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Prefácio

Um evento de proporções inimagináveis surpreendeu o mundo na virada do 
ano 2019 para 2020. A disseminação de um vírus em escala global deflagrou 
o início da pandemia da Covid-19, doença que rapidamente se espalhou
pelos cinco continentes vitimando milhões de pessoas.

Essa catástrofe sanitária, talvez a maior da história da humanidade, 
obrigou governos a decretar lockdowns e medidas restritivas de circulação.  
Atividades presenciais de toda ordem precisaram ser interrompidas.  
Nesse cenário, a comunicação entre as pessoas – nos âmbitos pessoal e 
profissional – e as relações de consumo passaram a depender fundamen-
talmente da tecnologia.

O investimento no mundo digital, processo que já vinha em curso, teve que 
ser acelerado. À medida que a pandemia avançava, soluções surgiam para 
que tudo e todos permanecessem conectados. Essa nova ordem mundial, 
batizada de “novo normal”, revelou, no entanto, fragilidades do ponto de 
vista da segurança.

Ataques cibernéticos passaram a ser uma das principais ameaças à saúde 
financeira das organizações, prejudicando também a reputação e a imagem 
das marcas em razão do vazamento de dados. Corporações de todos os 
setores enfrentaram – e ainda enfrentam – os maiores níveis já registrados 
de ameaças cibernéticas.
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De acordo com levantamento realizado pela Fortinet, líder global em solu-
ções de cibersegurança, o Brasil atingiu, em 2021, o segundo lugar entre os 
países que mais sofreram ataques virtuais criminosos na América Latina e 
Caribe. Naquele ano, o País registrou 88,5 bilhões de tentativas de ataques 
cibernéticos, aumento de mais de 950% em relação a 2020.

A boa notícia, porém, é que a indústria de seguros possui uma modalidade 
específica para mitigar riscos dessa natureza, os Seguros Cibernéticos.  
A procura por esse tipo de proteção alcançou, em março de 2022, o maior 
patamar de arrecadação desde a criação da carteira, com cerca de R$ 13 
milhões. O volume representa um crescimento de 23,4% em relação ao 
mesmo mês de 2021.

Para prevenir e combater os cyber ataques, a melhor estratégia é tornar 
a segurança parte integrante da cultura e da estrutura das organizações.  
E foi com esse propósito que a Escola de Negócios e Seguros (ENS) criou o 
curso de extensão Cyber Security   para Gestores.

Este livro foi originalmente idealizado e concebido para se tornar uma 
valiosa ferramenta de apoio e desenvolvimento aos alunos do curso.  
Mas, dada a relevância do tema, ele não está restrito a esse público.

Escrita por quatro especialistas no assunto, com a colaboração de dois orga-
nizadores, de dirigentes e colaboradores da ENS, e de alunos da primeira 
turma da extensão, a obra torna-se leitura obrigatória para todos que 
desejam conhecer a relevância do profissional de cyber security, responsável 
por evitar vulnerabilidades e manter a segurança digital das empresas.

Boa leitura!

Lucas Vergilio Tarcísio Godoy

Presidente da ENS Diretor Geral da ENS
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Apresentação

Há mais de 50 anos, o mercado de seguros brasileiro pode se orgulhar de 
ter uma entidade totalmente dedicada à formação de excelência de profis-
sionais para atuar neste setor.

A Escola de Negócios e Seguros (ENS) tem sido mais do que uma instituição 
de ensino. Além de um centro acadêmico que desenvolve programas 
educacionais e atividades complementares de várias formas: cursos em 
diversos níveis, pesquisas, eventos, treinamentos internacionais, exames 
profissionalizantes e publicações. tornou-se polo para profissionais do setor 
de seguros que trocar experiências, debater e desenvolver novas soluções 
para o mercado. 

Com suas publicações, a, a ENS se notabilizou, ao longo do tempo, como 
a principal produtora no Brasil de literatura especializada sobre seguros 
e temas afins. São mais de 100 títulos publicados, entre livros técnicos, 
séries acadêmicas, periódicos, dicionários, traduções, entre outros.  
Todos esses títulos estão disponíveis na biblioteca da ENS e no site  
https://www. ens.edu.br

“Cyber Security para Gestores: Gestão da Governança da Segurança da 
Informação” é a mais recente obra a integrar o valioso acervo da Escola. 
Mais do que um material de apoio acadêmico, é um presente da instituição 
para o seu corpo discente, especificamente os alunos do curso de extensão 
Cyber Security para Gestores, do qual tive o prazer de ser aluna e atestar a 
qualidade.
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Considerando as profundas transformações no campo tecnológico e das 
comunicações virtuais, notadamente neste novo cenário pós-pandemia, 
a relevância do livro extrapola a sala de aula e ganha novas audiências, 
tornando-se leitura enriquecedora para quem deseja entender o fenômeno 
da crescente digitalização ao qual estamos sendo submetidos.

Fruto de um meticuloso trabalho de pesquisa dos quatro autores e contando 
com a contribuição de dois organizadores, a obra destaca uma das mais 
importantes e promissoras atividades da atualidade e do futuro, realçando, 
principalmente, a responsabilidade dos gestores no tema segurança da 
informação.

Boa leitura!

Valeria Chaves

Chefe do Departamento de Administração e 
Tecnologia  da Informação da Superintendência de 

Seguros Privados



xiii

Sumário

1 • AVANÇOS DA TECNOLOGIA E O COMPORTAMENTO SOCIAL ..........1

Referências Bibliográficas ...................................................................................6

2 • GESTÃO DA GOVERNANÇA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO .....9

Governança e Sustentabilidade ...................................................................... 12

Resoluções sobre Governança .............................................................. 16

Governança Corporativa ................................................................................... 17

Norma para Governança Corporativa ............................................... 17

Gestão de Riscos .................................................................................................. 19

Criação e Proteção de Valor .................................................................. 21

Estrutura ....................................................................................................... 21

Processo ........................................................................................................ 23

AGRADECIMENTOS .......................................................................................... VII

PREFÁCIO .............................................................................................................IX

APRESENTAÇÃO ..................................................................................................XI

INTRODUÇÃO .................................................................................................... XV



xiv

Governança da Tecnologia da Informação ................................................... 25

ABNT NBR ISO/IEC 20000 ..................................................................... 25

A Série ISO 20000 ................................................................................. 25

Descrição da ABNT NBR ISO/IEC 20000-1  ...................................... 27

A Certificação ......................................................................................... 30

A Importância dessa Norma para a Governança  
e para o Setor de Seguros .................................................................... 30

ABNT NBR ISO 27000 .............................................................................. 31

A Série 27000 ......................................................................................... 31

Descrição da ABNT NBR ISO/IEC 27001  ........................................... 37

ITIL ................................................................................................................... 39

COBIT® ...........................................................................................................44

Princípios de um Sistema de Governança ....................................... 45

Princípios para uma Estrutura de Governança .............................46

Visão Geral do COBIT® .......................................................................... 47

Considerações sobre os Modelos ......................................................... 49

Referências Bibliográficas ................................................................................ 56

Apêndice 1 ............................................................................................................. 59

CONCLUSÃO .............................................................................. 61



xv

Introdução

SE VIS PACEM, PARA BELLUM

Pegando emprestada a expressão utilizada e consagrada por Hobsbawn, 
vivemos em tempos interessantes (HOBSBAWN; 2002), da mesma escala 
de gravidade e profundidade das grandes inflexões da História. É possível 
comparar as transformações atuais com momentos dramáticos que envol-
veram a queda do Império Romano, as Grandes Navegações, ou a I Grande 
Guerra. Nesses, a sociedade vivenciou mudanças radicais, por vezes, de 
difícil compreensão por parte daqueles expostos aos fenômenos postos em 
andamento. O alcance dos episódios em tela ainda é objeto de análises e, 
sem surpresas, foco de contestação e deflagração para os que sobre isso se 
debruçam. Se naquelas circunstâncias mencionadas há alterações políticas, 
tecnológicas, religiosas, militares ou econômicas como elementos cataliza-
dores de mudança, atualmente somos e estamos sujeitos à convergência de 
eixos tecnológicos de grandes proporções, ladeados por questionamentos 
acerca de pontos tidos como pacificados desde o pós-guerra. O que é 
uma família “normal”, como se dá a produção ou qual é o comportamento 
“adequado” de determinado grupo social, são partes visíveis de movimentos 
profundos nas placas tectônicas que dão sustentação à sociedade dita 
“ocidental”. A relação bijetora entre tecnologia e comportamentos gera 
um conjunto de rupturas não triviais, capazes de impor marcas no tecido 
social impossíveis de serem apagadas. Sem dúvida, vive-se hoje o limiar de 
uma nova Era, para o bem ou para o mal, com tal potência transformadora 
que sua fúria e som reverberarão para sempre. O ponto de “no return” foi 
ultrapassado; resta-nos o demiúrgico esforço de lidar com tais Leviatãs.  
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Dando continuidade ao espanto de Hannah Arendt, a própria Condição 
Humana é hoje um conceito em aberto (ARENDT, 2016). 

Diante da gravidade dos fatos, a Escola de Negócios e Seguros, juntamente 
com outras instituições de grande penetração no universo tecnológico, 
tomou para si o desafio de refletir sobre alguns aspectos que condimentam 
esse mundo assustador e sedutor. Ao oferecer à sociedade ponderações 
importantes, ainda que pequenas diante do Kérberos que enfrentamos, 
a ENS busca descortinar esse universo de Gestão de Dados, em sentido 
lato, com cada cabeça dessa Medusa representando uma das múltiplas 
direções desse “Admirável Mundo Novo” que nos abraça. Esse esforço 
lida com aspectos éticos profundos, quando os dados que expressam e 
formam uma pessoa, seus interesses, comportamentos e conhecimentos, 
são postos a nu por categorias fantasmagóricas que estão em toda parte 
e em nenhuma ao mesmo tempo. Há um Grande Irmão que nos vigia, nos 
influencia e conduz conforme seus interesses não confessáveis? Como lidar 
com a invasão de privacidade, se nem ao menos sabemos ao certo o que 
é o privado e como este se distingue do público? Aliás, em uma alteração 
fundamental de comportamentos, o próprio indivíduo busca sua exposição, 
em uma esgrima de difícil entendimento quando deseja preservar o que lhe 
é próprio. Há, com isso, brechas para que invasões interesseiras ocorram, 
visando ganhos de toda ordem, financeiras ou não, afetando um e milhões 
ao mesmo tempo. Vive-se intensamente a ambiguidade do virtual e do real, 
do humano e do não-humano, da governança e da liberdade, do controle e 
da rede aberta. O arcabouço jurídico, atônito, é pego despreparado frente 
a novas classificações do que é ou não crime, como caracterizá-lo e como 
puni-lo. Da mesma forma, seguradoras buscam entender como precificar 
os riscos e os impactos sobre seus segurados por conta de atos lesivos, 
sejam eles propositais ou acidentais. Novos canais, novas oportunidades e, 
também, novas e importantes ameaças irrompem desse caldeirão de dados, 
engines, métricas e algoritmos e se não forem adequadamente digeridos 
farão com que empresas, pessoas e sociedades sejam devoradas impiedo-
samente. Não por acaso, nove das dez maiores empresas do mundo em valor 
de mercado, em 2022, lidam diretamente com tecnologia e dados. Dentre as 
cem maiores, 33% advêm dessa área, com um valor de mercado que supera 
os dez trilhões de dólares. O algoritmo dita o ordenamento desse novo 
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mundo, e traz na mochila os hackers, individuais, organizados ou oficiais. 
Enfrentar essa realidade não é um desejo gracioso e inocente, mas uma 
obrigação para quem almeja sobreviver nessa floresta, simultaneamente 
escura e colorida, de matrix.

Quanto o tema é a segurança das informações, a complexidade aumenta 
exponencialmente. Em todos os sentidos, os números e os impactos são 
avassaladores. Organizações tradicionais e poderosas tornam-se vítimas 
fáceis de malwares plantados, muitas vezes, de forma simples, seja por 
descuido, seja por descrença de sua virulência. Grandes proprietários de 
dados próprios e de clientes, tal como bancos, empresas operadoras de redes 
sociais, seguradoras, hospitais, apenas para citar alguns, ficam expostos e 
expõem terceiros quando não se preparam adequadamente, imaginando que 
um corte de custos nessa área trará economia e aumentará os resultados. 
Com isso, equipamentos, estrutura organizacionais e treinamento, quando 
tratados com desdém, resultam em verdadeiras catástrofes para suas marcas, 
às vezes de forma irrevogável. Gigantes empresariais se transformam em 
pigmeus, quando confrontados por esses desafios sem o devido preparo. 
Não apenas a legislação de controle de dados – LGPD, na sigla em português 
– mas o próprio consumidor-dono dos dados acaba penalizando a deslei-
xada fiel depositária. Entender os mecanismos essenciais para mitigar essa 
triste realidade, conhecer e exercitar as boas práticas, desenvolver pessoas 
e estruturas, é questão de vida ou morte. Essa obra aponta algumas difi-
culdades que devem ser enfrentadas e busca iniciar discussões que devem 
ser continuadas diuturnamente. Note-se que, neste caso, a estatística não 
funciona a favor da empresa. Não faltam dados colorindo com tons plúmbeos 
o oceano revolto das invasões e dos sequestros de dados. 

Bem-vindo ao novo mundo, Vuca e Bani, que nunca deixou de ser panóptico, 
só que agora, digital e hostil. Prepare-se, porque a guerra pela sobrevivência 
já começou!

Prof. Dr. Mario Couto Soares Pinto
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Vivemos na Era da Informação, um período marcado pelo avanço 

tecnológico que motivou mudanças no comportamento e na vida 

das pessoas. Como menciona Kurzweil (2001), o desenvolvimento 

da tecnologia ocorre de forma rápida, e cada iniciativa nova é uma 

evolução da anterior, fato que torna o progresso tecnológico veloz 

e exponencial no tempo. 

O aumento crescente do acesso aos dispositivos móveis e à 

Internet tem permitido cada vez mais a inclusão de pessoas nos 

meios digitais. Segundo o website Internet World Stats, em 2015 

havia pouco mais de três bilhões de pessoas conectadas à Internet. 

Já em 2021, a marca ultrapassava cinco bilhões. Essa conexão 

de bilhões de pessoas com seus smartphones vai desde o uso da 

tecnologia para fins de trabalho ao entretenimento e consumo  

de serviços em plataformas digitais. No Brasil, segundo um estudo 

realizado pela consultoria McKinsey, somente 18% dos brasileiros 

disseram não usar a Internet por falta de acesso ou aparelhos.  

O país também é um dos campeões no tempo de uso diário da 

rede (MARTINS et al. 2019).

AVANÇOS DA 
TECNOLOGIA E O 
COMPORTAMENTO 
SOCIAL
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A maior facilidade de obter dispositivos mais potentes, com 
capacidade superior de armazenamento e processadores mais rápidos 
resultou no surgimento de plataformas digitais, que viram nisso uma 
oportunidade de atender a um novo perfil de usuários. Esses modelos 
de negócio digitais inovadores deram ênfase à economia comparti-
lhada e passaram a exercer um importante papel de conectar a oferta 
de produtos e serviços com quem os busca, de maneira simples e 
sem intermediários. O usuário ganhou maior importância na era de 
negócios digitais e a personalização se tornou um grande diferencial 
competitivo de mercado. Plataformas começaram a colocar em risco 
negócios tradicionais que estavam em sua zona de conforto (PARKER 
et al. 2016). A transformação digital passou a ser a estratégia de várias 
empresas, preocupação de governos e uso indispensável por parte 
dos usuários (ROGERS, 2016).

Enfim, esse novo contorno dado pela tecnologia atingiu todos 
os setores e aspectos da vida das pessoas. Com uma grande parcela 
dos usuários manifestando novos comportamentos na forma de 
comunicação, bem como na interação humana, a sociedade viu uma 
explosão de dados sendo gerados diariamente. Esse grande volume 
de dados sem precedentes, chamado “Big Data”, é gerado a partir do 
uso intenso das redes sociais, do envio de mensagens por aplicativos 
com fotos, áudios e vídeos, além das transações bancárias e comércio 
eletrônico. Esse cenário criado foi perfeito para gerar oportunidades 
de negócios, mas também abriu uma porta para os riscos de crimes 
cibernéticos, possíveis episódios dos quais os novos usuários não 
tinham entendimento e com que não estavam preparados para lidar. 
A difusão do uso de smartphones e, mais recentemente, da rede 5G, 
que promete maximizar a capacidade com mais eficiência, além de 
gerar oportunidades para a nova economia digital, também traz uma 
preocupação sobre o aumento exponencial de ataques que possam 
surgir e a necessidade de formação de pessoas com capacidade de 
planejar e tomar decisões para implementar nuvens seguras e embu-
tidas com Inteligência Artificial e automação. Segundo a estimativa 
do IBM Institute for Business Value (IBV), a rede 5G deve chegar a 45% 
da população mundial até 2024 (IBV, 2020 [2020b]). 
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A velocidade no desenvolvimento tecnológico e a rápida adoção 
dos usuários que viram nas plataformas uma forma fácil de resolver 
seus problemas foram mais ágeis do que a velocidade da sociedade 
em formar profissionais com as habilidades e competências para 
atender a esse mercado. De acordo com um estudo da Brasscom, a 
previsão é de que as empresas do setor de tecnologia demandem 
797 mil profissionais no Brasil até 2025. No entanto, as universidades 
só são capazes de formar 53 mil pessoas por ano em cursos como 
tecnologia, ciências, engenharia e matemática. Logo, um impedimento 
para que seja possível suprir a necessidade de algo em torno de 159 
mil profissionais por ano (BRASSCOM, 2021).

A tecnologia, sem dúvidas, trouxe benefícios e facilidades para 
a vida das pessoas. No entanto, o desenvolvimento veloz e sua cres-
cente adoção também geraram riscos, pois nem sempre o usuário 
possui consciência dos perigos existentes. Além do processo de 
transformação digital que já vinha acontecendo nos últimos anos, 
a repentina pandemia, em 2020, provocou mudanças profundas nas 
formas de trabalho. Empresas e profissionais precisaram se adaptar 
ao trabalho remoto e ao uso mais intenso dos aplicativos e transações 
virtuais. Um estudo do IBM Institute for Business Value com 3.450 
executivos de 20 países, em 22 indústrias, mostra que, durante a 
pandemia, as empresas tiveram que priorizar atividades para ganhar 
eficiência operacional e focar muito mais em gestão de crises, ciber-
segurança e segurança no local de trabalho do que faziam dois anos 
antes (IBV, 2020 [2020a]). 

A cibersegurança é uma área que atua na proteção de dados por 
meio da tecnologia e ganhou atenção pelo crescimento exponencial 
de ameaças, ataques, vazamentos e roubo de dados. O último relatório 
da IBM conduzido pelo Instituto Ponemon, com 3.500 entrevistas e 
537 vazamentos reais, feito entre 17 países e 17 indústrias, revelou 
que o custo de um vazamento de dados aumentou em 10% de 2020 
para 2021, chegando a US$ 4,24 milhões, o mais alto dos últimos 
sete anos. Houve, ainda, uma perda de negócios em torno de 38%.  
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Tal relatório também aponta que organizações que utilizavam 
serviços de reposta a incidentes com automação e Inteligência 
Artificial tiveram uma redução de custo significante, indo de 
US$ 6,71 milhões, na média dos que não implementaram essas 
iniciativas, para US$ 2,90 milhões, na média dos que as adotaram 
totalmente (IBV, 2021). Esse tema será abordado no capítulo “Gestão 
da Governança”. 

Esses incidentes acontecem de forma generalizada, com pessoas 
físicas, empresas e governos. Além do crescimento das ameaças de 
forma quantitativa, o nível de sofisticação também tem aumentado, 
o que faz com que as empresas demandem profissionais com alta 
especialização para lidarem com as vulnerabilidades. 

Uma pesquisa da IBM com 700 Chief Information Security 
Officers (CISOs), em 35 países e representando 18 indústrias, destaca 
três lacunas de capacidades na área – inteligência, velocidade e 
precisão. De acordo com 65% dos executivos, o maior desafio no pilar 
“inteligência” são os recursos insuficientes de apuração de ameaças. 
Manter-se atualizado sobre novas ameaças e vulnerabilidades é 
desafiador para 40% dos entrevistados. No pilar “velocidade”, 
mesmo que 80% digam que conseguem responder de forma mais 
rápida aos eventos que há dois anos, o principal desafio é reduzir o 
tempo para tal e aumentar a agilidade de resolução. Por fim, no pilar 
“precisão”, a grande questão é otimizar os alertas, uma vez que hoje 
há muitos “falsos positivos”. Já 61% sinalizam que faltam recursos 
para identificar ameaças, avaliar e mensurar o potencial de escala 
dos incidentes. 

São várias as competências requeridas para um profissional 
que queira seguir a área da cibersegurança. Da parte técnica, além 
de ser necessário conhecimento dos sistemas e desenvolvimento de 
software, é importante lembrar que a transformação digital modificou 
as arquiteturas dos sistemas, que hoje contam com nuvem e conexão 
com dispositivos IoT (Internet of Things), havendo a integração com o 
campo de Ciências de Dados e Inteligência Artificial, áreas do saber 
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fundamentais. Como todos os setores da tecnologia, as conhecidas 
“soft skills” são muito requeridas nesse perfil profissional. Conforme 
a McAfee e o Center for Strategic and International Studies (CSIS), num 
estudo realizado em 2016, chamado “Hacking the Skills Shortage”, as 
competências mais escassas nesse tipo de profissional são detecção 
da invasão, mitigação ao ataque, desenvolvimento de software, 
fluência em linguagem de programação, capacidade de gerenciar 
equipes e habilidades de colaborar com outros membros dos grupos 
de trabalho (MCAFEE, 2016). 

Outra análise empreendida pelo ISC2 corrobora a percepção de 
que as habilidades não técnicas mais importantes são: competência 
para resolver problemas, curiosidade e vontade de aprender, bem 
como forte capacidade de comunicação e pensamento estratégico. 
Embora a lacuna de mão de obra ligada à cibersegurança esteja 
diminuindo ano a ano, a força global ainda necessita aumentar 65% 
(ISC2, 2021). 

Se por um lado essa carreira tem uma grande oportunidade de 
crescimento, por outro, as empresas que quiserem reter seus talentos 
necessitam investir na contínua aprendizagem e na requalificação. 
As áreas que demandarão maior investimento serão aquelas que 
compõem uma variedade de competências técnicas que vão desde 
o conhecimento de Inteligência Artificial e Machine Learning até 
a análise de risco e ameaças, DevSecOps, governança, gestão e 
compliance. Adicionalmente, de acordo com o ISC2, é requerido por 
72% dos profissionais da pesquisa que obtenham certificações, sendo 
que as indústrias que mais as valorizam são governos (militar e não 
militar), setor de seguros, serviços financeiros, saúde, telecomunica-
ções e indústria de tecnologia.

No relatório executivo “Cybersecurity in the Cognitive Era”, do IBM 
Institute for Business Value, a área está entrando numa era cognitiva da 
segurança, em que o sistema entende o contexto, o comportamento, 
analisa os significados dos dados, identifica padrões e responde 
rapidamente, (IBV, 2016).
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O futuro da cibersegurança será uma combinação de tecnologias 
orientadas por dados, automatização e uso de técnicas e processos 
que irão aumentar a capacidade dos profissionais de segurança e 
garantir mais velocidade de resposta com maior precisão, além de 
remover o trabalho manual e tarefas repetitivas do profissional permi-
tindo que este foque em questões mais intelectuais e desafiadoras. 
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Ao final deste capítulo você vai compreender a importância da 
governança corporativa, quais são as regras dos órgãos reguladores, 
que ferramentas existem para atender a essas regras e orientações 
gerais para as pequenas e médias empresas. Essas regras e ferramentas 
fazem parte de um conjunto de ações para que as empresas possam se 
precaver contra os riscos e ameaças da Cibersegurança. 

Antes mesmo de discorrer sobre este arcabouço, vale mencionar 
algumas das ameaças às quais as empresas estão sujeitas:

A IBM e o Instituto Ponemon (2021) mostram os vários tipos 
de ameaças relacionadas à violação de dados. A pesquisa estudou 
537 violações reais em 17 países. Foram realizadas quase 3.500 
entrevistas em que se buscou levantar os gastos das empresas em 
atividades para investigar e dar uma resposta ao risco das violações 
de dados. 

GESTÃO DA 
GOVERNANÇA DA 
SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO
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Algumas das descobertas desta pesquisa mostram que o custo 
médio total de uma violação ransoware foi de US$ 4,62 milhões. 
Esses tipos de ataques foram mais caros do outros tipos de viola-
ções. Além disso, o estudo mostra um dado muito preocupante: o 
número médio de dias para identificar e conter a violação de dados 
foi de 287. A violação ficou mais cara em função do aumento de 
tempo para identificá-la e contê-la. Um maior nível de detalhes 
sobre esta pesquisa, causas de violação e prejuízos financeiros 
às empresas decorrentes desses problemas pode ser visto no 
Apêndice 01. 

Outros problemas cobertos incluem: 

1. Vetores de ataques iniciais que representaram as causas das 
violações de dados;

2. O período de tempo para as empresas descobrirem e resolverem 
as suas violações;

3. Os efeitos da resposta a incidentes sobre a média total de custos.

Este relatório também sugere algumas ações para minimizar os 
impactos financeiros causados pela violação de dados. 

1. Investir em orquestração de segurança, automação e resposta 
para ajudar a melhorar os tempos de detecção das violações e 
resposta para mitigar os efeitos.

2. Fazer um teste de tensão de seu plano de resposta a incidentes 
para aumentar a resiliência cibernética. As empresas que testam 
os planos de resposta a incidentes tiveram um custo médio total 
de uma violação de dados de US$ 2,46 milhões inferior àquelas 
que não possuem equipes de testes.
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3. Implementar a adoção de um processo de segurança de
confiança zero para ajudar a evitar acesso não autorizado a
dados sensíveis, através do uso da Inteligência Artificial (IA).
Essa abordagem pressupõe que as identidades já possam estar
comprometidas. Com base nisto, a IA avalia continuamente as
conexões entre usuários.

4. Usar ferramentas que colaboram na proteção e monitoração
dos terminais e funcionários que trabalham remotamente.

5. Investir em gestão de risco, programas de controle e conformi-
dade.

6. Prover a adoção de uma arquitetura aberta e implementar
um processo que minimize a complexidade dos ambientes de
Tecnologia de Informação (TI) e, principalmente, de segurança.

7. Prover a proteção de dados sensíveis em ambientes de nuvem
utilizando políticas e criptografia dos dados.

Com base nesse cenário de riscos relacionados à cibersegu-
rança, coloca-se a seguir como as governanças corporativa e princi-
palmente de TI podem gerar uma base de procedimentos, normas e 
políticas que proporcionem o levantamento e mitigação dos riscos. 

Os autores Weill e Ross (2006) propuseram um framework 
para associar as governanças corporativa e de TI, conforme mostra 
a Figura 1. A parte superior dessa figura mostra a visão estratégica 
da empresa conectada com a parte inferior da ilustração, tarjada de 
cinza e denominada “governança de TI”. Os elementos essenciais 
de cada ativo incluem os seguintes recursos: humanos, financeiros, 
físicos, propriedade intelectual, de informação e de TI, além de, 
finalmente, aqueles de relacionamento. A definição de governança 
de TI é expressada da seguinte forma: “A especificação dos direitos 
decisórios e do framework de responsabilidades para estimular 
comportamentos desejáveis na utilização da TI.”
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GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE

As empresas com ações em bolsa apresentam seus balanços e 
o lucro é distribuído entre os acionistas. Existem regras e leis para a
elaboração desses balanços, mas quem garante que isso tudo é feito
com transparência e de forma ética?

No início deste século houve diversos escândalos de fraudes 
em balanços de muitas empresas, como Adelphia, Aol, Enron, Global 
Crossing, Merck, Parmalat, Royal Ahold, Tyco, Vivendi, Warnaco, Waste 
Management e WorldCom (BEDICKS, 2008). Talvez uma das mais 

Figura 1
Governança Corporativa e Principais Ativos

Adaptado de Weill e Ross (2006)

Governança Corporativa

Governança – Principais Ativos
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famosas seja a Enron, uma empresa distribuidora de energia em 
Houston, Texas, no valor de US$ 100 bilhões, que realizou uma fraude, 
provocando sua quebra, arrastando consigo a Arthur Andersen, uma 
grande corporação especializada em auditoria (ENRON, 2021).

Como resposta a esses escândalos, o senador americano Paul 
Sarbanes e o deputado federal Michael G. Oxley criaram a lei conhe-
cida como Lei Sarbanes-Oxley, ou SOX, promulgada pelo presidente 
George Bush em 30 de julho de 2002. Essa lei é considerada a reforma 
de maior alcance das práticas de negócios americanas desde a época 
de Franklin D. Roosevelt.

Embora se aplique somente a empresas com ações em bolsa nos 
Estados Unidos, a lei teve repercussões no mundo inteiro e mudou 
a forma de realizar a governança corporativa nas empresas de uma 
maneira geral.

O que é, afinal, governança corporativa, e como ela reflete nos 
resultados de uma empresa, independente de seu tamanho?

A governança corporativa é o conjunto das melhores práticas 
para administrar ou controlar um negócio com eficiência e transpa-
rência cujos métodos são fundamentais para avaliar riscos e retorno 
de investimento. Mais detalhadamente, é um conjunto de leis, polí-
ticas, processos, costumes e regulamentos que conduzem a maneira 
como uma empresa é dirigida, administrada ou controlada. Há também 
órgãos reguladores e instituições que realizam a fiscalização da 
governança corporativa.

Existem diversos participantes em um processo de governança, 
desde a alta administração, acionistas, conselho, até os funcionários, 
fornecedores, clientes, bancos e outros credores, instituições regula-
doras (como a Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central etc.) 
e a comunidade em geral. Portanto, é um processo que envolve não 
só a empresa, mas também seu entorno. 

É importante ressaltar que a governança não é a administração 
da empresa no sentido da gestão interna da sua rotina. Contudo, 
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se preocupa com os acionistas ou, no caso das empresas que não 
possuem ações em bolsa, com seus proprietários. A governança tem 
por objetivo reduzir os eventuais problemas entre gestores e acio-
nistas e, consequentemente, diminuir o risco de custos da instituição.

Um dos cuidados mais relevantes é garantir a adesão dos princi-
pais atores a códigos de conduta acordados previamente, através de 
mecanismos que visam a reduzir ou eliminar os conflitos de interesse 
e as quebras do dever fiduciário.

Após o lançamento da Lei Sarbanes-Oxley surgiram recomen-
dações e obrigatoriedades dos comitês de auditoria descritos na 
sequência, nas seguintes instituições: Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM), Banco Central do Brasil (Bacen) e Superintendência de 
Seguros Privados (Susep), conforme Santos (2009).

• 2002 – Sarbanes-Oxley Act é aprovada (nos Estados Unidos)
logo após uma sequência de escândalos corporativos e inclui o 
perito em informações financeiras como requisito para o comitê
de auditoria.

• 2002 – Recomendações da CVM sobre governança corporativa
incluem um item sobre comitê de auditoria.

• 2003 – Conselho Monetário Nacional/Bacen adotam a obriga-
toriedade da criação do comitê de auditoria pelas instituições
financeiras de grande porte.

• 2004 – Susep, por meio da Resolução CNSP nº 118/04, regula a
criação do comitê de auditoria nas instituições de grande porte
reguladas por essa  autarquia.

Os comitês de auditoria geram, dentre outros aspectos, uma
maior segurança para os investidores que orientam suas decisões 
para empresas que possuem essas estruturas. Esses comitês contam 
com características resultantes de aspectos das empresas, das leis, 
recomendações e resoluções de órgãos regulatórios, conforme 
Codama (2021).
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A seguir são apresentadas as determinações feitas pela SOX, 
Bacen, Susep, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 
e CVM referentes ao comitê de auditoria (adaptado de Codama 
(2021)). 

• Composição – Os membros devem ser independentes do 
conselho de administração. Alguns órgãos estabelecem o 
mínimo de três membros.

• Qualificação – Pelo menos um dos integrantes deve possuir 
comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e 
auditoria. 

• Mandato – Permanência máxima de cinco a dez anos, com 
retorno possível após três anos. 

• Competência – Estabelece formas de contratação dos auditores. 

• Supervisionamento dos processos de elaboração, divulgação 
e auditoria das demonstrações – Define a revisão das demons-
trações contábeis e sua periodicidade. 

• Determinação do conjunto de procedimentos internos para 
assegurar a evidenciação contábil – Determinar conjunto de 
procedimentos de evidenciação contábil, controles internos, 
código de conduta e qualidade dos controles internos.

Essas formalizações e procedimentos, ademais de alinharem as 
empresas em termos de compliance com os aspectos regulatórios, 
criam procedimentos que trazem mais segurança para estas e para 
todas as demais partes interessadas e com as quais detêm interação, 
tais como clientes, investidores e fornecedores.
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Resoluções sobre Governança

Com o objetivo de apresentar uma visão geral das questões 
normativas para as empresas, o quadro 01 traz diversas resoluções 
e circulares emitidas pelos órgãos de controle. 

Abordando a governança corporativa em seguradoras, os autores 
Lopes et al. (2020) buscaram mensurar o grau de complexidade para 
implantar a estrutura de gestão de riscos com base na Circular Susep 
nº 521, utilizando um caso de uma empresa desse tipo. A maior parte 
das respostas do estudo mostrou um grau de complexidade alto para 
a implantação de uma estrutura de gestão de riscos. À semelhança 
desse documento, há várias outras resoluções/circulares da Susep 
que tratam do tema “governança”, conforme Quadro 1.

Quadro 1

Resoluções/Circulares da Susep sobre o Tema da Governança

Nome da Resolução Link da Resolução Ano

Circular 249 – Sistema de 
controles internos

http://www.susep.gov.br/textos/circular-susep-
no-249

2004

Circular 344 – Prevenção à 
fraude

http://www.susep.gov.br/textos/circ344.pdf/
view?searchterm=seguradoras

2007

Resolução 279 – Ouvidoria https://www.in.gov.br/materia/-/asset_
publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/30299844

2013

Resolução 330 – Requisitos 
de constituição 
 das empresas

https://www2.susep.gov.br/safe/scripts/bnweb/
bnmapi.exe?router=upload/15419

2015

Resolução 321 – Auditoria 
externa, comitê de auditoria 

https://www2.susep.gov.br/safe/scripts/bnweb/
bnmapi.exe?router=upload/14294

2015

Circular 521 – Estrutura de 
gestão de risco 

https://www2.susep.gov.br/safe/scripts/bnweb/
bnmapi.exe?router=upload/15501

2015

Resolução 337 – Ouvidoria https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-
337-de-1-abril-de-2016-22563038

2016

Circular 612 – Prevenção à 
lavagem de dinheiro

https://www.in.gov.br/web/dou/-/circular-susep-
n-612-de-18-de-agosto-de-2020-275409238

2020
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GOVERNANÇA CORPORATIVA

No item anterior estão as regras a serem cumpridas pelas 
empresas para atuarem no mercado. Algumas destas se aplicam 
apenas a grandes organizações, outras para empresas do setor finan-
ceiro e de seguros, mas uma parte pode ser voltada a qualquer orga-
nização. Neste tópico são apresentadas duas normas que orientam 
sobre a governança corporativa e gestão de riscos.

Norma para Governança Corporativa

Em 2021, a International Organization for Standardization (ISO) 
publicou o documento ISO 3700, “Governance of Organizations – 
Guidance”. Trata-se de uma orientação para que as organizações 
possam cumprir seus propósitos. Pode ser utilizado pelas empresas, 
pelas partes interessadas envolvidas ou impactadas e pelos órgãos 
de governos, para estabelecerem regras para governança.

Figura 2
Diagrama da ISO 37000

Adaptado de ISO 37000
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A Figura 2 ilustra a organização dessa norma. Segundo Alves 
(2021), esta norma adota onze princípios para orientação aos conse-
lhos de administração:

  1. Objetivo – qual a razão de existência da organização.

  2. Modelo de valor – quais são os elementos que compõem a 
criação e geração de valor da organização.

  3. Estratégia – quais são os direcionamentos para implementar o 
modelo de valor e atingir os objetivos.

  4. Supervisão – a organização deve supervisionar o desempenho 
e garantir o atendimento a todas as expectativas.

  5. Prestação de contas (accountability) – realizar a prestação 
de contas de forma clara, concisa, compreensiva e no tempo 
correto, assumindo a responsabilidade de atos e omissões. 

  6. Engajamento das partes interessadas – fazer o engajamento 
das partes interessadas e atender às expectativas.

  7. Liderança – utilização de lideranças com resultados éticos e 
eficazes.

  8. Dados e decisões – tomada de decisões utilizando dados como 
recurso fundamental.

  9. Governança de risco – gerenciar a organização avaliando o 
efeito das incertezas visando a manter o propósito da organi-
zação e os resultados estratégicos.
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10. Responsabilidade social – decisões tomadas de forma transpa-
rente e alinhadas com as expectativas mais amplas da sociedade.

11. Viabilidade e desempenho em longo prazo – manter a orga-
nização viável ao logo do tempo sem comprometimento das 
gerações atuais e futuras.

Embora essa norma tenha sido publicada em 2021, este grupo 
de trabalho já havia publicado a Norma 37001, da mesma série de 
normas, referente a um sistema de gestão contra corrupção: ABNT 
NBR ISO 37001:2017, com uma versão corrigida em 2019.

GESTÃO DE RISCOS

As empresas de todos os ramos e tamanhos estão sujeitas aos 
riscos de caráter interno e externo que geram incerteza para atingi-
mento dos seus objetivos e concretização das estratégias. As organiza-
ções podem gerenciar os seus riscos primeiramente identificando-os 
e analisando-os. Em seguida, é fundamental que estes sejam tratados 
e priorizados, monitorando-se as ações propostas para sua mitigação, 
eliminação ou aceitação. 

A Norma ABNT NBR ISO 31000:2018, “Gestão de riscos: dire-
trizes”, oferece um sistema de gestão de riscos, apresentado na Figura 
3. Por tratar-se de uma norma de gestão possui um processo cíclico 
de definição do processo de risco, seu acompanhamento e melhoria. 
Na descrição dos tópicos, a numeração segue os itens do documento 
dessa norma. A descrição abrange os seguintes temas:
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Figura 3
Relacionamento entre os Componentes  

da Estrutura para Gerenciar Riscos 
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Criação e Proteção de Valor

O processo de gestão de riscos deve fazer parte da vida da 
organização. Precisa contribuir para os resultados, ser adequado 
a cada contexto interno e externo da empresa e contar com a 
visão das partes interessadas. Os riscos têm caráter mutável, 
como todo ambiente, e por isso necessitam ser monitorados, 
usando-se a melhor informação possível. Isso porque já devem ser 
considerados aspectos de incertezas relacionados às informações. 
Também é essencial respeitar a cultura organizacional e os vários 
estágios dos riscos na empresa, assim como valorizar o processo 
de melhoria contínua. 

Estrutura

O propósito da estrutura do processo de gestão de riscos é 
dar suporte, apoiar a organização, inserindo a gestão de riscos nas 
atividades da empresa.

• Liderança e comprometimento – A alta direção deve dar suporte 
para a implementação da estrutura, emitindo declaração  
e política, assegurando recursos e atribuindo autoridades e 
responsabilidades.

• Integração – Embora as estruturas da empresa sejam diferentes, 
estas precisam ter uma mesma visão em relação à integração do 
tratamento de riscos. É fundamental a determinação da respon-
sabilização da gestão de riscos e de sua supervisão. 
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• Concepção 

1. Para entender a organização e seu contexto é essencial 
examinar os fatores do ambiente externo da empresa e, 
principalmente, de seu mercado, assim como aspectos 
internos: missão, visão, valores e, especialmente, a cultura 
organizacional, entre outros. 

2. Para articular o comprometimento com a gestão de riscos 
é fundamental que a alta direção confirme a importância 
da gestão de riscos através de declarações e do aporte de 
recursos necessários para essas atividades. 

3. Para atribuir os papéis organizacionais, autoridade, 
responsabilidades e responsabilizações, é importante 
que a alta direção determine esses aspectos em relação 
à gestão de riscos.

4. A alta direção deve alocar recursos adequados para a 
gestão de riscos, incluindo pessoas, habilidades, processos, 
sistemas de informação e treinamentos, entre outros. 

5. Comunicação e consulta: A comunicação deve ser plane-
jada para os públicos-alvo mais significativos, com infor-
mações oportunas, refletindo as expectativas das partes 
interessadas. A consulta envolve a geração de feedback 
dos participantes para contribuição de melhorias. 

• Implementação – Para uma implementação bem-sucedida, a 
organização deve prover um bom planejamento, modificando 
processos de tomada de decisão quando necessário e engajando 
as partes interessadas. 

• Avaliação – A organização deve mensurar o desempenho da 
gestão de riscos e determinar se continua adequada para o 
atingimento dos objetivos. 

• Melhoria – A organização deve prover melhorias contínuas a 
partir da análise das falhas e lacunas dos processos. 
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Processo

O processo deve estar integrado à gestão, às tomadas de decisão 
e deve ser aplicado em vários níveis, como estratégico, tático e 
operacional. 

• Comunicação e consulta – A comunicação deve ajudar as partes 
interessadas através da promoção da conscientização e enga-
jamento para o entendimento do risco. A consulta auxilia no 
processo de feedback como insumo para as tomadas de decisão 
na gestão do risco.

• Escopo, contexto e critérios – A empresa precisa definir 
quais tipos de riscos está disposta a assumir versus seus obje-
tivos. Necessita também estabelecer critérios para avaliar 
a importância do risco, os quais devem refletir os valores e 
objetivos da organização. Uma análise contínua dos riscos é 
fundamental, já que são dinâmicos e podem mudar ao longo 
do processo. 

• Processo de avaliação de riscos – A avaliação de riscos diz 
respeito à comparação entre os resultados da análise de riscos 
versus os critérios estabelecidos para que se possa tomar 
decisão sobre eventual ação adicional. 

• Tratamento de riscos – 1. o tratamento dos riscos envolve 
a seleção de opções de resposta ao risco (evitar, assumir ou 
aumentar, remover a fonte de risco, transferi-lo, mudar a proba-
bilidade, etc.); 2. Preparar e implementar planos de tratamento 
de riscos (justificando a seleção de opções do tratamento, 
especificando ações propostas, recursos requeridos etc.). 
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• Monitoramento e análise crítica – Esse processo busca asse-
gurar a qualidade e eficácia durante todas as fases do processo. 
Também é importante que seja incorporado em todas as ativi-
dades de análise de desempenho, medição e relatórios para a 
empresa. 

• Registro e relato – o registro planeja comunicar atividades 
e resultados, fornecer informações para tomada de decisão 
e auxiliar na interação com as partes envolvidas. Quanto ao 
relato, deve considerar diferentes partes interessadas e suas 
necessidades, custo e frequência do relato, método etc. 

A Tabela 1 apresenta as normas da ISO sobre gestão de riscos.

Tabela 1

Série de Normas de Risco

Número Título

1 ABNT NBR ISO 31000:2018 Gestão de riscos – Diretrizes

2 ABNT ISO/TR 31004:2015 Gestão de Riscos – Guia para implementação 
da ABNT NBR ISO 31000

3 ABNT NBR ISO 31022:2020 Gestão de riscos – Diretrizes para a gestão de 
riscos legais

4 ISO 31010:2019 Risk management – Risk assessment techniques
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GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Diversos modelos de processo foram desenvolvidos ao longo 
do tempo com o objetivo de estruturar a área de TI nas empresas. 
Alguns foram criados para oferecer uma certificação para a empresa 
e, outros, para os profissionais.

Os modelos para empresa, como por exemplo a ISO 20000, 
“Sistema de Gestão de Serviços”, e a ISO 27000, “Gestão de Segurança 
da Informação”, permitem que a empresa obtenha uma certificação, 
que é um atestado emitido por uma certificadora. Esta, através de 
uma auditoria, verifica se a norma está implementada na organização. 
Dessa forma a empresa pode demonstrar para o mercado que adotou 
essas normas e possui boas práticas de governança.

Os modelos como ITIL e COBIT visam também a implementar 
boas práticas de gestão da TI, mas oferecem uma certificação para 
os profissionais que realizam tais atividades. 

Neste capítulo serão apresentados esses quatro modelos 
citados.

ABNT NBR ISO/IEC 20000

A Série ISO 20000

Esta é uma série de normas que trata da gestão de serviços 
de tecnologia da informação. Seu conjunto de normas está relacio-
nado na Tabela 2 – Normas de Gestão de Serviços – Série 20000 
(ABNT-catálogo e ISO-Search).
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Tabela 2

Normas de Gestão de Serviços – Série 20000

Número Título

1 ABNT NBR ISO/IEC 20000-1:2020 Tecnologia da informação – Gestão de 
serviço – Parte 1: Requisitos do sistema de 
gestão de serviço

2 ABNT NBR ISO/IEC 20000-2:2021 Tecnologia da informação – Gestão de 
serviço – Parte 2: Orientação para aplicação 
de sistemas de gestão de serviço

3 ISO/IEC 20000-3:2019 Information technology – Service management 
– Part 3: Guidance on Scope Definition and 
Applicability of ISO/IEC 20000-1

4 Desativada Process reference model

5 ISO/IEC TS 20000-5:2022 Information technology – Service management 
– Part 5: Implementation guidance for ISO/IEC 
20000-1

6 ISO/IEC 20000-6:2017 Information Technology – Service Management 
– Part 6: Requirements for Bodies Providing 
Audit and Certification of Service Management 
Systems

7 ISO/IEC TR 20000-7:2019 Information Technology – Service Management 
– Part 7: Guidance on the Integration and 
Correlation of ISO/IEC 20000-1:2018 to ISO 
9001:2015 and ISO/IEC 27001:2013

8 Desativada Pequenas organizações

9 Desativada Cloud

10 ISO/IEC 20000-10:2018 Information Technology – Service Management 
– Part 10: Concepts and Vocabulary

11 ISO/IEC TS 20000-11:2021 Information technology – Service management 
– Part 11: Guidance on the Relationship 
between ISO/IEC 20000-1 and Service 
Management Frameworks: ITIL®

12 ISO/IEC TR 20000-12:2016 Information Technology – Service Management 
– Part 12: Guidance on the Relationship 
between ISO/IEC 20000-1:2011 and Service 
Management Frameworks: CMMI-SVC

ABNT-catálogo e ISO-Search

Trata-se de uma série de 12 normas desenvolvidas para a gestão 



CAPÍTULO 2

GESTÃO DA GOVERNANÇA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

27

de serviços. A série é grande porque são abordados diversos aspectos 
para tal. A principal norma é a ABNT NBR ISO/IEC 20000-1:2020, 
que estabelece os requisitos para o sistema de gestão de serviços.  
Essa é a norma certificável, ou seja, quando é realizada a certificação, 
é verificado o atendimento a ela.

Na Tabela 2 alguns itens estão em inglês porque existem na 
ISO mas não foram traduzidos na ABNT e publicados como normas 
brasileiras. 

As partes 4, 8 e 9 ficaram obsoletas e não existem mais. 

Destaque deve ser dado aos TR – Technical Reports (5,7,11 e 12), 
os quais estabelecem orientações para algum caso específico, como 
por exemplo, a parte 11: é um guia que mostra o relacionamento da 
parte 1 com o framework ITIL.

Descrição da ABNT NBR ISO/IEC 20000-1 

O foco desta norma é o controle dos serviços, realizando-os 
com qualidade, por meio da oferta de rastreabilidade das demandas. 
Na implementação de um novo serviço, a ideia é fazer a transição de 
forma controlada e procurar sempre melhorar o portfólio ofertado.

Esta norma (parte 1) possui os requisitos de um processo de 
gestão de serviços (ABNT NBR ISO/IEC 20000-1: 2020). A Figura 4 
mostra os processos do Sistema de Gestão de Serviços (SGS).
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Figura 4
SGS – Sistema de Gestão de Serviços 
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Observando-se essa figura (Figura 4), é claramente identi-
ficável como está prevista a organização dos serviços de 
tecnologia da informação.

Em um primeiro nível da organização devem ser definidas 
as diretrizes e políticas para o SGS, representado nos blocos 
Contexto da Organização e Liderança. Nesses dois tópicos, 
a norma solicita que sejam deliberadas políticas, identifi-
cadas todas as partes interessadas, estabelecidos os papéis 
e responsabilidades.

Os blocos Planejamento e Apoio ao SGS fixam objetivos e 
ações para o SGS, identificam riscos, além de definirem os 
recursos necessários para seu funcionamento.

O bloco Operação do SGS introduz os processos para o seu 
funcionamento adequado, com todos os controles necessá-
rios. Assim, são estipulados quais serviços são realizados 
(portfólio), orçamento, definição de capacidade, gestão das 
demandas, sua resolução e atendimento daquelas oriundas de 
incidentes e dos problemas. Também são definidos processos 
para o projeto, construção e incorporação de serviços, com 
planejamento das transições necessárias quando houver 
novas implantações.

Os blocos Avaliação de Desempenho e Melhoria indicam os 
processos de melhoria baseados nos conceitos de melhoria 
contínua. Nestes, é utilizado o denominado ciclo PDCA (Plan 
– Do – Check – Act), com a análise do funcionamento do SGS, 
identificação dos problemas e pontos de melhoria. Também são 
feitos o planejamento e a implementação dessas melhorias.
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A Certificação

A certificação na norma ABNT ISO/IEC 20000-1 tem um signifi-
cado importante para a organização. É realizada por um organismo 
que possui as credenciais para auditar e atestar que a empresa 
implementou e atende a todos os requisitos estabelecidos pela 
norma. São atividades realizadas periodicamente, em geral a cada 
seis meses ou um ano. Isso é denominado certificação de terceira 
parte: uma entidade independente do cliente e do fornecedor que 
atesta a aderência à norma.

A Importância dessa Norma para a Governança  
e para o Setor de Seguros

Com relação à governança, é evidente que uma organização 
que possui todos os controles exigidos pela norma torna mais difícil 
a realização de operações fraudulentas, pois todas as operações 
realizadas são registradas e há rastreabilidade com relação a tudo o 
que foi feito nos sistemas de tecnologia da informação.

Para uma empresa que possui adotou a norma é fácil demonstrar 
que os riscos de fraudes ficam reduzidos, particularmente porque 
faz parte das atividades exigidas pela norma a identificação dos 
mesmos e, consequentemente, as ações para minimizar as ameaças 
identificadas.

É importante lembrar que as Normas são dinâmicas e sofrem 
atualizações regularmente. Dessa forma, ao estudar ou aplicar uma 
norma é uma boa prática verificar se a versão que se tem em mãos 
é a mais atualizada ou se, no caso da ISO, houve tradução na ABNT. 
As informações das Normas aqui apresentadas foram atualizadas até 
novembro de 2022.
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ABNT NBR ISO 27000

A Série 27000

Esta é uma série de normas que trata do tema segurança da 
informação. O conjunto de normas desta série está relacionado 
na Tabela 3 – Normas De Segurança da Informação – Série 27000 
(ABNT-Catálogo, ISO-Search).

Trata-se de uma série com 35 itens identificados. Foram acres-
cidas também outras três normas a essa coleção, as quais abordam o 
assunto “privacidade”. A razão dessa inclusão é a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) no Brasil, equivalente a General Data Protection 
Regulation (GDPR) da comunidade europeia. Essas leis estabelecem 
proteção aos dados pessoais dos cidadãos e, no caso de vazamento 
desses dados, podem ser aplicadas multas capazes de chegar a 
valores muito altos. Essas normas oferecem mecanismos de proteção 
para minimizar os problemas de invasão e vazamento de informações.

Tabela 3

Normas de Segurança da Informação – Série 27000

Número Título

1 ISO/IEC 27000:2018 Information Technology – Security Techniques 
– Information Security Management Systems – 
Overview and Vocabulary

2 ABNT NBR ISO/IEC 27001:2022 Segurança da informação, segurança cibernética 
e proteção à privacidade – Sistemas de gestão 
da segurança da informação – Requisitos

3 ABNT NBR ISO/IEC 27002:2022 Tecnologia da informação – Técnicas de 
segurança – Código de prática para controles 
de segurança da informação

4 ABNT NBR ISO/IEC 27003:2020 Tecnologia da informação – Técnicas de 
segurança – Sistemas de gestão da segurança 
da informação – Orientações

5 ABNT NBR ISO/IEC 27004:2017 Tecnologia da informação – Técnicas de 
segurança – Sistemas de gestão da segurança 
da informação – Monitoramento, medição, 
análise e avaliação
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Número Título

6 ABNT NBR ISO/IEC 27005:2019 Tecnologia da informação – Técnicas de 
segurança – Gestão de riscos de segurança da 
informação

7 ISO/IEC 27006:2015
ISO/IEC  27006 Amd 1:2020 

Information Technology – Security Techniques 
– Requirements for Bodies Providing Audit 
and Certification of Information Security 
Management Systems

8 ISO/IEC 27006-2:2021 Requirements for Bodies Providing Audit 
and Certification of Information Security 
Management Systems – Part 2: Privacy 
Information Management Systems

9 ABNT NBR ISO/IEC 27007:2021 Segurança da informação, segurança 
cibernética e proteção da privacidade – 
Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão 
da segurança da informação

10 ISO/IEC 27008:2019 Information Technology – Security Techniques 
– Guidelines for the Assessment of Information 
Security Controls

11 ISO/IEC 27009:2020 Information Security, Cybersecurity and Privacy 
Protection – Sector-Specific Application of ISO/
IEC 27001 – Requirements

12 ISO/IEC 27010:2015 Information Technology – Security Techniques 
–Information Security Management for 
Inter-Sector and Inter-Organizational 
Communications

13 ISO/IEC 27011:2016
2018 – corrigendum 1

Information Technology – Security Techniques 
– Code of Practice for Information Security 
Controls Based on ISO/IEC 27002 for 
Telecommunications Organizations

14 Inexistente (27012)

15 ISO/IEC 27013:2021 Information security, cybersecurity and privacy 
protection – Guidance on the integrated 
implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 
20000-1

16 NBR ISO/IEC 27014:2021 Segurança da informação, segurança 
cibernética e proteção da privacidade – 
Governança da segurança da informação

17 Desativada (27015) Information Technology – Security Techniques 
– Information Security Management Guidelines 
for Financial Services
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Número Título

18 ISO/IEC TR 27016:2014 Information Technology – Security Techniques 
– Information Security Management – 
Organizational Economics

19 ABNT NBR ISO/IEC 27017:2016 Tecnologia da informação – Técnicas de 
segurança – Código de prática para controles 
de segurança da informação com base na ABNT 
NBR ISO/IEC 27002 para serviços em nuvem

20 ISO/IEC 27018:2019 Information Technology – Security Techniques 
– Code of Practice for Protection of Personally 
Identifiable Information (PII) in Public Clouds 
Acting as PII Processors

21 ISO/IEC 27019:2017 Information Technology – Security Techniques 
– Information security controls for the energy 
utility industry

22 ISO/IEC 27021:2017 Information Technology – Security Techniques 
– Competence Requirements for Information 
Security Management Systems Professionals

23 ISO/IEC TS 27022:2021 Information Technology – Guidance on 
Information Security Management Systems 
Professionals

24 ISO/IEC TR 27023:2015 Information Technology – Security Techniques – 
Mapping the Revised Editions of ISO/IEC 27001 
and ISO/IEC 27002

25 ISO/IEC 27031:2011 Information Technology – Security Techniques – 
Guidelines for Information and Communication 
Technology Readiness For Business Continuity

26 ABNT NBR ISO/IEC 27032:2015 Tecnologia da Informação – Técnicas de 
segurança –Diretrizes para segurança 
cibernética

27 ISO/IEC 27033-1:2015 Information Technology – Security Techniques 
– Network Security – Part 1: Overview and 
Concepts

28 ISO/IEC 27034-2:2015 Information Technology – Security Techniques 
– Application Security – Part 2: Organization 
Normative Framework

29 ABNT NBR ISO/IEC 27035-3:2021 Tecnologia da informação – Gestão de 
incidentes de segurança da informação – Parte 
3: Diretrizes para operações de resposta a 
incidentes de TIC
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Número Título

30 ISO/IEC 27036-4:2016 Information Technology – Security Techniques – 
Information Security for Supplier Relationships – 
Part 4: Guidelines for Security of Cloud Services

31 ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013 Tecnologia da informação – Técnicas de 
segurança – Diretrizes para identificação, 
coleta, aquisição e preservação de evidência 
digital

32 ABNT NBR ISO/IEC 27038:2014 Tecnologia da informação – Técnicas de 
segurança – Especificação para redação digital

33 ISO/IEC 27039:2015 Information Technology – Security Techniques 
– Selection, Deployment and Operations of 
Intrusion Detection and Prevention Systems 
(IDPS)

34 ISO/IEC 27040:2015 Information Technology – Security Techniques – 
Storage security

35 ISO/IEC 27041:2015 Information Technology – Security Techniques – 
Guidance on Assuring Suitability and Adequacy 
of Incident Investigative Method

36 ISO/IEC 27042:2015 Information Technology – Security Techniques – 
Guidelines for the Analysis and Interpretation of 
Digital Evidence

37 ISO/IEC 27043:2015 Information Technology – Security Techniques – 
Incident investigation principles and processes

38 ABNT NBR ISO/IEC 29100:2020 Tecnologia da informação – Técnicas de 
segurança – Estrutura de privacidade

39 ABNT NBR ISO/IEC 27701:2019 
Versão Corrigida:2020

Técnicas de segurança – Extensão da ABNT 
NBR ISO/IEC 27001 e ABNT NBR ISO/IEC 27002 
para gestão da privacidade da informação – 
Requisitos e diretrizes

40 ABNT NBR ISO/IEC 29134:2020 Tecnologia da informação – Técnicas de 
segurança –Avaliação de impacto de 
privacidade – Diretrizes

41 ABNT NBR ISO/IEC 29151:2020 Tecnologia da Informação – Técnicas de 
segurança – código de prática para proteção 
de dados pessoais

ABNT-catálogo e ISO-Search
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A seguir, uma breve apresentação do conjunto de normas para 
se ter uma visão geral. Essas normas foram agrupadas em diversos 
temas destacados em negrito.

• Certificação

 Desta série existem duas normas que permitem certificação: 
27001 e 27701.

 A certificação na ABNT NBR ISO/IEC 27001 indica que a organi-
zação possui um sistema de gestão da segurança da informação 
(item 2 da Tabela 3).

 A norma ABNT NBR ISO/IEC 27701 estabelece extensão dos 
requisitos para gestão da privacidade da informação e também 
é certificável (item 39 da Tabela 3).

 27009 – requisitos para aplicações específicas por setor (11).

• Normas para as organizações certificadoras

 O conjunto 7, 8, 9 e 10 (da Tabela 3) estabelece as regras para 
as organizações que realizam certificações.

• Orientações para a implementação do sistema de gestão da 
segurança

 Os itens a seguir (da Tabela 3) oferecem orientações sobre 
a realização de controles e monitoramento de segurança da 
informação:

 1 – visão geral e vocabulário, 3 – código de prática, 4 – orien-
tações, 5 – monitoramento, medição, análise e avaliação,  
6 – gestão de risco, 12 – comunicação interorganizações,  
16 – governança, 18 – Organizational Economics, 23 – processo 
de segurança, 24 – mapeamento, 25 – prontidão para continui-
dade do negócio, 26 – diretrizes, 27 – parte 1: segurança de 
rede, 28 – parte 2: framework para organização, 29 – parte 3: 
operações e resposta a incidentes, 30 – parte 4: diretrizes para 
serviços em nuvem, 34 – segurança de armazenamento.
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• Técnicas para evidências digitais 

 Foram elaboradas diversas normas para criação de rastrea-
bilidade digital e avaliação, investigação e identificação de 
incidentes e fraudes:

 31 – preservação de evidência digital, 32 – redação digital, 
33 – detecção e prevenção de intrusão, 35 – guia de método 
[metodologia] para investigação de incidentes, 36 – análise e 
interpretação de evidência digital, 37 – princípios e processos 
de investigação de incidentes.

• Segurança em nuvem

 O uso massivo de informações na nuvem levou a ISO a elaborar 
uma norma específica (item 19 da Tabela 3) e uma sobre proteção 
de informações pessoais (item 20 da Tabela 3).

• Orientações para setores específicos 

 Algumas normas foram criadas para setores específicos, como 
organizações de telecomunicações (item 13 da Tabela 3) e 
indústria de energia (item 21 da Tabela 3). A norma para serviços 
financeiros foi desativada (item 17 da Tabela 3). 

• Orientações para integração de normas 

 O item 15 estabelece um guia para a integração de duas normas: 
20000 e 27000.

• Competência do profissional de segurança 

 O item 22 é uma norma que estabelece as competências para 
o profissional de segurança da informação.

• Privacidade 

 Para apoiar a Norma 27701 de privacidade, foram elaboradas 
diversas outras:

 38 – estrutura de privacidade, 40 – avaliação de impacto da 
privacidade e 41 – proteção de dados pessoais.
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Descrição da ABNT NBR ISO/IEC 27001 

A NBR ISO 27001 é a Norma certificável desta série. Trata-se de 
uma Norma de gestão da segurança da informação e estabelece os 
requisitos para a construção desse processo.

Figura 5
Estrutura da Norma NBR ISO/IEC 27001

Conforme ilustrado na Figura 5, NBR ISO/IEC 27001 possui dez 
capítulos. Os capítulos 1 a 3 são introdução e visão geral. A parte 
certificável está descrita nos capítulos 4 a 10.

Capítulo 4 – contexto da organização – determinação de 
questões internas e externas que são relevantes para seu negócio 
e podem afetar a capacidade para atingir os resultados pretendidos 
do sistema de segurança da informação. 

Segurança da informação, segurança cibernética 
e proteção à privacidade – Sistemas de gestão 
da segurança da informação
Requisitos
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Capítulo 5 – liderança – a alta direção deve estabelecer uma 
política de segurança da informação e demonstrar sua liderança e 
comprometimento com o Sistema de Gestão da Segurança da Infor-
mação (SGSI). É preciso definir recursos financeiros e humanos para 
sua implementação e operação e atribuir papéis e responsabilidades.

Capítulo 6 – planejamento – o planejamento do SGSI fixa ações 
para contemplar riscos e oportunidades: avaliação e tratamento de 
riscos. Também necessita delinear objetivos de segurança da infor-
mação e planejar como alcançá-los.

Capítulo 7 – apoio – Irá indicar e prover recursos para o 
estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria do 
SGSI. Vai determinar a competência necessária para o SGSI e asse-
gurar que as pessoas envolvidas sejam aptas. Conscientização de 
todas as pessoas ligadas a questões de segurança da informação.  
Devem ser assinaladas as comunicações internas e externas rele-
vantes para o SGSI. Necessário existir um sistema de controle da 
informação documentada dos itens requeridos pela norma.

Capítulo 8 – operação – deve ser feito um planejamento opera-
cional e controle, e os riscos precisam ser avaliados, controlados e 
tratados quando houver alguma ocorrência.

Capítulo 9 – avaliação de desempenho – o SGSI deve ser 
medido, monitorado, analisado e avaliado. A organização é respon-
sável por conduzir auditorias internas para verificar se o SGSI está 
em conformidade com os próprios requisitos e se está efetivamente 
implementado e mantido. A alta direção deve realizar uma análise 
crítica do SGSI para assegurar a sua contínua adequação com perti-
nência e eficácia.

Capítulo 10 – melhoria – a organização deve observar desvios 
ocorridos (não conformidade), fazendo seu tratamento e reali-
zando ações corretivas. A ideia é determinar as causas e retificar 
os processos quando pertinente. A empresa deve continuamente 
melhorar a pertinência, adequação e eficácia do SGSI. 
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O portal de uma empresa de consultoria da ISO 27000 apresenta 
maior detalhamento sobre essa norma: INTEGRITY. Sistema 
de gestão de segurança da informação. ISO 27001. Portal 
informativo. 2022. Disponível em: https://www.27001.pt/
iso27001_4.html. Acesso em 14 jan. 2022. 

ITIL

O governo britânico, através da Central Computer and Telecom-
munications Agency (CCTA) criou, nos anos 1980, o Modelo Information 
Technology Infrastructures Library (ITIL), cuja finalidade era organizar 
toda área de suporte de tecnologia da informação. Inicialmente era 
uma coleção com mais de 30 livros, que foi evoluindo até os dias atuais 
com a versão 4 (WHITE; GREINER, 2021). Atualmente, o proprietário 
desse modelo é a empresa Axelos (ITIL, 2021).

A sigla ITIL – Information Technology Infrastructure Library 
significa “biblioteca de infraestrutura de tecnologia da informação”.

O ITIL é um guia de melhores práticas que foram colecionadas 
ao longo do tempo. O ITIL possui dois componentes-chave: Modelo 
de Quatro Dimensões e Sistema de Valor de Serviço (SVS) (MUNDO 
ITIL, [2021]).

Saiba mais



CYBER SECURITY PARA GESTORES:

GESTÃO DA GOVERNANÇA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

40

Figura 6
Modelo de Quatro Dimensões

O Modelo de Quatro Dimensões estabelece os elementos a 
serem considerados para garantir uma visão sistêmica dos serviços 
de infraestrutura de TI (Figura 6) :

•	 Organizações e pessoas;

•	 Informações e tecnologia;

•	 Parceiros e fornecedores;

•	 Fluxos de valor e processos.

Essas dimensões são aplicáveis como um todo tanto na organi-
zação como na definição de serviços específicos (MUNDO ITIL, [2021]).
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O SVS representa o conjunto de elementos que formam um 
serviço de valor para a organização, conforme ilustrado na Figura 7:

•	 Princípios orientadores;

•	 Governança;

•	 Cadeia de valor de serviço;

•	 Melhoria contínua;

•	 Práticas.

Os três primeiros elementos correspondem a diretrizes e polí-
ticas que a organização precisa definir quando implementar o ITIL. 
O último elemento está conectado a uma coleção de boas práticas 
que devem ser seguidas, organizadas em três categorias (MUNDO 
ITIL, [2021]):

• Práticas gerais de gerenciamento;

• Práticas de gerenciamento de serviços;

• Práticas de gerenciamento técnico.

Figura 7
SVS – Sistema de Valor de Serviço
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As práticas gerais de gerenciamento são as seguintes:

• Gerenciamento de:

– Estratégia;

– Portfólio;

– Projetos;

– Arquitetura;

– Segurança da informação;

– Riscos;

– Talentos e força de trabalho;

– Mudanças organizacionais;

– Relacionamento;

– Fornecedores.

• Gerenciamento financeiro de serviços;

• Gestão do conhecimento;

• Melhoria contínua;

• Medição e relatórios.

As práticas de gerenciamento de serviços são as seguintes:

• Gerenciamento:

– Catálogo de serviços;

– Nível de serviço;

– Disponibilidade;

– Capacidade e desempenho;

– Continuidade de serviço;
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– Incidentes; 

– Requisição de serviço;

– Problemas; 

– Liberação;

– Configuração de serviço;

– Ativos de TI.

• Análise de negócio;

• Design de serviço;

• Monitoramento e gerenciamento de eventos;

• Central de serviço;

• Habilitação de mudança;

• Validação e teste de serviço.

As práticas de gerenciamento técnico são as seguintes:

• Gerenciamento de implantação;

• Gerenciamento de infraestrutura e plataforma;

• Desenvolvimento e gerenciamento de software.

Para finalizar, é importante compreender que esse modelo está 

centrado na certificação profissional, ou seja, na formação de pessoas 

que tenham conhecimento para realizar a implantação dessas boas 

práticas. São quatro tipos de certificação: Foundation, Managing 

Professional, Strategic Leader e Extension Modules, oferecidos pela 

Axelos, a proprietária do modelo (AXELOS, 2021). Para a organização, 

a Norma ISO 20000 criada para certificação de empresas foi desen-

volvida com forte influência do ITIL.
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COBIT®

O COBIT®, ou seja, Control Objectives for Information and Related 
Technology, significa “Objetivos de controle para informação e tecno-
logias relacionadas” e é um modelo criado pela ISACA (Information 
Systems Audit and Control Association) (ISACA,2019). A ISACA é uma 
associação de 1967 para formar auditores de sistemas de informação. 
Como pode ser visto, a preocupação com os sistemas de informação 
é muito antiga. Com a ideia de dar apoio à auditoria financeira nas 
empresas, a ISACA lançou o COBIT em 1996, estabelecendo objetivos 
de controle (COBIT, 2019).

O COBIT® é uma estrutura para governança e gestão da TI (SOUZA 
NETO; MACEDO, 2021). Está na sexta versão, denominada “COBIT 
2019”, e se intitula como um modelo guarda-chuva que possibilita 
abrigar tantos outros. Assim sendo, o COBIT é um framework para 
governança de TI que permite a integração com diferentes conjuntos 
de boas práticas e metodologias, como ISO, ITIL, Risk IT (para riscos) 
e Val IT (retorno de valor de investimento) (CHIARI, 2019).

O COBIT® é construído baseando-se em dois princípios (SOUZA 
NETO; MACEDO, 2021):

• Princípios para um sistema de governança de TI;

• Princípios para uma estrutura de governança.
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Princípios de um Sistema de Governança

O sistema de governança é formado por seis princípios (Figura 
8) (SOUZA NETO; MACEDO, 2021).

1. Cada organização precisa estabelecer um sistema de gover-
nança para gerar valor a partir da estrutura de TI e atender às 
necessidades dos stakeholders.

2. Um sistema de governança de TI deve ser construído de forma 
holística, por ser constituído a partir de uma diversidade de 
componentes que desejavelmente necessitam trabalhar de 
forma integrada.

3. Um sistema de governança de TI precisa ser dinâmico para 
suportar as mudanças organizacionais, estratégicas e tecnoló-
gicas da organização.

4. Um sistema de governança de TI deve distinguir claramente a 
estrutura do sistema de governança e a gestão das atividades.

5. Um sistema de governança de TI deve ser adaptado às neces-
sidades da organização.

6. Um sistema de governança de TI requere abrangência, cobrindo 
a organização como um todo, focalizando não somente a função 
TI mas sim toda a tecnologia e processamento da informação.

Figura 8
Princípios de Governança do COBIT®

Adaptado de Souza Neto e Macedo (2021)
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Princípios para uma Estrutura de Governança

A estrutura de governança é formada por três princípios (Figura 
9) (SOUZA NETO; MACEDO, 2021):

1. A estrutura do sistema de governança deve ser baseada em 
um modelo conceitual para maximizar consistência e permitir 
automação.

2. A estrutura do sistema de governança necessita ser aberta e 
flexível para permitir a inclusão de novos conteúdos e ter a 
capacidade de abordar novos problemas.

3. A estrutura do sistema de governança precisa estar alinhada 
com os principais padrões, estruturas e regulamentos rele-
vantes.

Figura 9
Princípios da Estrutura de Governança

Adaptado de Souza Neto e Macedo (2021)
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Visão Geral do COBIT®

O COBIT® é um conjunto aberto, projetado para ser customi-
zado para cada organização. Está organizado em quatro publicações 
(SOUZA NETO; MACEDO, 2021):

• Estrutura do COBIT® – introdução e metodologia;

• Estrutura do COBIT® – objetivos de governança e gestão;

• Guia de planejamento;

• Guia de implementação.

A Figura 10 apresenta o modelo essencial do COBIT® que está 
organizado em domínios de atuação (SOUZA NETO; MACEDO, 2021). 

O domínio EDM, ou Evaluate, Direct and Monitor (“Avaliar, dirigir 
e monitorar”), estabelece os objetivos de governança.

Os objetivos de gestão estão agrupados em quatro domínios: 
APO, BAI, DSS e MEA (SOUZA NETO; MACEDO, 2021).

• APO – Align, Plan and Organize (“Alinhar, planejar e organizar”), 
domínio que aborda a organização em geral, a estratégia e as 
atividades de gestão da TI.

• BAI – Build, Acquire, and Implement (“Construir, adquirir e imple-
mentar”), definição, aquisição e implementação de soluções 
de TI.

• DSS – Deliver, Service, and Support (“Entregar, prestar serviço e 
dar suporte”), domínio focado no suporte de serviços.

• MEA – Monitor, Evaluate, and Assess (“Monitorar, avaliar e 
analisar”), domínio com foco no desempenho e conformidade.

Como pode ser observado, o modelo COBIT® é bem abrangente 
e considera que uma organização utiliza mais de um modelo para 
atender a suas necessidades.
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Considerações sobre os Modelos

O objetivo de apresentar esses modelos foi proporcionar uma 
visão geral sobre o que ocorre nas áreas de governança corporativa, 
governança de tecnologia da informação e segurança da informação 
e privacidade. Cada organização deve estar alerta aos riscos a que 
está sujeita e, com as ferramentas apresentadas, selecionar o  
que melhor se adapta à sua realidade.

Esses modelos não são inconsistentes, foram elaborados em 
épocas diferentes, por grupos diferentes e com foco em determi-
nados temas. Não há incompatibilidade entre eles, mas sim um certo 
alinhamento. Porém, é necessário selecionar o que é importante para 
cada empresa em particular.
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Os modelos e normas apresentados anteriormente são 
bastante conhecidos no âmbito das grandes corporações que 
possuem equipes especializadas em sua gestão. As empresas 
menores, devido a limitações de recursos, muitas vezes não 
possuem ações para minimização dos riscos a que estão 
expostas contra ataques cibernéticos. Este tópico apresenta 
orientações que podem ser aplicadas a essas organizações. 

Segurança da Informação para Pequenas Empresas

A primeira coisa que um empreendedor/pequeno empresário 
precisa entender é que existe uma indústria global de ciber-
criminosos, ou seja, você pode ser alvo de hackers brasileiros 
e/ou estrangeiros.

A segunda é compreender que não importa o tamanho ou 
setor da sua empresa, pois os cibercriminosos não possuem 
filtros. É claro que há hackers focados em atacar grandes 
empresas, causando prejuízos de milhões, mas a maioria é de 
criminosos “comuns”, que poderíamos chamar de “batedores 
de carteiras”, ou seja, buscam alvos mais vulneráveis e ganham 
na quantidade. 

A terceira é saber que os cibercriminosos atuam como 
felinos numa savana africana. Você já deve ter assistido 
a algum documentário que mostra que os animais caçam 
presas mais vulneráveis: animais feridos e outros mais velhos, 
que consigam alcançar numa corrida, filhotes e distraídos.  
Pois bem, os hackers agem de maneira muito semelhante. 
Alguns sozinhos, mas a grande maioria age em bandos (quadri-
lhas), buscando (caçando) aqueles alvos mais fáceis: empresas 
com pouca ou nenhuma proteção. Também se beneficiam da 
ingenuidade das pessoas (funcionários, crianças, idosos etc.), 

Saiba mais
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aproveitando-se de assuntos do momento (Covid, vacina, Pix, 
datas comemorativas etc.) para enviar armadilhas para apli-
carem os golpes. Há uma infinidade de possibilidades de você 
ser a próxima vítima – e apesar do termo “batedor de carteira” 
no mundo real designar criminosos menos qualificados, no 
mundo virtual são pessoas inteligentes, com domínio em 
informática, mas que utilizam a inteligência para o mal.

A quarta é entender que não se resolve segurança da informação 
com uma única solução e nem de uma só vez. Vamos fazer 
uma analogia com o mundo tangível para que você possa 
compreender melhor. Imagine um prédio, seja ele comer-
cial ou residencial. Para que esse prédio seja mais seguro 
contra roubos/assaltos e incêndios, há uma série de medidas 
a serem tomadas: muros altos, cerca eletrificada, câmeras de 
segurança, detectores de fumaça, detectores de presença, 
controle de entrada e saída, seguranças 24 horas, portões, 
guarita, de preferência blindada, hidrantes, extintores, brigada 
de incêndio, simulações de evacuação, chefe da segurança, 
gravação de imagens em local isolado, crachá de identificação, 
rádios de comunicação, rondas periódicas, ratoeiras etc.  
Como se pode observar, várias ações são necessárias para 
preservar pessoas e bens materiais. Cada solução com um 
objetivo diferente, no intuito de conter ou detectar situa-
ções não desejadas. No mundo cibernético, a situação é a 
mesma, pois há várias medidas que precisam ser tomadas 
para a proteção digital da sua empresa. Portanto, ter apenas 
um antivírus é como ter um “flanelinha” olhando o seu carro, 
ou seja, você pode até não ter problema, mas o risco é muito 
elevado. Possuir um antivírus é uma medida mínima, que deixa 
a sua empresa exposta, sendo, assim, um alvo fácil para os 
cibercriminosos.

Continua
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Como proteger uma pequena empresa?

Infelizmente, certificações como ISO 27000 custam caro para 
uma pequena empresa e sua implementação é complexa.  
Essas dicas fazem parte do Manual de Gestão de Riscos Ciber-
néticos da Clamapi Seguros:

Segurança do computador:

• Ter um software antivírus ou antimalware nos seus compu-
tadores é crucial para mitigar ataques de ransomware;

• Instalar um programa antimalware confiável nos seus 
computadores para protegê-lo dos ataques maliciosos dos 
hackers;

• Verificar se os programas antimalware são mantidos atua-
lizados para detectar os ataques mais recentes.

Controle de privilégios administrativos:

• Ter pouca ou nenhuma supervisão das tarefas que a sua 
equipe pode executar enquanto usa os seus computadores 
é perigoso e pode levar a um comprometimento cibernético;

• Alguns computadores recebem privilégios de admi-
nistrador. Computadores ou contas com privilégios de 
administrador são capazes de instalar qualquer programa, 
adicionar e remover contas de usuário, além de alterar a 
maneira como os sistemas operam;

• Esses privilégios são perigosos nas mãos de um hacker.  
É importante remover esses privilégios de administrador 
da equipe que não precisa deles para desempenhar as 
suas funções diárias.

Continua
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Princípio do menor privilégio:

• É perigoso não limitar os aplicativos e dados aos quais a sua 
equipe tem acesso. Isso poderia permitir que funcionários 
insatisfeitos ou hackers causassem mais danos;

• Inicialmente, a sua equipe deve receber a menor quanti-
dade possível de privilégios;

• Qualquer acesso e/ou direitos adicionais devem ser conce-
didos apenas quando forem identificados como uma neces-
sidade para que se possa exercer determinada função.

Segmentação de rede:

• Permitir que todos os computadores da sua empresa se 
comuniquem livremente pode facilitar ataques maliciosos 
se espalhando com rapidez;

• Identificar os dispositivos na sua empresa e fazer o 
mapeamento de quais precisam se comunicar entre si. 
Por exemplo: o termostato que você pode controlar com 
o telefone não deve se comunicar com mais nada na rede. 
Depois de identificar esses dispositivos e as zonas a que 
eles pertencem, poderá começar a separá-los virtualmente.

Compartilhamento de dados sensíveis:

• Recomendamos que a empresa inclua na sua política de 
segurança da informação, se já não estiverem incluídas, 
regras de coleta e compartilhamento de dados sensíveis 
com empresas terceirizadas, exigindo que possuam e 
implementem padrões e processos de segurança para todas 
as atividades, e que estejam aptas a solucionar possíveis 
incidentes de segurança, vulnerabilidades, acesso não 

Continua
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autorizado, perda de funções, invasões de malware ou qual-
quer comprometimento de confidencialidade, integridade 
e disponibilidade;

• Lembrando que na LGPD há responsabilidade solidária, 
ou seja, a empresa também responderá se o vazamento 
ocorrer através uma outra companhia subcontratada;

• As apólices de seguro amparam vazamentos de dados 
em empresas terceirizadas (cada seguradora tem a sua 
regra para cobrir subcontratados), porém respondem pelo 
percentual de responsabilidade imputado ao segurado.  
A seguradora poderá entrar com uma ação de regresso 
contra a empresa que originou o incidente. 

Detecção de atividades suspeitas:

• Sem nenhuma percepção dos alertas de segurança que 
os seus computadores estão a gerar, talvez não consiga 
detectar atividades maliciosas na rede;

• Essa é uma função que pode ser implementada e gerida 
pela sua equipe ou através dos serviços de um fornecedor 
externo de segurança.

Resposta a potenciais incidentes cibernéticos:

• Ter ferramentas de segurança fortes é apenas metade da 
batalha; é igualmente importante que estas sejam mantidas 
por indivíduos que as entendam;

• Caso a sua empresa não possua um plano de resposta 
a incidentes é recomendável que este seja formulado, 
apoiado através da instituição e regularmente testado. 

Continua
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Um bom plano de resposta ao incidente pode minimizar 
não somente os efeitos de uma infração de segurança mas 
também reduzir a publicidade negativa;

• É recomendável desenvolver um plano de resposta a inci-
dentes (IRP) que sua empresa possa seguir no caso de um 
evento cibernético (por exemplo, IRP de ransomware).

Plano de Resposta a Incidentes de Segurança da Informação 
(IRP):

O plano de resposta ao incidente pode ser dividido em quatro 
fases:

1. Ação imediata para interromper ou minimizar o incidente;

2. Investigação do incidente;

3. Restauração dos recursos afetados;

4. Reportando o incidente aos canais apropriados.

Uma resposta a um incidente deve ser decisiva e executada 
rapidamente. Como há pouco espaço para erros, é essencial 
que as práticas de emergência sejam ensaiadas e os tempos 
de resposta, medidos. Desta maneira, é possível desenvolver 
uma metodologia que estimule a velocidade e a acuracidade, 
minimizando o impacto da indisponibilidade de recursos e os 
potenciais danos causados pelo comprometimento do sistema.

Fonte: RED HAT ENTERPRISE LINUX 4. Capítulo 10. Resposta ao Incidente. Guia de segurança. 
2005. Disponível em: http://web.mit.edu/rhel-doc/4/RH-DOCS/rhel-sg-pt_br-4/s1-response-
plan.html. Acesso em: 14 jan. 2022. 

Essas são algumas dicas importantes que a sua empesa deve 
levar em consideração.

Continua
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APÊNDICE 1

Resultados Relacionados a Custos de Violação de Dados

Resultados Baseados na Análise da IBM SECURITY  
dos Dados Compilados pelo Instituto Ponemon

10% de aumento do 
custo total médio de 
violação, no período 
2020-2021, o que 
representou o maior 
aumento de custo em um 
único ano nos últimos 
sete anos.

A diferença de custo de 
US$ 1,07 milhão, em que 
o trabalho  remoto foi um 
fator que causou a violação. 
O trabalho remoto, devido 
à pandemia da Covid-19, 
aumentou o custo total 
médio de uma violação de 
dados.

Foram 11 anos consecutivos 
em que a assistência médica 
teve o custo mais alto de uma 
violação do setor. O aumento 
médio de 2020 para 2021 foi 
de US$ 7,13 para US$ 9,23 
milhões, representando um 
aumento de 29,5%.

A porcentagem de perda 
de negócios nos custos 
totais de violação foi de 
 38%. O custo médio de 
violação foi de US$ 1,59 
milhão. 

O custo de registro de 
informações pessoalmente 
identificáveis foi de  
US$ 180. Esse tipo de perda 
representou 44% das 
violações. 

A porcentagem de violações 
causadas por credenciais 
comprometidas foi de 20%. 
O vetor de ataque inicial mais 
comum foi as credenciais 
comprometidas.

O número médio de dias 
para identificar e conter 
a violação de dados foi  
de 287. A violação ficou 
mais cara em função do 
aumento de tempo para 
identificá-la e contê-la.

US$ 401 milhões foi o custo 
médio de uma megaviolação, 
 para violações entre  
50 milhões e 65 milhões de 
registros. Isto representou 
um aumento de US$ 392 
milhões em 2020.

A diferença de custos 
em violações em que a 
confiança zero madura foi 
implementada versus sem 
confiança zero foi de  
US$ 1,76 milhões*. 

Há 80% da diferença 
de custo onde a IA e a 
automação de segurança 
foram totalmente 
implementadas versus 
onde não houve essa 
implementação. 

O custo médio de uma 
violação em ambientes de 
nuvem híbrida foi US$ 3,61 
milhões. 

A diferença de custo para 
violações com alto nível de 
falhas de conformidade é 
US$ 2,3 milhões. As falhas 
de conformidade e a 
complexidade do sistema 
foram as principais causas 
que amplificaram os custos 
das violações de dados.

O custo médio total de 
uma violação ransoware 
foi de US$ 4,62 milhões. 
Esse tipo de ataques 
foram mais caros do 
que outros tipos de 
violações. 

* Adoção de IA, nuvem híbrida e abordagem de confiança zero diminuíram os custos de violação 
de dados. Essa abordagem pressupõe que as identidades já possam estar comprometidas.  
Com base nisto, a IA avalia continuamente as conexões entre usuários.

IBM SECURITY e Instituto Ponemon (2021)
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Este livro conforme citamos no capítulo “O Caminho das Pedras” 
tem o objetivo de espelhar o conteúdo do curso Cyber Security para 
Gestores no que se refere à Governança da Segurança da Informação. 
É mais um texto que os alunos poderão utilizar para este tema. 
Foram analisados neste texto uma visão dos avanços da tecnologia 
e do comportamento social onde se inserem todas as mudanças 
inerentes à Cibersegurança, o perfil do profissional e a relevãncia 
da governança de tema tão importante e sensível cada vez mais no 
mundo e nas empresas. 

No capítulo “Gestão da Governança da Segurança da Informação” 
foram relatadas algumas fraudes ocorridas e os mecanismos de 
prevenção que foram desenvolvidos para controlar melhor essas 
questões. Foram apresentados os conceitos de governança corpo-
rativa e governança da TI. Os órgãos de controle do governo como a 
SUSEP também publicaram resoluções para as empresas de seguro. 
As Normas da ISO e da ABNT podem ser usadas como suporte para 
a implementação de procedimentos de gestão e controle de gover-
nança, de segurança e riscos das empresas. Pelo fato de praticamente 
todas as empresas estarem interligadas pela internet, foi salientado 

CONCLUSÃO
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que nem só as grandes empresas estão sujeitas a fraudes e invasões, 
mas também as pequenas empresas devido à existência dos equiva-
lentes virtuais dos “batedores de carteira” que atingem as pequenas 
empresas. Entendemos que os profissionais de seguro precisam ter 
essa visão sistêmica dessa situação pois, ao oferecerem um produto 
aos seus potenciais clientes, precisam se assegurar que a empresa 
precisa ter cuidados mínimos com os dados e informações para reduzir 
o risco do produto ofertado.




