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RESUMO 
 
 

FACHINI, Gilson Jober. Análise do nível de formalização da política de segurança da 
informação à luz da NBR ISO/IEC 17799:2005 nas empresas de tecnologia da informação de 
Blumenau, SC. 2009. 128 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa de Pós-
Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2009. 
 

 

O objetivo geral é identificar a existência das políticas de segurança da informação nas empresas de 

tecnologia da informação na região de Blumenau, Santa Catarina, Brasil e avaliar o grau de aderência 

em relação à NBR ISO/IEC 17799:2005. Para isso, realizou-se pesquisa descritiva , com método 

quantitativo e cujo procedimento de pesquisa foi um  levantamento ou survey. Este trabalho se insere 

na linha de pesquisa Controle de Gestão, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 

Universidade Regional de Blumenau. O resultado da pesquisa sugere que as características relevantes 

das empresas pesquisadas não exercem influência sobre as práticas de segurança da informação e 

tampouco sobre o nível de formalização das políticas nestas empresas. A pesquisa mostrou ainda que as 

empresas obtiveram níveis de aderência das práticas de segurança da informação de 26,3% até 80%, 

em relação às diretrizes da norma. Mostrou também no que tange à formalização das políticas de 

segurança da informação, que faixa de aderência ficou entre 27,5% e 80%, demonstrando haver 

diferença significativa entre as empresas com maior e menor grau de aderência de suas políticas de 

segurança às diretrizes preconizadas pela norma. Também ficou evidenciada alguma discrepância entre 

a formalização das regras de segurança da informação e a satisfação geral do respondente quanto às 

práticas de segurança nas empresas pesquisadas. Conclui-se que grande parte das empresas 

pesquisadoras possui prodecimentos de segurança da informação e que estes procedimentos algumas 

vezes não se encontram formalizados.  

 

Palavras-chave: Política de segurança da informação. Segurança da informação. NBR ISO/IEC 

17799:2005. Empresas de tecnologia da informação.  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 
FACHINI, Gilson Jober. Evaluate the level of information security policies to the lights of NBR 
ISO/IEC 17799:2005 of Information Tecnologies Enterprises of Blumenau, Santa Catarina. 2009. 
128 f. Dissertation (Master in Accounting) Program of Masters degree in Accounting Sciences of the 
Regional University of Blumenau, Blumenau, 2009. 

 

 

This work if inserts in the Management Control research line of the Program of Accounting Post-

Graduation in Countable Sciences of the Regional University of Blumenau and the general objective is 

to identify the existence of the politics of security of the information in the companies of information 

technology in the region of Blumenau, Santa Catarina, Brazil and to evaluate the degree of tack in 

relation to NBR ISO/IEC 17799:2005. For this, a descriptive research, to the delineation was become 

fullfilled, with quantitative method and whose procedure of research was the survey for survey. The 

result of the research suggests that the excellent characteristics of the searched companies neither do 

not exert influence on the practical ones of security of the information and on the level of formalização 

of the politics in these companies. The research showed despite the companies had gotten levels of tack 

of the practical ones of security of the 26,3% information up to 80%, in relation to the lines of direction 

of the norm. It also showed that in what refers to the formalization of the politics of security of the 

information, this band of tack was between 27,5% and 80%, demonstrating to have a significant 

difference it enters the companies with greater and minor degree of tack of its politics of security to the 

lines of direction praised for the norm. Also she was evidenced some discrepancy enters the 

formalização of the rules of security of the information and the general satisfaction of the respondent 

how much to the practical ones of security in the searched companies.  

 

Keywords: Information security policies. Information security. NBR ISO/IEC 17799:2005. Tecnology 

information enterprises.  
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1 INTRODUÇÃO 

As organizações empresariais têm sido influenciadas por mudanças a todo momento. 

Acompanhando a história desde a revolução industrial, o processo de transformação da forma de gestão 

das corporações vem se moldando às necessidades que se apresentam.  

Durante este período, a informação teve sempre um papel fundamental no processo de gestão 

dos negócios. É coerente afirmar que a informação sempre foi a matéria-prima principal do processo de 

tomada de decisão. 

Com o advento da tecnologia da informação, a utilização da informação, bem como a 

quantidade e velocidade no tratamento da informação aumentou significativamente, e tem aumentado 

mais rapidamente nos últimos anos. 

Há algumas décadas, a tecnologia da informação representava apenas uma grande promessa no 

mundo corporativo, principalmente considerando os altos custos e as limitações de armazenamento dos 

primeiros equipamentos. Porém, com a evolução e a disseminação da tecnologia da informação, 

compartilhar informação tornou-se uma prática comum e necessária para as empresas que buscam 

agilidade nas suas ações. 

A disseminação da tecnologia da informação permite a circulação ampla e quase que 

instantânea de informações por toda a organização, estando as pessoas fisicamente dentro ou fora do 

ambiente da empresa.  

Entendendo que a informação é a mola propulsora do processo de tomada de decisão, a 

divulgação de informações estratégicas da empresa por vias não autorizadas é um risco que a empresa 

não pode deixar de gerenciar. Quanto maior a portabilidade de equipamentos e a facilidade de conexão 

com redes e equipamento externos a organização, maior a vulnerabilidade da empresa. Percebe-se, 

então, como o risco tem crescido e a necessidade de gerir este risco se tornou irreversível para as 

organizações. De acordo com Sêmola (2003, p. 13) “a informação circula por toda a empresa, alimenta 

todos os processos de negócio, e está sujeita a variadas ameaças, furos de segurança ou 

vulnerabilidades, e é sensível a impactos específicos”.  

Conforme a NBR ISO/IEC 17799 de 2005, segurança da informação é “a proteção da 

informação de vários tipos de ameaças para garantir a continuidade do negócio, minimizar o risco ao 

negócio, maximizar o retorno sobre os investimentos e as oportunidades de negócio”. Ainda de acordo 

com a NBR 17799, a segurança da informação é obtida com a implementação de controles adequados, 

políticas de segurança da informação, processos, procedimentos, estruturas organizacionais e recursos 

de tecnologia da informação. 
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Ferreira e Araújo (2006) preconizam que a política de segurança da informação é o documento 

que define o conjunto de normas, métodos e procedimentos que visam garantir a segurança da 

informação, devendo ser formalizada e divulgada a todos os usuários que utilizam ativos de 

informação. 

Beal (2005, p. 43) assevera que “a elaboração de uma política de segurança da informação 

representa um passo fundamental no estabelecimento de um sistema de gestão de segurança de 

informação eficaz”. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

Pelo exposto, entende-se a política de segurança da informação, como um documento que 

formaliza os procedimentos necessários à garantia da segurança da informação, devendo existir em 

qualquer organização e ser de conhecimento de todos os usuários que acessam ativos de informação. 

A cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina, conta com um número expressivo de 

empresas de tecnologia da informação. O Blumenau Pólo Tecnológico de Informática (BLUSOFT) 

possui 93 empresas associadas, e representa as empresas de tecnologia da informação da região. 

Mais especificamente, estão compreendidas neste grupo as produtoras de software, datacenters, 

comercializadoras e prestadoras de assistência técnica em hardware, revendas e implantadoras de 

software, bureau de serviços de processamento de dados e empresas de telecomunciações que, por 

terem como objeto dos seus trabalhos o uso da informação, devem ter políticas de segurança da 

informação amplamente divulgadas e abrangentes no que tange à segurança da informação da própria 

empresa e de seus clientes. Entretanto, esta pode não ser a realidade encontrada. Este fato constitui-se 

no problema da pesquisa, uma vez que as empresas de tecnologia da informação devem ter políticas de 

segurança da informação abrangentes e de conhecimento geral dos usuários.  

As políticas são instrumentos importantes para a comunicação das diretrizes que nortearão os 

funcionários das organizações quanto às suas condutas. A inexistência da política de segurança da 

informação pode se traduzir em descontrole ou controles desintegrados dos assuntos inerentes à 

segurança da informação e podem resultar em graves incidentes de segurança, provocando danos 

estratégicos e econômicos. Campbell et al. (2003) pesquisaram a reação do mercado ao anúncio de 

falhas de segurança. A pesquisa revelou que a consequência destes eventos podem se traduzir em queda 

do valor acionário da empresa, principalmente quando a falha resulta na revelação de informações 

confidenciais e estratégicas. 
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1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

Diante desse cenário, cabe apresentar as seguintes questões que passam a nortear a pesquisa: 

 

a) Existe política de segurança da informação formalizada nas empresas de tecnologia da 

informação da região de Blumenau, SC? 

b) O conteúdo das políticas de segurança da informação está em conformidade com a norma 

NBR ISO/IEC 17799:2005? 

c) O nível de formalização da política de segurança da informação é considerado satisfatório 

pelo gestor de segurança da informação? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Geral 

Com base na problemática enunciada e na questão de pesquisa, os objetivos foram definidos em 

geral e específicos, servindo de guia para o estudo que busca evidências que indiquem se existem 

políticas de segurança da informação formalizadas nas empresas de tecnologia da informação na região 

de Blumenau, Santa Catarina, Brasil. 

O objetivo geral é identificar a existência das políticas de segurança da informação nas 

empresas de tecnologia da informação na região de Blumenau, Santa Catarina, Brasil e avaliar o grau 

de aderência em relação à NBR ISO/IEC 17799:2005. 

1.3.2 Específicos 

a) Avaliar a existência de diferenças relevantes ao se comparar as características das empresas 

de tecnologia da informação na região de Blumenau, SC; 

b) Verificar a existência de políticas de segurança da informação formalizadas nestas 

empresas; 

c) Analisar a aderência das práticas de segurança da informação adotadas nas empresas 

pesquisadas com a norma NBR ISO/IEC 17799:2005; 

d) Mensurar o grau de formalização dessas políticas e 
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e) Mensurar o grau de satisfação do gestor de tecnologia da informação das empresas com a 

formalização das políticas de segurança da informação. 

1.4 PRESSUPOSTOS 

Com base na revisão da literatura e da compreensão do problema proposto, os seguintes pontos 

constituem-se em prováveis respostas, como uma visão antecipada à constatação dos fatos na pesquisa 

de campo: 

a) Existem políticas de segurança da informação formalizadas nas empresas de tecnologia da 

informação da região de Blumenau, Santa Catarina; 

b) As políticas de segurança de informação das empresas têm aderência à norma NBR 

ISO/IEC 17799:2005; 

c) Os gestores de tecnologia da informação estão satisfeitos com o nível de formalização das 

políticas de segurança da informação nas empresas pesquisadas. 

1.5 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

Justifica-se o interesse pelo estudo da utilização da NBR ISO/IEC 17799:2005 como mitigadora 

do risco operacional relacionado à segurança da informação nas empresas de tecnologia da informação 

de Blumenau, SC, uma vez que o tema reveste-se de importância e de atualidade. O tema é importante, 

ao ponto em que a gestão da segurança de informação é cada vez mais indispensável e faz parte do 

escopo da gestão das organizações.  

A 10ª Pesquisa Anual de Segurança da Informação realizada pela empresa Módulo Security 

Solutions mostra que 33% das empresas respondentes à pesquisa não sabem quantificar as perdas ou 

sequer apontar os responsáveis pelos problemas apresentados quanto à quebra de segurança de 

informação. Além disso, a pesquisa ainda mostra que 35% das empresas não possuem um planejamento 

formal de segurança. 

Ferraz Filho e Britto (2007) publicaram pesquisa relativa à indústria de informática de Santa 

Catarina. Ressaltam os autores que Santa Catarina, no ano de 2005, representava 5,6% dos postos de 

trabalho e 7,5% do número de estabelecimentos de informática do país. Para fins daquela pesquisa, os 

autores consideraram setor de informática as empresas que atuam nos seguintes subsetores: 

a) Consultoria em hardware; 
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b) Desenvolvimento de software pronto para uso; 

c) Desenvolvimento de software sob encomenda; 

d) Processamento de dados, inclusive digitação; 

e) Atividade de banco de dados e distribuição on-line de conteúdo eletrônico; 

f) Manutenção e reparação de máquinas de escritório de informática; e 

g) Outras atividades de informática. 

Ainda segundo a pesquisa, a microrregião de Blumenau está classificada em 9º lugar entre as 

maiores aglomerações produtivas de software do Brasil, e responde por 27% dos empregos do setor de 

informática do estado de Santa Catarina. 

Quanto à atualidade do assunto de estudo, a crescente disseminação do uso da tecnologia da 

informação nas organizações, bem como a dependência das empresas quanto à capilaridade das 

informações entre os usuários em virtude da necessidade de agilizar o processo de tomada de decisão 

faz com que as organizações busquem melhorar os procedimentos que garantam a segurança de suas 

informações. Ainda segundo os achados da 10ª Pesquisa Nacional de Segurança da Informação, 77% 

dos entrevistados acreditam que os problemas relacionados à segurança de informação aumentarão no 

futuro. 

Acrescentando ao acima exposto, para Marciano (2006, p. 53) diferentes indivíduos têm 

diferentes percepções de um mesmo assunto, “uma asserção tão evidente quanto negligenciada no 

contexto da segurança da informação”. O autor defende que a segurança da informação ainda é carente 

de meios que suportem a coleta e a avaliação correta da percepção dos usuários quanto aos elementos 

da segurança. O que representa mais um motivo para que este estudo seja realizado e se compreenda a 

percepção dos usuários da indústria de tecnologia da informação no que tange à gestão da segurança da 

informação. 

Assim, teoricamente, o estudo pretende contribuir para aumentar o conhecimento do assunto, 

principalmente, nas empresas de tecnologia da informação da região de Blumenau, Santa Catarina. 

Quanto ao aspecto prático do estudo, este também poderá ser útil, uma vez que os resultados poderão 

servir de referência para empresas deste setor, como forma de comparação entre as práticas adotadas 

nas empresas pesquisadas e na empresa que se utilizar da pesquisa. Justifica-se, ainda, o interesse no 

desenvolvimento do trabalho, tendo em vista que a Gestão de Risco faz parte do grupo de pesquisas em 

Sistemas de Informação e Controladoria, da linha de pesquisa de controle de gestão do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC) da Universidade Regional de Blumenau (FURB). 
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho foi estruturado em cinco capítulos. No primeiro capítulo, apresenta-se a introdução 

que abrange o problema de pesquisa, a questão de pesquisa, os pressupostos, os objetivos geral e 

específicos, a justificativa e a estrutura do trabalho.  

O segundo capítulo, apresenta a fundamentação teórico-empírica, a qual inicia com a 

conceituação de controle de gestão e gestão de risco. O segundo tópico do capítulo trata da informação 

como suporte ao processo de gestão. Na sequência, aborda-se a segurança da informação, 

conceituando-se os ativos da informação, ameaças, vulnerabilidades e incidentes de segurança da 

informação. Na sequência, conceituam-se os requisitos da política de segurança da informação, 

identificando e conceituando cada um dos seus elementos de acordo com a NBR ISO/IEC 17799:2005 

e as diretrizes nela existentes, incluindo o processo de revisão e análise crítica da política de segurança 

da informação. O último tópico do capítulo, aborda as reflexões acerca da revisão da literatura. 

O método e técnica de pesquisa estão descritos no terceiro capítulo da pesquisa. Primeiramente, 

foi caracterizada e delimitada a pesquisa. Em seguida, definiu-se a população e amostra. Também foi 

apresentada a metodologia para a pesquisa, com seus respectivos instrumentos, descrevendo os 

procedimentos de coleta dos dados. Por último, demonstra-se a forma de análise dos dados e as 

limitações da pesquisa. 

O quarto capítulo apresenta a análise dos dados da pesquisa, onde são descritas e analisadas as 

respostas das empresas pesquisadas e confrontam-se os achados da pesquisa com os conceitos 

preconizados na literatura.  

A sequência do trabalho, o quinto capítulo aborda as considerações finais e recomendações para 

em seguida elencar as referências utilizadas na realização deste estudo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão de literatura foi efetuada em bases de dados nacionais e internacionais e busca 

suportar a fundamentação teórico-empírica do tema em estudo. Para isso, busca-se conceituar o 

controle de gestão, a gestão de riscos, a importância da segurança da informação, a informação como 

suporte à gestão, a segurança da informação e a política de segurança da informação. 

2.1 CONTROLE DE GESTÃO E GESTÃO DE RISCOS 

O interesse sobre o controle de gestão, bem como sobre a gestão de riscos, tem aumentado 

significativamente nos últimos anos, principalmente impulsionado pelas importantes mudanças 

ocorridas no contexto social e organizacional, caracterizadas pela instabilidade, complexidade e 

hostilidade do ambiente empresarial, exigindo o constante aperfeiçoamento dos sistemas de controle 

das organizações. 

2.1.1 Controle de gestão 

Atkinson et al. (2001, p. 581) asseveram que controle “é o conjunto de métodos e ferramentas 

que os membros da empresa usam para mantê-la na trajetória para alcançar seus objetivos”. Os autores 

enfatizam que “o processo de monitorar, avaliar e melhorar o desempenho da empresa para alcançar 

seus objetivos é normalmente chamado controle organizacional”. 

De acordo com Welsch (1997, p. 41) controle é “a ação necessária para verificar se os objetivos, 

planos, políticas e padrões estão sendo obedecidos. O controle pressupõe o estabelecimento e 

comunicação dos objetivos, planos, políticas e padrões aos administradores responsáveis pela sua 

realização”. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Anthony e Govindarajan (2001, p. 34) utilizam o 

conceito de controle gerencial na referência ao processo de planejamento e controle. Os autores 

asseveram que “o controle gerencial é o processo pelo qual os executivos influenciam outros membros 

da organização para que obedeçam às estratégias adotadas.” O objetivo desse controle “[...] é assegurar 

que as estratégias sejam obedecidas, de forma que os objetivos da organização sejam atingidos.” 
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Para Gomes e Salas (2001), o controle de gestão tem referência com o processo resultante do 

inter-relacionamento do conjunto de elementos internos e externos à organização que influenciam no 

comportamento das pessoas. 

O controle de gestão pode ser entendido como o meio de se obter a informação com o objetivo 

de auxiliar as decisões de planejamento e controle e orientar o comportamento das pessoas na 

organização. O sistema de controle de gestão objetiva obter melhores resultados nas decisões coletivas 

da empresa (HORNGREN; FOSTER; DATAR, 1997). 

O controle objetiva manter a operação da organização dentro dos parâmetros estabelecidos para 

que as metas estratégicas sejam atingidas com o nível de esforço previsto para aquelas operações. 

De acordo com Peleias (2002), o controle é a etapa do processo de gestão que avalia a aderência 

entre o plano e a execução, possibilitando a análise dos desvios ocorridos, as causas dos desvios e o 

direcionamento das ações corretivas. Esta afirmativa relaciona o controle de gestão diretamente com a 

geração de informação para a tomada de decisão, bem como a utilização da informação gerada por 

meio da contabilidade gerencial na correção do curso dos planos cujos desvios foram observados. O 

apoio na elaboração dos planos e na geração de informação utilizada no confronto entre o planejado e o 

realizado, faz da controladoria um importante aliado dos gestores das organizações na consecução do 

processo de controle de gestão. 

O crescimento da importância do controle de gestão tem aumentado significativamente, 

principalmente em função do ambiente de incerteza em que as organizações estão inseridas. Gomes e 

Salas (2001) asseveram que ao mesmo tempo em que o as organizações encontram-se em um contexto 

social de mudanças contínuas, imprevisíveis e de crescente hostilidade de acirramento da concorrência, 

as atividades exercidas pelas organizações crescem também em complexidade em função da dimensão, 

descentralização e dispersão geográfica das unidades de negócio e de atuação comercial. 

Este estado de mudança contínua tem obrigado que os responsáveis pelo desenho de sistemas de 

controle desenvolvam modelos capazes de possibilitar, de forma dinâmica, a adaptação dos 

mecanismos de controle às novas regras de negócio, de maneira a reduzir as incertezas e garantir a 

continuidade do controle da operação, o que corrobora a importância do sistema de controle de gestão 

(GOMES; SALAS, 2001). 

A importância da utilização de um sistema de controle gerencial, bem como as características 

do sistema são influenciadas diretamente pelo tamanho e nível de formalização da organização. 

Segundo Queji (2002), quanto maior o tamanho da empresa, maior deverá ser o nível de formalização 

do sistema de controle gerencial. Queji (2002) defende que o tamanho da organização influencia 

diretamente o nível de descentralização, ou seja, quanto maior a empresa, mais descentralizada deverá 
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ser, e quanto maior a descentralização, mais efetivo deverá ser o sistema de controle de gestão, 

afirmação com a qual se concorda. 

Romanowski (2005) aduz que a importância do controle de gestão se justifica na finalidade de 

assegurar que os recursos sejam obtidos e aplicados com eficiência quando da realização dos objetivos 

da empresa. Nesta linha, o controle é um processo que não tem início e fim, sendo contínuo e 

direcionado pelos planos da organização. 

A importância do controle de gestão está relacionada à finalidade de melhorar o desempenho 

das empresas, utilizando de modo intencional um conjunto de procedimentos gerenciais de verificação 

das variações ocorridas entre o planejado e o realizado nos diversos processos que compõem a 

atividade da organização. 

Gomes e Salas (2001) propõem que o controle pode ser dividido em duas perspectivas: uma 

primeira perspectiva, chamada de perspectiva limitada, baseada normalmente em aspectos financeiros, 

cujo conceito de controle está baseado na análise dos desvios e geração de relatórios; a segunda 

perspectiva, denominada perspectiva ampla, onde se considera também o contexto em que ocorrem as 

atividades, cujo conceito está ligado ao desenvolvimento de uma consciência estratégica orientada para 

o aperfeiçoamento contínuo. Nesta segunda perspectiva, Gomes e Salas (2001, p. 24) asseveram que o 

controle: 

 

• Não somente é realizado pela gerência, mas também por todas e cada uma das pessoas que fazem 

parte da mesma; 

• Não somente é realizado a posteriori, mas permanentemente; 

• Não somente se limita aos aspectos técnicos de seu desenho, mas deve adequar-se tanto à cultura da 

organização como às pessoas que fazem parte da entidade; 

• Não deve centrar-se exclusivamente no resultado, mas ser utilizado de forma flexível, considerando o 

processo de controle como um instrumento orientado ao aperfeiçoamento contínuo das pessoas e dos 

próprios processos. 

 

O aperfeiçoamento contínuo dos processos e das pessoas e a análise crítica dos instrumentos de 

controle quando da comparação do planejado e do realizado, permitem à organização a visualização da 

relação risco-retorno à que foi submetida. 

De acordo com Bringham e Ehrardt (2001, p. 203) “risco se refere à chance de que algum 

evento desfavorável ocorra”. Brito (2007, p. 1) assevera que a “[...] gestão sistemática e metodológica 

dos riscos que envolvem o ambiente de negócios tornou-se parte fundamental do sucesso empresarial e 

da longevidade das corporações, da proteção aos acionistas, fornecedores e empregados”. 
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O processo por meio do qual as vulnerabilidades são identificadas, mensuradas e controladas é 

denominado de gestão do risco, que é de fundamental importância para que as organizações 

compreendam os riscos assumidos, dimensionando-os e adequando-os à sua relação risco-retorno e aos 

objetivos da empresa (BRITO, 2007). 

Bogoni (2008, p. 48) assevera que “o gerenciamento do risco é parte integrante das funções 

gerenciais de planejamento e controle que, por sua vez, é capaz de fornecer informações que auxiliam 

aos gestores nas tomadas de decisões”. Entende-se, portanto, que a gestão de riscos tem a função de 

tornar o sistema de controle de gestão mais eficaz. 

Vê-se, portanto, que, uma vez que o controle é exercido por meio de informações de apoio à 

gestão, a segurança da informação é uma questão importante para o exercício do controle nas 

organizações. A segurança da informação é uma condicionante do controle da gestão. 

2.1.2 Gestão de Riscos 

A gestão de riscos, conforme menção anterior, tem forte ligação com o controle de gestão, na 

medida em que objetiva torná-lo mais eficaz. 

A convivência com o risco é parte integrante da atividade empresarial. O risco incorpora o 

conceito de aleatoriedade e pode ser conceituado como a possibilidade de que um evento, cujo 

resultado é negativo, aconteça (BRITO, 2007). 

Há muito, a gestão de risco tem uma grande importância no âmbito das instituições financeiras. 

Entretanto, a importância da gestão de riscos também é crescente nas instituições não financeiras, que 

experimentam no período pós estabilização inflacionária, a possibilidade de implementar 

planejamentos e políticas de longo prazo, ao mesmo tempo em que experimentam a concorrência 

aberta de empresas de todas as nacionalidades. Estes fatores expõem as empresas a novas fontes de 

riscos e cujo tratamento por meio de métodos de gerenciamento de riscos torna-se imperativo 

(CASTRO, 2002). 

O Commitee of Sponsoring Organizations of the Tradway Commission – COSO (2004), define 

o gerenciamento de riscos corporativos como um: 

 

processo conduzido em uma organização pelo conselho de administração, diretoria e demais empregados, 

aplicado no estabelecimento de estratégias, formuladas para identificar em toda a organização eventos em 

potencial, capazes de afetá-la, e administrar os riscos de modo a mantê-los compatível com o apetite a 

risco da organização e possibilitar garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos. 
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Esta definição remete ao cumprimento de objetivos estabelecidos para garantir que os riscos 

indesejáveis sejam identificados e gerenciados de acordo com a disposição da organização de aceitar ou 

não esses riscos. 

De acordo com o COSO (2004), o gerenciamento dos riscos corporativos é constituído de oito 

elementos inter-relacionados, conforme demonstrado no Quadro 1. 

 

Elementos Descrição 

Ambiente Interno Compreende a base pela qual os riscos são identificados, inclusive a 

filosofia de gerenciamento de riscos, o apetite a risco, a integridade e os 

valores éticos, além do ambiente em que estão inseridos. 

Fixação de Objetivos O gerenciamento dos riscos corporativos assegura que a administração 

disponha de um processo implementado para estabelecer os objetivos que 

propiciem suporte e estejam alinhados com a missão da organização e 

sejam compatíveis com o seu apetite a risco. 

Identificação de Eventos Os eventos internos e externos que influenciam o cumprimento dos 

objetivos de uma organização devem ser identificados e classificados 

entre riscos e oportunidades. 

Avaliação de Riscos Os riscos são analisados considerando-se a sua probabilidade e o impacto 

como base para determinar o modo pelo qual deverão ser administrados. 

Resposta a Risco A administração escolhe as respostas aos riscos – evitando, aceitando, 

reduzindo ou compartilhando – desenvolvendo uma série de medidas para 

alinhar os riscos com a tolerância e com o apetite a risco. 

Atividades de Controle Políticas e procedimentos são estabelecidos e implementados para 

assegurar que as respostas aos riscos sejam executadas com eficácia. 

Informações e 

Comunicações 

As informações relevantes são identificadas, colhidas e comunicadas de 

forma e no prazo que permitam que cumpram suas responsabilidades. 

Monitoramento A integridade da gestão de riscos corporativos é monitorada por meio das 

atividades gerenciais contínuas ou avaliações independentes, e então são 

feitas as modificações necessárias. 

Quadro 1 -  Componentes do gerenciamento de riscos corporativos 

Fonte: adaptado de COSO (2004). 
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Os componentes do gerenciamento de riscos corporativos apresentados no quadro 1, que 

representam as diretrizes necessárias para o gerenciamento de riscos, relacionam-se diretamente com os 

objetivos que a organização procura alcançar. O relacionamento entre os componentes, os objetivos e 

as unidades da organização é demonstrado na Figura 1 em uma matriz tridimencional em forma de 

cubo. 

 
Figura 1 -  Matriz de relacionamento entre objetivos e componentes da gestão de risco 

Fonte: COSO (2004, p. 13). 

 

Os objetivos que estão categorizados em estratégicos, operacionais, de comunicação e de 

conformidade estão representados nas colunas verticais. Os oito componentes estão representados nas 

linhas horizontais e as unidades de uma organização na terceira dimensão. A figura 1, ilustra a 

capacidade de manter o foco na totalidade do gerenciamento de riscos de uma organização, somente na 

categoria de objetivos, componentes, unidade da organização ou ainda em qualquer dos subconjuntos 

(COSO, 2004). 

De acordo com Souza (2007, p. 20) o método proposto pelo COSO, Enterprise Risk 

Management Integrated Framework, “objetiva auxiliar os dirigentes das entidades a trabalhar com os 

riscos inerentes ao alcance de seus objetivos. Este documento contém conceitos de gerenciamento de 

risco em um único modelo”. 

Concatenando os conceitos até aqui citados, entende-se que o gerenciamento de riscos 

corporativos abrange os elementos do processo administrativo que possibilitam à administração tomar 

decisões de risco bem informadas, porém as decisões específicas selecionadas não são capazes de 

determinar se o gerenciamento de riscos corporativos está sendo eficaz. Entretanto, as escolhas devem 

possibilitar a redução dos riscos a um nível aceitável, considerando-se o apetite a risco e a garantia 

razoável em relação à realização dos objetivos da organização (COSO, 2004). 

Diante do desafio da gestão de riscos e consecussão dos objetivos, uma estratégia utilizada é a 

de implementar ou aprimorar os controles internos baseados na identificação e mensuração dos riscos 
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empresariais (CROUHY; GALAI; MARK, 2004). Destes, são os riscos  identificados como riscos 

operacionais que compõem o escopo deste estudo. 

Brito (2007, p. 52) assevera que “os riscos operacionais podem ser definidos como a 

possibilidade de perdas diretas ou indiretas, em função de fraquezas ou ausências de processos e 

controles internos adequados". 

Para Crouhy, Galai e Mark (2004) o risco operacional está associado à operação de uma 

empresa, e pode ser dividido em risco operacional estratégico, que tem relação com a seleção de uma 

estratégia inadequada em resposta a fatores ambientais externos como política, tributação, regulação, 

governo, concorrência e etc, e ainda em risco de falha operacional, que é decorrência do potencial para 

falhas no curso da operação da empresa em função de pessoas, processos ou ainda de tecnologia. 

No Quadro 2, Brito (2007) enumera os tipos de risco à que as organizações estão sujeitas. 

 

Tipo de Risco Conceito 

Riscos de Overload Risco de perdas por sobrecargas nos sistemas elétricos, telefônicos, de 

processamento de dados, etc. 

Risco de Equipamento Risco de perdas por falhas nos equipamentos elétricos, de 

processamento e transmissão de dados, telefônicos, de segurança, etc. 

Risco de Obsolescência Risco de perdas pela falta de substituição frequente dos equipamentos e 

softwares antigos. 

Risco de Presteza e 

Confiabilidade 

Risco de perdas pelo fato de as informações não poderem ser recebidas, 

processadas, armazenadas e transmitidas em tempo hábil e de forma 

confiável. 

Risco de Erro Não-

Intencional 

Risco de perdas em decorrência de equívoco, omissão, distração ou 

negligência de funcionários. 

Risco de Fraudes Risco de perdas em decorrência de comportamentos fraudulentos. 

Risco de Qualificação Risco de perdas pelo fato de os funcionários desempenharem tarefas sem 

qualificação profissional apropriada à função. 

Risco de Produtos e 

Serviços 

Risco de perdas em decorrência da venda de produtos ou prestação de 

serviços ocorrer de forma indevida ou sem atender às necessidades e 

demandas de clientes. 

Risco de Regulamentação Risco de perdas em decorrência de alterações, impropriedades ou 

inexistência de normas para controles internos ou externos. 
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Risco de Modelagem Risco de perdas pelo desenvolvimento, utilização ou interpretação 

incorreta dos resultados fornecidos por modelos, incluindo a utilização 

de dados incorretos. 

Risco de Liquidação 

Financeira 

Risco de perdas em decorrência de falhas nos procedimentos e controles 

de finalização das transações. 

Risco Sistêmico Risco de perdas devido a alterações no ambiente operacional. 

Risco de Concentração 

(operacional) 

Risco de perdas por depender de poucos produtos, clientes e /ou 

mercados. 

Risco de Catástrofe Risco de perdas devido a catástrofes (naturais ou não). 

Quadro 2 - Tipos de Riscos  

Fonte: adaptado de Brito (2007). 

 

Algums dos riscos mencionados no quadro 2, tem forte ligação com instituições financeiras, 

como o risco de liquidação financeira e o risco sistêmico. Entretanto, o risco de Presteza e 

Confiabilidade, que trata especificamente do risco de perdas relativas ao recebimento, processamento, 

armazenamento e transmissão de informações, tem relação estreita com o risco de segurança da 

informação e aplica-se a quaisquer tipos de entidades. 

A análise de riscos deve ser percebida pela organização como um instrumento fundamental para 

evidenciar a situação atual de segurança da informação, pela sinergia entre o entendimento das regras 

do negócio, o mapeamento dos processos e o relacionamento deles com os diversos ativos físicos, 

tecnológicos e humanos que hospedam as vulnerabilidades (SÊMOLA, 2003). 

Alves (2006) aduz que para que as empresas alcancem seus objetivos faz-se necessário 

conhecer não apenas o negócio, mas também os riscos potenciais envolvidos. O intuito é minimizá-los 

ou mesmo mitigá-los, dentro de uma relação custo-benefício aceitável para a organização. 

Podem-se classificar os riscos de segurança da informação, utilizando-se duas linhas 

metodológicas. A linha quantitativa procura mensurar os impactos financeiros provocados por uma 

situação de quebra de segurança, partindo da valoração dos próprios ativos envolvidos, e a linha 

qualitativa, que é orientada por critérios que buscam estimar os impactos causados ao negócio pela 

exploração de uma vulnerabilidade por parte de uma ameaça (SÊMOLA, 2003; BEAL, 2005; ALVES, 

2006; CAMPOS, 2006). 

Beal (2005, p. 22) informa que “os métodos quantitativos costumam ser vistos com cautela 

pelos estudiosos, devido à dificuldade de obtenção de resultados representativos”. Para a utilização 

deste método, seria necessário utilizar-se de um histórico de incidentes de segurança e dos impactos 
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financeiros causados, para então estabelecer uma relação quantitativa. Mesmo que este histórico exista, 

não há qualquer garantia que a condição atual é a mesma da época do acontecimento do incidente 

registrado. 

Os métodos qualitativos são compostos de análises literais dos riscos. Nestes métodos é comum 

utilizar-se de questionários ou matrizes para a avaliação do risco e direcionamento das ações de 

segurança da informação, conforme exemplo demonstrado na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Exemplo de matriz de risco 

Fonte: Beal (2005, p. 23). 

No exemplo mostrado na Figura 2, em uma primeira dimensão foram definidos seis níveis de 

probabilidade de um incidente acontecer. A outra dimensão da matriz representa a gravidade do 

impacto do incidente para os negócios da organização, que podem ir de catastróficos, na pior hipótese, 

até baixo, onde a gravidade é pouco relevante. A matriz resultante da combinação das duas dimensões, 

identificando os riscos que necessariamente devem ser reduzidos. Neste exemplo esses riscos estão 

identificados com as letras XXXXXX para os riscos de primeira prioridade, e ///////// para os riscos com 

segunda prioridade. 

Sobre as etapas para a gestão do risco, Beal (2005) sugere um modelo cíclico que funcionaria 

sob o mesmo princípio do ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action), ou seja, um processo sem fim que 

estaria ininterruptamente analisando e avaliando os riscos da segurança da informação na organização, 

conforme demonstra a Figura 3. 
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Figura 3 - Etapas da gestão do risco 

Fonte: Beal (2005, p. 17) 

 

A Figura 3, demonstra a decomposição do risco nas diversas etapas do gerenciamento da segurança da informação, onde 

após a identificação do risco e a análise embasada pela evidenciação da ameaça, da vulnerabilidade e do impacto que pode 

ser causado, acontece a entendimento da probabilidade do incidente acontecer, do grau de exposição que o ativo apresenta e 

a perda estimada. Esses dados permitem a estimativa do risco e a avaliação desse risco, confrontando com critérios 

previamente definidos. Desta análise, resulta e decisão sobre o tratamento ou a aceitação, seja total ou parcial do risco. O 

monitoramento e a avaliação dos resultados alcançados retroalimentam o fluxo e o ciclo volta a funcionar. 

De uma forma menos específica, GUAN et al. (2003), sugere nove passos para a avaliação do 

risco de segurança da informação. São eles: 

a) caracterização do sistema; 

b) identificação de ameaças; 

c) identificação de vulnerabilidades; 

d) análise dos controles utilizados; 

e) determinação da probabilidade dos eventos listados nos passos anteriores acontecerem; 

f) análise do impacto do ataque nos negócios da empresa; 

g) determinação do grau de risco; 

h) recomendação de controles a utilizar; e 

i) documentação dos resultados. 

Entretanto, é importante analisar que a percepção do risco pode não ser a mesma entre os 

especialistas em segurança, os gestores e entre os usuários da informação (STEWART, 2004). Ao 

mesmo tempo, cabe questionar se o risco percebido é de fato compatível com o risco real (JASANOFF, 

1998). 
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2.1.3 Importância da segurança da informação 

De acordo com o Guia de Orientação para Gerenciamento de Riscos Corporativos do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)  (2007) entende-se risco como a quantificação e 

qualificação da incerteza, tanto no que diz respeito às perdas como aos ganhos relacionados ao rumo 

dos acontecimentos planejados nas organizações. 

O IBGC (2007) ensina que gerenciamento de riscos relaciona-se com a identificação preventiva 

dos principais riscos aos quais a empresa está exposta, verificando a probabilidade de ocorrência, as 

medidas e os planos adotados para a prevenção e minimização dos impactos no negócio. 

Em todos os processos organizacionais, não importando o tamanho ou a natureza da 

organização, a informação sempre está presente, fluindo entre os usuários e suportando a consecução 

das rotinas da empresa. 

Sendo a informação um ativo importante, tanto do ponto de vista econômico quanto para o 

suporte aos processos organizacionais, a gestão da segurança da informação assume papel fundamental 

na gestão de riscos das organizações. 

Relacionando a segurança da informação à Ciência Contábil, a emissão dos relatórios contábeis, 

como produto da atividade contábil na geração de informações para suporte à tomada de decisão, por 

ser composto de informações de acesso restrito e muitas vezes confidencial, devem também estar 

contemplados na gestão dos riscos de informação da organização. 

Sobre a importância da segurança da informação, a NBR ISO/IEC 17799:2005 assevera que “a 

informação e os processos de apoio, sistemas e redes são importantes ativos para os negócios”. A 

norma destaca esta importância conceituando que “definir, alcançar, manter e melhorar a segurança da 

informação podem ser atividades essenciais para assegurar competitividade, o fluxo de caixa, a 

lucratividade, o atendimento aos requisitos legais e a imagem da organização junto ao mercado”. 

O uso cada vez mais intenso de recursos computacionais, redes de alto desempenho e a 

infinidade de possibilidades de comunicação, facilita o trabalho nas organizações, mas ao mesmo 

tempo expõem os ativos da informação a riscos que não podem deixar de ser gerenciados.  

2.2 A INFORMAÇÃO COMO SUPORTE À GESTÃO 

Apesar de ser alvo de pesquisas desde antes da metade do século passado, a definição de 

informação ainda é ambígua e incerta, sendo conceituada diferentemente entre as diversas áreas de 
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trabalho, cultura e ciência. Entretanto, há um consenso mínimo e amplamente difundido de que a 

informação tem como matéria prima os dados e é componente do conhecimento, conforme ilustrado na 

Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Informação como base do conhecimento 

 Fonte: adaptado de Campos (2006, p. 3). 

 

De acordo com a NBR ISO/IEC 17799:2005 “a informação é um ativo que, como qualquer 

outro ativo importante, é essencial para os negócios de uma organização e consequentemente necessita 

ser adequadamente protegida”. 

Sêmola (2003, p. 45) assevera que informação é o “conjunto de dados utilizados para a 

transferência de uma mensagem entre indivíduos e/ou máquinas em processos comunicativos (isto é, 

baseados em troca de mensagens) ou transacionais (isto é, processos em que sejam realizadas 

operações que envolvam, por exemplo, a transferência de valores monetários)”. 

Quando se fala em informação, logo se imagina um sistema computacional e seus conteúdos. 

Porém, a informação pode existir de diversas formas. Pode estar armazenada eletronicamente, impressa 

ou escrita em papel, falada em conversas ou veiculada em filmes. Portanto, não interessa a forma ou o 

meio pelo qual a informação é compartilhada, é recomendado que seja protegida adequadamente (NBR 

ISO/IEC 17799:2005). 

É importante lembrar que a informação é parte integrante de todos os processos executados nas 

operações das organizações. Por este motivo, garantir a segurança da informação deve ser prioridade na 

gestão dos riscos organizacionais.  

De acordo com a NBR ISO/IEC 17799:2005, segurança da informação “é a proteção da 

informação de vários tipos de ameaças para garantir a continuidade do negócio, minimizar o risco ao 

negócio, maximizar o retorno sobre os investimentos e as oportunidades de negócio”. A norma ainda 

preconiza que a segurança da informação é obtida por meio da implementação de controles que 

precisam ser estabelecidos, implementados, monitorados, analisados criticamente e melhorados onde 

necessário. 
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Beal (2005) define segurança da informação como o processo utilizado pelas organizações para 

proteger os ativos de informação das ameaças à sua integridade, disponibilidade e confidencialidade, 

principais características de segurança da informação. A NBR ISO/IEC 17799:2005, no item 2.5 

acrescenta que, além das características mencionadas acima, adicionalmente outras características 

podem estar envolvidas, como autenticidade, responsabilidade, não repúdio e confiabilidade, conforme 

demonstrado na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Atributos de segurança da informação 

Fonte: elaborada com base na NBR ISO/IEC 17799:2005. 

 

A confidencialidade tem relação com a garantia de que o acesso à informação somente será 

efetuado por usuários com autorização explicita para o acesso (BEAL, 2005; SÊMOLA, 2003; 

CAMPOS, 2006). 

Usualmente, associam-se incidentes relacionados à quebra de confidencialidade à invasão 

intencional de sistemas computacionais para a obtenção de dados. Entretanto, há outras formas de 

quebra de confidencialidade que passam despercebidas pelas organizações em função da própria 

natureza do acontecimento. Conversas sobre assuntos confidenciais ou estratégicos da empresa em 

locais públicos, como restaurantes ou elevadores, podem muitas vezes ser, intencionalmente ou não, 

ouvidas por pessoas que podem ter relação com a concorrência ou simplesmente tirar proveito da 

informação (CAMPOS, 2006). 

Com relação à integridade, a informação deve ser completa, mantida na mesma condição em 

que foi disponibilizada pelo seu proprietário, sem qualquer alteração, seja ela intencional ou não. A 

integridade tem relação com a garantia da consistência da informação ao longo do seu ciclo de vida 

(BEAL, 2005; SÊMOLA, 2003; CAMPOS, 2006). 
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Problemas de integridade podem ocorrer quando da migração de um sistema para outro. Muitas 

vezes, percebe-se meses ou até anos mais tarde que a informação migrada não corresponde a 

informação que existia no sistema anterior ou que os dados não são confiáveis (CAMPOS, 2006). 

Sobre disponibilidade, a informação gerada ou adquirida pela organização ou indivíduo deve 

estar disponível ao usuário legítimo de forma oportuna, ou seja, sempre que necessário (BEAL, 2005; 

SÊMOLA, 2003; CAMPOS, 2006). 

Uma quebra de disponibilidade se configura quando a informação não está disponível para 

quem de direito, como no caso de perda de documentos físicos, sistemas computacionais “fora do ar”, 

ou ainda incêndios, enchentes, ações de vandalismo e terrorismo, entre outras. 

A autenticidade diz respeito à necessidade de verificar que uma comunicação, transação ou 

acesso a algum serviço é legítimo (ALVES, 2006). Um exemplo simples e atual da necessidade de se 

verificar a autenticidade da informação é o recebimento de grande quantidade de mensagens por 

correio eletrônico (e-mail), onde o remetente procura simular a página de um banco, Receita Federal, e 

outros órgãos, com o objetivo de capturar senhas e outras informações pessoais. A verificação da 

autenticidade destas informações é uma necessidade para a garantia da segurança da informação do 

usuário e da empresa. 

O não repúdio tem relação com a necessidade de se garantir que o usuário remetente não 

consiga negar a autoria da mensagem, ou seja, deve ser possível rastrear e identificar o usuário 

remetente (ALVES, 2006). No âmbito das empresas, onde negócios são muitas vezes acordados por 

correio eletrônico ou comunicação telefônica, é importante garantir a prova material da autoria de uma 

mensagem que altere as regras de negócio na relação comercial entre duas empresas, por exemplo.  

Quanto à confiabilidade, é a característica que permite que a informação capturada de ambiente 

externo tenha sua fidedignidade verificada e que a criada em ambiente interno tenha como criador um 

usuário com autorização e seja atribuída ao criador legítimo (BEAL, 2005). 

Em relação à segurança da informação de um modo geral, Pemble (2004) oferece um 

contraponto em relação à literatura técnica, que é pródiga em conceitos sobre o que a segurança da 

informação faz, mas não do que ela efetivamente é. O autor aduz que a segurança da informação deve 

ser definida, considerando-se as atribuições do profissional responsável por esta função. Em função 

desta ótica diferenciada, o autor defende que o profissional de segurança da informação deve atuar em 

três esferas: 

a) Esfera operacional, que deve se ocupar dos impactos que os incidentes podem gerar à 

continuidade do negócio; 
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b) Esfera da reputação, que se ocupa do impacto dos incidentes no valor da empresa ou da 

“marca”; 

c) Esfera financeira, que se ocupa dos custos incorridos na eventualidade de um incidente de 

segurança da informação. 

Marciano e Lima-Marques (2006, p. 95) asseveram que segurança da informação “é um 

fenômeno social no qual os usuários (aí incluídos os gestores) dos sistemas de informação têm razoável 

conhecimento acerca do uso destes sistemas, incluindo os ônus decorrentes expressos por meio de 

regras, bem como sobre os papéis que devem desempenhar no exercício deste uso”. 

Garantir a segurança da informação exige tanto dos profissionais envolvidos na gestão da 

segurança, como da alta direção da empresa, o entendimento do que é a informação, o ciclo de vida na 

empresa, os riscos existentes e a diferenciação do nível de importância das diversas informações que 

trafegam na organização. A segurança da informação exige investimento e pode, em certos casos, 

afetar a agilidade da organização.  

Borko (1968) assevera que as principais etapas do ciclo de vida da informação são: origem, 

coleta, organização, armazenagem, recuperação, interpretação, transmissão e utilização. O autor já 

ensinava que todas as etapas estão sujeitas a eventos relacionados à segurança da informação, e que o 

incidente de segurança pode acontecer a qualquer tempo dentro de cada etapa; logo, a preocupação com 

a segurança da informação deve acontecer em todo o ciclo de vida da informação. 

O ciclo de vida da informação é composto e identificado pelos momentos vividos pela 

informação dentro da organização. Em todos esses momentos a informação é colocada em contato com 

riscos. Esses momentos acontecem quando os ativos físicos, tecnológicos e humanos fazem uso da 

informação, fazendo parte dos processos que compõem a operação das empresas (SÊMOLA, 2003). 

Para o autor, o ciclo de vida da informação pode ser representado por quatro momentos: 

a) Manuseio: representado pelo momento em que a informação é criada e utilizada, não 

importando se o manuseio se dá ao folhear papéis ou utilizar-se de recursos 

computacionais; 

b) Armazenamento: representado pelo momento em que a informação é guardada, seja em um 

banco de dados compartilhado, ou uma simples anotação em papel arquivada em arquivo de 

ferro ou gaveta; 

c) Transporte: momento em que a informação é transportada, seja este processo efetuado 

eletronicamente, via fax, ou ao usar o telefone para transmitir a informação oralmente. 

d) Descarte: representa o momento em que a informação não mais serve à organização. Este 

momento, também pode ser representado pela colocação de um papel na lixeira, pela 
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eliminação de um arquivo eletrônico, ou ainda o descarte de uma mídia de computador 

inutilizável. 

Conforme observa-se na Figura 6, em uma visão um pouco mais abrangente do ciclo de vida da 

informação, Beal (2005) assevera que o ciclo de vida da informação é composto de etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Representação do fluxo de informações nas organizações 

Fonte: adaptado de Beal (2005,  p. 4). 

 

a) Identificação das necessidades e dos requisitos: esta etapa tem como objetivo identificar a 

necessidade de informações dos públicos interno e externo à organização, como forma de 

garantir que os produtos e serviços informacionais desenvolvidos atinjam o objetivo de 

criar a informação com os requisitos necessários ao usuário (BEAL, 2005); 

b) Obtenção: nesta etapa são observadas as atividades de criação, recepção ou captura da 

informação, seja ela de fonte interna ou externa à organização. A autora assevera que nesta 

etapa, a preocupação com a integridade da informação é relevante, já que é necessário 

garantir que a informação seja genuína, confiável, completa e livre de adulterações (BEAL, 

2005); 

c) Tratamento: em alguns casos, é comum que a informação necessite passar por processos de 

organização, formatação, estruturação, classificação, análise, síntese, apresentação e 

reprodução, antes da sua utilização. Nesta etapa, a preocupação com a integridade contínua 

evidenciada, principalmente em função da possibilidade de alteração durante os processos 

acima descritos. Também é evidente nesta etapa a preocupação com a confidencialidade, já 
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que durante o processo de tratamento podem ser efetuadas diversas cópias da informação e 

promover a distribuição à usuários não autorizados (BEAL, 2005); 

d) Distribuição: é a etapa que proporciona a distribuição da informação aos usuários que dela 

necessitam e estão autorizados a recebê-la. A eficácia da rede de comunicação da 

organização aumenta a probabilidade da informação chegar tempestivamente, e que o 

usuário venha a utilizá-la no processo de tomada de decisão. Nesta etapa, deve-se 

considerar os diversos objetivos de segurança da informação, observando se a informação 

tem como destino o ambiente interno ou externo à organização (BEAL, 2005); 

e) Uso: esta pode ser entendida como a etapa mais importante do ciclo de vida da informação. 

É para este fim que a informação foi concebida. Nesta etapa os objetivos de integridade e 

disponibilidade devem ser observados. Informações deturpadas, difíceis de localizar ou 

indisponíveis podem prejudicar o processo de tomada de decisão (BEAL, 2005); 

f) Armazenamento: esta etapa garante a conservação das informações, permitindo o uso em 

qualquer momento em que se faça necessário. Neste momento, os objetivos de integridade 

e disponibilidade se mostram importantes. A segurança da informação no que tange à esta 

etapa deve se precaver para a necessidade de garantir a recuperação das informações, 

utilizando técnicas de armazenamento de segurança conhecidos como backups (BEAL, 

2005); 

g) Descarte: essa etapa ocorre quando a informação se torna obsoleta e sem utilidade para a 

organização. Porém, o descarte deve obedecer a normas legais, políticas e exigências 

internas. O principal objetivo que deve ser observado nesta etapa é o da confidencialidade. 

São comuns os casos de descoberta de informações sigilosas nos lixos descartados ou em 

computadores doados por empresas. Mesmo o processo de manutenção terceirizada de 

equipamentos de informática deve ser revestido de cuidados que assegurem a 

confidencialidade dos dados ali armazenados (BEAL, 2005). 

 

A segurança da informação deve ser pensada como um todo. De nada adianta preocupar-se com 

algumas etapas do ciclo de vida da informação e não observar os requisitos de segurança no momento 

do descarte, ou qualquer outra das etapas. Neste momento, instaura-se uma vulnerabilidade ou uma 

falha de segurança (SÊMOLA, 2003). 

Pensando na informação circulando na organização e sendo armazenada muitas vezes sem 

qualquer critério de segurança, principalmente em se tratando de informações impressas em papel, a 

gestão da segurança se torna crítica. Entretanto, quando se analisa exclusivamente o último estágio do 
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ciclo de vida da informação, o descarte, os problemas de segurança podem assumir níveis alarmantes. 

Considerando este ponto de vista, é prudente que as organizações tratem a informação verdadeiramente 

como um ativo. 

2.3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

2.3.1 Ativo e ativos de informação 

Conforme definição do Financial Accounting Standard Board (FASB), no SFAC 6, ativos são 

benefícios econômicos futuros prováveis, obtidos ou controlados por uma dada entidade em 

consequência de transações ou eventos passados. Ainda de acordo com o FASB, um ativo possui três 

características essenciais: 

 

a) Incorpora um benefício futuro provável que envolve a capacidade, isoladamente ou em 

combinação com outros ativos, de contribuir direta ou indiretamente à geração de entradas 

líquidas de caixa futuras. 

b) Uma dada entidade pode conseguir o benefício e controlar o acesso de outras entidades a esse 

benefício. 

c) A transação ou o evento originando o direito da entidade ao benefício, ou seu controle sobre o 

mesmo, já terá ocorrido. 

 

É importante para suportar a definição de ativo considerada pela norma NBR ISSO/IEC 

17799:2005, que o conceito de ativo intangível seja explicitado.  Hendricksen e Van Breda (1999, p. 

387) asseveram que ativos intangíveis “são ativos que carecem de substância” ou ainda, no sentido 

literal da palavra, intocáveis. Os autores ainda citam o Prof. Alfred Rappaport, que afirma que “à 

medida que nos transformamos numa sociedade cada vez mais informação-intensiva, o patrimônio 

líquido dos acionistas está se distanciando cada vez mais da maneira pela qual o mercado avalia uma 

empresa”. Esta afirmação é importante se considerármos que a base de informações de uma empresa é 

um ativo importante para a organização, a sua mensuração e registro ainda carecem de uma solução de 

consenso, mas que de maneira alguma invalida o valor e a importância da informação e da segurança 

da informação para as organizações.  

Em complemento aos conceitos acima, a NBR ISO/IEC 17799:2005, conceitua ativo como 

“qualquer coisa que tenha valor para a organização”. O termo ativo tem esta denominação, em função 

do mercado financeiro, que considera ativo um elemento de valor para a organização ou indivíduo. 
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Ativos de informação são o conjunto de elementos que compõem os processos que manipulam e 

processam a informação, considerando neste grupo a própria informação, o meio em que ela é 

armazenada, os equipamentos em que é manuseada, transportada e descartada (SÊMOLA, 2003). 

Beal (2005) assevera que ativo de informação é qualquer dado ou informação que tenha um 

valor associado para o negócio. Para a autora, os ativos de informação podem ser representados por 

informações relevantes armazenadas nas mentes dos tomadores de decisão, em bancos de dados, 

arquivos de computador, bem como documentos registrados em papel. De uma maneira ampla também 

são considerados ativos de informação os recursos computacionais, como software e hardware, mídias 

de armazenamento e mecanismos de comunicação. 

Para Campos (2006, p. 9) “já que as organizações denominam seus bens patrimoniais como 

ativos, da mesma forma a informação e os mecanismos de comunicação podem ser chamados de ativos 

de informação, pois seu valor por muitas vezes é maior do que o valor dos bens concretos”. 

Marciano (2006, p. 46) assevera que “a concepção de ativo da informação (ou ativo 

informacional, como também é comum chamar-se) compreende o conjunto dos indivíduos, compostos 

tecnológicos e processos envolvidos em alguma das etapas do ciclo de vida da informação”. O autor 

ainda defende que a prioridade de cada ativo no que tange à segurança da informação deve ter relação 

direta com a intensidade da participação daquele ativo no ciclo de vida da informação à qual está 

relacionado. Marciano (2006, p.46) enfatiza ainda que “pessoas, sistemas, equipamento e os próprios 

fluxos seguidos pelos conteúdos informacionais devem ser devidamente considerados por ocasião da 

planificação da segurança da informação”.  

Considerando-se que os ativos da informação estão dispersos na organização, estão sujeitos a 

eventos e riscos potencialmente nocivos, que podem ser divididos em três categorias: ameaças, 

vulnerabilidades e incidentes (MARCIANO, 2006). 

2.3.2 Ameaças 

A norma NBR ISO/IEC 17799:2005 conceitua ameaça como a “causa potencial de um incidente 

indesejado, que pode resultar em dano para um sistema ou organização”. 

As ameaças são agentes ou condições que provocam incidentes que de alguma forma 

comprometem os ativos de informação, explorando as vulnerabilidades, causando perda de 

confidencialidade, integridade e disponibilidade, ocasionando impactos à organização (SÊMOLA, 

2003). 
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Beal (2005, p. 14) preconiza que ameaça é a “expectativa de acontecimento acidental ou 

proposital, causado por um agente, que pode afetar um ambiente, sistema ou ativo de informação”. 

A ameaça é sempre provocada por um agente externo ao ativo da informação. A ameaça se 

aproveita de uma vulnerabilidade e pode como consequência, quebrar a confidencialidade, integridade 

ou disponibilidade da informação, ou seja, causas potenciais que se aproveitam da vulnerabilidade e 

podem causar um incidente de segurança (CAMPOS, 2006; ALVES, 2006). 

Sêmola (2003, p.47) classifica as ameaças quanto à intencionalidade, em três grupos: 

a) Naturais - ocasionadas por fenômenos naturais, como incêndio, enchentes, tempestade, 

maremotos, etc; 

b) Involuntárias - ameaças inconscientes, normalmente causadas pelo desconhecimento ou 

erro; 

c) Voluntárias: causadas por agentes humanos como hackers, invasores, espiões, etc. 

Marciano (2006) argumenta que as definições de ameaça encontradas na literatura tratam o 

homem como ocasionador de dano à informação, mas não o reconhece como vítima de algum ato capaz 

de gerar perdas de informação à organização ou ao próprio indivíduo. 

A existência do risco é inerente à atividade empresarial, ou seja, a própria atividade empresarial 

proporciona a existência de ameaças à informação. As mudanças nos processos e nas tecnologias 

ocorridas em função da necessidade de adequação da empresa às exigências do negócio podem 

ocasionar a criação de novas ameaças. Desta forma, a identificação das ameaças é uma tarefa que se 

renova na mesma velocidade das mudanças na organização. 

2.3.3 Vulnerabilidades 

Todos os ativos de informação que suportam e fazem parte do processo da organização, têm 

vulnerabilidades. Cabe lembrar que essas vulnerabilidades são inerentes aos próprios ativos, e não de 

origem externa, e podem ser relacionadas as tecnologias, a pessoas e processos e ao ambiente 

(CAMPOS, 2006).  

O conceito apresentado pela norma NBR ISO/IEC 17799:2005 diz que vulnerabilidade é a 

“fragilidade de um ativo ou grupo de ativos que pode ser explorada por uma ou mais ameaças”. 

Sêmola (2003, p. 48) assevera que vulnerabilidade é a “fragilidade presente ou associada a 

ativos que manipulam e/ou processam informações que, ao ser explorada por ameaças, permite a 
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ocorrência de um incidente de segurança, afetando negativamente um ou mais princípios da segurança 

da informação [...]”. 

Vulnerabilidade é uma fragilidade que eventualmente pode ser explorada por uma ameaça a fim 

de concretizar um ataque a um ativo de informação (BEAL, 2003; ALVES, 2006). 

Marciano (2006) aduz que a vulnerabilidade representa a potencialidade da falha, ou seja, um 

elemento relacionado ao ativo de informação que pode ser explorado por alguma ameaça, podendo ser 

um sistema computacional, uma instalação física, ou também, um usuário ou gestor de informações 

consideradas sigilosas. 

Sêmola (2003, p. 48), apresenta exemplos de vulnerabilidades: 

 

• Físicas: Instalações prediais fora do padrão; salas de CPD mal planejadas; falta de extintores, 

detectores de fumaça e de outros recursos para combate a incêndio em sala com armários e fichários 

estratégicos; risco de explosões, vazamentos ou incêndio. 

• Naturais: Computadores são suscetíveis a desastres naturais, como incêndios, enchentes, terremotos, 

tempestades, e outros, como falta de energia, acúmulo de poeira, aumento de umidade e de 

temperatura etc. 

• Hardware: Falha nos recursos tecnológicos (desgaste, obsolescência, má utilização) ou erros durante 

a instalação. 

• Software: Erros na instalação ou na configuração podem acarretar acessos indevidos, vazamento de 

informações, perda de dados ou indisponibilidade do recurso quando necessário. 

• Mídias: Discos, fitas, relatórios e impressos podem ser perdidos ou danificados. A radiação 

eletromagnética pode afetar diversos tipos de mídias magnéticas. 

• Comunicação: Acessos não autorizados ou perda de comunicação. 

• Humanas: Falta de treinamento, compartilhamento de informações confidenciais, não execução de 

rotinas de segurança, erros ou omissões; ameaça de bomba, sabotagens, distúrbios civis, greves, 

vandalismo, roubo, destruição da propriedade ou dados, invasões ou guerras. 

2.3.4 Incidentes 

Um incidente, ou incidente de segurança de informação, pode ser entendido como um ou mais 

eventos de segurança da informação indesejados ou inesperados, que apresentem potencialidade de 

probabilidade de comprometer as operações do negócio e ameaçar a segurança da informação (NBR 

ISO/IEC 17799:2005). 

A organização independente voltada à análise e prevenção de eventos de segurança e à gestão 

de rede Internet Engineering Task Force (IETF), define incidente de segurança da informação como 

um evento que envolve uma violação de segurança (SHIREY, 2000). 
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Para Beal (2006, p. 15), incidente é o “evento com consequências negativas resultante de um 

ataque bem-sucedido”. A autora exemplifica com a situação de um pagamento efetuado erroneamente 

por causa da inclusão indevida de uma fatura inexistente no sistema da empresa.  

Campos (2006) corrobora com os conceitos acima afirmando que um incidente de segurança da 

informação é a efetivação de um evento que possibilite causar interrupções nos processos de negócio 

quando acontece a violação de um ou mais princípios de segurança da informação: confidencialidade, 

integridade e disponibilidade. 

Podem existir incidentes de segurança que passem despercebidos pela empresa e que mesmo 

assim resultem em perdas para a empresa. O desvio de informações sobre a estrutura e formulação de 

produtos por funcionários com a intenção de vendê-los ou utilizá-los em empresas concorrentes, pode 

somente ser descoberto após muito tempo do acontecimento do evento. Portanto, nem sempre o 

incidente causará a interrupção do negócio, e, mesmo assim, pode trazer riscos à competitividade da 

organização. 

2.3.5 Política de segurança da informação 

Moulton e Coles (2003, p. 582) asseveram que a gestão da segurança da informação é o:  

 

Conjunto de práticas e de responsabilidades exercidas pela gerência com o objetivo de prover direção 

estratégica, garantindo que os objetivos sejam atingidos, atestando que os riscos sejam adequadamente 

gerenciados e verificando que os recursos da organização sejam usados de modo responsável. 

 

De acordo com Ferreira e Araujo (2006, p. 29), a gestão de segurança da informação “é o 

resultado da aplicação planejada de objetivos, diretrizes, políticas, procedimentos, modelos e outras 

medidas administrativas que, de forma conjunta, definem como são reduzidos os riscos para a 

segurança da informação”. 

Marciano e Lima-Marques (2006, p. 96), aduzem que “a correta gestão ou governança da 

segurança da informação é atingida com o compromisso de todos os usuários quanto à aplicação das 

normas e procedimentos estabelecidos”. Os termos gestão e governança têm se confundido e ambos são 

usados para indicar as atividades de planejamento, implementação e avaliação das atividades 

desenvolvidas na organização para garantir a segurança da informação. 

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 281), definem que “ativos são essencialmente reservas de 

benefícios futuros”. Entendendo que a informação é um ativo da empresa, ou seja, uma reserva que 
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proporcionará benefícios futuros, é plausível que se administre a informação da mesma maneira que se 

administram os demais ativos da empresa. Desta forma, a gestão dos ativos da informação se reveste da 

mesma importância e precisa da mesma atenção que a gestão dos demais ativos da organização.  

2.3.6 Norma NBR ISO/IEC 17799:2005 

Na atual economia as empresas representam partes de uma engrenagem que resulta em um 

sistema complexo onde é inevitável a troca constante de bens, serviços e informações. Diante disso, é 

saudável que as empresas busquem elementos que as diferenciem perante os seus concorrentes. As 

normas surgiram como forma de sugerir bases comuns, fornecendo um padrão para as diversas 

especificidades representadas em cada norma (SÊMOLA, 2003). 

De acordo com Campos (2006, p. 97) “a preocupação em gerar uma norma de segurança da 

informação surgiu na Inglaterra, mais especificamente no Departamento de Indústria e Comércio (DTI 

– Departament of Trade and Industry’s)”. Um grupo foi designado para criar um conjunto de critérios 

com o objetivo de validar a segurança da informação, proporcionar uma certificação sobre o tema, e 

ainda um código de boas práticas que fosse usado para fundamentar a implantação de ações de 

segurança da informação. Este documento foi publicado em 1989 (CAMPOS, 2006). 

A evolução do trabalho, bem como a contribuição da indústria inglesa, levou à publicação em 

1995 da British Standard BS7799:1995. Após várias revisões, foi proposto a International 

Organization for Standardization (ISO) que homologasse essa norma. Este fato se efetivou no ano de 

2000, quanto foi publicada a norma ISO/IEC 17799:2000 (CAMPOS, 2006). 

Em agosto de 2001 o Brasil adotou a norma ISO como padrão, por meio da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, sob o código NBR ISO/IEC 17799. A norma NBR tem 

exatamente o mesmo conteúdo da ISO correspondente (FERREIRA; ARAÚJO, 2006). 

No ano de 2005 foi publicada uma nova versão, onde foi totalmente revisada com a inclusão de 

capítulos sobre o tratamento e o gerenciamento de riscos e ainda sobre a gestão de incidentes de 

segurança (FERREIRA; ARAÚJO, 2006). 

A Figura 7, evidencia a importância da NBR ISO/IEC 17799:2005 no entendimento dos 

respondentes da 9ª Pesquisa Nacional de Segurança da Informação realizada pela Módulo Security. De 

acordo com a pesquisa, 63,5% dos respondentes avaliam que a NBR é a norma a ser seguida na 

implantação e gerenciamento dos sistemas de segurança da informação nas organizações em que 

atuam. 



 
 

 

44 

 
Figura 7 – Legislações, normas e regulamentações que norteiam a segurança da informação no Brasil 

Fonte: 9º Pesquisa Nacional de Segurança da Informação – Módulo Security (2003). 

 

A NBR ISO/IEC 17799:2005 corresponde ao código de práticas para a gestão da segurança da 

informação. Segundo Beal (2005) a norma abrange dez áreas de controle. Alves (2006, p. 31) assevera 

que “a norma define 127 controles de segurança sob 10 principais áreas de informação, para permitir 

que os usuários identifiquem as salvaguardas que lhe são mais apropriadas”. As dez áreas de controle 

da norma são (BEAL, 2005): 

a) Política de segurança: diretrizes, princípios e regras, que formalizadas, proverão orientação 

e apoio no processo de implantação e manutenção da segurança; 

b) Segurança organizacional: diretrizes para o estabelecimento de uma estrutura para planejar 

e controlar o processo de implantação e gestão da segurança da informação; 

c) Classificação e controle dos ativos de informação: recomendações sobre o inventário dos 

ativos informacionais e atribuição das responsabilidades pela manutenção e controle; 

d) Segurança em pessoas: diretrizes para reduzir os riscos de erro humano, roubo, fraude ou 

uso indevido; 

e) Segurança física e do ambiente: proteção dos recursos e instalações críticas ou sensíveis do 

negócio contra acesso não autorizado, dano ou interferência; 

f) Gestão de operações e comunicação: recomendações para garantir a correção e segurança 

na operação dos recursos de processamento de informações; 
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g) Controle de acesso: diretrizes para monitoração e controle do acesso a recursos 

informacionais; 

h) Manutenção e desenvolvimento de sistemas: recomendações para que se use controles de 

segurança em todas as fases do desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação; 

i) Gestão da continuidade do negócio: proteger os processos críticos em caso de ocorrência de 

falha ou desastre, bem como neutralizar as interrupções às atividades comerciais; 

j) Conformidade: preservação da conformidade com os requisitos legais, com as normas e 

diretrizes internas e com os requisitos técnicos de segurança. 

As recomendações vistas nos itens acima são preconizadas pela norma NBR ISO/IEC 

17799:2005 para servir como guia para a gestão da segurança da informação, cujas linhas mestras 

dever ser delineadas no documento de política da segurança da informação (MARCIANO, 2006). 

Cada categoria principal de segurança se relaciona a um objetivo de controle, que determina o 

que deve ser alcançado naquele item, além dos controles a serem implementados para que os objetivos 

daquela categoria sejam atingidos (FRÓIO, 2008). 

A utilização de guias como a norma acima citada, permite a organização valer-se de um 

instrumento amplamente testado e capaz de impactar positivamente a imagem da empresa. 

2.3.7 Política 

Conforme Schmitter (2000), define-se política como uma linha de conduta adotada 

coletivamente, que resulta da interação entre os participantes de um grupo social, dentro de um quadro 

de cooperação-integração reconhecido pelos membros que a compõem. 

Relacionado às organizações, o conceito de política é entendido como o conjunto de normas, 

procedimentos, rotinas e convenções que norteiam as ações coletivas, sejam elas formais ou informais 

(OSTROM, 1999). 

A NBR ISO/IEC 17799:2005 define política como sendo “intenções e diretrizes globais 

formalmente expressas pela direção”. Este conceito é corroborado por Kay (2005) que defende que as 

políticas pertencem ao nível decisório das instituições. 

Campos (2006) assevera que a utilização de políticas está muito em voga nos tempos atuais para 

questões empresariais, representando como deve ser a conduta, e qual é o comportamento esperado em 

relação à determinado assunto. 
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Conceitualmente, parece segura a idéia de que toda política deve ser formalizada. Porém, apesar 

de não parecer coerente, em tese, uma empresa pode ter políticas de conhecimento geral dos 

funcionários e que não estão formalizadas, sendo transmitidas oficialmente, por quem de direito, de 

forma oral, sem qualquer formalização. Apesar de pouco ortodoxo, é possível que isto aconteça em 

organizações de menor porte ou mais informais. Contudo, pressupõe-se que o correto é a formalização 

de todas as políticas que direcionam a organização. 

2.4 REQUISITOS DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO SEGUNDO A NBR 

ISO/IEC 17799:2005 

A norma NBR ISO/IEC 17799:2005, publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– ABNT, em seu item 5.1, sugere que a política de segurança da informação tem que ser clara, alinhada 

com os objetivos do negócio e demonstre apoio e comprometimento com a segurança da informação. 

Para que isto se efetive, a norma sugere a publicação e manutenção de uma política de segurança com 

os seguintes requisitos: 

a) Que o documento de política de segurança da informação seja aprovado pela direção, 

publicado e comunicado para todos os funcionários e para as partes externas relevantes; 

b) Que a política de segurança da informação seja analisada criticamente em intervalos 

programados, ou ainda quando mudanças significativas aconteçam. 

De forma mais aprofundada, as diretrizes contidas nos requisitos gerais descritos acima serão 

abordados nos tópicos seguintes. 

2.4.1 Características gerais do documento de política de segurança da informação 

A norma NBR ISO/IEC 17799:2005 estabelece que o objetivo da política de segurança da 

informação é “prover uma orientação e apoio da direção para a segurança da informação de acordo com 

os requisitos do negócio e com as leis e regulamentações relevantes”. É conveniente que a direção da 

organização estabeleça uma política clara, alinhada com os objetivos do negócio, e que o 

comprometimento com a segurança da informação seja assumido por meio da publicação e manutenção 

da política de segurança da informação (NBR ISO/IEC 17799:2005). 
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Ferreira e Araújo (2006, p. 9) asseveram que a política de segurança “define o conjunto de 

normas, métodos e procedimentos utilizados para a manutenção da segurança da informação, devendo 

ser formalizada e divulgada a todos os usuários que fazem uso dos ativos de informação”. 

De acordo com Campos (2006, p. 99), a política de segurança da informação “é um conjunto de 

regras que determina qual deve ser o comportamento das pessoas que se relacionam com a organização 

no que se refere ao tratamento da informação”. Evidencia-se neste conceito que a política tem total 

relação com a gestão de pessoas e seu comportamento na organização, e que o risco de informação a 

ser gerenciado é, normalmente, resultado da interação das pessoas com os ativos da informação.   

É importante observar que a política de segurança deve ser personalizada para cada 

organização, já que estabelece os padrões, responsabilidades e critérios para o manuseio, 

armazenamento, transporte e descarte das informações dentro do nível de segurança aceitável pela 

empresa (SÊMOLA, 2003). 

Campos (2006) ainda destaca que o principal objetivo de uma política de segurança da 

informação é estabelecer um padrão de comportamento no que tange à interação dos usuários com os 

ativos da informação, e que este padrão seja conhecido pelos usuários e utilizado pela direção da 

empresa nas decisões inerentes à segurança da informação. 

Beal (2005) aduz que é por meio da política de segurança da informação que a direção da 

empresa demonstra seu comprometimento com a proteção da informação e cria a base para o 

comportamento de todos os usuários com relação aos processos de identificação e tratamento dos 

riscos. 

Marciano (2006, p. 79) assevera que, no que diz respeito às políticas de segurança da 

informação, “existe ainda um requisito a mais a ser cumprido: prover o equilíbrio entre funcionalidade 

e segurança, motivo pelo qual torna-se essencial uma análise da situação operacional da organização 

em foco”. 

Sobre a elaboração da política de segurança da informação, Ferreira e Araújo (2006) destacam 

que deve-se utilizar uma visão metódica, criteriosa e técnica. O objetivo é possibilitar a sugestão de 

alterações tecnológicas, de processos ou de responsabilidades, e ainda nortear o desenvolvimento da 

política pela cultura da empresa e das características do mercado em que atua, sem deixar de considerar 

os anseios dos acionistas ou proprietários, responsáveis pela definição dos recursos em relação ao uso 

da informação pelos usuários no negócio. 

A norma NBR ISO/IEC 17799:2005 preconiza a necessidade de existência de um “documento 

da política de segurança da informação aprovado pela direção, publicado e comunicado para todos os 

funcionários e partes externas relevantes”. 
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Ainda segundo a NBR ISO/IEC 17799:2005, este documento deve conter declarações relativas 

a: 

 

a) Uma definição de segurança da informação, suas metas globais, escopo e importância da segurança 

da informação como um mecanismo que habilita o compartilhamento da informação (ver introdução); 

b) Uma declaração do comprometimento da direção, apoiando as metas e princípios da segurança da 

informação, alinhada com os objetivos e estratégias do negócio; 

c) Uma estrutura para estabelecer os objetivos de controle e os controles, incluindo a estrutura de 

análise/avaliação e gerenciamento de risco; 

d) Breve explanação das políticas, princípios, normas e requisitos de conformidade de segurança da 

informação específicos para a organização, incluindo: 

- Conformidade com a legislação e com requisitos regulamentares e contratuais; 

  - Requisitos de conscientização, treinamento e educação em segurança da informação;      

                                                    - Gestão da continuidade do negócio; 

                                                    - Consequências das violações na política de segurança da informação; 

e) Definição das responsabilidades gerais e específicas na gestão da segurança da informação, incluindo 

o registro de incidentes de segurança da informação; 

f) Referências à documentação que possam apoiar a política, por exemplo, políticas e procedimentos de 

segurança mais detalhados de sistemas de informação específicos ou regras de segurança que os 

usuários devem seguir. 

 

 

Como já mencionado anteriormente, a formalização de todas as políticas da empresa parece ser 

o caminho correto para atingir o objetivo inerente ao assunto tratado na política. Não é diferente para a 

política de segurança da informação, que deve constar de um documento, publicado e de conhecimento 

geral dos usuários dos ativos de informação da empresa. 

A NBR ISO/IEC 17799:2005 assevera a conveniência de que o documento da política de 

segurança da informação declare o comprometimento da direção e estabeleça qual o enfoque da 

empresa no gerenciamento da segurança da informação. 

Ferreira e Araujo (2006, p. 11) defendem que o documento da política de segurança da 

informação deve ser: 

a) Simples; 

b) Compreensível; 

c) Homologado pela alta direção; 

d) Estruturado de forma a permitir a implantação por fases; 

e) Alinhado com as estratégias da empresa, padrões e procedimentos pré-existentes; 

f) Orientado aos riscos identificados; 
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g) Flexível às mudanças de tecnologia e processos; 

h) Com foco na proteção dos ativos de informação, priorizando os de maior valor e 

importância; 

i) Com orientação positiva, ou seja, não concentrada em ações proibitivas ou punitivas. 

O documento da política da informação deve ser simples, de fácil leitura e entendimento, já que 

deverá ser acessado por todos os usuários da organização. Deverá ser objetivo, contendo sucintamente 

os objetos de que trata e as normas que estabelece. Políticas muito extensas se tornam de difícil leitura. 

Tem que apresentar consistência com as demais normas da organização, bem como com a legislação à 

que a empresa está sujeita. É importante ainda que a política defina as metas, informando os objetivos 

quantificáveis e em que tempo devem ser alcançados. Deve também definir as responsabilidades pelo 

uso da informação e de que forma se entende ser correto o seu uso. Por último, devem ser definidas as 

penalidades para os usuários que a desrespeitarem (CAMPOS, 2006). 

2.4.2 Principais elementos da política de segurança da informação 

Ortalo (1996) define que os principais elementos de uma política de segurança da informação 

são: 

a) Elementos básicos, onde se descrevem os usuários, objetos, direitos de acesso e atributos 

presentes na organização ou no sistema. Estes elementos definem o vocabulário que 

norteará a construção da política; 

b) Os objetivos da segurança, ou seja, as metas de segurança no que diz respeito à 

confidencialidade, integridade e disponibilidade; 

c) O conjunto de regras que descreve os mecanismos do sistema relevantes à segurança, com 

as eventuais modificações necessárias. 

A norma NBR ISO/IEC 17799:2005 afirma que é conveniente que o documento da política de 

segurança da informação contenha “uma definição de segurança da informação, suas metas globais, 

escopo e importância da segurança da informação como um mecanismo que habilita o 

compartilhamento da informação [...]”. Estas definições no início do documento servem para orientar 

os usuários nos conceitos básicos e nos objetivos da organização quanto à gestão da segurança da 

informação. 

É conveniente que o documento que registra a política de segurança contenha uma declaração 

introdutória, inserindo o problema e o conceito da segurança da informação no contexto mais amplo 
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dos riscos do negócio e explicando a importância da segurança da informação e dos recursos 

computacionais para prevenir consequências advindas da destruição, alteração indevida ou da 

divulgação não autorizada das informações da organização (BEAL, 2005). 

Com relação à definição das metas para avaliar se os resultados estão sendo alcançados, o que 

deve ser feito periodicamente, é importante estabelecer com antecedência os objetivos e as metas de 

segurança da informação. Podem-se diferenciar objetivos e metas conceituando-se objetivos como 

intenções mais gerais em relação aos resultados. Já as metas são intenções mais objetivas. Tanto os 

objetivos quanto as metas devem estar estabelecidos neste item da política de segurança, tornando-os 

evidentes aos usuários da organização. Os objetivos e as metas são também avaliados quando da 

análise crítica da política de segurança da informação (CAMPOS, 2006). 

Da mesma forma que qualquer outra política instituída por uma organização é de extrema 

importância que a direção da empresa se comprometa resolutamente com as definições apresentadas no 

documento. Ao se fazer isto, comunica-se a toda a empresa a necessidade de cumprimento das 

resoluções e importância da política para a organização. 

Ferreira e Araújo (2006) asseveram que um dos itens mais importantes da declaração de 

comprometimento é o nome do principal executivo da organização. A aposição do nome do executivo 

na declaração comunica aos usuários que está de acordo com a política exposta no documento, ao 

mesmo tempo em que demonstra comprometimento com o cumprimento das regras especificadas. 

Corroborando com as posições acima, Campos (2006, p.105) questiona “se a direção da 

organização não se comprometer com essa política, quem se comprometerá”. O autor lembra que não 

acontecendo este comprometimento, a política se torna um documento burocrático qualquer, que será 

esquecido em algum arquivo e não terá efeito prático algum na organização. 

No item 6.1.1 da NBR ISO/IEC 17799:2005, a norma assevera que “convém que a direção 

apoie ativamente a segurança da informação dentro da organização, por meio de um claro 

direcionamento, demonstrando o seu comprometimento, definindo atribuições de forma explícita e 

conhecendo as responsabilidades pela segurança da informação”. A norma elenca oito diretrizes para a 

implantação do comprometimento da direção com a segurança da informação. Convêm que a direção: 

a) Assegure que as metas de segurança da informação estão identificadas, atendam aos 

requisitos da organização e estão integradas nos processos relevantes; 

b) Formule, analise criticamente e aprove a política de segurança da informação; 

c) Analise criticamente a eficácia da implementação da política de segurança da informação; 

d) Forneça um claro direcionamento e apoio para as iniciativas de segurança da informação; 

e) Forneça os recursos necessários para a segurança da informação; 
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f) Aprove as atribuições de tarefas e responsabilidades específicas para a segurança da 

informação por toda a organização; 

g) Inicie planos e programas para manter a conscientização da segurança da informação; 

h) Assegure que a implementação dos controles de segurança da informação tem uma 

coordenação e permeia a organização. 

A norma ainda destaca que é papel da diretoria gerenciar a segurança da informação na 

organização, estabelecendo a estrutura de gerenciamento necessária para iniciar e controlar a 

implementação. 

A NBR ISO/IEC 17799:2005 assegura que é conveniente a existência de uma coordenação da 

segurança da informação, e que as atividades de segurança da informação sejam coordenadas por 

representantes de diferentes partes da organização, e que estas pessoas tenham funções e papéis 

relevantes. Como diretriz para a implementação desta estrutura, a norma aconselha que a coordenação 

envolva os gerentes, usuários, desenvolvedores, auditores, pessoal de segurança e especializadas nas 

áreas de seguro, assessoria jurídica, recursos humanos, TI e gestão de riscos. A norma enumera sete 

pontos que devem ser observados pela estrutura de segurança da informação. Convêm que esta 

atividade: 

a) Garanta que as atividades de segurança da informação são executadas em conformidade 

com a política de segurança da informação; 

b) Identifique como conduzir as não-conformidades; 

c) Aprove as metodologias e processos para a segurança da informação, tais como 

análise/avaliação de riscos e classificação da informação; 

d) Identifique as ameaças significativas e a exposição da informação e dos recursos de 

processamento da informação às ameaças; 

e) Avalie a adequação e coordene a implementação de controles de segurança da informação; 

f) Promova, de forma eficaz, a educação, o treinamento e a conscientização pela segurança da 

informação por toda a organização; 

g) Avalie as informações recebidas do monitoramento e da análise crítica dos incidentes de 

segurança da informação, e recomende ações apropriadas como resposta para os incidentes 

de segurança da informação identificados. 

Campos (2006) assevera que a infraestrutura da segurança da informação é a base que suporta o 

sistema de gestão de segurança da informação, sendo composta por elementos internos, de 

responsabilização e externos. 
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Ao se iniciar a implantação da segurança da informação em uma organização, é possível que 

esta atividade seja executada pelo setor de Tecnologia da Informação, Gestão da Qualidade ou até 

mesmo Recursos Humanos. Porém, com o desenvolvimento do sistema e o consequente aumento da 

complexidade, é natural que pessoas estejam dedicadas prioritariamente à gestão da segurança da 

informação. Dependendo do tamanho da organização, pode-se ter a figura de um security officer, que, 

sozinho, coordena as atividades, ou ainda a criação de um comitê coordenador de segurança da 

informação (CAMPOS, 2006). 

Para Sêmola (2003) o comitê corporativo de segurança da informação deve reunir gestores com 

visões do mesmo objeto, mas pontos de vista diferentes. O autor entende que esta premissa é 

fundamental para a perfeita visualização dos problemas, desafios e impactos. 

Ainda no escopo dos elementos internos, Campos (2006) destaca a participação das equipes de 

auditoria interna, que seriam responsáveis por elaborar, executar auditoria e propor planos de ação para 

adequar as áreas da organização. 

Quanto ao segundo grupo, identificado por Campos (2006) como os elementos de 

responsabilização, o autor lembra que apesar da existência de um security officer ou de um comitê, a 

gestão da segurança da informação é responsabilidade de todos os usuários que fazem uso dos ativos da 

informação. Segundo o autor, o gestor que responde por um grupo de ativos de informação deve 

garantir a segurança destes ativos, bem como a manutenção dos controles utilizados pela organização.  

Beal (2005, p. 55) aduz que “a gerência intermediária exerce papéis importantes na segurança 

da informação – por exemplo, o de gestor da informação produzida ou processada pela unidade que 

gerencia”. O intuito é que o gestor responsável por uma área onde é gerada uma informação crítica para 

a empresa, seja também responsabilizado pela segurança daquela informação. 

Em relação ao terceiro grupo, os elementos externos, Campos (2006) recomenda que a 

organização esteja amparada por um especialista em segurança da informação, que pode ser um 

consultor externo ou ainda um colaborador com o conhecimento necessário para a função. 

Oportunamente, este profissional poderá ajudar na investigação dos incidentes de segurança da 

informação. 

A NBR ISO/IEC 17799:2005 não determina uma estrutura de segurança da informação para as 

organizações, mas informa a conveniência de, sendo necessária, a contratação de uma consultoria 

externa especializada em segurança da informação, contatos com especialistas, grupos de segurança da 

informação externos e autoridades relevantes, para atualizar-se quanto às práticas adotadas pelo 

mercado.  
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Quanto às responsabilidades internas, segundo a NBR ISO/IEC 17799:2005, pessoas com 

responsabilidades definidas podem delegar as tarefas de segurança da informação, contudo, continuam 

elas responsáveis e convém que verifiquem o cumprimento das tarefas pelas pessoas delegadas. 

2.4.3 Requisitos de conformidade com normas e regulamentos, e educação em segurança da 

informação 

Toda empresa, como entidade com personalidade jurídica própria, está sujeita à normas legais, 

regulamentos, estatutos, acordos e diretrizes que também afetam os requisitos de segurança da 

informação. Este fato gera a necessidade de se estabelecer uma estrutura adequada para garantir a 

conformidade com todos os aspectos legais, como a confidencialidade de dados pessoais, a veracidade 

das informações financeiras divulgadas, a proteção à propriedade intelectual e a salvaguarda de 

registros. Mesmo que em alguns casos não exista a obrigatoriedade pelo atendimento, a aderência da 

organização a determinadas normas propicia um benefício de imagem que pode ser convertido em 

valorização da empresa no mercado ou alavancagem de negócios em função da certificação 

apresentada (BEAL, 2005). 

Ferreira e Araujo (2006) citam a necessidade de observação dos direitos autorais. Os autores 

lembram que a empresa tem como obrigação inibir qualquer infração a marcas e patentes, inclusive 

quanto à utilização de metodologias patenteadas por fornecedores. 

A organização deve se empenhar no sentido de manter um inventário de seus ativos de 

informação, em especial dos ativos protegidos por direito de propriedade intelectual, como softwares, 

por exemplo. Também é importante proteger as informações dos colaboradores, fornecedores e 

clientes, que estão armazenadas na organização por necessidade do negócio. Porém, o vazamento 

destas informações pode acarretar sérias disputas judiciais. Informações desta relevância somente 

devem ser cedidas com autorização explícita ou ordem judicial (CAMPOS, 2006). 

Ferreira e Araujo (2006) asseveram que a política de segurança da informação deve estabelecer 

controles capazes de assegurar que riscos inerentes aos requisitos legais não se materializem. Os 

controles devem ainda se estender aos contratos com fornecedores e parceiros. 

De acordo com o item 8.2.2 da NBR ISO/IEC 17799:2005, “convém que todos os funcionários 

da organização e, onde pertinente, fornecedores e terceiros recebam treinamento apropriados em 

conscientização, e atualizações regulares nas políticas e procedimentos organizacionais, relevantes para 

as suas funções”. A norma ainda regulamenta que o treinamento em conscientização deve iniciar a 
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introdução às políticas e expectativas de segurança da informação, anteriormente a autorização de 

acesso à informação. 

É imperativo que funcionários e prestadores de serviço sejam informados dos procedimentos 

para notificação dos incidentes de segurança. Esses incidentes podem ainda ser usados como exemplos 

em treinamentos e educação sobre as formas de evitar novas ocorrências (BEAL, 2005). 

Sêmola (2003) lembra que os recursos humanos são o elo mais frágil da corrente. Mesmo que se 

especifiquem normas, procedimentos e controles para garantir a segurança da informação, o 

descumprimento por parte de um recurso humano cria uma vulnerabilidade e compromete o sistema de 

gestão da segurança da informação.  

A construção de uma cultura sobre a segurança da informação pode ser efetivada com a 

realização de seminários, campanhas de divulgação, cartas da diretoria, mostrando o comprometimento 

com a segurança, e, ainda, a assinatura de termos de responsabilidade e confidencialidade por todos os 

usuários de ativos de informação (SÊMOLA, 2003). 

É conveniente que a conscientização, educação e treinamento nas atividades de segurança da 

informação sejam adequados e relevantes às responsabilidade e habilidades de cada usuário, incluindo 

informações sobre o reconhecimento de ameaças, os canais adequados para o relato de incidentes de 

informação, e os responsáveis pela segurança da informação na organização (NBR ISO/IEC 

17799:2005). 

2.4.4 Requisitos de continuidade de negócios 

Este tópico trata de como o sistema de segurança da informação pode garantir a continuidade do 

negócio em casos de interrupção causados por incidentes de segurança da informação. 

Campos (2006, p. 169) questiona “como a organização continua realizando seus processos de 

negócio se houver um incêndio nas instalações de Tecnologia da Informação? O que acontece se uma 

área de importantes arquivos em papel é inundada e tudo é perdido?”. Além destes ativos, deve-se 

também questionar como a organização vai se resguardar da possibilidade de um funcionário que 

detenha informações cruciais e sigilosas sair da empresa, ou sofrer algum tipo de mal súbito que lhe 

impossibilite de repassar as informações.  

A NBR ISO/IEC 17799:2005 assevera que o processo de gestão da segurança da informação 

deva minimizar o impacto sobre a organização e recuperar perdas de ativos da informação a um nível 

aceitável através da combinação de ações de prevenção e recuperação constantes do processo de gestão 
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da continuidade do negócio. É recomendado pela norma que se identifique os processos críticos, 

analise o impacto nos negócios e desenvolva e implemente um plano para assegurar que as operações 

essenciais sejam recuperadas dentro do tempo requerido pela organização. 

De acordo com Sêmola (2003), o objetivo do plano de continuidade de negócios é minimizar o 

impacto do incidente sobre os negócios, garantindo a continuidade dos processos e informações vitais à 

sobrevivência da empresa no menor tempo possível. 

O item 14.1.3 da NBR ISO/IEC 17799:2005 sugere a consideração dos seguintes itens para o 

processo de planejamento da continuidade do negócio: 

a) Identificação e concordância de todas as responsabilidades e procedimentos da 

continuidade do negócio; 

b) Identificação da perda aceitável de informações e serviços; 

c) Implementação dos procedimentos que permitam a recuperação e restauração das operações 

do negócio e da disponibilidade da informação nos prazos necessários; atenção especial 

precisa ser dada à avaliação de dependências externas ao negócio e de contratos existentes; 

d) Procedimentos operacionais que permitam a conclusão de restauração e recuperação que 

estejam pendentes; 

e) Documentação dos processos e procedimentos acordados; 

f) Educação adequada de pessoas nos procedimentos e processos definidos, incluindo o 

gerenciamento de crise; 

g) Teste e atualização dos planos. 

Beal (2005) defende que o plano de continuidade pode ser desenvolvido na forma de um 

projeto, abrangendo as etapas: 

a) Concepção do projeto: abrangendo estimativas de custo e prazo, definição de escopo, 

equipe, e demais recursos necessários; 

b) Identificação dos processos críticos: que são aqueles que se deixarem de funcionar trazem 

um impacto relevante para a organização; 

c) Análise e classificação dos impactos: a análise e a classificação quanto ao grau de 

gravidade do impacto pode ser feita, levando-se em conta o valor atribuído à organização 

ao aspecto prejudicado pelo incidente, os efeitos práticos do desastre e a evolução do efeito 

ao longo do tempo; 

d) Análise das alternativas de recuperação: onde são identificados e estimados os custos das 

ações possíveis de recuperação de cada processo; 
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e) Escolha das medidas de recuperação a serem adotadas: a escolha das medidas dentre as 

alternativas existentes; 

f) Desenvolvimento e documentação do plano: onde se designe um responsável pela 

manutenção, atualização e guarda em local remoto de cada plano de continuidade da 

empresa; 

g) Treinamento e conscientização dos responsáveis pela implementação do plano: um plano 

de continuidade não terá nenhuma validade se as pessoas não estiverem aptas a 

desempenhar o papel que lhes cabe na implementação; 

h) Teste: esta é a única forma de confirmar a validade, usando técnicas capazes de oferecer 

garantias mínimas de que os planos irão operar como esperado em uma situação de 

incidente de segurança da informação. 

Cabe lembrar que o objetivo do plano de continuidade de negócios é proteger as operações da 

organização; portanto, o foco não deve ser apenas os sistemas computacionais, afinal, sem as pessoas, 

processos em funcionamento e conectividade, sistemas computacionais de nada servirão (MIORA, 

2002). 

2.4.5 Requisitos disciplinares 

A NBR ISO/IEC 17799:2005 normatiza em seu item 8.2.3, que é conveniente a existência de 

um processo disciplinar formal para os funcionários que venham a cometer violações de segurança da 

informação. A norma sugere que o processo disciplinar deve ser formatado para dar uma resposta 

gradual, considerando fatores como a natureza e gravidade da violação, o impacto do incidente no 

negócio, se o infrator é reincidente, se participou de treinamento, bem como considerar a legislação 

vigente e cláusulas contratuais existente. 

O intuito da existência de um processo disciplinar é dissuadir funcionários, fornecedores e 

terceiros a violarem os procedimentos e políticas de segurança da informação da organização (NBR 

ISO/IEC 17799:2005; BEAL, 2005; CAMPOS, 2006; FERREIRA e ARAUJO, 2006). 

Campos (2006, p. 128), afirma que “se não houver mecanismo disciplinar, o mais provável é 

que a política e os controles de segurança da informação não sejam levados a sério”. 

Qualquer violação deve ser levada ao conhecimento da alta direção da empresa. A área 

responsável pela segurança da informação, bem como o responsável pela área de negócio onde ocorreu 
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o incidente, deverão assegurar que a violação foi resolvida e implantar medidas para que a reincidência 

seja evitada (FERREIRA; ARAÚJO, 2006). 

Ferreira e Araujo (2006, p. 122) lembram que a legislação atual prevê pena para os casos de: 

a) Violação da integridade e quebra de sigilo de sistemas informatizados ou bancos de dados; 

b) Inserção de dados falsos em sistemas de informação; 

c) Modificação ou alteração não autorizada de sistemas; 

d) Divulgação de informações sigilosas ou reservadas; 

e) Fornecimento ou empréstimo de senha que possibilite o acesso de pessoas não autorizadas 

a sistemas de informações. 

É evidente a necessidade de conscientização e treinamento dos funcionários quanto à política de 

segurança da informação. Ao se certificar que a política de segurança é de conhecimento de todos, não 

será admissível que aconteça a alegação de desconhecimento quando da apuração das 

responsabilidades no caso de um incidente de segurança da informação. 

De acordo com a NBR ISO/IEC 17799:2005, no item 8.1.1; “convém que papéis e 

responsabilidades pela segurança da informação de funcionários, fornecedores e terceiros seja definidos 

e documentados de acordo com a política de segurança da informação da organização”. A norma 

propõe a inclusão de requisitos para: 

a) Implementar e agir de acordo com as políticas de segurança da informação da organização; 

b) Proteger ativos contra acesso não autorizado, divulgação, modificação, destruição ou 

interferência; 

c) Executar processos ou atividades particulares de segurança da informação; 

d) Assegurar que a responsabilidade é atribuída à pessoa para tomada de ações; 

e) Relatar eventos potenciais ou reais de segurança da informação ou outros riscos de 

segurança para a organização. 

Campos (2006) aduz que na existência de um sistema de cargos e funções onde as 

responsabilidades de cada cargo já estejam definidas, nada mais apropriado do que incluir, no 

documento de descrição das responsabilidades, as definições referentes à responsabilidade de 

segurança da informação de cada cargo. Muito embora esta definição tenha importância para todos os 

cargos deve ser especialmente observada para os cargos gerenciais da organização. 

A norma NBR ISO/IEC 17799:2005 assevera que é conveniente que as responsabilidades de 

segurança da informação para pessoas que não são funcionários da empresa, como por exemplo em 

atividades terceirizadas, estejam muito bem definidas, formalizadas e comunicadas à empresa 

contratada e aos terceiros em questão. 
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No documento da política de segurança da informação, é conveniente que sejam referenciados 

documentos que possam apoiar e fortalecer a política, como por exemplo políticas de segurança de 

sistemas de informação específicos ou regras de segurança que os usuários devam seguir (NBR 

ISO/IEC 17799:2005). 

A política de segurança da informação não é um documento desconexo de tudo o que já existe 

na organização. A política deve ser aderente às regras, leis e normas já existentes. Se a organização 

possuir um regimento interno, este deve não apenas ser respeitado, mas referenciado na política, assim 

como as leis e normas que tenham influência sobre os assuntos tratados na política de segurança da 

informação (CAMPOS, 2006). 

2.4.6 Requisitos de avaliação da política de segurança da informação 

A NBR ISO/IEC 17799:2005 destaca que é conveniente que a política de segurança da 

informação seja analisada criticamente com periodicidade definida ou ainda quando mudanças 

significativas forem observadas. O intuito é assegurar a continua pertinência, adequação e eficácia da 

política. 

O documento da política da informação não pode ser estático. Para que continue efetivo, ele 

deve acompanhar as mudanças nas ameaças oriundas dos ambientes externo, interno, nas 

vulnerabilidades associadas aos ativos da informação e nas necessidades do negócio. Faz-se necessário 

criar mecanismos que garantam a atualização constante do documento, com revisões periódicas do 

conteúdo (BEAL, 2005). 

O item 5.1.2 da norma NBR ISO/IEC 17799:2005 enfatiza a necessidade de existir um gestor 

que responda pela manutenção, avaliação e análise crítica da política de segurança da informação. A 

análise deve incluir a avaliação das oportunidades de melhoria e que tenha um enfoque no 

gerenciamento da segurança da informação em resposta as mudanças ocorridas no ambiente 

organizacional, nas circunstâncias do negócio, nas condições legais e no ambiente técnico. 

Beal (2005, p. 47) assevera que “uma política de segurança ultrapassada ou inconsistente com 

os processos organizacionais representa pouca ou nenhuma proteção para a informação corporativa”. A 

autora lembra que manter a política atualizada e aderente aos riscos no negócio, mantém o foco nas 

prioridades e requisitos de proteção da informação e no comprometimento de todos os usuários com os 

objetivos de segurança. 
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Ferreira e Araujo (2006, p. 126) aduzem que o processo de revisão da política de segurança da 

informação deve abranger: 

a) Eventuais riscos identificados; 

b) Alterações na legislação do negócio; 

c) Incidentes de segurança; 

d) Vulnerabilidades encontradas; 

e) Alterações na estrutura organizacional; e 

f) Mercado. 

É necessário estabelecer quem será responsável pelo processo de atualização e análise crítica da 

política de segurança da informação, bem como da periodicidade com que o processo acontecerá. 

Não está estabelecida na norma NBR ISO/IEC 17799:2005 a periodicidade para a ocorrência da 

análise crítica da política, apenas é mencionada a conveniência de que sejam definidos os 

procedimentos para a análise crítica pela direção da empresa, incluindo uma programação ou um 

período para que a análise aconteça. 

Ferreira e Araujo (2006, p. 125) sugerem que “o intervalo médio utilizado para a revisão da 

política é de seis meses ou um ano, porém deve ser realizada uma revisão sempre que forem 

identificados fatos novos, não previstos na versão atual que possam ter impacto na segurança das 

informações da organização”. 

Entende-se que o grupo de usuários envolvidos na análise crítica da política de segurança deva 

ter múltiplas competências, como o conhecimento da situação atual da empresa no que tange à 

segurança da informação, conhecimento dos processos do negócio, base de discussão sobre os custos 

envolvidos nos investimentos de segurança e uma visão atualizada das tendências da tecnologia da 

informação (CAMPOS, 2006). 

É inconteste a necessidade de realizar periodicamente a avaliação e a atualização da política de 

segurança da informação, principalmente em virtude das constantes mudanças no ambiente de 

negócios, das novas tecnologias e da usual remodelagem dos processos das organizações. 

Como os registros dos incidentes de segurança da informação serão considerados na análise 

crítica devem então ser registrados, e o mecanismo de registro deve estar especificado na política de 

segurança da informação (CAMPOS, 2006). 

A NBR ISO/IEC 17799:2005, assevera que um procedimento formal para relatar eventos de 

segurança da informação deve ser estabelecido, informando a ação a ser tomada quando do 

recebimento da notificação de um evento de segurança da informação.  
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Beal (2005) afirma que todos os funcionários da organização devem ter ciência dos 

procedimentos para notificar incidentes. O usuário deve ser estimulado a relatar qualquer incidente que 

venha a detectar. Campos (2006) complementa lembrando que certamente serão relatados incidentes 

que, após investigação, não se configurarão como incidentes de segurança da informação, mas, mesmo 

assim, deve ser estimulado o relato dessas ocorrências. 

O relato do incidente a o aprendizado decorrente da ação de resposta ao incidente deve servir 

como informação útil na análise crítica da política de segurança da informação, permitindo a 

atualização e melhoria do documento. 

No processo de análise crítica da política de segurança da informação devem ser analisadas as 

novas ameaças e vulnerabilidades que surgirem. Cabe destacar que há alguns anos os vírus de 

computador se mostravam como uma grande ameaça aos sistemas computacionais. Ainda o são. 

Porém, além dos vírus também devem ser estudados os spywares, programas que se instalam no 

computador para extrair informações, ou mensagens de correio eletrônico que tentam obter 

informações pessoais como senhas bancárias, entre outras (CAMPOS, 2006). 

Possivelmente, as ameaças e vulnerabilidades ligadas aos recursos computacionais são as que 

sofrem modificações com maior rapidez, notadamente a mesma rapidez do desenvolvimento 

tecnológico. Porém, todos os ativos podem estar sujeitos a novas ameaças e vulnerabilidade, logo, o 

gestor de cada ativo deve estar comprometido resolutamente com a análise crítica da segurança dos 

ativos pelos quais é responsável. 

Mudanças significativas nas variáveis que compõem o risco, tais como mudanças nos 

processos, ou na infra-estrutura tecnológica, também tornam necessária a revisão e análise crítica da 

política de segurança da informação, a fim de atestar se as diretrizes ainda são adequadas para a 

garantia dos ativos da informação. 

A análise crítica da efetividade da política de segurança da informação deve ser efetuada sob 

dois parâmetros principais: o custo e o impacto dos controles na eficiência do negócio; e os efeitos das 

mudanças tecnológicas na efetividade da política (BEAL, 2005). 

A efetividade de uma política de segurança da informação é demonstrada quando se analisa o 

tipo, o volume e o impacto dos incidentes de segurança da informação registrados. Se as causas dos 

incidentes estavam previstos na política e mesmo assim ocorreram supõe-se que falhas no cumprimento 

da política aconteceram. Porém, se incidentes de segurança da informação acontecem, provocam 

grande impacto nos negócios da organização, e as diretrizes propostas na política não tiveram 

efetividade na mitigação dos riscos, então a efetividade da política de informação deve ser questionada. 
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Outra análise necessária diz respeito ao custo e impacto dos controles nos negócios da 

organização. Uma empresa sem qualquer sistema de segurança da informação torna-se extremamente 

vulnerável a qualquer risco que se apresente. Entretanto, não é aconselhável engendrar controles 

excessivos de forma a inviabilizar a mobilidade da empresa. Por este motivo, é necessária a análise 

crítica visando garantir que os controles existam na medida certa da necessidade da organização. 

2.5 REFLEXÕES SOBRE A REVISÃO DA LITERATURA 

A informação é um ativo de grande importância e matéria-prima fundamental no processo de 

tomada de qualquer organização. Consequentemente, a gestão da segurança da informação torna-se 

imperativa para que as organizações garantam que suas informações tenham as características 

necessárias asseguradas, ou seja: que tenham integridade, disponibilidade e a confidencialidade 

exigidas. 

A gestão da segurança da informação se mostra tão importante para a gestão de riscos, que 

mereceu ser categorizada como um tipo de risco a que as organizações estão sujeitas, sendo tratada 

como risco de presteza e confiabilidade por Brito (2007), explicado como sendo o fato em que as 

informações não podem ser recebidas, processadas, armazenadas e transmitidas em tempo hábil e de 

forma confiável.  

No universo das Ciências Contábeis, cuja emissão dos relatórios contábeis tem papel 

fundamental na geração de informações para a tomada de decisão das organizações, a gestão da 

segurança da informação assume papel importante na garantia das principais características qualitativas 

da informação contábil, que Hendriksen e Van Breda (2007) afirmam que de acordo com o Financial 

Accounting Standard Board (FASB) são a relevância e a confiabilidade. 

Mesmo entendendo que todas as organizações devem gerenciar a segurança das suas 

informações, a indústria da Tecnologia da Informação, que tem como matéria-prima e produto 

principal a manipulação, armazenamento, tráfego de informações, ou ainda a construção de softwares 

para o gerenciamento das operações de seus clientes, deve ter uma preocupação ainda maior com a 

gestão da segurança da informação, tanto de suas organizações quanto das informações de seus 

clientes. Para tanto, deciciu-se aplicar a pesquisa nesta indústria, a fim de verificar se a afirmação 

acima é verdadeira. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

Segundo Vasconcelos (2002, p. 31), “a finalidade da pesquisa é descobrir respostas para as 

questões e obter soluções para problemas coletivos, mediante aplicação de métodos científicos”. 

Richardson (1989, p. 35), afirma que “método em pesquisa científica significa a escolha de 

procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos”. Esta afirmação sugere que 

para o desenvolvimento da pesquisa que busca levantar ou explicar algum fenômeno, é necessária uma 

metodologia que ordene a consecução dos trabalhos. 

Quanto ao delineamento da pesquisa trata-se de uma pesquisa descritiva. Segundo Gil (1987, p. 

45) “as pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. A pesquisa 

descritiva pode ir além da verificação de relações entre variáveis, podendo inclusive buscar a natureza 

dessa relação. Este procedimento aproxima a pesquisa descritiva da pesquisa explicativa (GIL, 1987). 

De acordo com Gil (1987, p. 46), “as pesquisas descritivas são, juntamente com as 

exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação 

prática”. 

O método da pesquisa é o quantitativo. Segundo Martins e Theóphilo (2007, p.103) “[...] o 

pesquisador, dependendo da natureza das informações, dos dados e das evidências levantadas, poderá 

empreender uma avaliação quantitativa, isto é: organizar, sumarizar, caracterizar e interpretar os dados 

numéricos coletados”. A avaliação quantitativa que os autores se referem poderá ser efetuada tratando-

se os dados por meio de métodos e técnicas estatísticas. 

Segundo Silveira et al. (2004, p. 107), “de maneira geral, as pesquisas quantitativas baseiam 

seus estudos em análise de características diferenciadas e numéricas, geralmente ao longo de alguma 

dimensão, entre dois ou mais grupos, procurando provar a existência entre variáveis”. Ainda de acordo 

com Silveira et al. (2004, p. 107), “o delineamento da pesquisa quantitativa é pré-determinado e 

estruturado”.  Caracteriza-se por definições precisas, constituídas antecipadamente. A natureza de 

análise é dedutiva e estatística, preocupando-se com a generalização dos resultados. Geralmente, a 

técnica da pesquisa quantitativa é descritiva (SILVEIRA, 2004) 
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3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA   

A amostra corresponde à 29 empresas de uma  população de 93 empresas de Tecnologia da 

Informação associadas ao Pólo Tecnológico de Informática de Blumenau (Blusoft). 

Esta amostra foi definida em função dos objetivos do estudo, de forma intencional e de 

conveniência. 

Qualquer amostra serve para representar uma população desde que se considere um erro de 

estimação permitido. Para se calcular o tamanho da amostra aplica-se as seguintes fórmulas: 

n0 = 1 / e2 

n = (N x n0) / (N + n0) 

Sendo: 

n0 = tamanho da amostra (valor procurado). 

e = erro amostral aceitável. 

N = população da pesquisa. (93 empresas associadas ao Blusoft) 

Calcula-se primeiramente a estimativa n0 para então calcular o tamanho da amostra n, 

considerando o erro amostral aceitável. 

n0 = 1 / 0,152 

n0 = 42,165 

n = (93 x 42,165) / (93 + 42,165) 

n = 29,0118 

Desta forma demonstra-se que, considerando o erro percentual aceitável de aproximadamente 

15%, as vinte e nove empresas da amostra representam a população de noventa e três empresas 

associadas ao Blusoft. 

Os questionários foram direcionados para os gestores de tecnologia da informação por se 

considerar que são conhecedores das informações relativas à segurança da informação nas empresas 

pesquisadas. É comum neste tipo de empresa inexistir uma área organizacional voltada exclusivamente 

para a gestão de riscos de informação. Porém, as funções inerentes são, geralmente, absorvidas por 

outros setores da empresa. Em função desta característica das empresas do setor, considera-se 

fundamental a participação do gestor de tecnologia da informação no fornecimento das informações 

para a pesquisa. 
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3.2 CONSTRUCTO DA PESQUISA 

No quadro seguinte, apresenta-se o constructo da pesquisa para coleta de dados, conforme 

modelo de Silveira (1989, p. 175). O constructo mostra a forma de organização da pesquisa, constando 

os objetivos específicos, variáveis e termos definidos no trabalho e os itens correspondentes no 

instrumento de coleta de dados, no caso, o questionário estruturado (SILVEIRA, 2004). 

 

Objetivos específicos Assuntos específicos / variáveis Itens do instrumento 

Avaliar a existência de 

diferenças relevantes ao se 

comparar as características das 

empresas de tecnologia da 

informação na região de 

Blumenau, SC. 

• Faixa de faturamento anual da empresa; 

• Tempo de fundação da empresa; 

• Área geográfica de atuação comercial 

da empresa; 

• Número de funcionários; 

• Grau de escolaridade do respondente; 

• Curso de formação superior; 

• Tempo de trabalho na empresa; 

• Cargo ou função do respondente; 

• Ramo de atuação da empresa. 

• 1 

• 2 

• 3 

 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

• 8 

• 9 

Verificar a existência de 

políticas de segurança da 

informação formalizadas 

nestas empresas. 

• Questionamento sobre a publicação e 

comunicação das regras de segurança de 

informação. 

• 10 

Analisar a aderência das 

práticas de segurança da 

informação nas empresas 

pesquisadas com a norma 

NBR ISO/IEC 17799:2005. 

 

• Questionamentos sobre as diretrizes 

constantes dos itens 5.1.1 e 5.1.2 da 

norma NBR ISO/IEC 17799:2005 

comparadas com a prática evidenciada 

nas empresas. 

• 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24 e 

25 

 

Mensurar o grau de 

formalização dessas políticas 

• Questionamentos sobre a satisfação do 

gestor de segurança da informação 

quanto à formalização da política de 

segurança da informação relacionada a 

• 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24 e 

25 
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cada diretriz preconizada pela NBR 

ISO/IEC 17799:2005. 

Mensurar o grau de satisfação 

do gestor de tecnologia da 

informação das empresas com 

a formalização das políticas de 

segurança da informação. 

• Questionamentos sobre a satisfação 

geral do gestor de segurança da 

informação quanto à formalização da 

política de segurança da informação da 

empresa em que atua. 

• 26 

Quadro 3 - Constructo da Pesquisa 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Partindo-se da caracterização das empresas e das respostas relativas às diretrizes asseveradas na 

NBR ISO/IEC 17799:2005, pretende-se analisar as empresas quanto à aderência de suas políticas de 

segurança da informação em relação à norma citada. Ao mesmo tempo tem-se o objetivo de verificar a 

satisfação do gestor da segurança da informação quanto aos procedimentos existentes na empresa no 

que tange à segurança da informação. Para atingir esses objetivos, elaboraram-se duas escalas de 

respostas para cada pergunta do questionário. Na verdade, cada questão compreende duas perguntas, 

sendo a primeira para que o respondente declare sua satisfação geral quanto às práticas relativas à 

segurança da informação, e a segunda para que o respondente declare sua satisfação quanto ao nível de 

formalização da política de segurança da informação na sua empresa. 

A implementação dessa dualidade nas perguntas foi feita no questionário com a seguinte 

colocação (cfe. questionário anexo): “nas questões seguintes você apresentará sua satisfação em relação 

a diversos itens da norma NBR ISO/IEC 17799:2005 relacionados à gestão da segurança da informação 

na sua empresa. Para cada item apresentado serão solicitadas duas opiniões: (a) sua satisfação geral em 

relação às práticas atuais adotadas pela empresa relacionadas com aquele item; e (b) sua satisfação em 

relação especificamente ao nível de formalização existente na empresa em relação àquele item”.  

Espera-se, com este procedimento, que o participante da pesquisa: (i) tenha melhores condições 

de compreender perfeitamente a diferença entre somente manter um conjunto de práticas adequadas e 

formalizar essas práticas em uma política, o que representa um requisito básico da norma NBR 

ISO/IEC 17799:2005; e (ii) manifestar-se especificamente sobre o grau de formalização existente em 

sua empresa, viabilizando a investigação do grau de formalização geral e a comprovação ou refutação 

do primeiro pressuposto deste trabalho, declarado no item 1.4, que assume que “existem políticas de 

segurança da informação formalizadas nas empresas de tecnologia da informação da região de 

Blumenau, Santa Catarina”. 
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3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA  

A coleta de dados foi efetuada por levantamento de dados ou survey. Segundo Beuren (2006, p. 

85) “os dados podem ser coletados com base em uma amostra retirada de determinada população ou 

universo que se deseja conhecer. Deve-se, então, atentar para o fato de que nenhuma amostra é perfeita, 

podendo variar o grau de erro ou viés”. Esse procedimento foi adotado em função da impossibilidade 

de se entrevistar pessoalmente todos os gestores das empresas participantes da população. 

O instrumento de pesquisa utilizado foi o questionário que, segundo Martins e Theóphilo (2007, 

p.90), “é um importante e popular instrumento de coleta de dados para uma pesquisa social”. Os 

autores ainda explicam que “trata-se de um conjunto ordenado e consistente de perguntas a respeito de 

variáveis e situações que se deseja medir ou descrever.” 

O questionário foi estruturado em blocos, onde as primeiras nove perguntas objetivaram 

identificar o perfil da empresa e do profissional respondente, evidenciando o tamanho da empresa no 

que tange à seu faturamento anual, número de funcionários, área geográfica de atuação, ramo de 

negócio, formação do profissional respondente, tempo de empresa e cargo. O segundo bloco se 

concentrou na identificação da aderência dos procedimentos de segurança da informação da empresa 

respondente com as diretrizes elencadas na NBR ISO/IEC 17799:2005.  

Também foi objetivo deste bloco de perguntas evidenciar a satisfação do respondente quanto ao 

grau de formalização do procedimento questionado. A questão relativa ao cargo do respondente é 

aberta, sendo todas as outras questões do instrumento de coletas fechadas e estruturadas em níveis 

conforme o escalograma proposto por Likert, sendo que, conforme Gil (1987, p. 143), a utilização deste 

escalograma é feito da seguinte forma: 

 

• Recolhe-se grande número de enunciados que manifestam opinião ou atitude acerca do problema a ser 

estudado; 

• Pede-se a um certo número de pessoas que se manifestem quanto à concordância ou discordância em 

relação a cada um dos enunciados, segundo a graduação: concorda muito (1), concorda um pouco (2), 

indeciso (3), discorda um pouco (4), discorda muito (5); 

• Procede-se a avaliação dos vários itens, de modo que uma resposta que indica a atitude mais favorável 

(recebe o valor mais alto) e a menos favorável(o valor mais baixo). 

 

O questionário foi submetido a um pré-teste realizado com uma empresa de tecnologia da 

informação não participante da amostra. Para isto, buscou-se uma empresa situada fora da região de 

Blumenau, Santa Catarina. 
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Em função das 93 empresas estarem situadas em Blumenau, em Santa Catarina, os 

procedimentos para aplicação do questionário foram os seguintes: 

a) contato prévio do pesquisador com a empresa pesquisada para envio do questionário; 

b) envio do questionário, via e-mail; 

c) contato posterior para verificação do recebimento do questionário e de seu entendimento 

pelo respondente, com o esclarecimento de eventuais dúvidas;   

d) aguardo do questionário, com frequentes contatos telefônicos e via e-mail com os 

respondentes, com o intuito de agilizar o recebimento das respostas; 

e) recepção do questionário, via e-mail. 

Cabe informar que o questionário foi respondido sem a presença do pesquisador. Eventuais 

dúvidas, quanto ao seu preenchimento foram sanadas por telefone. 

O questionário utilizado para a coleta dos dados deste estudo está disponibilizado no apêndice 

A. 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

O processo de análise dos dados da pesquisa é definido por Kerlinger (1980, p. 353) como “a 

categorização, ordenação, manipulação e sumarização dos dados”. Beuren (2006) complementa 

informando que analisar dados pode ser entendido como o trabalho efetuado com o material obtido 

durante o processo de investigação, ou seja, no caso deste estudo, os questionários aplicados. 

Os dados foram digitados e gravados eletronicamente utilizando-se a planilha eletrônica 

Microsoft Excel 2003. O tratamento das respostas foi efetuado utilizando-se a estatística descritiva, 

relacionando-se as respostas das diversas perguntas. As informações oriundas destas análises foram 

transformadas em tabelas e gráficos e serviram de base para a descrição da análise dos dados. 

Após a tabulação de todas as respostas, foram atribuídos pontos de 1 a 5 para cada resposta das 

questões do segundo bloco de perguntas, ou seja, as perguntas inerentes à política de segurança da 

informação. Este valor ficou assim definido: 1 ponto para a opção totalmente insatisfeito, 2 pontos para 

a opção parcialmente insatisfeito, 3 pontos para a opção neutro, 4 pontos para a opção parcialmente 

satisfeito e 5 pontos para a opção totalmente satisfeito. Feita a totalização das respostas, chegou-se ao 

total de pontos atingidos, multiplicando cada resposta pelo respectivo valor.  

Este total, comparado com o total de pontos possíveis, que é de 80 pontos, conseguidos com a 

pontuação máxima de 5 pontos nas 16 perguntas gerou o percentual de atingimento daquela empresa 
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em relação aos itens da NBR ISO/IEC 17799:2005, ou seja, se uma empresa demonstrasse total 

satisfação em suas respostas, atingiria o total de 80 pontos, assinalando cinco pontos em cada uma das 

dezesseis perguntas, o que significaria que esta empresa estaria 100% aderente às diretrizes da norma, 

na ótica do respondente. 

As tabelas descritas acima forma submetidas ao software LHStat versão 2.1, no qual aplicou-se 

a técnica estatística denominada análise de agrupamentos hierárquicos, ou análise de clusters. O 

princípio desta análise é reduzir o número de objetos em agrupamentos ou clusters, de tal forma, que os 

objetos reunidos em um agrupamento sejam semelhantes entre si (POHLMANN, 2007). 

Maroco (2003, p. 295), assevera que a análise de clusters “é uma técnica de análise multivariada 

que permite agrupar sujeitos ou variáveis em grupos homogêneos ou compactos relativamente a uma 

ou mais características comuns”.  

O uso desta técnica estatística tem como objetivo auxiliar no cumprimento dos objetivos 

propostos, notadamente no objetivo específico de “analisar a aderência das práticas de segurança da 

informação adotadas nas empresas pesquisadas com a norma NBR ISO/IEC 17799:2005”. Espera-se, 

com a análise de clusters, estabelecer-se comparações entre as empresas pesquisadas e, por meio da 

aproximação estatística, formar grupos com características semelhantes. 

3.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Ressalta-se que, apesar da pesquisa ter sido realizada com uma amostra representativa de 29 

empresas associadas ao Blusoft - Pólo Tecnológico de Informática de Blumenau, SC, o estudo 

apresentou algumas limitações, tais como: 

a) Procedimento de pesquisa: como a pesquisa foi realizada por meio de questionário enviado 

e recebido por correio eletrônico, e respondido sem a presença do autor do trabalho, não é 

possível identificar se o entendimento do respondente em relação às perguntas foi correto; 

b) Identificação do respondente: embora o questionário tenha sido enviado após contato 

prévio no qual procurou-se identificar o respondente “ideal” dentro de cada empresa, não 

foi possível identificar se o questionário foi respondido é efetivamente o responsável pela 

gestão da tecnologia da informação ou da gestão da segurança da informação na empresa 

que atua. Desta forma, não foi possível identificar se quem respondeu era a pessoa mais 

indicada para participar da pesquisa. 

c) Veracidade da informação: como as respostas foram enviadas por correio eletrônico e não 
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foi possibilitada a realização de entrevistas, e nem teria sido possível inserir nenhum 

procedimento de auditoria das respostas, fica prejudicada a possibilidade de averiguar se as 

respostas enviadas correspondem a realidade da gestão da segurança da informação das 

empresas pesquisadas. 

Entretanto, apesar dessas limitações, parte-se do pressuposto de que todas as respostas foram 

encaminhadas por pessoas interessadas em contribuir com a melhoria das empresas e com o avanço do 

conhecimento, de forma que nada há para se supor que os resultados expostos na análise de dados a 

seguir não possam servir como referência a sustentação das conclusões deste estudo ou para o 

desenvolvimento de estudos posteriores. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

Neste capítulo, faz-se a análise dos dados da pesquisa, iniciando com a análise descritiva das 

empresas, seguida da análise descritiva das práticas e política de segurança da informação evidenciadas 

nas empresas pesquisadas. A terceira parte do capítulo, trata da análise de clusters relacionada à 

satisfação com às práticas e também com a formalização da política de segurança de informação. A 

última parte do capítulo trata da análise descritiva dos requisitos de segurança da informação segundo a 

NBR ISO/IEC 17799:2005.  

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA DAS EMPRESAS PESQUISADAS 

A tabela 1, mostrada abaixo, classifica as empresas pelo faturamento anual. 

Tabela 1 – Classificação das empresas por faturamento anual 

Em que faixa de faturamento anual 
N % 

 a empresa está classificada? 

Até R$ 1,2 milhões 12 41,4% 

Superior a R$ 1,2 e inferior ou igual a R$ 10,5 milhões 9 31,0% 

Superior a R$ 10,5 e inferior ou igual a R$ 60 milhões 8 27,6% 

Superior a R$ 60  milhões 0 0,0% 

Total 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

De acordo com a classificação utilizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), 12 (41,4%) das empresas respondentes são classificadas como micro empresas, por 

possuírem faturamento anual de até R$ 1,2 milhão. Nove empresas (31%) da amostra está classificada 

como empresa de pequeno porte, enquanto oito empresas (27,6%) estão classificadas como empresas 

de médio porte, ou seja, possuem faturamento anual superior a R$ 10,5 e inferior a R$ 60 milhões de 

reais.  

A Tabela 2, apresentada a seguir, classifica as empresas considerando o tempo de fundação e, 

consequentemente, o tempo de atuação no mercado. 
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Tabela 2 – Classificação por tempo de fundação 

Qual o tempo de fundação da empresa? 
N % 

 

até 3 anos 4 13,8% 

Superior a 3 e inferior ou igual a 5 anos 1 3,4% 

Superior a 5 e inferior ou igual a 10 anos 5 17,2% 

Superior a 10 e inferior ou igual a 15 anos 11 37,9% 

Superior a 15 anos 8 27,6% 

Total 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

De acordo com as respostas obtidas, 4 empresas (13,8%) foram fundadas há até 3 anos. Uma 

empresa (3,4%) tem de 3 a 5 anos de atividade. Cinco empresas (17,2%) possuem de 5 a 10 anos de 

atividade. Onze empresas (37,9%) estão classificadas na faixa de 10 a 15 anos de atividade, e oito 

empresas (27,6%) estão classificadas na faixa acima de 15 anos de fundação. 

Apenas 17,2% das empresas respondentes possuem tempo de fundação menor que 5 anos, e 

65,5% das empresas possuem mais de 10 anos de fundação. 

Na Tabela 3, demonstrada a seguir, classifica-se as empresas pelo critério de área de atuação 

comercial. 

 

Tabela 3 – Classificação por área geográfica de atuação comercial 

Qual a área geográfica de atuação comercial da empresa? 
N % 

  

Médio Vale do Itajaí 0 0,0% 

Vale do Itajaí 3 10,3% 

Santa Catarina 6 20,7% 

Sul do Brasil 2 6,9% 

Brasil 10 34,5% 

MERCOSUL 3 10,3% 

América do Sul 2 6,9% 

Global 3 10,3% 

Total 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Buscou-se, também, caracterizar as empresas quanto à área geográfica de atuação comercial. O 

intuito desta pergunta é verificar se existe alguma diferença quanto à formalização das diretrizes de 

segurança da informação entre empresas de atuação regional e empresas com atuação nacional ou 

global. 

Nenhuma das empresas respondentes informou atuar comercialmente somente no Médio Vale 

do Itajaí; porém, três empresas (10,3%) respondentes informaram que tem como área de atuação o Vale 

do Itajaí. Seis empresas (20,7%) informaram que têm como área de atuação o estado de Santa Catarina; 

já duas empresas (6,9%) atuam comercialmente no sul do Brasil. O maior percentual individual 

(34,5%), representado por dez empresas, tem como área de atuação comercial todo o território 

nacional. Atuar, comercialmente, na América do Sul foi a resposta de duas empresas (6,9%), enquanto 

três empresas (10,3%) responderam que tem atuação comercial global. 

A atuação comercial regionalizada, considerando área inferior ou igual a região sul, somou 

percentual equivalente a 37,90% das empresas respondentes, ou seja, a maioria das empresas 

respondentes tem atuação comercial em todo o Brasil ou área de maior abrangência. 

 

Tabela 4 – Classificação por número de funcionários 

Em que faixa a empresa está enquadrada com relação  
N % 

ao número de funcionários? 

até 10 funcionários 8 27,6% 

de 11 a 100 funcionários 12 41,4% 

de 101 a 500 funcionários 9 31,0% 

acima de 500 funcionários 0 0,0% 

Total 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Tabela 4 mostra a classificação das empresas quanto ao número de funcionários. É esperado 

que empresas com maior número de funcionários tenham maior nível de formalização das regras de 

segurança da informação. 

Das empresas respondentes, oito (27,6%) têm até 10 funcionários. Doze empresas (41,4%) 

afirmaram possuir entre 11 e 100 funcionários. Nove (31,0%) empresas responderam possuir de 101 a 

500 funcionários. 
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A Tabela 5 demonstra o grau de escolaridade dos respondentes. Procura-se verificar se existe 

relação entre o nível de segurança da informação e o grau de escolaridade do responsável pela 

segurança da informação nas empresas respondentes. 

 

Tabela 5 – Grau de escolaridade do respondente 

Assinale a alternativa que corresponde ao seu grau de escolaridade. 
N % 

  

2º grau completo 3 10,3% 

3º grau incompleto 1 3,4% 

3º grau completo 5 17,2% 

Especialização 14 48,3% 

Mestrado 5 17,2% 

Doutorado 1 3,4% 

Total 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quanto ao grau de escolaridade dos respondentes, demonstrados na tabela 5, verificou-se que 

três respondentes (10,3%) possuem o 2º grau completo e apenas um (3,4%) declarou possuir terceiro 

grau incompleto. Cinco (17,2%) dos vinte e nove respondentes afirmou possuir o terceiro grau 

completo, já quatorze respondentes (48,3%) informaram possuir especialização. Sobre o grau de 

mestrado, cinco (17,2%) respondentes afirmaram ser mestres e um respondente (3,4%) afirmou ter o 

grau de doutor. 

Em uma amostra de 29 respondentes encontrar um percentual de 20,6% com pós-graduação 

stricto senso superou a expectativa do autor da pesquisa. 
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Tabela 6 – Classificação dos respondentes por curso de formação superior 

Caso possua, assinale a alternativa que corresponde ao curso  
N % 

de formação superior. 

Ciências da Computação, Tecnologia de Informação, ou demais cursos 

relacionados a TI. 13 44,8% 

Contabilidade 4 13,8% 

Administração 5 17,2% 

Engenharias 2 6,9% 

Outros 1 3,4% 

Não responderam 4 13,8% 

Total 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Tabela 6 mostra a classificação dos respondentes quanto ao curso de formação superior. 

Sobre isso, busca-se relacionar a possibilidade dos respondentes com formação tecnológica ter algum 

direcionamento diferente das demais formações no trato da segurança da informação. 

Quatro respondentes que na questão anterior informaram ter o segundo grau completo ou 

terceiro grau incompleto, não responderam essa questão por não possuir formação superior. 

Treze respondentes (44,8%) informaram ter formação superior nas áreas relativas às Ciências da 

Computação, Tecnologia da Informação ou demais cursos relacionados a TI. Em função do foco da 

pesquisa ser empresas de Tecnologia da Informação, este número não surpreende. 

Quatro respondentes (13,8%) afirmaram ter formação superior na área de Contabilidade, 

enquanto cinco respondentes (17,2%) afirmaram ter cursado Administração. Dois respondentes (6,9%) 

cursaram Engenharia e um respondente (3,4%) assinalou a opção relativa a outros cursos. 

Continuando a caracterização das empresas e dos respondentes, demonstra-se na Tabela 7 o 

número de anos de trabalho do respondente na empresa pesquisada. 
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Tabela 7 – Classificação dos respondentes por tempo de trabalho na empresa 

Indique a faixa que corresponde ao número de anos de trabalho na 

empresa? N % 

 

até 3 anos 6 20,7% 

Superior a 3 e inferior ou igual a 5 anos 5 17,2% 

Superior a 5 e inferior ou igual a 10 anos 11 37,9% 

Superior a 10 e inferior ou igual a 15 anos 4 13,8% 

Superior a 15 anos 3 10,3% 

Total 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Tabela 7 mostra a classificação dos respondentes quanto ao tempo de trabalho na empresa. 

Verifica-se que os tempos são bastante variados, não havendo concentração em qualquer uma das 

faixas propostas. Seis dos respondentes (20,7%) informaram trabalhar há até 3 anos na empresa.  

Sete respondentes, ou 24,1% do total da amostra afirmaram trabalhar mais de dez anos na 

empresa. Por outro lado, 37,9% dos respondentes afirmaram trabalhar menos de cinco anos na empresa. 

 

Tabela 8 – Classificação dos respondentes por cargo ou função 

Qual o seu cargo ou função? 
N % 

  

Sócio 8 27,6% 

Gerente de Ti 5 17,2% 

Diretor Administrativo 5 17,2% 

Diretor Técnico 2 6,9% 

Diretor Presidente 1 3,4% 

Analista de Sistemas 8 27,6% 

Total 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 8, buscou-se caracterizar os respondentes em função do cargo que ocupam nas 

respectivas empresas. Oito (27,6%) é o número de respondentes que afirmaram serem sócios da 

empresa. Oito (27,6%) também é o número de respondentes que afirmaram ocupar cargos de diretoria. 
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Logo, 55,2% dos respondentes afirmaram ocupar cargos na alta direção da empresa, informação 

relevante na análise das diretrizes da norma NBR ISO/IEC 17799:2005. Os demais treze respondentes 

(44,8%) ocupam posição de gerente de TI ou a função de analista de sistemas. 

A Tabela 9 classifica as empresas quanto ao ramo de atuação dentro da indústria da tecnologia 

da informação. Alguns ramos de atuação têm estreita ligação com a segurança da informação, como o 

caso dos Datacenters, que armazenam informações de clientes. A expectativa é de que alguns ramos de 

atuação tenham aderência maior às diretrizes preconizadas na norma NBR ISO/IEC 17799:2005. 

 

Tabela 9 – Classificação das empresas quanto ao ramo de atuação 

Considere as alternativas abaixo para classificar a sua empresa  
N % 

Quanto ao ramo de atuação? 

Produção de Software 23 67,6% 

Datacenter 1 2,9% 

Comercialização e Assistência Técnica de Hardware 1 2,9% 

Revenda e Implantação de Software 6 17,6% 

Bureau de Processamento de Dados 1 2,9% 

Telecomunicações 2 5,9% 

Total 34 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Nesta pergunta foi possibilitado ao respondente escolher mais de uma opção de resposta, pela 

possibilidade de atuação em vários ramos dentro do setor de Tecnologia da Informação. 

A Tabela 9 evidencia o ramo de atuação das empresas pesquisadas dentre os vários ramos 

englobados pelo setor da Tecnologia da Informação. 

Vinte e três empresas (67,6%) informaram que atuam no ramo de produção de software. Este 

foi o ramo com maior número de respostas. A produção de software tem nas informações internas a 

chave da competitividade de seus produtos no mercado. Tem-se a expectativa de que estas empresas 

possuam forte relacionamento entre seus procedimentos de segurança da informação e as diretrizes 

asseveradas pela NBR. 

Apenas um (2,9%) respondente afirmou atuar como Datacenter. Também uma empresa (2,9%) 

afirmou atuar na Comercialização e Assistência Técnica de Hardware. Seis empresas (17,6%) 

afirmaram atuar na Revenda e Implantação de Software, ao mesmo tempo em que uma (2,9%) empresa 
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declarou atuar como Bureau de Processamento de Dados e duas (5,9%) empresas afirmaram atuar em 

Telecomunicações. 

4.2 ANÁLISE DESCRITIVA (POR EMPRESA) DAS PRÁTICAS E DA POLÍTICA DE 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Os dados demonstrados na Tabela 10, e, tabelas subsequentes, se referem à satisfação geral em 

relação às práticas atuais adotadas pelas empresas relacionadas com aquele item e a sua satisfação 

especificamente sobre o nível de formalização existente na empresa em relação àquele item. A partir 

desta tabela até a  25, serão demonstradas duas colunas de respostas, cada uma evidenciando as 

respostas das duas escalas disponibilizadas em cada pergunta do questionário, conforme explicitado no 

item 3.2. 

 

Tabela 10 – Comunicação e formalização das regras de segurança da informação 

As regras de segurança de informação são publicadas 

e comunicadas a todos os funcionários de forma 

adequada? 

Satisfação com 

as práticas 

Satisfação com o 

nível de 

formalização 

n % N % 

Totalmente insatisfeito 1 3,4% 0 0,0% 

Parcialmente insatisfeito 7 24,1% 6 20,7% 

Neutro 5 17,2% 6 20,7% 

Parcialmente satisfeito 12 41,4% 14 48,3% 

Totalmente satisfeito 2 6,9% 0 0,0% 

Não respondeu 2 6,9% 3 10,3% 

Total 29 100,0% 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Tabela 10, evidencia a publicação e comunicação das regras de segurança da informação para 

os funcionários da organização. 

Conforme mencionado anteriormente, a norma NBR ISO/IEC 17799:2005 preconiza a 

necessidade de existência de um “documento da política de segurança da informação aprovado pela 

direção, publicado e comunicado para todos os funcionários e partes externas relevantes”. 
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Sobre a satisfação geral do entrevistado em relação às práticas da empresa relacionadas à 

publicação e comunicação das regras de segurança da informação, um respondente (3,4%) informou 

estar totalmente insatisfeito. Sete respondentes (24,1%) informaram estar parcialmente insatisfeitos e 

cinco empresas (17,2%) afirmaram neutralidade neste quesito. O maior número de respostas em uma 

opção coube a opção “parcialmente satisfeito”, escolhida por doze respondentes (41,4%). Somente dois 

respondentes (6,9%) declararam estar totalmente satisfeitos com as práticas relacionadas à publicação e 

comunicação das regras de segurança da informação em suas empresas. Esse também foi o número de 

respondentes que não informou resposta para este item. 

Quanto ao nível de formalização verificado nas empresas pesquisadas, nenhum dos 

respondentes afirmou estar totalmente insatisfeito e tampouco totalmente satisfeito com a formalização 

das regras de segurança da informação nas empresas em que atuam. 

Quatorze empresas (48,3%) afirmaram estar parcialmente satisfeitas com o nível de 

formalização das regras de segurança da informação, enquanto seis (20,7%) empresas declararam estar 

parcialmente insatisfeitas, mesmo número das empresas que se declararam neutras. Cabe salientar que 

três empresas não responderam esta questão. 

A Tabela 11, mostrada a seguir, evidencia o conhecimento sobre segurança da informação 

percebido pelos respondentes nas suas organizações. 

 

Tabela 11 – Grau de conhecimento de segurança da informação na organização 

As pessoas conhecem a definição de segurança de 

informação, o escopo e a importância da segurança 

como um mecanismo que habilita o 

compartilhamento da informação? 

Satisfação com as 

práticas 

Satisfação com o 

nível de 

formalização 

  n % N % 

Totalmente insatisfeito 3 10,3% 6 20,7% 

Parcialmente insatisfeito 8 27,6% 5 17,2% 

Neutro 7 24,1% 7 24,1% 

Parcialmente satisfeito 9 31,0% 10 34,5% 

Totalmente satisfeito 2 6,9% 1 3,4% 

Total 29 100,0% 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 
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A norma NBR ISO/IEC 17799:2005 afirma que é conveniente que o documento da política de 

segurança da informação contenha “uma definição de segurança da informação, suas metas globais, 

escopo e importância da segurança da informação como um mecanismo que habilita o 

compartilhamento da informação [...]”. Estas definições no início do documento da política de 

segurança da informação servem para orientar os usuários nos conceitos básicos e evidenciar objetivos, 

escopo e a importância da segurança da informação para a organização. 

Com relação à satisfação do respondente quanto às práticas observadas em sua empresa, as 

respostas foram bastante diversas, tendo respondentes totalmente insatisfeitos até respondentes 

totalmente satisfeitos com o conhecimento acerca do assunto. Observa-se, entretanto, um percentual de 

37,9% das empresas com algum grau de satisfação e o mesmo percentual, 37,9% com algum grau de 

insatisfação. 

Quanto ao nível de formalização, o grau de satisfação das empresas diminui, em relação à 

satisfação geral em relação à prática. Seis empresas (20,7%) demonstraram estar totalmente 

insatisfeitas em relação à formalização deste item, o dobro do número de empresas que demonstraram 

estar totalmente insatisfeitas com as práticas observadas. Apenas uma empresa se declarou totalmente 

satisfeita com a formalização, metade das empresas que se declararam totalmente satisfeitas com a 

prática observada nas empresas. 

Na Tabela 12, demonstrada em seguida, buscou-se evidenciar o conhecimento dos usuários dos 

ativos quanto às metas da empresa no que tange à segurança da informação. 

 

Tabela 12 – Grau de conhecimento das metas de segurança da informação 

As pessoas conhecem as metas da empresa em 

relação à  

Satisfação com as 

práticas 

Satisfação com o 

nível de 

formalização 

segurança da informação? n % N % 

Totalmente insatisfeito 3 10,3% 5 17,2% 

Parcialmente insatisfeito 3 10,3% 5 17,2% 

Neutro 9 31,0% 6 20,7% 

Parcialmente satisfeito 11 37,9% 12 41,4% 

Totalmente satisfeito 3 10,3% 1 3,4% 

Total 29 100,0% 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Com relação à definição das metas, a fim de avaliar se os resultados estão sendo alcançados, o 

que deve ser feito periodicamente, é importante estabelecer com antecedência os objetivos e as metas 

de segurança da informação. Podem-se diferenciar objetivos e metas conceituando-se objetivos como 

intenções mais gerais em relação aos resultados. Já as metas são intenções mais objetivas. Tanto os 

objetivos quanto as metas devem estar estabelecidos na política de segurança, tornando-os evidentes 

aos usuários da organização (CAMPOS, 2006). 

A satisfação geral com a prática observada pelos respondentes com relação ao conhecimento 

das metas de segurança das empresas é bastante diversa. Observa-se que três (10,3%) respondentes se 

declaram totalmente insatisfeitos ao mesmo tempo em que também três se declaram totalmente 

satisfeitos. A soma das empresas com algum grau de satisfação alcança 48,2% do total, ao passo que 

20,6% das empresas têm algum grau de insatisfação com o conhecimento das metas. Nove das 

empresas (31,0%) se declararam neutras, ou seja, nem satisfeitas e tampouco insatisfeitas. 

Quanto ao nível de formalização deste item, o número de empresas insatisfeitas aumentou 

consideravelmente. Cinco empresas (17,2%) se declararam totalmente insatisfeitas e também cinco 

empresas se declararam parcialmente insatisfeitas com a formalização deste item. O número de 

empresas neutras baixou para seis (20,7%) e o número de empresas parcialmente satisfeitas aumentou 

para 12 (41,4%). Aumento este atribuído a uma empresa que de totalmente satisfeita com a prática, se 

declarou parcialmente satisfeita quando perguntada sobre a formalização deste quesito. 

A Tabela 13 questiona o comprometimento da alta direção da empresa com a segurança da 

informação. 

 

Tabela 13 – Comprometimento da direção quanto à segurança da informação 

A alta direção da empresa demonstra 

comprometimento, apoiando as metas e princípios 

da segurança da informação? 

Satisfação com as 

práticas 

Satisfação com o 

nível de 

formalização 

  n % N % 

Totalmente insatisfeito 2 6,9% 2 6,9% 

Parcialmente insatisfeito 6 20,7% 5 17,2% 

Neutro 3 10,3% 6 20,7% 

Parcialmente satisfeito 12 41,4% 12 41,4% 

Totalmente satisfeito 6 20,7% 4 13,8% 

Total 29 100,0% 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 
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No item 6.1.1 da NBR ISO/IEC 17799:2005, a norma assevera que “convém que a direção 

apóie ativamente a segurança da informação dentro da organização, por meio de um claro 

direcionamento, demonstrando o seu comprometimento, definindo atribuições de forma explícita e 

conhecendo as responsabilidades pela segurança da informação”. 

Sobre a satisfação geral dos respondentes quanto à prática observada em suas empresas relativa 

ao apoio e comprometimento da alta direção com a segurança da informação, duas empresas (6,9%) 

declararam total insatisfação e seis (20,7%) declaram-se parcialmente insatisfeitas, perfazendo um total 

de 27,6% de empresas com algum grau de insatisfação.  

Dezoito empresas (62,10%), declararam algum grau de satisfação geral quanto ao 

comprometimento da alta direção. Deste grupo, doze empresas (41,4%) declararam satisfação parcial e 

seis empresas (20,7%) declararam satisfação total. Três foi o número de empresas que se declararam 

neutras. 

Quanto ao nível de formalização do comprometimento da alta direção com a segurança da 

informação, as mesmas duas empresas (6,9%) declararam total insatisfação e cinco empresas (17,2%) 

declararam insatisfação parcial. Dezesseis empresas (55,2%) demonstraram algum grau de satisfação, 

número ligeiramente inferior ao demonstrado na satisfação quanto às práticas observadas. O número de 

empresas que se declararam neutras aumentou em 100% em relação à análise das práticas. Logo, 

infere-se que a satisfação com a formalização deste item é ligeiramente inferior do que a satisfação com 

as práticas observadas. 

O fato de mais de 50,0% dos respondentes demonstrarem algum grau de satisfação com o 

comprometimento da alta direção sobre a segurança da informação da empresa, vai ao encontro dos 

fundamentos preconizados na literatura, como explicitado por Campos (2006, p.105) quando questiona 

que “se a direção da organização não se comprometer com essa política, quem se comprometerá?”. O 

autor lembra que não acontecendo este comprometimento, a política se torna um documento 

burocrático qualquer, que será esquecido em algum arquivo e não terá efeito prático algum na 

organização. 

Na Tabela 14, buscou-se verificar a conformidade das regras de segurança da informação das 

empresas pesquisadas com a legislação vigente e com cláusulas contratuais inerentes à atividade 

operacional de cada empresa. 
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Tabela 14 – Conformidade com a legislação e cláusulas contratuais 

As regras de segurança da informação definem 

padrões de conformidade com a legislação e 

cláusulas contratuais? 

Satisfação com as 

práticas 

Satisfação com o 

nível de 

formalização 

  n % n % 

Totalmente insatisfeito 2 6,9% 3 10,3% 

Parcialmente insatisfeito 6 20,7% 5 17,2% 

Neutro 9 31,0% 12 41,4% 

Parcialmente satisfeito 10 34,5% 6 20,7% 

Totalmente satisfeito 2 6,9% 3 10,3% 

Total 29 100,0% 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A norma NBR ISO/IEC 17799:2005, no item 15.1 assevera que a conformidade com requisitos 

legais tem como objetivo “evitar violação de qualquer lei criminal ou civil, estatutos, regulamentações 

ou obrigações contratuais e de quaisquer requisitos de segurança da informação”. 

Oito empresas (27,6%) afirmaram estar com alguma insatisfação quanto a satisfação em relação 

às práticas observadas, e doze empresas (41,4%) responderam ter algum grau de satisfação com as 

práticas, sendo dez empresas (34,5%) parcialmente satisfeitas e duas empresas (6,9%) totalmente 

satisfeitas. Nove foram as empresas que se declararam neutras. 

Sobre o nível de formalização deste item, o número de empresas que se declararam neutras 

subiu de nove para doze, representando 41,4% da amostra. O número de empresas com algum grau de 

insatisfação permaneceu o mesmo da análise de satisfação com as práticas, porém, o número de 

empresas com algum grau de satisfação diminuiu de doze para nove, representando 31,0% da amostra. 

Apesar desta queda, o número de empresas que declarou total satisfação subiu de duas, na análise das 

práticas, para três (10,3%) quando perguntado sobre a formalização. 

A Tabela 15 trata dos requisitos de educação que a empresa estabelece sobre segurança da 

informação. 
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Tabela 15 – Requisitos de educação em segurança da informação 

Sua empresa estabelece requisitos de educação sobre 

segurança da informação? 

Satisfação com as 

práticas 

Satisfação com o 

nível de 

formalização 

  n % N % 

Totalmente insatisfeito 4 13,8% 4 13,8% 

Parcialmente insatisfeito 7 24,1% 8 27,6% 

Neutro 10 34,5% 11 37,9% 

Parcialmente satisfeito 6 20,7% 5 17,2% 

Totalmente satisfeito 2 6,9% 1 3,4% 

Total 29 100,0% 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

É conveniente que a conscientização, educação e treinamento nas atividades de segurança da 

informação sejam adequados e relevantes às responsabilidade e habilidades de cada usuário, incluindo 

informações sobre o reconhecimento de ameaças, os canais adequados para o relato de incidentes de 

informação, e os responsáveis pela segurança da informação na organização (NBR ISO/IEC 

17799:2005). 

Questionados sobre a satisfação com as práticas nas suas empresas relacionadas aos requisitos 

de educação sobre segurança da informação, o maior percentual isolado ficou com a opção neutro 

(34,5%). Quatro empresas (13,8%), responderam estar totalmente insatisfeitas, que somadas as sete 

empresas (24,1%) que se declararam parcialmente insatisfeitas, totalizam 37,9% de empresas com 

algum grau de insatisfação.  

Apenas duas empresas (6,9%) se declararam totalmente satisfeitas e seis empresas (20,7%) se 

declararam parcialmente satisfeitas, somando 27,6% de empresas com algum grau de satisfação. 

Sobre o nível de formalização dos requisitos de educação, quatro empresas (13,8%) 

demonstraram total insatisfação, oito empresas (27,6%) demonstraram insatisfação parcial, onze 

empresas (37,9%) demonstraram-se neutras sobre o assunto, cinco empresas (17,2%) demonstraram 

satisfação parcial e uma empresa (3,4%) demonstrou satisfação total. 

O percentual de empresas com algum grau de insatisfação subiu de 37,9% para 41,4% 

comparando-se a satisfação das práticas em relação à satisfação com a formalização, enquanto o 

percentual de empresas com algum grau de satisfação diminuiu de 27,6% para 20,6%, ou seja, no que 
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tange à formalização, o grau de satisfação é menor do que a satisfação relacionada às práticas 

observadas nas empresas. 

A Tabela 16, que versa sobre a prevenção e detecção de vírus e software maliciosos, busca 

abordar a forma como a empresa administra estas ameaças. 

 

Tabela 16 – Abordagem da prevenção e detecção de vírus e softwares maliciosos 

A prevenção e detecção de vírus e softwares 

maliciosos são abordadas de forma adequada? 

Satisfação com as 

práticas 

Satisfação com o 

nível de 

formalização 

  n % N % 

Totalmente insatisfeito 1 3,4% 1 3,4% 

Parcialmente insatisfeito 5 17,2% 7 24,1% 

Neutro 1 3,4% 1 3,4% 

Parcialmente satisfeito 14 48,3% 14 48,3% 

Totalmente satisfeito 8 27,6% 6 20,7% 

Total 29 100,0% 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A norma NBR ISO/IEC 17799:2005, no item 10.4, normatiza que é conveniente que os usuários 

estejam conscientes dos perigos dos códigos maliciosos, tais como vírus, cavalo de tróia, worms de 

redes e demais. A norma ainda sugere que é conveniente que os gestores, aonde apropriado, implantem 

controles para prevenir, detectar e remover códigos maliciosos e controlar códigos móveis. 

Analisando as respostas relacionadas às práticas observadas, apenas uma empresa (3,4%) 

demonstrou total insatisfação com este item, enquanto cinco empresas (17,2%) demonstraram 

insatisfação parcial, totalizando 20,6% de empresas com algum grau de insatisfação. Entretanto, o 

número de empresas que declararam algum grau de satisfação foi consideravelmente maior, sendo 

quatorze empresas (48,3%) que demonstraram satisfação parcial e oito empresas (27,6%) que 

demonstraram satisfação total com a abordagem sobre prevenção e detecção de vírus e softwares 

maliciosos. Apenas uma empresa se declarou neutra em relação às práticas observadas.  

Tratando-se de uma pesquisa realizada com empresas de tecnologia da informação, que utilizam 

maciçamente recursos computacionais, o número de empresas satisfeitas neste quesito não surpreende. 
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Quanto à formalização, oito empresas demonstraram algum grau de insatisfação, sendo uma 

totalmente insatisfeita (3,4%) e sete parcialmente insatisfeitas (24,1%), ou seja, houve um crescimento 

da insatisfação relacionada à formalização quando comparada às práticas observadas. 

Quatorze empresas (48,3%) demonstraram satisfação parcial e seis (20,7%) demonstraram 

satisfação total quanto à formalização. O percentual de empresas com satisfação total diminuiu de 

27,6% nas práticas observadas para 20,7% na formalização da prevenção e detecção de vírus e 

softwares maliciosos.  

A Tabela 17 faz referência à gestão da continuidade do negócio, onde se busca demonstrar 

como a empresa retomará as atividades da empresa na ocorrência de um incidente de segurança da 

informação. 

 

Tabela 17 – Gestão da continuidade do negócio 

No que se refere à gestão da continuidade do 

negócio estão evidenciados os controles para a 

identificação e redução dos riscos, a limitação das 

consequências e a recuperação tempestiva das 

operações vitais, quando de interrupções causadas 

por falhas de segurança da informação? 

Satisfação com as 

práticas 

Satisfação com o 

nível de 

formalização 

 n % N % 

Totalmente insatisfeito 2 6,9% 1 3,4% 

Parcialmente insatisfeito 6 20,7% 6 20,7% 

Neutro 8 27,6% 9 31,0% 

Parcialmente satisfeito 9 31,0% 12 41,4% 

Totalmente satisfeito 4 13,8% 1 3,4% 

Total 29 100,0% 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A NBR ISO/IEC 17799:2005 assevera que o processo de gestão da segurança da informação 

deve minimizar o impacto sobre a organização e recuperar perdas de ativos da informação a um nível 

aceitável através da combinação de ações de prevenção e recuperação constantes do processo de gestão 

da continuidade do negócio. É recomendado pela norma que se identifique os processos críticos, 

analise o impacto nos negócios e desenvolva-se e implemente-se um plano para assegurar que as 

operações essenciais sejam recuperadas dentro do tempo requerido pela organização. 
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Nas respostas relativas à satisfação quanto às práticas observadas, oito empresas (27,6%) 

declararam algum grau de insatisfação, sendo duas empresas (6,9%) totalmente insatisfeitas e seis 

empresas (20,7%) das empresas parcialmente insatisfeitas. Oito empresas se declararam neutras 

(27,6%), enquanto nove empresas (31,0%) declararam satisfação parcial e quatro empresas (13,8%) 

declararam satisfação total, perfazendo o total de 44,8% de empresas com algum grau de satisfação. 

Quanto ao nível de formalização dos procedimentos para a gestão da continuidade do negócio, 

as mesmas empresas que demonstraram satisfação com a prática observada neste item, demonstraram 

também algum grau de satisfação com a formalização destas diretrizes. Porém, cabe salientar que três 

das empresas, que haviam declarado satisfação total, declararam satisfação parcial quanto à 

formalização. Esta informação denota que os respondentes, apesar de satisfeitos com as práticas da 

empresa quanto ao plano de continuidade do negócio, não parecem estar satisfeitos no mesmo grau 

com a formalização deste plano. Já o número de empresas com algum grau de insatisfação diminuiu de 

oito para sete empresas, tendo esta empresa se declarado neutra no que tange à formalização desta 

diretriz. 

Na Tabela 18 evidencia-se a transparência e o conhecimento dos usuários dos ativos de 

informação quanto às consequências das violações das diretrizes de segurança da informação. 

 

Tabela 18 – Conhecimento das consequências da violação das regras de segurança da informação 

Estão transparentes e são de conhecimento geral as 

consequências das violações das regras de segurança 

da informação? 

Satisfação com as 

práticas 

Satisfação com o 

nível de 

formalização 

  n % n % 

Totalmente insatisfeito 1 3,4% 2 6,9% 

Parcialmente insatisfeito 10 34,5% 9 31,0% 

Neutro 2 6,9% 2 6,9% 

Parcialmente satisfeito 9 31,0% 10 34,5% 

Totalmente satisfeito 7 24,1% 6 20,7% 

Total 29 100,0% 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A NBR ISO/IEC 17799:2005 normatiza em seu item 8.2.3, que é conveniente a existência de 

um processo disciplinar formal para os funcionários que venham a cometer violações de segurança da 

informação. A norma sugere que o processo disciplinar deve ser formatado para dar uma resposta 



 
 

 

87 

gradual, considerando fatores como a natureza e gravidade da violação, o impacto do incidente no 

negócio, se o infrator é reincidente, se participou de treinamento, bem como considerar a legislação 

vigente e cláusulas contratuais existentes. 

Na coluna relativa à satisfação geral relacionada às práticas observadas, onze empresas (37,9%) 

das empresas declararam algum grau de insatisfação, sendo que apenas uma empresa (3,4%) se 

declarou totalmente insatisfeita. Duas empresas se declararam neutras e dezesseis empresas (55,1%) 

declararam algum grau de satisfação, sendo nove empresas (31,0%) parcialmente satisfeitas e sete 

empresas (24,1%) totalmente satisfeitas. 

Quanto à formalização, a declaração das empresas praticamente acompanhou o nível de 

satisfação relacionada às práticas. Somente uma empresa, que declarou estar parcialmente insatisfeita 

quanto à satisfação relacionada às práticas, demonstrou estar parcialmente satisfeita quanto ao nível de 

formalização deste item nas diretrizes de segurança da informação, e uma empresa que se declarou 

parcialmente insatisfeita quanto às práticas, declarou-se totalmente insatisfeita quanto à formalização 

deste item. 

Na Tabela 19, evidencia-se a existência de definição das responsabilidades gerais e específicas 

na gestão da segurança da informação. 

 

Tabela 19 – Definição das responsabilidades 

Estão definidas nas regras as responsabilidades gerais e 

específicas na gestão da segurança da informação, 

incluindo os registros de incidentes de informação? 

Satisfação com as 

práticas 

Satisfação com o 

nível de 

formalização 

  n % n % 

Totalmente insatisfeito 4 13,8% 4 13,8% 

Parcialmente insatisfeito 4 13,8% 5 17,2% 

Neutro 11 37,9% 12 41,4% 

Parcialmente satisfeito 7 24,1% 5 17,2% 

Totalmente satisfeito 3 10,3% 3 10,3% 

Total 29 100,0% 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

De acordo com a NBR ISO/IEC 17799:2005, no item 8.1.1, “convém que papéis e 

responsabilidades pela segurança da informação de funcionários, fornecedores e terceiros sejam 

definidos e documentados de acordo com a política de segurança da informação da organização”. 
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Com relação à satisfação geral relacionada às práticas observadas relativas à definição de 

responsabilidades sobre a segurança da informação, quatro empresas (13,8%) responderam estar 

totalmente insatisfeitas, somadas a também quatro empresa (13,8%) que demonstraram estar 

parcialmente insatisfeitas, totaliza 27,6% dos respondentes com algum grau de insatisfação.  

Sete empresas (24,1%) demonstraram satisfação parcial, enquanto três empresas (10,3%) 

demonstraram satisfação total quanto à formalização da definição das responsabilidades. Desta forma, 

34,4% das empresas demonstraram algum grau de satisfação. Onze empresas (37,9%) se declararam 

neutras, ou seja, não estão satisfeitas e tampouco insatisfeitas com relação às práticas relacionadas à 

definição das responsabilidades.  

Quanto ao nível de formalização, quatro empresas (13,8%) responderam estar totalmente 

insatisfeitas, enquanto cinco empresas (17,2%) responderam estar parcialmente insatisfeitas, 

aumentando em uma empresa com algum grau de insatisfação quando comparado com a satisfação 

relacionada às práticas. Doze empresas (41,4%) responderam neutralidade, também uma a mais do que 

as respostas relacionadas às práticas. Já o número de empresas que demonstrou algum grau de 

satisfação reduziu de dez para oito empresas, tendo duas empresas que haviam declarado satisfação 

parcial quanto às práticas, tendo-se declarado neutras quando questionadas sobre a formalização desta 

diretriz. 

 

Tabela 20 – Referência à documentação complementar 

Existe referência à documentação que possa apoiar as 

regras, por exemplo, políticas e procedimentos de 

segurança mais detalhados de sistemas de informação 

específicos ou regras de segurança? 

Satisfação com as 

práticas 

Satisfação com o 

nível de 

formalização 

  n % n % 

Totalmente insatisfeito 2 6,9% 2 6,9% 

Parcialmente insatisfeito 4 13,8% 6 20,7% 

Neutro 14 48,3% 12 41,4% 

Parcialmente satisfeito 7 24,1% 7 24,1% 

Totalmente satisfeito 1 3,4% 1 3,4% 

Não respondeu 1 3,4% 1 3,4% 

Total 29 100,0% 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 
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A Tabela 20 busca evidenciar se há referência à documentações complementares que possam 

auxiliar na gestão de segurança da informação das empresas pesquisadas. 

A política de segurança da informação não é um documento desconexo de tudo o que já existe 

na organização. A política deve ser aderente às regras, leis e normas já existentes. Se a organização 

possuir um regimento interno, este deve não apenas ser respeitado, mas referenciado na política, assim 

como as leis e normas que tenham influência sobre os assuntos tratados na política de segurança da 

informação (CAMPOS, 2001). 

Analisando as respostas relativas à satisfação com as práticas evidenciadas nas empresas sobre a 

referência a documentações de apoio, apenas metade das empresas se posicionaram com relação à esta 

diretriz, a outra metade se declarou neutra. Dos 50% que se posicionaram, 21,4% ou seis empresas 

declararam algum tipo de insatisfação, sendo duas (7,1%) totalmente insatisfeitas e quatro (14,3%) 

totalmente satisfeitas. Oito empresas declararam algum tipo de satisfação, sendo sete (25,0%) 

parcialmente satisfeitas e uma empresa (3,6%) totalmente satisfeita com as evidências práticas de 

referência à documentações complementares de apoio à política de segurança da informação. 

Quanto à satisfação com o nível de formalização desta diretriz, o número de empresas satisfeitas 

foi o mesmo verificado nas práticas evidenciadas. Porém, duas empresas que haviam se declarado 

neutras quanto às práticas, declararam-se parcialmente insatisfeitas no que tange à satisfação quanto à 

formalização desta diretriz. Portanto, o percentual de empresas com algum grau de insatisfação relativa 

à formalização desta diretriz elevou-se para 28,5% das empresas respondentes. 

Na Tabela 21, evidencia-se a definição de um gestor responsável pela manutenção e análise 

crítica das diretrizes de segurança da informação, bem como da prévia definição do processo de 

análise. 
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Tabela 21 – Definição do gestor da manutenção e análise crítica 

A empresa definiu um gestor que seja responsável 

pela manutenção e análise crítica das regras de 

segurança da informação e que o processo de análise 

crítica seja previamente definido? 

Satisfação com as 

práticas 

Satisfação com o 

nível de 

formalização 

  n % n % 

Totalmente insatisfeito 4 13,8% 6 20,7% 

Parcialmente insatisfeito 8 27,6% 7 24,1% 

Neutro 6 20,7% 6 20,7% 

Parcialmente satisfeito 9 31,0% 6 20,7% 

Totalmente satisfeito 2 6,9% 4 13,8% 

Total 29 100,0% 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O item 5.1.2 da norma NBR ISO/IEC 17799:2005 enfatiza a necessidade de existir um gestor 

que responda pela manutenção, avaliação e análise crítica da política de segurança da informação. A 

análise deve incluir a avaliação das oportunidades de melhoria e que tenha um enfoque no 

gerenciamento da segurança da informação em resposta às mudanças ocorridas no ambiente 

organizacional, nas circunstâncias do negócio, nas condições legais e no ambiente técnico. 

Sobre a satisfação relativa às práticas evidenciadas nas empresas relativa à definição do gestor 

de manutenção da política de segurança da informação e do processo de análise crítica, quatro 

empresas (13,8%) declararam estar totalmente insatisfeitas e oito empresas (27,6%) declararam estar 

parcialmente insatisfeitas. Logo, 41,4% das empresas demonstraram algum grau de insatisfação. Seis 

empresas se declararam neutras e onze empresas (37,9%) declararam algum nível de satisfação, sendo 

9 empresas (31,0%) parcialmente satisfeitas e duas empresas (6,9%) totalmente satisfeitas. 

Quanto ao nível de formalização da definição do gestor, o nível de insatisfação aumentou em 

uma empresa, porém, seis empresas (20,7%) declararam-se totalmente insatisfeitas, contra quatro 

empresas na pergunta relacionada à prática. As mesmas seis empresas se declararam neutras e o 

número de empresas com algum grau de satisfação caiu de onze para dez. Porém, o número de 

empresas que declararam satisfação total subiu de duas para quatro empresas, perfazendo um total de 

13,8% da amostra. 
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A Tabela 22 demonstra a deflagração do processo de análise crítica e revisão das diretrizes de 

segurança da informação quando da ocorrência de incidentes de segurança ou detecção de novas 

ameaças e vulnerabilidades. 

 

Tabela 22 – Deflagração do processo de análise crítica 

O processo de análise crítica e revisão das regras de 

segurança de informação é deflagrado com a ocorrência 

de incidentes significativos de segurança, novas 

vulnerabilidades detectadas ou mudanças 

organizacionais ou na infra-estrutura técnica? 

Satisfação com as 

práticas 

Satisfação com o 

nível de 

formalização 

  n % n % 

Totalmente insatisfeito 3 10,3% 5 17,2% 

Parcialmente insatisfeito 5 17,2% 5 17,2% 

Neutro 10 34,5% 12 41,4% 

Parcialmente satisfeito 11 37,9% 7 24,1% 

Totalmente satisfeito 0 0,0% 0 0,0% 

Total 29 100,0% 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O documento da política da informação não pode ser estático. Para que continue efetivo, ele 

deve acompanhar as mudanças nas ameaças oriundas dos ambientes externo, interno, nas 

vulnerabilidades associadas aos ativos da informação e nas necessidades do negócio. Faz-se necessário 

criar mecanismos que garantam a atualização constante do documento, com revisões periódicas do 

conteúdo (BEAL, 2005). 

Com relação à satisfação em relação às práticas evidenciadas nas empresas sobre a deflagração 

do processo de análise crítica e revisão das regras de segurança da informação, oito empresas (27,5%) 

declararam algum grau de insatisfação, dez (34,5%) se declararam neutras e onze empresas (37,9%) 

declararam estar parcialmente satisfeitas com este item. 

Nenhuma empresa declarou ter satisfação total com relação à prática evidenciada sobre esta 

diretriz.  

Com relação à satisfação quanto à formalização desta diretriz, o número de empresas que se 

declarou totalmente insatisfeita subiu de três para cinco, mesmo número que declarou insatisfação 

parcial. A soma desses números mostra que 34,4% das empresas têm algum grau de insatisfação com a 
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formalização deste item. Também, cresceu de dez para doze o número de empresas que declararam 

neutralidade, enquanto diminuiu de onze para sete (24,1%) o número de empresas que demonstraram 

satisfação parcial. 

 Novamente, nenhuma empresa declarou satisfação total quanto à formalização, o que permite 

inferir que não é de todo satisfatório o processo de análise crítica e revisão das regras de segurança nas 

empresas pesquisadas. 

A Tabela 23 mostra a percepção do respondente com relação ao agendamento de análises 

críticas para avaliar a efetividade das diretrizes, considerando o volume e o impacto dos incidentes de 

segurança da informação registrados no período. 

 

Tabela 23 – Agendamento da análise crítica em relação ao volume e impactos dos incidentes de segurança 

Existe agendamento de análises críticas periódicas 

sobre a efetividade das regras, analisando o volume 

e impacto dos incidentes de segurança registrados? 

Satisfação com as 

práticas 

Satisfação com o 

nível de 

formalização 

  n % n % 

Totalmente insatisfeito 5 17,2% 9 31,0% 

Parcialmente insatisfeito 9 31,0% 8 27,6% 

Neutro 9 31,0% 5 17,2% 

Parcialmente satisfeito 5 17,2% 6 20,7% 

Totalmente satisfeito 1 3,4% 1 3,4% 

Total 29 100,0% 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A efetividade de uma política de segurança da informação é demonstrada quando se analisa o 

tipo, o volume e o impacto dos incidentes de segurança da informação registrados. Se as causas dos 

incidentes estavam previstos nas diretrizes e mesmo assim ocorreram, supõe-se que falhas no 

cumprimento da política aconteceram. Porém, se incidentes de segurança da informação acontecem, 

provocam grande impacto nos negócios da organização, e se as diretrizes propostas na política não 

tiveram efetividade na mitigação dos riscos, então a efetividade da política de informação deve ser 

questionada. 

Sobre a satisfação relativa às práticas evidenciadas em relação ao agendamento de análises 

críticas periódicas sobre a efetividade da política de segurança da informação considerando o volume e 

os impactos dos incidentes registrados, cinco empresas (17,2%) declararam insatisfação total e nove 
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empresas (31,0%) declararam insatisfação parcial, totalizando 48,2% de empresas com algum grau de 

insatisfação. Nove empresas declararam-se neutras e seis empresas (20,5%) declararam algum tipo de 

satisfação, sendo cinco empresas (17,2%) parcialmente satisfeitas e uma empresa (3,4%) totalmente 

satisfeita. 

As respostas sobre a satisfação quanto à formalização deste processo mostram que dezessete 

empresas (58,6%) demonstram algum grau de insatisfação, sendo nove empresas (31,0%) totalmente 

insatisfeitas e oito empresas (27,6%) parcialmente insatisfeitas. O número de empresas neutras caiu de 

nove para cinco empresas, comparando às práticas evidenciadas e a formalização. Seis empresas 

(20,7%) declararam satisfação parcial e apenas uma empresa (3,4%) se declarou totalmente satisfeita. 

Destaca-se nesta análise o alto percentual (58,6%) de empresas que afirmam não estarem 

satisfeitas com a formalização do agendamento de análises críticas periódicas da política de segurança 

da informação. 

A Tabela 24 informa a existência de agendamento de análises críticas periódicas sobre a 

efetividade das diretrizes, considerando o custo e o impacto dos controles implantados na eficiência do 

negócio. 

 

Tabela 24 – Agendamento da análise crítica em relação ao custo e impacto dos controles no negócio 

Existe o agendamento de análises críticas periódicas 

sobre a efetividade das regras, analisando o custo e 

impacto dos controles na eficiência do negócio? 

Satisfação com as 

práticas 

Satisfação com o 

nível de 

formalização 

  n % n % 

Totalmente insatisfeito 7 24,1% 9 31,0% 

Parcialmente insatisfeito 9 31,0% 7 24,1% 

Neutro 7 24,1% 7 24,1% 

Parcialmente satisfeito 5 17,2% 5 17,2% 

Totalmente satisfeito 1 3,4% 1 3,4% 

Total 29 100,0% 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Uma empresa sem qualquer sistema de segurança da informação torna-se extremamente 

vulnerável a qualquer risco que se apresente. Entretanto, não é aconselhável engendrar controles 

excessivos de forma a inviabilizar a mobilidade da empresa. Por este motivo é necessária a análise 

crítica visando garantir que os controles existam na medida certa da necessidade da organização. 
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Sobre as práticas evidenciadas quanto ao agendamento de análises críticas da efetividade das 

políticas de segurança da informação, considerando o custo e o impacto dos controles na operação da 

empresa, dezesseis empresas (35,1%) declararam algum tipo de insatisfação, sendo sete empresas 

(24,1%) totalmente insatisfeitas e nove empresas (31,0%) parcialmente insatisfeitas. Sete empresas 

declararam neutralidade e oito empresas (27,5%) declararam algum tipo de satisfação, sendo sete 

empresas (24,1%) parcialmente satisfeitas e uma única empresa (3,4%) totalmente satisfeita. 

Quanto à satisfação relativa ao nível de formalização, a única alteração observada foi o aumento 

do número de empresas que se declararam totalmente insatisfeitas, subindo de sete para nove empresas, 

representando 31,0% da amostra. Essas duas empresas se declararam parcialmente insatisfeitas quanto 

às práticas evidenciadas. 

Destaca-se, nesta questão, o baixo índice de satisfação verificada, apenas 20,6% das empresas 

da amostra. Este número, aliado ao alto índice de insatisfação, de 55,1%, permite reforçar a inferência 

feita na questão anterior sobre a falta de agendamento de análises críticas periódicas na política de 

segurança da informação.  

A Tabela 25 demonstra a análise crítica sobre a efetividade das regras considerando as 

mudanças ocorridas na tecnologia. 

 

Tabela 25 – Agendamento da análise crítica em relação ao efeito das mudanças na tecnologia 

Existe o agendamento de análises críticas periódicas 

sobre a efetividade das regras, analisando os efeitos 

das mudanças na tecnologia? 

Satisfação com as 

práticas 

Satisfação com o 

nível de 

formalização 

  n % n % 

Totalmente insatisfeito 3 10,3% 6 20,7% 

Parcialmente insatisfeito 11 37,9% 7 24,1% 

Neutro 7 24,1% 9 31,0% 

Parcialmente satisfeito 7 24,1% 6 20,7% 

Totalmente satisfeito 1 3,4% 1 3,4% 

Total 29 100,0% 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Mudanças significativas nas variáveis que compõem o risco, tais como mudanças nos 

processos, ou na infraestrutura tecnológica, também tornam necessária a revisão e análise crítica da 
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política de segurança da informação, a fim de atestar se as diretrizes ainda são adequadas para a 

garantia dos ativos da informação. 

Com relação à satisfação relacionada às práticas envolvendo a análise crítica sobre a efetividade 

da política, analisando os efeitos das mudanças na tecnologia, quatorze empresas (48,2%) responderam 

estar com algum grau de insatisfação, sendo três (10,3%) totalmente insatisfeitas e onze (37,9%) 

parcialmente insatisfeitas. Sete empresas (24,1%) declararam-se neutras, mesmo número e percentual 

que declarou-se parcialmente satisfeitas, que somadas a uma empresa (3,4%) que se declarou 

totalmente insatisfeita, totalizam 27,5% de empresas com algum grau de insatisfação. 

Quanto à satisfação relativa à formalização, o número de empresas totalmente insatisfeitas 

aumentou em 100%, passando de três para seis empresas. Já o número de empresas com algum grau de 

satisfação diminuiu de oito para sete empresas, sendo que uma empresa que se declarou parcialmente 

satisfeita quanto às práticas evidenciadas, declarou-se neutra no que tange à formalização. 

A Tabela 26 demonstra, em uma única pergunta, o nível de satisfação do respondente com a 

formalização das regras de segurança da informação na empresa. 

 

Tabela 26 – Satisfação do respondente com a formalização das regras de segurança da informação 

Você está satisfeito(a) com o nível geral de formalização das  
n % 

Regras de segurança de informação da empresa? 

Totalmente insatisfeito 5 17,2% 

Parcialmente insatisfeito 10 34,5% 

Neutro 4 13,8% 

Parcialmente satisfeito 10 34,5% 

Totalmente satisfeito 0 0,0% 

Total 29 100,0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Perguntados sobre a satisfação com relação à formalização, dez respondentes (34,5%) 

declararam algum tipo de insatisfação, sendo todos parcialmente satisfeitos. Quatro respondentes 

(13,8%) se declararam neutros, em nível mediano entre a insatisfação e a satisfação, e quinze 

respondentes (51,7%) declararam algum tipo de insatisfação, sendo cinco (17,2%) totalmente 

insatisfeitos e dez (34,5%) parcialmente insatisfeitos. 

Estes números demonstram haver um número maior de empresas insatisfeitas em relação às 

satisfeitas. De certa maneira este número vem corroborar os achados da 10ª Pesquisa Nacional de 
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Segurança da Informação feita pela empresa Módulo Security, onde 77% dos gestores tem a 

expectativa de que os problemas inerentes a segurança da informação aumentem. Considerando esta 

informação, é plausível que os respondentes se encontrem insatisfeitos com os procedimentos de 

segurança da informação das empresas que atuam. 

4.3 ANÁLISE DE CLUSTERS 

4.3.1 Análise de clusters da satisfação com as práticas adotadas 

A tabela 27 mostra o número de perguntas respondidas em cada opção, bem como o total de 

pontos atingidos pela empresa, considerando um ponto para cada resposta na opção totalmente 

insatisfeito, dois pontos para a opção parcialmente insatisfeito, três pontos para a opção neutro, quatro 

pontos para a opção parcialmente satisfeito e cinco pontos para a opção totalmente satisfeito. Conforme 

mencionado anteriormente, o máximo de pontos possível é resultante da multiplicação do número de 

perguntas pela pontuação máxima, atribuída à opção totalmente satisfeito. 

 Desta forma, uma empresa poderia atingir no máximo 80 pontos. O percentual atingido é a 

relação dos pontos totais da empresa com os oitenta pontos possíveis. Esse percentual permite inferir 

sobre a aderência da empresa às diretrizes da norma NBR ISO/IEC 17799:2005, considerando que ao 

atingir 80 pontos a empresa demonstraria 100% de aderência as diretrizes da norma, na ótica do 

respondente.  

Exemplificando, se uma empresa assinalasse três respostas na opção totalmente insatifeito, 

somaria três pontos (3 respostas multiplicadas por 1 ponto da opção totalmente insatisfeito); duas 

respostas na opção parcialmente insatisfeito, somaria seis pontos (2 respostas multiplicadas por 2 

pontos da opção parcialmente insatisfeito); quatro respostas na opção neutro, somaria doze pontos (4 

respostas multiplicadas por 3 pontos da opção neutro); quatro respostas na opção parcialmente 

satisfeito, somaria dezesseis pontos (4 respostas multiplicadas por 4 pontos da opção parcialmente 

satisfeito); e três respostas na opção totalmente satisfeito, somaria quinze pontos (3 respostas 

multiplicadas por 5 pontos da opção totalmente satisfeito). A soma auferida pela empresa seria de 52 

pontos. Considerando que o máximo de pontos possíveis seria de 80 pontos, que representaria 100% de 

aderência às diretrizes da norma, os 52 pontos alcançados representam 65% dos 80 pontos, ou seja, 

65% de aderência às diretrizes elencadas pela norma. 
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Tabela 27 – Satisfação geral quanto às práticas de segurança da informação 

Satisfação geral quanto às 

práticas de segurança da 

informação 

Totalm. 

Insatisf. 

Parcial. 

Insatisf. Neutro 

Parcial. 

Satisfeito 

Totalm. 

Satisfeito Total 

% 

atingido 

Empresa 1 0 5 3 4 4 55 68,8% 

Empresa 2 11 5 0 0 0 21 26,3% 

Empresa 3 10 2 3 0 1 28 35,0% 

Empresa 4 0 2 4 4 6 62 77,5% 

Empresa 5 0 4 2 6 4 58 72,5% 

Empresa 6 0 5 5 6 0 49 61,3% 

Empresa 7 0 0 4 10 2 62 77,5% 

Empresa 8 0 4 1 10 1 56 70,0% 

Empresa 9 1 9 0 6 0 43 53,8% 

Empresa 10 2 4 5 4 0 41 51,3% 

Empresa 11 0 5 1 10 0 53 66,3% 

Empresa 12 1 4 4 7 0 49 61,3% 

Empresa 13 0 10 6 0 0 38 47,5% 

Empresa 14 0 1 4 5 6 64 80,0% 

Empresa 15 0 1 4 5 6 64 80,0% 

Empresa 16 0 3 5 8 0 53 66,3% 

Empresa 17 2 6 4 1 3 45 56,3% 

Empresa 18 0 5 8 1 2 48 60,0% 

Empresa 19 0 0 10 5 1 55 68,8% 

Empresa 20 0 0 7 7 2 59 73,8% 

Empresa 21 0 6 6 3 1 47 58,8% 

Empresa 22 5 5 2 4 0 37 46,3% 

Empresa 23 3 9 2 0 0 27 33,8% 

Empresa 24 0 2 4 8 2 58 72,5% 

Empresa 25 0 0 9 7 0 55 68,8% 

Empresa 26 0 2 3 10 1 58 72,5% 

Empresa 27 6 3 1 4 2 41 51,3% 

Empresa 28 4 4 5 3 0 39 48,8% 
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Empresa 29 2 2 6 5 1 49 61,3% 

Total 22 36 22 46 18     

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se uma diferença significativa entre a empresa que atingiu o menor percentual (26,3%) 

e as duas empresas que atingiram o maior percentual (80,0%) na análise dos dados que tratam das 

respostas relativas à satisfação dos respondentes quanto às práticas evidenciadas nas empresas. 

Com a finalidade de agrupar as empresas em clusters, a tabela 27 foi submetida à técnica 

estatística denominada agrupamentos hierárquicos, que define a semelhança das empresas em função 

das respostas informadas. 

Hair Jr. et al. (2005, p.384) preconizam que “análise de agrupamentos é o nome para um grupo 

de técnicas multivariadas cuja finalidade primária é agregar objetivos com base nas características que 

eles possuem”. Essa análise classifica as empresas respondentes em grupos, considerando o total das 

respostas por elas informadas. O agrupamento das empresas em três grandes grupos, ou clusters, 

permitirá analisar se as características dessas empresas são semelhantes, inferindo-se, a partir desta 

análise, se determinadas características podem ter alguma influência nas práticas de segurança da 

informação. 

O ponto de partida de qualquer análise de clusters é de que originalmente cada empresa é um 

cluster. O agrupamento de empresas com características semelhantes formam clusters maiores, 

tornando-se agrupamentos maiores. 

A partir da análise do dendrograma demonstrado na Figura 8, as empresas foram agrupadas em 

três clusters. O primeiro cluster observado no dendrograma é formado pelas empresas: 2, 3 e 23. Essas 

empresas tiveram pontuações entre 21 e 27 pontos e percentuais de aderência entre 26,3% e 33,8%, 

formando o agrupamento com a menor satisfação das práticas evidenciadas por seus respondentes. 

Apesar de estatisticamente estarem reunidas em um cluster em função da proximidade da pontuação 

alcançada, não se encontram convergências nas demais características destas empresas, como 

faturamento anual, tempo de fundação, área de atuação comercial, número de funcionários etc. 
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Figura 8 – Dendrograma do agrupamento hierárquico das empresas considerando a totalização de pontos relativos às 

práticas evidenciadas 

Fonte: dados da pesquisa. 

O segundo cluster é formado pelas empresas: 1, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25 e 26. 

Este agrupamento de empresas obteve pontuações entre 53 e 64 pontos, que equivalem a 66,3% e 

80,0% respectivamente. Este foi o grupo que obteve os maiores índices de satisfação dos respondentes 

no que tange às práticas observadas nas empresas.  

Das quatorze empresas que formam este cluster, nove têm mais de dez anos de fundação, 

mesmo número de empresas que têm área de atuação comercial em todo o território nacional ou 
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superior. Observa-se, ainda, que o predomínio neste agrupamento é de empresas com faturamento 

anual de até R$ 10,5 milhões, sendo que apenas duas empresas estão enquadradas em faixas superiores. 

O terceiro cluster é formado pelas empresas: 6, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 27, 28 e 29. Este 

agrupamento obteve pontuações compreendidas entre 37 e 49 pontos, representando 46,3% e 61,3%, 

respectivamente. Todas as empresas deste cluster possuem mais de cinco anos de atuação no mercado, 

e nove das doze empresas atuam há mais de dez anos no mercado. Este também é o agrupamento com o 

maior número de empresas consideradas de médio porte, em função do faturamento, e também com o 

maior número de funcionários. Vale ressaltar que apenas uma empresa deste agrupamento não atua no 

desenvolvimento de software. 

O fato das empresas de maior porte estar, na sua maioria, no cluster que atingiu pontuações 

medianas é digno de atenção. O esperado era que empresas de maior porte e com maior tempo de 

fundação tivessem maior índice de satisfação dos respondentes quanto às práticas de segurança da 

informação. É plausível considerar que quanto maior o tamanho da empresa, tanto em faturamento 

como no número de funcionários, maior será sua exposição aos riscos de segurança da informação. Os 

achados da pesquisa demonstram que justamente essas empresas se sentem menos protegidas. 

Entretanto, é possível que o tamanho da empresa também tenha alguma influência no padrão de 

resposta. Empresas maiores, com maior nível de exposição, podem levar os respondentes a serem mais 

exigentes no nível de segurança da informação que julgam necessário para suas empresas. 

Todas as demais características, nos três agrupamentos apresentados, são bastante diversas, não 

permitindo qualquer inferência sobre inter-relacionamentos. 

4.3.2 Análise de clusters da satisfação com o nível de formalização da política de segurança da 

informação. 

A tabela 28, demonstrada em seguida, apresenta o total de pontos alcançados pelas empresas em 

função das respostas obtidas quando do questionamento relativo à satisfação dos respondentes quanto à 

formalização dos procedimentos de segurança da informação. Estes números refletem o grau de 

aderência da política de segurança da informação das empresas pesquisadas com as diretrizes 

apresentadas na norma NBR ISO/IEC 17799:2005. 
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Tabela 28 – Nível de formalização das diretrizes de segurança da informação 

Satisfação quanto à 

formalização das diretrizes 

de segurança da informação 

Totalm. 

Insatisf. 

Parcial. 

Insatisf. Neutro 

Parcial. 

Satisfeito 

Totalm. 

Satisfeito Total 

% 

atingido 

Empresa 1 0 4 4 5 3 55 68,8% 

Empresa 2 10 6 0 0 0 22 27,5% 

Empresa 3 10 4 2 0 0 24 30,0% 

Empresa 4 0 2 7 5 2 55 68,8% 

Empresa 5 3 1 3 6 3 53 66,3% 

Empresa 6 2 6 5 3 0 41 51,3% 

Empresa 7 0 0 8 8 0 56 70,0% 

Empresa 8 0 8 0 8 0 48 60,0% 

Empresa 9 0 5 0 9 2 56 70,0% 

Empresa 10 3 4 4 4 0 39 48,8% 

Empresa 11 1 6 3 6 0 46 57,5% 

Empresa 12 1 6 5 4 0 44 55,0% 

Empresa 13 0 6 7 3 0 45 56,3% 

Empresa 14 0 1 4 5 6 64 80,0% 

Empresa 15 0 0 4 8 4 64 80,0% 

Empresa 16 0 2 6 8 0 54 67,5% 

Empresa 17 2 5 4 1 4 48 60,0% 

Empresa 18 7 3 3 1 2 36 45,0% 

Empresa 19 0 0 10 5 1 55 68,8% 

Empresa 20 0 0 7 7 2 59 73,8% 

Empresa 21 2 6 5 3 0 41 51,3% 

Empresa 22 7 4 2 3 0 33 41,3% 

Empresa 23 3 9 2 0 0 27 33,8% 

Empresa 24 0 2 4 8 2 58 72,5% 

Empresa 25 0 0 9 7 0 55 68,8% 

Empresa 26 0 2 4 9 1 57 71,3% 

Empresa 27 7 2 1 5 1 39 48,8% 

Empresa 28 4 4 5 3 0 39 48,8% 
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Empresa 29 3 3 5 3 1 41 51,3% 

Total 25 36 29 44 10     

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Novamente observa-se um intervalo significativo entre a empresa que obteve a maior pontuação 

e a empresa que obteve a menor pontuação. Utilizou-se o mesmo método para identificarem-se 

agrupamentos de empresas que possam apresentar características similares e que permitam inferir sobre 

a influência destas características na formalização dos procedimentos de segurança da informação nas 

empresas pesquisadas. Entretanto, nesta análise foi necessário considerar quatro agrupamentos, ou 

clusters, diferentes, conforme demonstrado na figura 9. 

O primeiro cluster é formado pelas empresas: 6, 8, 10,11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 27, 28 e 29. 

Essas empresas tiveram pontuações entre 33 e 48 pontos, representando 41,3% e 60,0%, 

respectivamente. Apenas uma empresa deste agrupamento tem tempo de fundação inferior a cinco 

anos, sendo que nove delas tem tempo de fundação superior a dez anos. Todas as demais características 

deste grupo não permitem inferências, porém, no que tange ao faturamento anual, apesar de haver uma 

distribuição entre as faixas, das oito empresas classificadas como de médio porte, ou seja, faturamento 

anual entre R$ 10,5 e R$ 60,0 milhões, cinco delas compõem este agrupamento. 

Novamente, no agrupamento em que se encontram o maior número de empresas de maior porte 

da amostra, a pontuação foi apenas mediana. O indicativo de que estas empresas possuem, em média 

aproximada, apenas metade da aderência às diretrizes da norma no que tange à formalização das suas 

políticas de segurança da informação, é relevante. Sem a formalização, a divulgação e 

comprometimento dos usuários com a segurança da informação se tornam mais difíceis, e considerando 

que empresas deste porte estão mais sujeitas à vulnerabilidades, a formalização das políticas torna-se 

condição essencial para a mitigação dos riscos de segurança da informação. 

O segundo cluster é formado pelas empresas: 1, 4, 5, 7, 9, 16, 19, 20, 24, 25 e 26. Estas 

empresas obtiveram pontuações entre 53 e 59 pontos, representando 66,3% e 73,8%, respectivamente. 

Das onze empresas que formam este cluster, oito delas têm tempo de fundação superior a dez anos, e 

somente duas estão classificadas como empresas de médio porte, sendo as outras micro-empresas ou 

empresas de pequeno porte. As demais características deste agrupamento não permitem qualquer 

inferência. 

O fato de estas empresas apresentarem o maior percentual de satisfação sobre a formalização 

das políticas de segurança da informação permite inferir que, de acordo com os achados da pesquisa, o 

porte da empresa não é fator essencial para a formalização das políticas de segurança da informação.  
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O terceiro cluster é formado pelas empresas: 14 e 15. Estas duas empresas alcançaram 64 

pontos, ou 80,0% de satisfação quanto à formalização dos procedimentos de segurança da informação 

nas respectivas empresas. Este resultado permite analisar que estas empresas possuem 80% de 

aderência às diretrizes preconizadas pela NBR ISO/IEC 17799:2005, considerando a ótica do 

respondente.  

Os respondentes dessas duas empresas informaram que possuem cargos de gerência de 

Tecnologia da Informação, sendo duas das cinco empresas cujos respondentes possuem este cargo. É 

possível que estando a segurança da informação sob a responsabilidade de uma gerência, a condução 

do processo de gerenciamento da segurança da informação seja mais efetivo, o que é abordado 

diretamente em uma diretriz da norma NBR ISO/IEC 17799:2005. As demais características destas 

empresas não possuem similaridades que permitam qualquer inferência sobre as influências destas 

características na formalização das políticas de segurança da informação das empresas pesquisadas.   

O quarto cluster a ser analisado é formado pelas empresas: 2, 3 e 23. Estas empresas obtiveram 

pontuações entre 22 e 27 pontos, que correspondem a 27,5% e 33,8%, respectivamente. Este foi o 

agrupamento com a menor pontuação, que significa também que estas são as empresas com a menor 

aderência às diretrizes preconizadas pela norma. Sobre estas empresas, chama a atenção o fato de que 

dois respondentes possuem especialização e um possui mestrado. Considerando estes fatos, infere-se 

que o nível de escolaridade parece não ter influência alguma na formalização das políticas de segurança 

da informação nas empresas pesquisadas.  

As demais características destas empresas não possuem qualquer similaridade. Logo, qualquer 

inferência sobre suas características se torna pouco eficiente. 
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Figura 9 – Dendrograma do agrupamento hierárquico das empresas considerando a totalização de pontos relativos à 

formalização dos procedimentos de segurança da informação 

Fonte: dados da pesquisa. 

4.4 ANÁLISE DESCRITIVA DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

SEGUNDO A NBR ISO/IEC 17799:2005 

A Tabela 29, mostrada em seguida, demonstra os pontos atribuídos para cada pergunta do 

questionário, considerando as respostas relativas à satisfação geral com relação às práticas de segurança 
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da informação. O objetivo desta tabela é demonstrar qual o grau atingido pelas empresas nas diretrizes 

da política de segurança da informação preconizadas na NBR ISO/IEC 17799:2005.  

 

Tabela 29 – Respostas e pontuação geral de cada pergunta quanto à satisfação do respondente relacionada às práticas de 

segurança da informação evidenciadas nas empresas. 

Satisfação quanto às práticas de segurança da informação 

 

Total % atingido 

10) Publicação e comunicação das regras 88 61,1% 

11) Conhecimento da definição de segurança de informação, o 

escopo e a importância da segurança. 86 59,7% 

12) Conhecimento das metas da empresa em relação à segurança da 

informação 95 66,0% 

13) Comprometimento da alta direção da empresa, apoiando as 

metas e princípios da segurança 101 70,1% 

14) Padrões de conformidade com a legislação e cláusulas 

contratuais 91 63,2% 

15) Requisitos de educação sobre segurança da informação 82 56,9% 

16) Prevenção e detecção de vírus e softwares maliciosos 110 76,4% 

17) Gestão da continuidade do negócio 94 65,3% 

18) Conhecimento das consequências das violações das regras de 

segurança 98 68,1% 

19) Definição das responsabilidades gerais e específicas na gestão 

da segurança da informação 88 61,1% 

20) Referência à documentação que possa apoiar as regras de 

segurança 85 59,0% 

21) Definição de um gestor da manutenção e análise crítica  84 58,3% 

22) Deflagração do processo de análise crítica com a ocorrência de 

incidentes significativos de segurança 87 60,4% 

23) Agendamento de análises críticas periódicas sobre a efetividade 

das regras, analisando o volume e impacto dos incidentes de 

segurança registrados 75 52,1% 

24) Agendamento de análises críticas periódicas sobre a efetividade 

das regras, analisando o custo e impacto dos controles na eficiência 71 49,3% 
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do negócio 

25) Agendamento de análises críticas periódicas sobre a efetividade 

das regras, analisando os efeitos das mudanças na tecnologia 79 54,9% 

      

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se, na Tabela 29, que a diretriz representada pela pergunta 16, que trata da prevenção e 

detecção de vírus e softwares maliciosos, foi a que obteve o maior número de pontos (110), 

representando 76,4% dos 145 pontos possíveis (vinte e nove respostas multiplicadas por cinco pontos). 

É plausível que empresas de tecnologia da informação tenham grande conhecimento e precaução com a 

detecção de vírus de computador. Observa-se, ainda, que de todas as diretrizes propostas pela norma, 

esta é, presumivelmente, a de maior conhecimento geral, visto a disseminação em larga escala do uso 

de recursos computacionais. 

O item relativo ao compromisso da alta direção com a segurança da informação, também obteve 

percentual acima de 70%, indicando que nas empresas pesquisadas a satisfação com a prática desta 

diretriz é bastante elevada. 

Na faixa de 60% a 70% de satisfação podem-se encontrar itens como a publicação e 

comunicação das regras de segurança, o conhecimento das metas em relação à segurança da 

informação, a definição de padrões de conformidade com a legislação e cláusulas contratuais, a gestão 

da continuidade do negócio, o conhecimento das consequências das violações das regras de segurança 

da informação, as definições de responsabilidades e a deflagração do processo de análise crítica com a 

ocorrência de incidentes de segurança significativos. 

Com relação à faixa entre 50% e 60%, encontram-se três itens com percentuais muito próximo a 

60%, que são o conhecimento da definição de segurança da informação, a referência a documentação 

que possa apoiar a política e a definição de um gestor da manutenção e análise crítica. Com 56,9%, 

encontra-se o item requisitos de educação sobre segurança da informação, que indica que na visão dos 

respondentes é pouco priorizada a educação sobre segurança da informação nas empresas em que 

atuam. Fechando esta faixa está a diretriz que aborda o agendamento de análises críticas periódicas 

sobre a efetividade das regras, analisando o volume e impacto dos incidentes de segurança registrados. 

Compondo a faixa de 40% a 50%, encontram-se os itens relativos ao agendamento de análises 

críticas periódicas sobre o custo e impacto dos controles no negócio e sobre os efeitos das mudanças da 

tecnologia. 
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Evidencia-se que em todas as diretrizes que fazem referência às análises críticas da política de 

segurança da informação, o nível de satisfação quanto às práticas encontradas nas empresas foi bastante 

baixo.  

Infere-se que há satisfação parcial dos respondentes com relação às várias práticas da segurança 

da informação e que estas práticas existem nas empresas. A pontuação próxima a 50% atingida por 

várias diretrizes demonstra que a satisfação dos respondentes com estas diretrizes é apenas parcial. 

Não parece ser comum a existência de um gestor responsável pela manutenção, tampouco 

parece ser comum a existência do processo periódico de análise crítica das práticas de segurança da 

informação nas empresas de Tecnologia da Informação da região de Blumenau, Santa Catarina. 

Na Tabela 30, mostrada na pagina a seguir, mostra-se as respostas e pontuação geral obtidas por 

cada pergunta, relativa às diretrizes da norma, relacionada ao nível de formalização das regras de 

segurança da informação nas empresas pesquisadas. 

 

Tabela 30 – Respostas e pontuação geral obtidas em cada pergunta com relação ao nível de formalização das regras de 

segurança da informação. 

Satisfação quanto à formalização das diretrizes de  

segurança da informação 

Total % atingido 

10) Publicação e comunicação das regras 86 59,3% 

11) Conhecimento da definição de segurança de informação,  

o escopo e a importância da segurança. 82 56,6% 

12) Conhecimento das metas da empresa em relação à 

segurança 

da informação 87 60,0% 

13) Comprometimento da alta direção da empresa, apoiando as 

metas e princípios da segurança 99 68,3% 

14) Padrões de conformidade com a legislação e cláusulas  

Contratuais 88 60,7% 

15) Requisitos de educação sobre segurança da informação 78 53,8% 

16) Prevenção e detecção de vírus e softwares maliciosos 104 71,7% 

17) Gestão da continuidade do negócio 93 64,1% 

18) Conhecimento das consequências das violações das regras 

de segurança 96 66,2% 

19) Definição das responsabilidades gerais e específicas na  85 58,6% 
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gestão da segurança da informação 

20) Referência à documentação que possa apoiar as regras  

de segurança 83 57,2% 

21) Definição de um gestor da manutenção e análise crítica  82 56,6% 

22) Deflagração do processo de análise crítica com a ocorrência 

de incidentes significativos de segurança 79 54,5% 

23) Agendamento de análises críticas periódicas sobre a 

efetividade das regras, analisando o volume e impacto dos  

incidentes de segurança registrados 69 47,6% 

24) Agendamento de análises críticas periódicas sobre a  

efetividade das regras, analisando o custo e impacto dos 

controles na eficiência do negócio 69 47,6% 

25) Agendamento de análises críticas periódicas sobre a 

efetividade das regras, analisando os efeitos das mudanças 

na tecnologia 76 52,4% 

Total     

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 30, que demonstra o nível de formalização das diretrizes das políticas de segurança 

da informação, conforme a NBR ISO/IEC 17799:2005, observa-se que apenas uma diretriz, a que trata 

da prevenção e detecção de vírus e softwares maliciosos, tem percentual atingido acima de 70%, 

apresentando 71,7%. Cabe ressaltar que este item atingiu 76,4% na satisfação geral quanto às práticas 

adotadas pelas empresas. 

A diretriz que aborda o comprometimento da alta direção da empresa com a segurança da 

informação atingiu 99 pontos ou 68,3% da pontuação total, e a gestão de continuidade do negócio 

atingiu 64,1%. Na análise da satisfação geral quanto às práticas, estes itens atingiram respectivamente 

70,1% e 65,3%. Analisando-se o item comprometimento da alta direção, pode-se inferir que o nível de 

satisfação das práticas se mostrou mais elevado, possivelmente, porque 55% dos respondentes são 

integrantes da alta direção das empresas, logo, era esperado que se considerassem comprometidos. 

Porém, com a possibilidade de inexistência da formalização, a percepção do funcionário destas 

empresas acerca do comprometimento da diretoria é o mesmo dos diretores? 

Ainda na faixa de 60% a 70%, encontram-se os itens relativos ao conhecimento das 

consequências das violações das regras, a diretriz relativa à definição de padrões de conformidade com 
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a legislação e cláusulas contratuais, e o conhecimento das metas da empresa em relação à segurança da 

informação  

Na faixa compreendida entre 50% e 60%, com 59,3% encontra-se a diretriz que aborda a 

publicação e comunicação das regras. Com 58,6% encontra-se a definição das responsabilidades gerais 

e específicas na gestão da segurança da informação. A diretriz que trata da referência à documentação 

de apoio à política de SI vem em seguida com 57,2%. As demais diretrizes que compõem esta faixa são 

as que tratam do conhecimento da definição de segurança de informação, dos requisitos de educação 

sobre segurança da informação, da definição de um gestor da manutenção e análise crítica da 

deflagração do processo de análise crítica com a ocorrência de incidentes significativos e do 

agendamento de análises críticas considerando os efeitos das mudanças tecnológicas. 

Novamente, os itens relativos ao agendamento de análises críticas periódicas sobre o volume e 

impacto dos incidentes registrados e sobre o custo e impacto dos controles no negócio atingiram 

percentuais entre 40% e 50%, permanecendo na mesma faixa atingida quanto à satisfação geral das 

práticas, porém com alguns pontos percentuais a menos. 

Todas as diretrizes tiveram pontuações menores, e, consequentemente, percentuais menores nas 

perguntas que abordaram a satisfação dos respondentes quanto à formalização dos procedimentos de 

segurança da informação em comparação com a satisfação relacionada às práticas evidenciadas nas 

empresas. 

A Tabela 31 mostra a diferença entre o grau obtido pelas diretrizes no que tange às práticas 

evidenciadas e quanto à formalização das regras de segurança da informação nas empresas pesquisadas. 

 

Tabela 31 – Diferenças das respostas entre a satisfação geral e o nível de formalização das diretrizes. 

Diretrizes da Norma ISO/IEC 17799:2005 Satisfação 

quanto às 

práticas  

Satisfação 

quanto à 

formalização 

Diferença 

Publicação e comunicação das regras 

 
61,1% 59,3% 1,8% 

Conhecimento da definição de segurança de 

informação, o escopo e a importância da 

segurança. 

59,7% 56,6% 3,2% 

Conhecimento das metas da empresa em relação à 

segurança da informação 
66,0% 60,0% 6,0% 
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Comprometimento da alta direção da empresa, 

apoiando as metas e princípios da segurança 
70,1% 68,3% 1,9% 

Padrões de conformidade com a legislação e 

cláusulas contratuais 
63,2% 60,7% 2,5% 

Requisitos de educação sobre segurança da 

Informação 
56,9% 53,8% 3,2% 

Prevenção e detecção de vírus e softwares 

Maliciosos 
76,4% 71,7% 4,7% 

Gestão da continuidade do negócio 

 
65,3% 64,1% 1,1% 

Conhecimento das consequências das violações 

das regras de segurança 
68,1% 66,2% 1,8% 

Definição das responsabilidades gerais e 

específicas na gestão da segurança da informação 
61,1% 58,6% 2,5% 

Referência à documentação que possa apoiar as 

regras de segurança 
59,0% 57,2% 1,8% 

Definição de um gestor da manutenção e análise 

crítica  

 

58,3% 56,6% 1,8% 

Deflagração do processo de análise crítica com a  

ocorrência de incidentes significativos de 

segurança 

60,4% 54,5% 5,9% 

Agendamento de análises críticas periódicas, sobre 

o volume e impacto dos incidentes de segurança 

registrados 

52,1% 47,6% 4,5% 

Agendamento de análises críticas periódicas sobre 

o custo e impacto dos controles na eficiência do 

negócio 

49,3% 47,6% 1,7% 

Agendamento de análises críticas periódicas sobre 

os efeitos das mudanças na tecnologia 
54,9% 52,4% 2,4% 

Média 

 
61,4% 58,4% 2,9% 

Fonte: dados da pesquisa. 
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As maiores discrepâncias encontradas entre o percentual atribuído à satisfação relacionada às 

práticas de segurança da informação e o nível de formalização das regras de segurança foram 

encontradas nos itens conhecimento das metas da empresa em relação à segurança da informação (6,0 

pontos percentuais), deflagração do processo de análise crítica com a ocorrência de incidentes 

significativos de segurança (5,9 pontos percentuais), prevenção e detecção de vírus e softwares 

maliciosos (4,7 pontos percentuais) e agendamento de análises críticas periódicas sobre a efetividade 

das regras, analisando o volume e impacto dos incidentes de segurança registrados (4,5 pontos 

percentuais). 

A média da diferença entre às praticas observadas e o nível de formalização é de 2,9 pontos 

percentuais. Cabe salientar que em todas as diretrizes o nível de formalização é inferior ao nível de 

satisfação com as práticas observadas, sendo que em algumas diretrizes as diferenças se mostraram 

relevantes, conforme comentado no parágrafo acima. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

O objetivo geral deste trabalho foi identificar a existência das políticas de segurança da 

informação nas empresas de tecnologia da informação na região de Blumenau, Santa Catarina, Brasil e 

avaliar o grau de aderência em relação à NBR ISO/IEC 17799:2005.  

5.1 CONCLUSÕES 

Partindo do objetivo geral, apresenta-se, a seguir, a conclusão da pesquisa, elencando-se cada 

um dos objetivos específicos declarados na introdução deste trabalho. 

 

a) Avaliar a existência de diferenças relevantes ao se comparar as características das empresas de 

tecnologia da informação na região de Blumenau, SC 

As características das empresas foram tratadas nas questões 1 a 9. É relevante comentar que 

apenas cinco empresas, ou 17% da amostra, tem tempo de fundação inferior a cinco anos. Entretanto, 

esta característica não pareceu influenciar a segurança da informação das empresas. 

Houve também um predomínio de empresas que atuam na produção de softwares, fato que vem 

corroborar a importância do Blusoft como pólo de desenvolvimento de software. Porém, nem empresas 

que atuam como datacenter, cujo serviço básico provido é o armazenamento de informação de 

terceiros, tiveram pontuações melhores do que as demais empresas. Conclui-se, então, que o ramo de 

atuação das empresas também não é relevante na influência do nível de segurança da informação. 

Como diferença relevante, pode-se constatar que todas as empresas classificadas na faixa de 

faturamento de médio porte, de R$ 10,5 a R$ 60,0 milhões, têm tempo de fundação acima de dez anos; 

entretanto, o tempo de fundação também não se mostrou relevante na definição do nível da segurança 

da informação das empresas. Além disso, as empresas classificadas como micro e de pequeno porte 

apresentaram tempos de fundação variados, mostrando que a unanimidade encontrada nas empresas de 

médio porte não se espelha nas empresas menores. 

Na análise das variáveis tempo de fundação, segmento de atuação e porte das empresas 

constatou-se, então, que não há diferenças relevantes nas práticas ou no nível de formalização das 

políticas de segurança da informação, o que permite considerar cumprido este primeiro objetivo 

específico. 
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b) Verificar a existência de políticas de segurança da informação formalizadas nestas empresas 

A existência de políticas de segurança da informação formalizadas nas empresas pesquisadas 

foi verificada na resposta da pergunta demonstrada na tabela de número 10. Nestas perguntas 

questionou-se o respondente sobre a publicação e a comunicação das regras de segurança da 

informação nas empresas. 

Entendendo que a não publicação e comunicação das regras implica na possibilidade da sua 

inexistência, caso contrário, mesmo existindo, ao não se comunicar as regras, tornam-se estas inócuas 

em função do desconhecimento, o resultado do questionamento sobre a satisfação com a formalização 

deste item atende ao proposto neste objetivo.  

Evidenciou-se, então, que somente 48,3% das empresas demonstraram alguma satisfação com a 

formalização deste item. Esta reposta permite concluir que apenas, aproximadamente, a metade das 

empresas possui políticas de segurança da informação formalizadas. As demais empresas, ao não 

responderem, ou responderem com algum grau de insatisfação, evidenciam que suas políticas são 

inexistentes ou inócuas. 

 

c) Analisar a aderência das práticas de segurança da informação adotadas nas empresas pesquisadas 

com a norma NBR ISO/IEC 17799:2005 

A aderência das práticas de segurança da informação nas empresas pesquisadas com a norma 

NBR ISO/IEC 17799:2005 foi verificada nas respostas das perguntas 10 a 25, sendo compiladas na 

tabela 27, onde é possível visualizar os percentuais obtidos pelas empresas quando perguntados sobre a 

satisfação geral do respondente com relação às práticas de segurança da informação na sua empresa. 

Todas essas perguntas referem-se a alguma diretriz proposta na norma NBR ISO/IEC 17799:2005. 

Desta forma, com as respostas dessas perguntas foi possível verificar a aderência dos procedimentos 

das empresas à norma em questão.   

A média encontrada na pontuação obtida pelas empresas foi superior à média encontrada 

quando do questionamento da formalização. No que tange às práticas, a média foi de 60,95%. Assim, a 

primeira conclusão que se torna possível, é a de que algumas práticas de segurança da informação têm 

fundamentação nas diretrizes da norma objetivo deste estudo, mas não se encontram formalizadas nas 

políticas de segurança da informação. 

Utilizando-se da técnica estatística denominada análise de agrupamentos hierárquicos, ou 

clusters, dividiu-se as empresas em três agrupamentos, que demonstraram diferentes níveis de 

aderências das práticas.  
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Neste objetivo também se encontraram empresas com baixa aderência de suas práticas em 

relação à norma. A empresa com o pior desempenho obteve 26,3% de aderência de suas práticas com 

as diretrizes da norma. Esta empresa esteve acompanhada na formação de um cluster de mais duas 

empresas que também obtiveram percentuais baixos de aderência. Conclui-se que nessas empresas o 

nível de aderência das práticas de segurança da informação com a norma é fraco, evidenciando que, se 

existirem práticas de segurança da informação nessas empresas, essas práticas seguem alguma linha de 

atuação diferente da NBR ISO/IEC 17799:2005. 

Conclui-se, também, que o tamanho das empresas e o tempo de fundação não são características 

que influenciam nas práticas de segurança da informação das empresas pesquisadas. Na análise dos 

dados onde se embasa a afirmação acima, atenta-se para a expectativa de que as empresas de maior 

porte apresentassem melhores práticas de segurança da informação, principalmente por estarem mais 

sujeitas às vulnerabilidades e exposições a riscos. 

Finalizando, ficou evidenciado que é pequeno o número de empresas da amostra que possuem 

poucos procedimentos de segurança da informação aderentes à norma, porém, nenhuma das empresas 

atingiu percentuais próximos do máximo devido à baixa aderência principalmente no que tange às 

análises críticas da política de segurança. 

O segundo pressuposto elencado no item 1.4 da página 19 declara a expectativa do autor de que 

as políticas de segurança da informação das empresas tenham aderência à norma NBR ISSO/IEC 

17799:2005. Conforme evidenciado nos parágrafos acima, nenhuma empresa demonstrou aderência a 

todas as diretrizes, porém, muitas empresas demonstraram que possuem boa aderência às diretrizes 

elencadas na norma.  

 

d) Mensurar o grau de formalização dessas políticas 

A mensuração do grau de formalização das políticas encontradas nas empresas pesquisadas foi 

possível por meio das respostas das questões 10 até 25. Ao questionar o respondente sobre a 

formalização de cada diretriz, dando-lhe oportunidade para escolher cinco níveis de satisfação, 

possibilitou-se mensurar o grau de formalização das políticas nessas empresas. 

Na Tabela 28 demonstrou-se o percentual atingido pelas empresas na aderência às diretrizes 

propostas na norma para uma política de segurança da informação. Quanto maior o percentual atingido 

pela empresa, maior a evidência da formalização da política de segurança da informação. 

Neste objetivo, dividiu-se as empresas em quatro agrupamentos hierárquicos, ou clusters, que 

demonstraram os diferentes níveis de formalização das políticas de segurança dessas empresas.  
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Evidenciou-se que a média percentual atingida pelas empresas da amostra foi de 58,36%, ou 

seja, das diretrizes preconizadas pela norma, encontrou-se satisfação do usuário com a formalização em 

somente pouco mais da metade das diretrizes. Porém, encontraram-se empresas com grau de 

formalização bastante alto, alcançando 80% de aderência às diretrizes.  

Por outro lado, encontraram-se empresas com nível de satisfação com a formalização abaixo de 

30%. Para estes casos, é apropriado afirmar que suas políticas de segurança da informação, caso 

existam, não encontram embasamento nas diretrizes propostas pela norma NBR ISO/IEC 17799:2005.  

O percentual destas empresas foi prejudicado pela baixa aderência às diretrizes que tratam das 

análises críticas periódicas da política. Ficou evidente que mesmo as empresas que possuem a política 

de segurança formalizada não possuem procedimentos que instituam análises críticas dessas políticas 

com o intuito de verificar sua validade ao longo do tempo. Parece evidente que nessas empresas, os 

procedimentos foram elaborados e considerados definitivos.  

Conforme declarado nos pressupostos da pesquisa, a expectativa do autor era de encontrar um 

alto índice de formalização de políticas de segurança da informação nas empresas pesquisadas. Essa 

expectativa estava fundamentada na percepção da importância da informação para essa indústria, que 

tem a informação como matéria-prima, além de suporte para a tomada de decisão na gestão de seus 

próprios negócios. 

 

e) Mensurar o grau de satisfação do gestor de tecnologia da informação das empresas com a 

formalização das políticas de segurança da informação 

A mensuração do grau geral de satisfação dos respondentes com a formalização das políticas de 

segurança da informação foi verificada na resposta da pergunta 26 do questionário, cujas respostas 

estão mostradas na tabela 26 da análise de dados. Evidenciou-se que nenhum dos respondentes está 

totalmente satisfeito com o nível de formalização, e apenas 34,5% dos respondentes declararam estar 

parcialmente satisfeitos. Todos os demais mostraram algum grau de insatisfação. A resposta desta 

pergunta confirma as respostas relativas ao nível de formalização verificadas acima, onde nenhuma 

empresa teve percentual atingido superior a 80%, o que evidencia a oportunidade de melhoria da 

formalização nestas empresas. 

O fato de 65,5% dos respondentes não declararem satisfação com a formalização mostra que 

pode ser grande o risco de segurança da informação nas empresas pesquisadas. Esta afirmação 

contrapõe o terceiro pressuposto da pesquisa, que apresentava a expectativa de que os gestores das 

empresas estivessem satisfeitos com o nível de formalização das políticas de segurança da informação. 

Entretanto, o que se observou foi um percentual bastante significativo de gestores insatisfeitos. 
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Verificou-se que grande parte das empresas pesquisadas possui procedimentos de segurança da 

informação e que estes procedimentos algumas vezes não se encontram formalizados. Nenhuma 

empresa demonstrou total aderência de seus procedimentos, sejam eles formalizados ou não, à norma 

NBR ISSO/IEC 17799:2005, porém, da mesma forma, nenhuma empresa demonstrou a inexistência 

total de procedimentos de segurança da informação. Portanto, tendo sido cumpridos os objetivos 

específicos, considera-se cumprido também o objetivo geral, que era identificar a existência das 

políticas de segurança da informação nas empresas de tecnologia da informação na região de 

Blumenau, Santa Catarina, Brasil e avaliar o grau de aderência em relação à NBR ISO/IEC 

17799:2005. 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

As recomendações são formuladas sob dois pontos de vista: o primeiro deles representa 

sugestões para as empresas de Tecnologia da Informação de Blumenau, SC, formuladas com base nos 

resultados da pesquisa desenvolvida. O outro ponto de vista aborda possíveis pesquisas futuras que, ao 

longo do desenvolvimento deste trabalho, foram surgindo e, por razão da delimitação do tema e dos 

objetivos específicos formulados, constituem-se em orientações para próximos estudos. 

5.2.1 Recomendações gerais 

Por atuarem em uma indústria que tem como “matéria-prima” fundamental a informação, era 

esperado pelo autor um nível de aderência maior do que o encontrado pela pesquisa. 

Uma das diretrizes que apresentou baixo grau de aderência refere-se à definição de um gestor de 

manutenção e análise crítica da política de segurança da informação. A definição deste gestor e a 

definição das responsabilidades no sistema de gestão da segurança da informação, aliada a um 

programa de educação em segurança da informação devem contribuir para a melhoria da aderência dos 

procedimentos das empresas à norma NBR ISO/IEC 17799:2005. 

Uma alternativa à iniciativa isolada de uma empresa ou um profissional dentro de cada empresa 

seria a elaboração, por parte do Blusoft – Pólo Tecnológico de Informática de Blumenau, de um 

programa de educação e treinamento em segurança da informação visando elevar a segurança da 

informação nas empresas associadas. Esta oportunidade se mostra altamente plausível, considerando-se 

que uma das empresas associadas tem como core business a assessoria em segurança da informação. 
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5.2.2 Recomendações de pesquisas futuras 

Na tabulação e análise dos dados, surgiram idéias, que emergiram como complementação a este 

estudo. Essas idéias não foram abordadas neste estudo, em função dos objetivos específicos propostos. 

Assim, a seguir, encontram-se algumas sugestões que poderão ser desenvolvidas em trabalhos futuros: 

a) O estudo da aderência dos procecimentos de segurança da informação dos escritórios de 

contabilidade à norma NBR ISO/IEC 17799:2005. Considerando-se que a “matéria-

prima” dos escritórios de contabilidade também é a informação, e que estas informações 

são de seus clientes, a gestão da segurança da informação deveria ser prioridade nessas 

empresas; 

b) O tratamento da segurança da informação nos projetos de implantação de softwares 

Enterprise Resource Planning – ERP. 

Além desses assuntos, entende-se que a realização deste mesmo estudo nas empresas de 

Tecnologia da Informação dos pólos de informática de Joinville, Florianópolis e Criciúma, também 

cidades de Santa Catarina, a fim de avaliar a aderência naqueles pólos, seria de grande valia para a 

compreensão do processo de gestão da segurança da informação. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1) Em que faixa de faturamento anual a empresa está classificada? 

(    ) até R$ 1,2 milhões 

(    )  superior a R$ 1,2 e inferior ou igual a R$ 10,5 milhões 

(    )  superior a R$ 10,5 e inferior ou igual a R$ 60 milhões 

(    )  superior a R$ 60  milhões 

 

2) Qual o tempo de fundação da empresa? 

(    ) até 3 anos 

(    )  superior a 3 e inferior ou igual a 5 anos 

(    )  superior a 5 e inferior ou igual a 10 anos 

(    )  superior a 10 e inferior ou igual a 15 anos 

(    )  superior a 15 anos 

 

3) Qual a área geográfica de atuação comercial da empresa? 

(    )  Médio Vale do Itajaí 

(    )  Vale do Itajaí 

(    )  Santa Catarina 

(    )  Sul do Brasil 

(    )  Brasil 

(    )  Mercosul 

(    )  América do Sul 

(    )  Global 

 

4) Em que faixa a empresa está enquadrada com relação ao número de funcionários? 

(    )  até 10 funcionários 

(    )  de 11 a 100 funcionários 

(    )  de 101 a 500 funcionários 

(    )  acima de 500 funcionários 
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5) Assinale a alternativa que corresponde ao seu grau de escolaridade.  

(    )  2º grau completo 

(    )  3º grau incompleto 

(    )  3º grau completo 

(    )  especialização 

(    )  mestrado 

(    )  doutorado 

 

6) Caso possua, assinale a alternativa que corresponde ao curso de formação superior.  

(    )  Ciências da Computação, Tecnologia de Informação, ou demais cursos relacionados a TI. 

(    )  Contabilidade 

(    )  Administração 

(    )  Engenharias 

(    )  Outros: _______________ 

 

7) Indique a faixa que corresponde ao número de anos de trabalho na empresa? 

(    )  até 3 anos 

(    )  superior a 3 e inferior ou igual a 5 anos 

(    )  superior a 5 e inferior ou igual a 10 anos 

(    )  superior a 10 e inferior ou igual a 15 anos 

(    )  superior a 15 anos 

 

8) Qual o seu cargo ou função?_________________________________________ 

 

9) Considere as alternativas abaixo para classificar a sua empresa quanto ao ramo de atuação? 

(    )  Produção de Software 

(    )  Datacenter 

(    )  Comercialização e Assistência Técnica de Hardware 

(    )  Revenda e Implantação de Software 

(    )  Bureau de Processamento de Dados 

(    )  Telecomunicações 
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Nas questões seguintes você apresentará sua satisfação em relação à diversos itens da norma NBR 

ISO/IEC 17799:2005 relacionados à gestão da segurança da informação na sua empresa. Para cada item 

apresentado serão solicitadas duas opiniões: (a) sua satisfação geral em relação às práticas atuais 

adotadas pela empresa relacionadas com aquele item; e (b) sua satisfação em relação especificamente 

ao nível de formalização existente na empresa em relação àquele item. 

Por favor, responda fazendo um “X” em cada um dos itens apresentados, de acordo com as seguintes 

pontuações: 

1 = totalmente insatisfeito 

2 = parcialmente insatisfeito 

3 = neutro 

4 = parcialmente satisfeito 

5 = totalmente satisfeito 

 

Exemplo: se em algum dos itens você discordar totalmente, então assinale com um x, no parêntese 

correspondente ao número um, da seguinte forma: 

Totalmente insatisfeito -------------------------------------- Totalmente satisfeito 

                                 1             2             3             4            5             

                              ( X )         (    )         (    )         (    )       (    )         

 

10) As regras de segurança de informação são publicadas e comunicadas a todos os funcionários de 

forma adequada? 

                                   1             2             3             4            5             

 Satisfação                     (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 Nível de formalização              (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 

11) As pessoas conhecem a definição de segurança de informação, o escopo e a importância da 

segurança como um mecanismo que habilita o compartilhamento da informação? 

                                   1             2             3             4            5             

 Satisfação                     (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 Nível de formalização              (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  
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12) As pessoas conhecem as metas da empresa em relação à segurança da informação? 

                                   1             2             3             4            5             

 Satisfação                      (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 Nível de formalização       (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 

 

13) A alta direção da empresa demonstra comprometimento, apoiando as metas e princípios da 

segurança da informação? 

                                   1             2             3             4            5             

 Satisfação                      (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 Nível de formalização        (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 

14) As regras de segurança da informação definem padrões de conformidade com a legislação e 

cláusulas contratuais? 

                                   1             2             3             4            5             

Satisfação                       (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

Nível de formalização         (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 

15) Sua empresa estabelece requisitos de educação sobre segurança da informação? 

                                   1             2             3             4            5             

 Satisfação                      (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 Nível de formalização        (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 

16) A prevenção e detecção de vírus e softwares maliciosos são abordadas de forma adequada? 

                                   1             2             3             4            5             

 Satisfação                       (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

       Nível de formalização       (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 

17) No que se refere à gestão da continuidade do negócio, estão evidenciados os controles para a 

identificação e redução dos riscos, a limitação das consequências e a recuperação tempestiva das 

operações vitais, quando de interrupções causadas por falhas de segurança da informação? 
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                                   1             2             3             4            5             

 Satisfação               (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 Nível de formalização       (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 

18) Estão transparentes e são de conhecimento geral as consequências das violações das regras de 

segurança da informação? 

                                   1             2             3             4            5             

 Satisfação               (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 Nível de formalização       (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 

19) Estão definidas nas regras as responsabilidades gerais e específicas na gestão da segurança da 

informação, incluindo os registros de incidentes de informação? 

                                   1             2             3             4            5             

 Satisfação               (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 Nível de formalização       (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 

20) Existe referência à documentação que possa apoiar as regras, por exemplo, políticas e 

procedimentos de segurança mais detalhados de sistemas de informação específicos ou regras de 

segurança? 

                                   1             2             3             4            5             

 Satisfação                      (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 Nível de formalização        (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 

21) A empresa definiu um gestor que seja responsável pela manutenção e análise crítica das regras de 

segurança da informação e que o processo de análise crítica seja previamente definido? 

                                   1             2             3             4            5             

 Satisfação                (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 Nível de formalização       (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 

22) O processo de análise crítica e revisão das regras de segurança de informação é deflagrado com a 

ocorrência de incidentes significativos de segurança, novas vulnerabilidades detectadas ou 

mudanças organizacionais ou na infra-estrutura técnica? 
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                                   1             2             3             4            5             

 Satisfação               (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 Nível de formalização       (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 

23) Existe agendamento de análises críticas periódicas sobre a efetividade das regras, analisando o 

volume e impacto dos incidentes de segurança registrados? 

                                   1             2             3             4            5             

 Satisfação               (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 Nível de formalização       (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 

24) Existe o agendamento de análises críticas periódicas sobre a efetividade das regras, analisando o 

custo e impacto dos controles na eficiência do negócio? 

                                   1             2             3             4            5             

 Satisfação               (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 Nível de formalização       (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 

25) Existe o agendamento de análises críticas periódicas sobre a efetividade das regras, analisando os 

efeitos das mudanças na tecnologia? 

                                   1             2             3             4            5             

 Satisfação                       (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 Nível de formalização       (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 

 

Nesta última questão você só precisa apresentar sua opinião sobre o nível de satisfação. 

 

26) Você está satisfeito(a) com o nível geral de formalização das regras de segurança de informação da 

empresa? 

                                   1             2             3             4            5             

 Satisfação               (    )         (    )         (    )         (    )       (    )                  

 

Muito obrigado pela sua participação. Sua colaboração é muito valiosa para nós! 

 

 


