 



Capítulo 3 A Governança da Sgurança da Informação 

 

 57 

• Gerenciamento da segurança: domínio que engloba os processos para garantir 

confidencialidade, disponibilidade e integridade de dados, componentes de software, 

hardware, comunicação, documentos e procedimentos; 

• Gerenciamento de aplicações: engloba todo o ciclo de vida do software, tratando de 

questões relacionadas à implementação de serviços, desenvolvimento de software 

(requisitos, planejamento, análise, desenho, construção) e gerenciamento de serviços 

(implantação, operação, suporte e melhorias). 

3.3.2.1 Elementos do ITIL 

3.3.2.1.1 Os Processos de Suporte a Serviços  

a) Gerenciamento de Mudanças: É o processo de Planejamento, Controle e Suporte às 

implantações de mudanças na Planta de TIC e tem por principal finalidade a 

identificação, eliminação de potenciais riscos e impactos que possam gerar 

indisponibilidade das funções, serviços e infraestrutura que suportam as operações de 

negócios da empresa (ITGI, 2007). 

b) Gerenciamento de Configuração: É o processo de controle dos Itens de 

Configuração que compõem a infraestrutura de Tecnologia da Informação e 

comunicação, considerando suas características físicas, conexões e configurações 

lógicas, desde seu recebimento até sua ativação no ambiente a ser disponibilizado 

(ITGI, 2007). 

c) Gerenciamento de Versões: É o processo que visa assegurar que somente versões 

autorizadas e corretas serão disponibilizadas para utilização (ITGI, 2007). 

d) Gerenciamento de Incidentes: É o processo que define as atividades e 

responsabilidades para o prosseguimento da disponibilidade dos serviços, caso um 

incidente ocorra, minimizando impactos nas operações de negócios e atendendo aos 

níveis de serviços acordados (ITGI, 2007). 

e) Gerenciamento de Problemas: É o processo de Encaminhamento, Tratamento e 

Solução de Problemas relacionados com todas as funções, serviços e toda a 

infraestrutura de TIC da empresa, buscando a sua solução dentro de níveis de serviços 

acordados e a diminuição dos tempos médios de finalização dos problemas, de forma a 

minimizar seus impactos para os clientes internos e externos e visando a máxima 

disponibilidade para os negócios da empresa (ITGI, 2007). 
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f) O Service Desk: Ponto único de contato para o cliente no que tange ao atendimento de 

incidentes e ao encaminhamento de solicitações (ITGI, 2007). 

3.3.2.1.2 Os Processos de Serviços de Entrega  

a) Gerenciamento de Disponibilidade: É o processo que visa otimizar a capacidade da 

infraestrutura de TI, serviços e suporte para prover, a custo efetivo, um nível de 

disponibilidade que permita ao negócio atender seus objetivos. Isto é obtido através da 

determinação dos requerimentos de disponibilidade do negócio e análise da 

capacidade da infraestrutura de TI para atender a estes requerimentos. As lacunas entre 

requerimento e capacidade são preenchidas através das alternativas disponíveis e 

opções de custos associados.  

b) Gerenciamento de Continuidade: É o processo de Gerenciamento dos recursos – 

organizacionais, técnicos e humanos - que logicamente ordenados, garantam a 

manutenção dos serviços que suportam os negócios da organização, dentro de níveis 

de serviço acordados, incluindo o suporte mínimo necessário para a continuidade das 

operações no caso de uma interrupção. Este processo inclui o ciclo contínuo de 

avaliação de risco e adoção de medidas de contorno, revisão dos cenários e planos de 

contingenciamento, bem como garantia de aderência às orientações corporativas 

quanto ao estabelecimento de Planos de Continuidade de Negócios.  

c) Gerenciamento de Capacidade: É processo de monitoração, análise e planejamento 

do efetivo uso dos recursos computacionais, visando definir e estabelecer uma 

metodologia apropriada para o acompanhamento e projeção da utilização dos recursos 

computacionais, incluindo os meios de transmissão de dados e a especificação das 

métricas e condições ótimas de operação destes recursos.  

d) Gerenciamento de Níveis de Serviço: É o processo de planejamento, coordenação, 

elaboração, monitoração e reporte dos SLA do inglês Service Level Agreement, ou 

seja, acordos de níveis de serviço e, adicionalmente, às revisões dos indicadores 

constantes dos acordos celebrados de forma a garantir que os requerimentos de 

qualidade e custos estão mantidos e gradualmente melhorados. Um SLA deve prover a 

base para o gerenciamento do relacionamento entre o provedor do serviço e seu 

usuário.   

e) Gerenciamento de Finanças: É o processo que define o método e as atividades para 

especificação das peças orçamentárias e seu acompanhamento.  
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3.3.2.1.3 O Gerenciamento de Aplicações  

O Gerenciamento de Aplicações refere-se ao complexo assunto de gerenciar 

aplicações, desde a necessidade inicial do negócio através do ciclo de vida do Gerenciamento 

de Aplicações até a sua a desativação. Além disso, o Gerenciamento de Aplicações inclui a 

interação com as disciplinas do Gerenciamento de Serviços em TIC contidas na Entrega de 

Serviços, no Suporte a Serviços e no Gerenciamento da Infraestrutura.  

O ITIL contém um padrão mundial das melhores práticas no gerenciamento de 

serviços de TI que requerem alta qualidade e disponibilidade em serviços onde há operação 

continuada. Ao adotar as práticas do ITIL as organizações podem ser elevadas a um grau de 

qualidade que permite o uso eficaz e eficiente dos seus sistemas de informação e da sua 

infraestrutura (FERNANDES & ABREU, 2006). As práticas propostas no ITIL são 

fundamentais para prover a infraestrutura de hardware e software requerida nos projetos de 

sistemas de informação, segurança, comunicação ou negócios, os quais devem ser 

considerados nos projetos de aquisições de software, bem como um uma ferramenta 

fundamental para o alinhamento estratégico dos objetivos da segurança na informação com os 

objetivos dos negócios, escopo deste trabalho. 

3.4 Estrutura de decisão de sistemas de informação gerenciais 

Para se construir o modelo de Governança da Segurança da Informação proposto neste 

trabalho, será utilizada a estrutura baseada nos modelos de tomada de decisão em Sistemas de 

Informações Gerenciais.  

Essa estrutura consiste de uma divisão em 3 níveis: nível operacional, nível tático e 

nível estratégico conforme a figura 3.4 

 

Figura 3.4 – Adaptação da estrutura relacional do modelo de decisão 

Fonte: BERNARDES & MOREIRA,( 2005, p. 7) 
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O modelo se refere a: 

a) Operacional: Atividades diárias, cotidianas e reativas; 

b) Tático: Atividades proativas com revisões periódicas, busca contínua pela qualidade e 

possibilidade de planejamento em longo prazo; 

c) Estratégico: Gerar conhecimento para permitir a visão organizacional para as 

questões de segurança computacional a partir de avaliações, auditorias, definição de 

níveis de maturidade dos objetivos de controle definidos e processos de extração de 

conhecimento de base de dados. 

O modelo proposto neste trabalho utilizará os Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) 

pela necessidade de extração de conhecimento para a tomada decisão a partir de um grande 

volume de dados. A partir disto, pode servir tanto nas decisões relacionadas aos negócios 

quanto no gerenciamento de segurança informacional.  

3.4.1 Sistemas de Informações Gerenciais - SIG 

Um SIG é um sistema de pessoas, equipamentos, procedimentos, documentos e 

comunicações que coleta, valida, executa operações, transforma, armazena, recupera, 

apresenta dados para uso no planejamento, orçamento, contabilidade, controle e em outros 

processos gerenciais para vários propósitos administrativos. Os sistemas de processamento de 

informações tornam-se sistemas de informações gerenciais quando sua finalidade transcende 

uma orientação para processamento de transação, em favor de uma orientação para a tomada 

de decisão (Oliveira, 2001). 

Os principais objetivos dos Sistemas de Informação Gerenciais (SIG) são: 

a) Fornecer conceitos, metodologias, técnicas e ferramentas para os executivos 

das organizações tomarem decisões baseadas em informações estratégicas, 

precisas, atualizadas e em tempo hábil; 

b) Coletar, processar e armazenar as atividades do cotidiano da empresa; manter 

um alto grau de precisão; assegurar a integridade dos dados e da informação; 

produzir documentos e relatórios em tempo; aumentar a eficiência do trabalho; 

fornecer mais serviços melhorados; reduzir custo; aumentar a produtividade; 

gerar qualidade e satisfação do cliente; tornar as operações mais eficientes e 

eficazes e aperfeiçoar as previsões e planejamentos; 
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c) Ajudar uma organização a atingir suas metas.  

Existem muitas definições do SIG, para os propósitos deste trabalho é definido como: 

um método formal de tornar disponíveis para a administração, oportunamente, as informações 

precisas necessárias para facilitar o processo de tomada de decisão e para dar condições para 

que as funções de planejamento, controle e operacionais da organização sejam executadas 

eficazmente. O sistema fornece informações sobre o passado, o presente, e o futuro projetado 

sobre efeitos relevantes dentro e fora da organização incluindo questões relacionadas à 

segurança da informação. 

Os sistemas de informações gerenciais estão relacionados às atividades de gestão, 

tendo como objetivo fornecer subsídios às diversas áreas funcionais da organização e oferecer 

assistência às tomadas de decisões para identificar e corrigir problemas de competência 

gerencial. Além disso, também auxiliam no processo de planejamento e controle empresarial, 

tratando os vários bancos de dados dos sistemas transacionais. 

Podemos relacionar algumas características comuns aos sistemas de informações 

gerenciais, como as discriminadas abaixo: 

• São semi-estruturadas em termos de tomada de decisão; 

• Utilizam projeções, modelos e informações subjetivas; 

• Permitem consultas diversas; 

• São integradas às funções do negócio; 

• Baseiam-se em dados internos e externos da organização; 

• Geram informações tanto analíticas como sintéticas, sendo que, em alguns 

casos, podem até apresentar projeções. 

Os SIG podem auxiliar as empresas a suprirem a necessidade de informações internas 

e externas em um curto espaço de tempo, advinda das rápidas mudanças que ocorrem no 

mercado. Sem informações, as empresas não conseguem tomar decisões adequadamente, nem 

interagir apropriadamente no ambiente em que se encontram, prejudicando, desta forma o seu 

desempenho.  

Na perspectiva de BRAGA (1998), devido às necessidades de informações dos níveis 

operacionais surgiram os Sistemas de Informação Gerencial (SIG) que passaram a oferecer, 
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aos níveis gerenciais da empresa, informações sumarizadas. No SIG, o foco passa para a 

atividade de planejamento e integração dos sistemas e tem como características principais: 

foco na informação direcionada a gerentes de nível médio, fluxo de informações estruturadas, 

integração dos sistemas por área funcional; e geração de relatórios e consultas, normalmente 

com o uso de um banco de dados.  

Neste contexto de Sistemas de Informação Gerenciais, a proposta do modelo de 

alinhamento da segurança da informação será de utilizar uma ferramenta de Data Warehouse 

que armazenará os dados relacionados a segurança computacional provenientes do ambiente e 

que serão úteis no processo a extração do conhecimento necessário ao gestor para o 

planejamento estratégico da organização. 

3.4.1.1 Data Warehouse 

De acordo com INMON (1997), um sistema de Data Warehouse (DW) é composto, 

entre outras ferramentas, de um banco de dados, para onde somente as informações 

necessárias para a tomada de decisões são carregadas, vindas de bancos operacionais. Como 

este novo banco de dados contém apenas as informações necessárias, as pesquisas feitas sobre 

ele são rápidas, e podem responder a questões complexas. 

Ainda segundo INMON (1997), um DW pode ser definido como um banco de dados 

especializado, o qual integra e gerencia o fluxo de informações a partir dos bancos de dados 

corporativos e fontes de dados externas à empresa. Um DW é construído para que tais dados 

possam ser armazenados e acessados de forma que não sejam limitados por tabelas e linhas, 

estritamente relacionais. A função do DW é tornar as informações corporativas acessíveis 

para o seu entendimento, gerenciamento e utilização.  

Um Data Warehousing é um sistema complementar de banco de informações, 

organizado para permitir que todas as empresas realizem a busca e coleta de dados oriundos 

de diversas bases e sistemas operacionais. É um armazém organizado de informações de todos 

os sistemas acessível de forma pretensamente inteligível para qualquer usuário dentro da 

empresa (HUMPHREYS, 2007). 

Um DW fornece dados integrados e históricos que servem desde a alta administração, 

que necessita de informações mais resumidas, até as gerências de baixo nível, onde dados 

detalhados ajudam a observar aspectos mais táticos da empresa. Nele, os executivos podem 

obter de modo imediato, respostas para perguntas que normalmente não possuem respostas 
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em sistemas operacionais, e com isso, tomar decisões com base em fatos, e não através de 

intuições ou especulações. 

Segundo HUMPHREYS & EDWARD (2007), Data Warehouse é um conjunto de 

dados baseados em assuntos, integrado, não-volátil, e variável em relação ao tempo, de apoio 

às decisões gerenciais.   

A seguir estas características serão descritas de forma mais detalhada segundo 

OLIVEIRA (1998): 

a) Orientados por assunto: os dados devem se orientar para os maiores assuntos da 

organização, como por exemplo: clientes, produtos, atividades, contas. O DW é 

criado baseando-se em algum tema específico que a empresa precisa analisar. Estes 

assuntos podem ser subdivididos para uma melhor compreensão ou diminuir a 

complexidade; 

b) Integrados: o DW recebe os dados de um grande número de fontes. Cada fonte 

contém aplicações, que tem informações que são incompatíveis com aplicações 

encontradas em outras fontes. O filtro e a tradução necessária para transformar as 

muitas fontes de dados consistente é chamado integração; 

c) Não-voláteis: os dados são carregados e acessados em massa, e as atualizações 

ocorrem de tempos em tempos. 

3.5 Correlação entre os modelos de governança COBIT  e ITIL com a norma ISO 

27002 

Para que o modelo COBIT, o modelo ITIL e a norma ISO 27002 possam ser utilizados 

em conjunto no modelo de governança da segurança da informação, este trabalho apresenta 

nas tabelas 3.18 e 3.19 a correlação dos modelos ITIL e ISO 27002 a partir dos objetivos de 

controle do COBIT. A tabela 3.18 relaciona os objetivos de controles em um nível estratégico 

e a tabela 3.19 os controles dos níveis operacional e tático.  

Estas tabelas são uma adaptação da tabela apresentada por BERNARDES & 

MOREIRA (2005). O seu objetivo é relacionar os objetivos de controle do COBIT com os 

processos do modelo ITIL e a norma ISO 27002 estruturados pelos níveis estratégicos, 

operacional e tático. Ainda na tabela 3.18, serão apresentados quais objetivos de controle são 

referenciados pelos processos descritos no modelo ITIL.  
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Tabela 3.18 – Correlação dos modelos ITIL e ISO 27002 a partir dos objetivos de controle do COBIT – Nível 

Estratégico. 

Fonte: Adaptado de BERNARDES & MOREIRA,( 2005, p. 7) 

PO - Planejamento e Organização 

Objetivo:  Alinhar a TIC à estratégia do negócio, bem como otimizar os recursos da organização. 

Objetivos de controle do 

COBIT 
ITIL ISO 27002 

PO1 - Definir um Plano 

Estratégico de TIC 

 

 

 

 

 

 

• A Perspectiva de 

Negócios; 

• Gerenciamento de 

Aplicações; 

• Entrega de Serviços; 

• Suporte a Serviços; 

• Gerenciamento de 

Infraestrutura. 

Sem cobertura 

 

 

 

 

 

 

 

PO2 - Definir a Arquitetura de 

Informação 

 

 

 

• Gerenciamento de 

Aplicações; 

• Gerenciamento de 

Infraestrutura. 

 

• Gestão dos Ativos; 

• Controle de acesso; 

• Gestão das comunicações e das 

operações. 

 

PO3 - Determinar a Direção 

Tecnológica 

 

 

 

 

 

•  Gerenciamento de 

Aplicações; 

• Entrega de Serviços; 

• Gerenciamento de 

Infraestrutura. 

 

 

• Política de Segurança da 

Informação; 

• Gestão da continuidade dos 

negócios; 

• Segurança Organizacional; 

• Gestão das comunicações e das 

operações; 

• Controle de acesso. 

PO4 - Definir a Organização e 

Relacionamento de TI 

 

 

 

 

 

 

• A Perspectiva de 

Negócios; 

• Gerenciamento de 

Aplicações; 

• Entrega de Serviços; 

• Suporte a Serviços; 

• Gerenciamento de 

Infraestrutura. 

• Segurança Organizacional; 

• Gestão dos Ativos; 

• Segurança em Recursos 
Humanos; 

• Segurança Física e do 
Ambiente; 

• Gestão das comunicações e das 
operações; 

• Conformidade. 
 

PO5 - Gerenciar o 

Investimento de TI 

• A Perspectiva de 

Negócios; 

• Entrega de Serviços. 

• Política de Segurança da 

Informação; 

• Gestão de Incidentes de 

Segurança. 
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PO - Planejamento e Organização (Continuação) 

Objetivo:  Alinhar a TIC à estratégia do negócio, bem como otimizar os recursos da organização. 

Objetivos de controle do 

COBIT 
ITIL ISO 27002 

PO6 - Comunicar metas e 

diretivas gerenciais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A Perspectiva de 

Negócios; 

• Entrega de Serviços; 

• Suporte a Serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Política de Segurança da 

Informação; 

• Segurança Organizacional; 

• Gestão dos Ativos; 

• Segurança em Recursos 

Humanos; 

• Segurança Física e do 

Ambiente; 

• Gestão das comunicações e das 

operações; 

• Controle de acesso; 

• Aquisição, Manutenção e 

Desenvolvimento de Sistemas 

de Informação; 

• Gestão de Incidentes de 

Segurança; 

• Conformidade. 

PO7 - Gerenciar Recursos 

Humanos 

 Sem cobertura 

 

• Segurança em Recursos 

Humanos. 

PO8 - Garantir Conformidade 

com Requisitos Externos 

 

 

 

 

 Sem cobertura 

 

 

 

 

 

• Segurança Organizacional; 

• Aquisição, Manutenção e 

Desenvolvimento de Sistemas 

de Informação. 

 

 

PO9 - Avaliar Risco 

 

 

 

 

 

• A Perspectiva de 

Negócios; 

• Entrega de Serviços; 

• Gerenciamento de 

Infraestrutura. 

 

• Política de Segurança da 

Informação; 

• Gestão de Incidentes de 

Segurança; 

• Gestão da continuidade dos 

negócios. 

PO10 - Gerenciar Projetos 

 

• Gerenciamento de 

Infraestrutura. 

Sem cobertura 

 

PO11 - Gerenciar Qualidade 

 

• Gerenciamento de 

Infraestrutura. 

Sem cobertura 
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M – Monitoramento (Continuação) 

Objetivos: Assegurar que os processos de TIC possam ser monitorados e problemas detectados. 

Objetivos de controle do 

COBIT ITIL ISO 27002 

M1 – Monitorar os Processos 

 

 

 

 

 

• A Perspectiva de 

Negócios;  

• Suporte a Serviços; 

• Gerenciamento de 

Infraestrutura. 

 

• Gestão das comunicações e das 

operações. 

 

 

 

 

M2 - Avaliar a Adequação do 

Controle Interno 

 

 

 

 

 Sem cobertura 

 

 

 

 

 

• Política de Segurança da 

Informação; 

• Segurança Organizacional; 

• Gestão das comunicações e das 

operações; 

• Conformidade. 

M3 - Obter Certificação 

Independente 

 

 Sem cobertura 

 

 

• Segurança Organizacional; 

• Conformidade. 

M4 - Providenciar Auditoria 

Independente 

 

 

 

Sem cobertura 

 

 

 

 

• Política de Segurança da 

Informação; 

• Segurança Organizacional; 

• Gestão das comunicações e das 

operações. 

 

Tabela 3.19 – Correlação dos modelos ITIL e ISO 27002 a partir dos objetivos de controle do COBIT – Níveis 

Operacional e Tático. 

Fonte:Adaptado de  BERNARDES & MOREIRA,( 2005, p. 8) 

DS - Entrega e Suporte 

Objetivo: Assegurar que os serviços de TIC estão alinhados com as prioridades do negócio, se os custos estão 

sendo otimizados e se há confidencialidade, integridade e disponibilidade adequada. 

COBIT ITIL ISO 27002 

DS1 - Definir e Gerenciar 

Níveis de Serviço 

 

 

 

 

 

• Entrega de Serviços. 

 

 

 

 

 

 

• Gestão das comunicações e das 

operações. 
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DS - Entrega e Suporte (Continuação) 

Objetivo: Assegurar que os serviços de TIC estão alinhados com as prioridades do negócio, se os custos estão 

sendo otimizados e se há confidencialidade, integridade e disponibilidade adequada. 

COBIT ITIL ISO 27002 

DS2 - Gerenciar Serviços de 

Terceiros 

 

 

 

 

 

 

•  A Perspectiva de 

Negócios;  

• Entrega de Serviços. 

 

 

 

 

 

• Segurança Organizacional; 

• Segurança em Recursos 

Humanos; 

• Gestão das comunicações e das 

operações; 

• Aquisição, Manutenção e 

Desenvolvimento de Sistemas 

de Informação. 

DS3 - Gerenciar Desempenhar 

 

• Entrega de Serviços. 

 

• Gestão das comunicações e das 

operações 

DS4 - Garantir Continuidade 

dos Serviços 

 

 

 

•  A Perspectiva de 

Negócios;  

• Entrega de Serviços. 

 

 

• Segurança Organizacional; 

• Gestão das comunicações e das 

operações; 

• Gestão da continuidade dos 

negócios. 

DS5 - Garantir Segurança de 

Sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gerenciamento de 

Segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Política de Segurança da 

Informação; 

• Segurança Organizacional; 

• Segurança em Recursos 

Humanos; 

• Segurança Física e do 

Ambiente; 

• Gestão das comunicações e das 

operações; 

• Controle de acesso; 

• Aquisição, Manutenção e 

Desenvolvimento de Sistemas 

de Informação; 

• Gestão de Incidentes de 

Segurança; 

• Conformidade. 

DS6 - Identificar e Alocar 

Custos 

 

 

• Entrega de Serviços. 

 

 

 

 Sem cobertura 
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DS - Entrega e Suporte (Continuação) 

Objetivo: Assegurar que os serviços de TIC estão alinhados com as prioridades do negócio, se os custos estão 

sendo otimizados e se há confidencialidade, integridade e disponibilidade adequada. 

COBIT ITIL ISO 27002 

DS7 - Educar e Treinar 

Usuários 

 

• Suporte a Serviços; 

• Gerenciamento de 

Segurança 

• Segurança em Recursos 

Humanos. 

 

DS8 - Auxiliar e Aconselhar 

Clientes 

 

 

•  Suporte a Serviços. 

 

 

 

• Gestão de Incidentes de 

Segurança; 

• Gestão da continuidade dos 

negócios 

DS9 - Gerenciar Configuração 

 

 

 

 

 

 

 

•  Suporte a Serviços; 

• Entrega de Serviços. 

 

 

 

 

 

 

• Gestão dos Ativos; 

• Gestão das comunicações e das 

operações; 

• Controle de acesso; 

• Aquisição, Manutenção e 

Desenvolvimento de Sistemas 

de Informação; 

• Conformidade. 

DS10 - Gerenciar Problemas e 

Incidentes 

• Suporte a Serviços. 

 

• Gestão de Incidentes de 

Segurança. 

DS11 - Gerenciar Dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gerenciamento de 

Infraestrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Segurança Física e do 

Ambiente; 

• Gestão das comunicações e das 

operações; 

• Aquisição, Manutenção e 

Desenvolvimento de Sistemas 

de Informação; 

• Conformidade. 

 

 

DS12 - Gerenciar Instalações 

 

 

• Entrega de Serviços; 

• Gerenciamento de 

Infraestrutura 

• Segurança Organizacional; 

• Segurança Física e do 

Ambiente. 

DS13 - Gerenciar a Operação 

 

 

 

• Gerenciamento de 

Infraestrutura. 

 

 

• Segurança Física e do 

Ambiente; 

• Gestão das comunicações e das 

operações. 
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A partir da correlação dos modelos de governança de TIC com a norma ISO 27002, 

será possível ter uma visão mais ampla da capacidade de cada modelo utilizado neste 

trabalho. Uma vez que a norma ISO 27002 possui os objetivos de controle específicos e 

detalhados para o gerenciamento de segurança da informação, ela será utilizada como base  

para o modelo. Os objetivos de controle relacionados às melhores práticas para segurança 

computacional serão identificados no modelo COBIT e serão utilizados para ampliar a 

abrangência da ISO 27002. 
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4. MODELO DE GOVERNANÇA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Em tempos em que a informação é apontada como um dos ativos intangíveis mais 

importantes das empresas, garantir uma boa gestão do risco da informação deve ser 

considerada disciplina tão ou mais importante que a gestão do risco operacional, de crédito, 

de câmbio entre outros. A informação certa comunicada a pessoas certas é de importância 

vital para a empresa.  

A necessidade apontada pelas organizações de se alcançar um estágio de 

gerenciamento em que o conhecimento relacionado às questões de gestão de riscos e 

segurança computacional esteja disponível para a alta administração ao longo de todo o 

processo de tomada de decisão, conduziu este trabalho a considerar as questões de governança 

da TIC relacionadas com aspectos da segurança da informação.  

Para o desenvolvimento do modelo de Governança da Segurança da Informação 

proposto por este trabalho, serão identificados e apresentados alguns requisitos mínimos para 

o gerenciamento seguro da informação alinhado aos objetivos do negócio. Esses requisitos 

serão mapeados numa estrutura matricial contemplando os níveis de decisão e as dimensões 

que amparam cada um deles (Controle, Processos, Pessoas e Tecnologia). Considerando essa 

estrutura matricial, que possui uma abrangência ampla, será possível o desenvolvimento de 

um modelo que permite o alinhamento dos objetivos estratégicos entre segurança da 

informação com os objetivos do negócio da organização.  

Ao final, com o desenvolvimento do modelo de governança da segurança da informação, 

pretende-se alcançar os seguintes objetivos: 

a) Incluir os objetivos da segurança da informação no planejamento estratégico da 

organização; 

b) Ser aplicado em organizações de qualquer tamanho, sendo possível a inserção de 

novos controles conforme as necessidades da organização; 

c) Permitir a definição de papéis e responsabilidades para todos os funcionários da 

organização quanto à segurança da informação; 

d) Permitir que a área de TIC defina quais sistemas de informação possuem os pré-

requisitos  para compor o modelo de governança da segurança da informação; 
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e) Permitir a melhoria contínua da qualidade dos controles, processos, pessoas e 

tecnologias relacionadas à segurança da informação.  

A figura 4.1 apresenta de forma simples como os modelos de governança de TIC, a 

norma ISO 27002 e o modelo de maturidade de processos irão alimentar o modelo de 

governança de segurança da informação, gerando os controles, processos, ferramentas e 

responsáveis além de alinhar estrategicamente os objetivos dos negócios com os objetivos da 

segurança da informação.  

 

Figura 4.1 – Visão macro do Modelo de Governança de Segurança da Informação 

O principal objetivo deste capítulo é apresentar o modelo de governança da segurança 

da informação proposto por este trabalho. Para atingir este objetivo, serão levantados os 

requisitos mínimos para o seu desenvolvimento, em seguida será realizado o mapeamento 

estratégico da segurança, bem como apresentar o papel dos sistemas de informações 

gerenciais no processo de extração do conhecimento necessário. Através disso, será possível 

ampliar a abrangência de cada um dos modelos citados de forma a facilitar o processo de 

alinhamento estratégico. A base para o modelo de governança da segurança da informação 

será a estrutura de decisão dos sistemas de informações gerenciais através das três dimensões: 

estratégico, tático e operacional. 

4.1 Fases do Modelo 

O modelo aqui proposto possui seis fases de forma a facilitar o seu desenvolvimento e 

manutenção, sendo apresentadas abaixo: 
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a) Fase 1: Levantamento dos requisitos de controle; 

b) Fase 2: Extração do conhecimento; 

c) Fase 3: Mapeamento estratégico da segurança da informação; 

d) Fase 4: Definição de Papéis e Responsabilidades; 

e) Fase 5: Criação do Modelo de Governança da Segurança da Informação; 

f) Fase 6: Processo de melhoria contínua do modelo. 

A figura 4.2 apresenta essas fases, bem como mostra todo o processo de melhoria contínua do 

modelo. 

 

Figura 4.2– Fases do Modelo de Governança da Segurança da Informação 

4.2 Fase 1 - Levantamento dos Requisitos de Control e 

Uma vez que as organizações possuem necessidades distintas, elas irão apresentar 

abordagens diversas para tratar as questões relacionadas à segurança da informação. Dessa 

forma, um conjunto principal de requisitos estratégicos de segurança deve ser definido para 

guiar os mais diversos esforços. (BERNARDES & MOREIRA, 2005) 

O gerenciamento de riscos também faz parte desse processo e é proposto para ser 

realizado no nível estratégico de forma a apontar quais requisitos de controle devam ser 

implementados e o nível de maturidade esperado para cada um deles. Essa etapa irá fornecer 

conhecimento aos gestores para que identifiquem a necessidade de investimento em ações a 

fim de eliminar os riscos envolvidos na execução do planejamento estratégico. 



Capítulo 4 Modelo de Governança da Segurança da Informação 

 

 73 

Para o modelo proposto neste trabalho, será apresentado um conjunto com 10 

requisitos de controle que as organizações devem seguir na busca por um modelo de 

governança da segurança da informação. Identificados esses requisitos, deve-se correlacioná-

los em um Modelo de Governança da Segurança da Informação. Os requisitos de controle são 

mostrados abaixo: 

1. A alta administração precisa ter um mecanismo para conduzir uma avaliação periódica 

sobre a segurança da informação, revisar os resultados e comunicá-los para as partes 

interessadas; 

2. A alta administração precisa adotar e patrocinar boas práticas corporativas para 

segurança informacional, considerando-a um importante centro de investimento na 

organização, e não apenas centro de despesas; 

3. As organizações devem conduzir periodicamente uma avaliação de risco relacionada à 

informação com o objetivo de eliminar ou reduzir os riscos a níveis aceitáveis; 

4. As organizações precisam desenvolver e adotar políticas e procedimentos baseados na 

análise de risco para garantir a segurança da informação; 

5. As organizações precisam estabelecer os papéis e responsabilidades de cada 

funcionário na preservação dos ativos informacionais; 

6. As organizações precisam desenvolver planos e iniciar ações para prover a segurança 

adequada para toda a infraestrutura de TIC; 

7. As organizações devem desenvolver um programa para divulgar as informações sobre 

segurança informacional, treinando e educando os funcionários; 

8. As organizações precisam conduzir testes periódicos e avaliar a eficiência das políticas 

e procedimentos relacionados à segurança da informação; 

9. As organizações precisam desenvolver um programa de resposta a incidentes; 

10. As organizações precisam estabelecer planos, procedimentos e testes para prover a 

continuidade das operações; 

Neste trabalho é sugerido que os objetivos de controle contidos na ISO 27002 devam 

ser considerados e ampliados para o desenvolvimento de um modelo onde segurança da 

informação não seja considerada apenas no plano tecnológico, mas parte integrante das 
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melhores práticas corporativas, não deixando de cobrir aspectos relacionados a pessoas, 

processos e tecnologia.  

4.3 Fase 2 - Extração do Conhecimento 

O modelo possui como base a estrutura de decisão dos sistemas de informações 

gerenciais: nível operacional, nível tático e nível estratégico. A motivação para a utilização 

dessa estrutura vem da dificuldade de extração de conhecimento para a tomada de decisão a 

partir de um grande volume de dados tanto comum nas decisões relacionadas aos negócios 

quanto no gerenciamento de segurança informacional.  

O processo de extração de conhecimento da base de dados terá no nível operacional os 

dados como matéria prima bruta. Através dos processos descritos no modelo ITIL, o sistema 

de informação permitirá que esses dados sejam coletados e armazenados (nível operacional) e 

a seguir, trabalhados para que possam gerar informação no nível tático. A partir dos processos 

de auditoria, monitoração, definição de níveis de maturidade descritos no modelo COBIT e 

das técnicas para a extração de conhecimento das bases de dados, essas informações serão 

estruturadas em conhecimento útil e objetivo para os gestores das organizações. Para que o 

conhecimento gerado maximize seu valor, este trabalho propõe a estruturação dos requisitos 

de uma forma que possam ter enfoque também em controles, processos, pessoas e 

tecnologias, compondo uma matriz 3x4 que pode ser representada através da proposta 

apresentada na figura 4.3. 

 

Figura 4.3– Estrutura relacional do modelo de decisão 

Fonte: BERNARDES & MOREIRA ( 2005, p. 7) 

Seguindo a estrutura relacional do modelo de decisão, o modelo proposto irá cobrir: 

a) Controles (o que): Relação dos objetivos de controle a serem aplicados; 
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b) Processos (como): Descrição dos processos necessários para implementação dos 

objetivos de controle; 

c) Pessoas (quem): Papéis e responsabilidades dos indivíduos envolvidos com os 

processos e objetivos de controle definidos; 

d) Tecnologia (ferramentas): Identificação das ferramentas automatizadas de apoio à 

implementação dos processos e do sistema de informação gerencial. 

Um Data Warehouse é proposto para o armazenamento das informações por ser 

composto, entre outras ferramentas, de um banco de dados o qual armazena dados sobre as 

operações da empresa extraídos de uma fonte única ou múltipla, e transforma-os em 

informações úteis, oferecendo um enfoque histórico, para permitir um suporte efetivo à 

decisão. 

 
Figura 4.4 – Utilização do  Data Warehouse no Modelo de Governança da Segurança da Informação 

4.4 Fase 3 - Mapeamento Estratégico da Segurança da  Informação 

Os requisitos propostos serão mapeados numa estrutura matricial que contempla os 

níveis de decisão (operacional, tático e estratégico) e as dimensões de cada um desses níveis 

de decisão (Controle, Processos, Pessoas e Tecnologia). Considerando essa estrutura 

matricial, que possui uma abrangência ampla, será possível o desenvolvimento de um modelo 

que permite o alinhamento estratégico entre segurança da informação e o negócio da 

organização.  

A tabela 4.1 é uma adaptação do modelo apresentado por BERNARDES & 

MOREIRA (2005, p. 8) no seu artigo pelo qual apresenta uma visão macro da proposta para 

um modelo de Governança da Segurança da Informação. Este trabalho propõe a utilização dos 
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modelos COBIT e ITIL pelo fato de possuírem uma coleção das melhores práticas para 

auxiliar a Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação, compiladas a partir da 

experiência profissional e práticas de especialistas que desenvolvem suas pesquisas pelo 

mundo todo. Esses modelos são reconhecidos e adotados em larga escala internacionalmente. 

Tabela 4.1 – Adaptação da visão macro do modelo alinhamento estratégico. 

Fonte: Adaptado de BERNARDES & MOREIRA,( 2005, p. 8) 

 Operacional Tático Estratégico 

Controles • ISO 27002; 

• COBIT: Entrega e 

Suporte; 

• COBIT: Aquisição e 

Implementação. 

• ISO 27002; 

• COBIT: Entrega e 

Suporte. 

• ISO 27002; 

• Análise de Risco; 

• COBIT: Auditoria; 

• COBIT: 

Monitoramento; 

• COBIT: Planejamento 

e Organização. 

Pessoas • ITIL: Suporte e Serviços. • ITIL: Entrega de 

Serviços. 

• COBIT: Auditoria; 

• COBIT: 

Monitoramento. 

Processos • ITIL: Suporte e Serviços. • ITIL: Entrega de 

Serviços. 

• COBIT: Auditoria; 

• COBIT: 

Monitoramento. 

Tecnologia • Data Warehouse. • Data Warehouse. • Ferramentas de análise 

de risco; 

• Ferramentas de 

extração de 

conhecimento. 

4.5 Fase 4 - Definição de Papéis e Responsabilidade s 

Segundo BERNARDES & MOREIRA (2005), atualmente as responsabilidades acerca 

da segurança computacional são frequentemente delegadas ao gerente de segurança (Chief 

Security Officer) das organizações, gerando conflitos em relação ao orçamento destinado a 

essa área e à necessidade de impor medidas que vão além de seu escopo de atuação. Dessa 
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forma, é muito comum encontrar um cenário onde as questões de segurança computacional 

não são tratadas em um nível de gestão da organização, tendo como conseqüência a falta de 

recursos para minimizar os riscos existentes ao nível exigido pela estratégia organizacional e 

definido pela análise de risco.  

Além de definir as responsabilidades atribuídas aos gestores, um dos principais 

objetivos deste trabalho é mostrar a importância da participação de todos os funcionários da 

empresa no desenvolvimento e manutenção do modelo.  

A responsabilidade pelo nível correto de segurança da informação deve ser uma 

decisão estratégica de negócios, tendo como base um modelo de Governança da Segurança da 

Informação que também contemple uma análise de risco.  

4.6 Fase 5 - Criação do Modelo de Governança da Seg urança da Informação 

Considerando a estratégia de implementação dos requisitos identificados neste 

trabalho, a tabela 4.2 apresenta uma visão macro da proposta para um modelo de Governança 

da Segurança da Informação. Será realizada uma correlação entre os 10 requisitos mínimos 

propostos para um modelo de Governança da Segurança da Informação e as estratégias 

propostas para a sua implementação.  

Tabela 4.2 – Estratégia para implementação do modelo de governança da segurança da informação 

Fonte: Adaptado de BERNARDES & MOREIRA,( 2005, p. 7) 

Requisitos para um Modelo de Governança da Segurança da 

Informação 

Estratégia para a 

implementação 

1. A alta administração precisa ter um mecanismo para conduzir 

uma avaliação periódica sobre a segurança da informação, revisar 

os resultados e comunicá-los para as partes interessadas; 

• Modelo COBIT. 

2. A alta administração precisa adotar e patrocinar boas práticas 

corporativas para segurança informacional, considerando-a um 

importante centro de investimento na organização, e não apenas 

centro de despesas; 

• Modelo COBIT; 

• Modelo ITIL. 

3. As organizações devem conduzir periodicamente uma avaliação 

de riscos relacionada à informação com o objetivo de eliminar ou 

reduzir os riscos a níveis aceitáveis; 

• ISO 27002; 

• Gerenciamento de 

Riscos. 
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Requisitos para um Modelo de Governança da Segurança da 

Informação (Continuação) 

Estratégia para a 

implementação (Continuação) 

4. As organizações precisam desenvolver e adotar políticas e 

procedimentos baseados na análise de risco para garantir a 

segurança da informação; 

• Modelo COBIT; 

• Norma ISO 27002. 

5. As organizações precisam estabelecer os papéis e 

responsabilidades de cada funcionário na preservação dos ativos 

informacionais; 

• Modelo ITIL. 

6. As organizações precisam desenvolver planos e iniciar ações para 

prover a segurança adequada para toda a infraestrutura de TIC; 

• Modelo ITIL; 

• ISO 27002. 

7.  As organizações devem desenvolver um programa para divulgar 

as informações sobre segurança informacional, treinando e 

educando os funcionários; 

• Modelo ITIL; 

• ISO 27002 

8. As organizações precisam conduzir testes periódicos e avaliar a 

eficiência das políticas e procedimentos relacionados à segurança 

da informação; 

• Modelo COBIT; 

• Maturidade dos 

processos; 

• Modelo ITIL. 

9. As organizações precisam desenvolver um programa de resposta 

a incidentes; 

• Modelo ITIL; 

• Norma ISO 27002. 

10. As organizações precisam estabelecer planos, procedimentos e 

testes para prover a continuidade das operações; 

• Modelo COBIT; 

• Modelo ITIL; 

• Norma ISO 27002. 

A estratégia para a implementação indica apenas o modelo que deve ser seguido, não 

apresentando de forma detalhada qual controle de segurança deva ser utilizado, para isso, as 

tabelas 3.18 e 3.19 serão usadas para se identificar qual objetivo de controle será aplicado em 

cada caso.  

Os objetivos de controle, que são apresentados em alto nível pelo modelo COBIT e 

de forma detalhada pela norma ISO 27002, deverão ser mapeadas para os processos descritos 

no modelo ITIL. Dessa forma, este trabalho propõe que o modelo COBIT e a ISO 27002 
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sejam utilizados para fornecer o que precisa ser implementado, enquanto o modelo ITIL será 

utilizado para detalhar como isso será feito através de seus processos no nível operacional e 

tático e ainda, quem será responsável por fazê-lo. 

4.7 Fase 6 - Processo de melhoria contínua do model o 

A avaliação em níveis de maturidade proposta pelo COBIT para cada objetivo de 

controle irá incorporar à norma ISO 27002 a capacidade de obtenção de um processo contínuo 

de melhoria da qualidade da segurança computacional dos serviços de TIC oferecidos. 

A estrutura matricial do modelo irá permitir a definição de níveis de maturidade 

isoladamente para controles, processos, pessoas e tecnologia em cada um dos níveis de 

decisão. Isso facilitará a evolução do modelo e permitirá que as falhas sejam identificadas de 

forma pontual.  

4.8 Fase 7 - Considerações finais sobre o modelo 

A proposta apresentada neste trabalho tem como objetivo criar um modelo que 

permita o alinhamento estratégico entre a segurança da informação aos objetivos da 

organização que venha auxiliar os gestores na tomada de decisão quanto aos investimentos 

relacionados à segurança da informação. 

As vantagens com sua utilização podem ser identificadas abaixo: 

a) Alta administração mais envolvida com as questões relacionadas à segurança 

da informação; 

b) Funcionários mais conscientes quanto à importância da participação de todos 

no desenvolvimento e manutenção do modelo proposto; 

c) Patrimônio informacional protegido nos aspectos de integridade, 

disponibilidade e confidencialidade; 

d) Objetivos dos negócios e de segurança da informação alinhados 

estrategicamente; 

e) Os riscos aos negócios eliminados ou reduzidos a níveis aceitáveis pela 

organização. 

Por outro lado, algumas dificuldades quanto à implementação e utilização do modelo 

devem ser levadas em consideração, como por exemplo: 
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a) Falta de comprometimento da alta administração com os aspectos relacionados 

à governança de TIC e à Segurança da Informação; 

b) A cultura organizacional não está preparada para o desenvolvimento e 

manutenção do Modelo; 

c) Falta de experiência da equipe responsável pela criação do Modelo nas 

questões relacionadas à Governança de TIC e Segurança da Informação. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 Contribuições 

Os modelos de governança de TIC não abrangem de forma aprofundada os aspectos 

relacionados à segurança da informação, sendo explorados de forma superficial. O modelo de 

governança de segurança da informação aqui proposto supre essa deficiência com a 

incorporação da segurança da informação através do gerenciamento de riscos e o guia de 

melhores práticas para a segurança da informação com a norma ISO 27002. 

O relacionamento do modelo COBIT com a norma ISO 27002 e o modelo ITIL 

permite a utilização das potencialidades de cada uma dessas propostas para o 

desenvolvimento de um modelo único que facilite identificar: o quê, quem, como e que 

recursos tecnológicos utilizar para o alcance do modelo de alinhamento da segurança da 

informação.  

A participação de todos os funcionários é indispensável para o desenvolvimento e 

manutenção do Modelo, pois deve existir o compromisso por parte de todos os níveis de 

decisão da organização garantindo o seu sucesso.  

O conhecimento gerado pela associação dos procedimentos e melhores práticas em 

gestão de riscos, segurança da informação e modelos de governança de TIC é uma ferramenta 

que pode possibilitar às organizações uma visão estratégica do negócio alinhada aos requisitos 

da segurança da informação que venha a ser encarada como um processo integrante de sua 

cultura e missão a fim de proporcionar uma vantagem competitiva, garantir a continuidade 

dos negócios, minimizar os danos, maximizar o retorno dos investimentos e, 

conseqüentemente, gerar mais oportunidades para as organizações.  

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

 A cultura organização deve ser levada em consideração na elaboração do modelo 

proposto por este trabalho pelo fato da necessidade do envolvimento e comprometimento de 

todos os funcionários da organização. A sugestão é a elaboração de um mapa da situação atual 

da cultura da organização na aceitação da segurança da informação como parte integrante dos 

processos da organização.  

 A ênfase desta dissertação recaiu sobre a utilização dos modelos de governança de 

TIC e as melhores práticas de segurança da informação. Assim, modelos de maturidade de 
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processos foram apresentados de forma superficial devendo ser mais bem explorados em 

trabalhos futuros pelo fato de ter bastante importância para a melhoria contínua do modelo 

proposto.  

 As questões referentes às ferramentas de SIG que devam ser utilizadas no processo de 

extração de conhecimento também merecem mais atenção e aprofundamento pelo grau de 

importância para o sucesso do modelo.  

Por fim, espera-se que o modelo de governança da segurança da informação, aqui 

proposto, venha contribuir nos processos da organização alinhando os objetivos estratégicos 

dos negócios aos objetivos de segurança da informação. 

 



 Referências 

 

 83 

REFERÊNCIAS 

ACADEMY, Quint W. Redwood. Conceitos Básicos ITIL para Gerenciamento de Serviços 

em TI. São Paulo: Quint, 2003. 

AURELIO, Marcos. Informação, competitividade e estratégia. Paraná, Março de 2002. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) - – “Tecnologia da 

Informação - Código de Prática para Gestão da Segurança da Informação”. NBR ISO/IEC 

17799:2001. Rio de Janeiro, 2003.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) - – “Tecnologia da 

Informação – Técnicas de Segurança – Sistemas de Gestão da Segurança da Informação - 

Requisitos”. NBR ISO/IEC 27001. Rio de Janeiro, 2006.  

BERNARDES, Mauro & MOREIRA, Edson, Um Modelo para Inclusão da Governança da 

Segurança da Informação no Escopo da Governança Organizacional, Universidade de São 

Paulo: 2-10, 2005;.  

BRAGA, Fabiane dos Reis. Um modelo de monitoramento ambiental orientado para o 

planejamento estratégico da CNEN. 1998. Dissertação. IBICT-UFRJ/ECO, Rio de Janeiro, 

1998. 

CALDER, Alan & WATKINS, Steve: Internation IT Governance: an executive guide to ISO 

17799 and ISO 27001, USA, 2006. 

CALDWELL, Susan & HALE, Ron: CISM Review Manual 2008, ISACA,Washington; 2007 

CACIATO, L. M. Métricas e metodologias do gerenciamento de TI, São Paulo, 2004. 

COCURULLO, Antonio; “Gestão de Riscos Corporativos: Riscos Alinhados com, Algumas 

Ferramentas de Gestão”; 2º Edição; São Paulo; Tecci, 2003. 

CROUHY, Michel & MARK, Robert & GALAI, Dan, “Risk Management”, 2000, Ed. Mc-

Graw-Hill; 

DE CICCO, Francesco & FANTAZZINI, Mario Luiz; “Tecnologias Consagradas de Gestão 

de Riscos”; Série Risk Management; São Paulo; 2003. 

DIAS, Cláudia. “Segurança e Auditoria da Tecnologia da Informação”. Rio de Janeiro: 

Axcel Books, 2000.  

FERNANDES, Aguinaldo & ABREU, Vladimir. Implantando a Governança de TI. Brasport: 

Rio de Janeiro, 2006. 



 Referências 

 

 84 

HUMPHREY, Edward: Implelenting the ISO/IEC 27001 Information Security Management 

System Standard, Canada, 2005. 

INMON, W. H. :Como Construir o Data Warehouse. 2 ed, Rio de Janeiro, 1997. 

ITGI - IT Governance Institute: Cobit (Control Objectives for Information and related 

Technology) 4.1: 2007. 

ISO (International Organization for Standardization) and IEC (International Electrotechnical 

Commission): ISO 27002:2005, Information technology — Security techniques — Code of 

practice for information security management, 2005 

MANUNTA, Roberto. “Puzzle Seguridad Corporativa” – Revista Hispánica de la 

Inteligencia competitiva. v.1 n.7 outubro de 2003.  

MARTIN, James. “Engenharia da Informação” .. Rio de Janeiro: Campus, 1991.  

MARTINS, José Carlos. “Gestão de projetos de segurança da informação”. Rio de Janeiro: 

Editora Brasport, 2003. 

MINGAY, S; BITTINGER, S. Combine CobiT and ITIL for Powerful IT Governance, in 

Research Note, TG-16-1849, Gartner, 2002.  

MIYASHIRO, M. A. S: “Identificação e melhoria do nível de maturidade de uma 

organização explorando técnicas de inteligência computacional”, INPE, São José dos 

Campos. 2007 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Sistemas de informações gerenciais: estratégias, 

táticas, operacionais. São Paulo: Atlas, 2001. 

PAULK, Mark. C. et al. Capability Maturity Model for Software. Version 1.1. Software 

Engineering Institute, 1993. 

REZENDE, Denis Alcides & ABREU, Aline França. “Tecnologia da Informação Aplicada a 

Sistemas de Informação Empresariais”. Atlas. São Paulo, 2000.  

RUST, Luis Fernando: Projeto AGRIS Análise e Gerência de Riscos em Segurança, UFRJ: 

10-15, 2005 

SÊMOLA, Marcos. “Gestão da Segurança da Informação – Uma visão Executiva” . Rio de 

Janeiro: Campus, 2003.  

SIQUEIRA, J: O Modelo de Maturidade de Processos: como maximizar o retorno dos 

investimentos em melhoria da qualidade e produtividade, São Paulo, 2005. 



 Referências 

 

 85 

STONEBURNER, Gary & GOGUEN, Alice & FERINGA, Alexis: Risk Management Guide 

for Information Technology Systems, NIST,Washington, 2004 

VAN GREMBERGEN, Wim. Strategies for Information Technology Governance. Idea 

Group Publishing, 2003. 

WEILL, Peter; ROSS, Jeanne W. IT Governance: how top performers manage IT decision 

rights for superior results. Harvard Business School Publishing, 2004. ISBN 1-59139-253-5. 

 


