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RESUMO 

 

 
Este trabalho de dissertação se dispõe a estudar a aplicação do modelo de gestão 

de segurança da informação previsto no framework da BS 7799-2, como elemento 

de geração de percepção de diferencial competitivo e obtenção de maior garantia de 

continuidade do negócio e melhores resultados às empresas no segmento de 

Telecomunicações e Informática. O modelo estudado trata de forma integrada a 

segurança física e lógica, o treinamento e a conscientização das pessoas, busca um 

maior entendimento dos processos críticos de negócio garantindo sua continuidade 

e a otimização das ferramentas de tecnologia da informação que visam proteger os 

ativos da informação sendo eles: hardware, software e pessoas. A partir da pesquisa 

de campo realizada, e da revisão bibliográfica feita chegou-se a seguinte conclusão: 

os executivos consideram a Segurança da Informação como fator crítico para a 

garantia de continuidade do negócio, porém não conhecem o suficiente sobre os 

benefícios obtidos pelo uso da segurança da informação para defender perante a 

alta direção das empresas o orçamento necessário para implantação de um sistema 

de gestão de segurança da informação compatível com o nível de risco com o qual 

as empresas estão sujeitas. Os requisitos e controles previstos pela norma BS 7799-

2, quando implementados, adequadamente, garantem um nível satisfatório de 

amplitude para implementação e melhoria do sistema de gestão de segurança em 

qualquer empresa. 

 



ABSTRACT 
 

 

The intention of this reseach work is to study the application of security model 

forseen in the framework BS 7799 as an element to create differential point in 

business continuity and better final results in the companies. This model threats in a 

integral way the logical and fisical aspects regarding security training people and their 

involviment in this issue, searching a better understanding of the critical process in 

the business reaching out continuity and the optimization of IT tools which protects 

the information in itself and its assets (hardware, software and peopleware). 

 Acording to this  research and the bibliographic study we got some conclusions: the 

executives consider security information a critical factor in order to provide the 

business continuity, but they don’t have enough knowledge about this issue to get 

investiments for this areas from there executive chairman to improve board-imposed 

risk management requirements and homeland defense initiatives.  The BS7799-2 

new standard covers the complete security management lifecycle, including phases 

for assessment, design, deployment, management and education requirements 

including the continuously improving the ISMS.  
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I INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 SUMA DO CAPÍTULO  
 
 

Este capítulo se propõe a apresentar uma panorâmica do uso da Segurança 

da Informação e sua importância como diferencial competitivo para as organizações 

situadas no segmento da Indústria de Telecomunicações e Informática no Brasil, 

considerando a possibilidade de certificação internacional de acordo com a norma 

BS 7799-2:2000 que chancela por intermédio dos organismos internacionais de 

certificação a preocupação e a capacidade da empresa em manter o nível mínimo 

necessário de segurança na gestão da informação e garantia de continuidade do 

negócio. 

 
 
1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA  
 
 

O início da década de 90 marca o começo da terceira etapa do mundo 

organizacional. É a era da informação, que surge com tremendo impacto provocado 

pelo desenvolvimento tecnológico e com a chamada tecnologia da informação. A 

nova riqueza passa a ser o conhecimento, o recurso mais importante substituindo o 

capital financeiro. Em seu lugar surge o capital intelectual. A tecnologia da 

informação constitui um instrumento poderoso dentro das organizações. A ligação 

com a Internet e a adoção da Intranet se propaga de forma intensa. A informação 

torna-se a principal fonte de energia dentro das organizações e, portanto, a mais 

cobiçada também. Na idade da informação as coisas mudam rápida e 

incessantemente, quem tem informação passa a ter o poder. Poder de conhecer o 

concorrente, poder de resolver mais rápido um problema e poder de aprender com 

os seus erros mais facilmente. E este bem tão precioso, não deixa de ser perseguido 
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de forma correta ou de forma ilícita, e precisa ser protegido. Sua proteção não fica 

só na condição de evitar que a informação seja roubada, mas também que ela esteja 

sempre disponível quando necessária, para quem tem autorização para utilizá-la e 

recuperada com agilidade e com confiabilidade. Para isto, é necessário identificar 

alguns dispositivos para gestão da segurança da informação, estes devem estar 

inseridos em um modelo universal de gestão de segurança da informação em 

conformidade com a norma BS 7799-2:1999, que orienta a implementação de um 

sistema de gestão de segurança da informação: 
 

A Análise de Risco ou Vulnerabilidades tem o propósito de mapear as 

vulnerabilidades da organização, definindo e priorizando ações preventivas e 

corretivas. Levam-se em conta as características físicas, tecnológicas e humanas do 

negócio, considerando os processos de negócio relevantes. Identificam-se ameaças, 

vulnerabilidades e riscos associados à segurança da informação.  

 

A Elaboração de Política de Segurança tem o propósito de desenvolver 

Diretrizes, Normas, Procedimentos e Instruções de segurança para o manuseio, 

armazenamento, transporte e descarte de informações. Cumpre o papel de 

formalizar parâmetros e oficializar um código de conduta no trato da informação. A 

Política de Segurança tem alto grau de importância no modelo de gestão como um 

todo.  

 

A Classificação da Informação define o melhor tratamento, considerando a 

sensibilidade de cada tipo de informação em todo seu ciclo de vida: manuseio, 

armazenamento, transporte e descarte. Estabelecendo, assim, normas e 

procedimentos para classificação da informação que se tornam partes integrantes da 

Política de Segurança.   

 

O Plano de Continuidade de Negócios tem o propósito de desenvolver 

estratégias e alternativas de contingência a fim de minimizar os impactos de um 

incidente de segurança que interfira na continuidade dos negócios.  

 

Este Plano contempla o levantamento e análise de processos, visando à 

criação de um BIA (Business Impact Analisys – Análise de Impacto no Negócio), e a 
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criação, conforme as estratégias escolhidas, de Planos de Continuidade 

Operacional, Planos de Recuperação de Desastres e Programas de Administração 

de Crises, assim como testes e simulações. 

 

O Plano Diretor de Segurança realiza uma análise dos desafios da 

organização, relacionando-os às ameaças, riscos e impactos ocasionados por 

possíveis incidentes de segurança. Tem o propósito de gerar um plano que norteie 

os investimentos em segurança da informação evitando desperdícios, retrabalho e 

omissões (“elos fracos da corrente”), além de promover o maior retorno possível dos 

investimentos. 

 

Identificam-se os processos de negócio críticos, as aplicações que os mantêm 

operantes e os ativos físicos, tecnológicos e humanos que os sustentam. Cruzando 

estas características às necessidades e planos de curto, médio e longo prazo do 

negócio, torna-se possível dimensionar a solução corporativa e seu orçamento. 

 

A Administração de Processos e Recursos de Segurança operacionaliza os 

processos contínuos estabelecidos no código de conduta da empresa, dentro do 

modelo de gestão corporativo de segurança da informação. Visa a garantir a 

priorização das necessidades, a coordenação na gestão de mudanças, a 

administração da configuração de recursos de segurança, seu monitoramento e a 

auditoria dos processos. Pode incluir também a criação de Comitês 

Interdepartamentais de caráter executivo para a tomada de decisões e a 

organização do Security Office – Escritório de Gestão de Segurança. 

 

A Certificação digital é um instrumento utilizado na autenticação de usuários e 

equipamentos, onde é possível ter a garantia de que uma operação tenha sido 

realmente realizada pelo elemento esperado. Certificação digital WEB é destinada a 

provedores de Websites de Comércio Eletrônico onde se garante a autenticidade do 

site em suas relações comerciais e institucionais. O certificado digital WAP é 

análogo ao WEB, com a diferença deste certificar servidores voltados para 

operações via celulares e outros equipamentos sem fio que utilizem o protocolo 

WAP (Wireless Application Protocol). 
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As auditorias no Sistema de Segurança da Informação podem ser feitas por 

intermédio de Teste de Invasão ou processos formais de auditoria em conformidade 

com os procedimentos da norma NBR ISO 10011-1. O Teste de Invasão tem o 

propósito de comprovar a existência de vulnerabilidades graves em um ambiente 

previamente definido como alvo, a fim de validar a solução de segurança 

implementada ou para chamar a atenção a situações de alto risco. 

 
 
1.2.1 Enunciado do Problema 
 
 

Os três pilares das organizações modernas são: As Pessoas, Os Processos 

de Negócios e a Tecnologia da Informação (RODRIGUEZ, 2000). Neste último deve-

se buscar garantir ainda a integridade, confidencialidade e disponibilidade das 

informações que são armazenadas, processadas, transmitidas e compartilhadas 

pelas organizações. Se alguma destas funções básicas falhar ou estiver frágil, 

ocorrerá o rompimento do sistema como acontece com uma corrente, onde o seu elo 

mais fraco define sua capacidade de resistência. Analisando estes aspectos, pode-

se concluir que os requisitos ligados à manutenção da segurança da informação 

citados no item 1.2 são de igual importância, sendo que alguns requisitos estão mais 

ligados ao ganho de competitividade como diferencial perante os clientes e 

concorrentes, além de serem considerados nas duas últimas pesquisas nacionais de 

segurança da informação realizadas pela Módulo Security Solutions, disponíveis em 

http:www.modulo.com.br, como sendo as melhores práticas de segurança: a política 

de segurança da informação e o plano de continuidade de negócios.  

 

Porque uma organização não gostaria de entregar seu mais preciso bem, a 

informação, a um gestor que não pudesse garantir que em qualquer circunstância 

esta poderia ser recuperada e seus sistemas automatizados teriam uma garantia de 

continuidade de funcionamento, mesmo em situações como a que todo mundo 

presenciou em 11 de setembro de 2001, quando as torres gêmeas do World Trade 

Center em Nova York foram atacadas por aviões comandados por terroristas, num 

dos mais arrojados e bem planejados atentados terroristas que a história tem notícia.  
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Só para ilustrar esta situação que mudou o foco da gestão e manutenção da 

segurança física e lógica do mundo, pode-se citar a estratégia de continuidade de 

algumas empresas situadas nos prédios mencionados anteriormente, que consistia 

em manter suas cópias de segurança de dados (backup) na torre vizinha. Como as 

duas foram atacadas quase que simultaneamente, a contingência não serviu. Ao 

passo que outras empresas que mantinham seu site de contingência a 30 km do 

local do acidente, retornaram a operar num prazo médio de 8 a 10 minutos após o 

desastre. 

 

Durante a Conferência Internacional de Gestão de Segurança da Informação 

realizada em São Paulo, no evento chamado Security Week – Brasil 2002, de 25 a 

27 de março de 2002, executivos e especialistas em Tecnologia da Informação e 

Segurança da Informação, se reuniram para discutir em seminários, palestras, 

painéis e workshops as principais tendências da segurança da informação no 

mundo. O tema de abertura e de principal destaque do evento foi: Como a 

segurança da informação garante a continuidade e agrega valor estratégico aos 

negócios. 

 

Este apelo fez com que um grande número de CEO (chief of executive officer 

– Executivo principal da organização), CTO (chief of tecnology officer – Executivo 

principal de Tecnologia) e SO (security officer – executivo principal de segurança) 

comparecessem ao evento que abordou outros temas correlatos como: Porque a 

segurança da informação é importante para o negócio? Como as empresas devem 

estruturar um Computer Security Incident Response Team (Comitê para tratamento 

dos Incidentes de Segurança) para auxiliá-las a enfrentar de forma mais rápida e 

eficiente as situações de contingência? Como convencer os executivos da sua 

empresa que segurança da informação é fator crítico de  sucesso para o negócio? 

Quais as tecnologias mais usadas para o controle de risco do negócio? Como 

escolher a melhor estratégia de gestão de segurança da informação com o objetivo 

de garantir a continuidade e agregar valor ao negócio?   

 

Sabe-se que muitas empresas gastam verdadeiras fortunas  investindo em 

ferramentas caríssimas com a ilusão de que todos os problemas de segurança 

estarão resolvidos, e mesmo assim sofrem ataques e invasões aos seus websites, 
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esta constatação reforça a importância dos três pilares das organizações modernas 

apresentados no início deste capítulo. Sem as pessoas envolvidas estarem 

conscientizadas e comprometidas com os procedimentos de segurança e sem que 

os processos de negócios estejam documentados e tenham definidas a sua 

importância, relevância para a continuidade do funcionamento da organização, além 

é claro do estabelecimento de premissas de gestão que garantem o nível de 

qualidade dos produtos e serviços que serão entregues aos clientes em caso de 

contingência, não basta uma organização definir qual o nível de continuidade que 

ela considera importante manter em caso de um desastre, é  preciso identificar qual 

o nível de qualidade de serviço o cliente espera e qual serviço não pode ser 

interrompido de forma alguma. 

 

Como exemplo pode-se citar o caso das operadoras de telecomunicações via 

satélite, quanto tempo um cliente poderia esperar para receber uma resposta se o 

satélite saísse do ar? Outro exemplo, são os controladores de vôo de um aeroporto, 

quanto tempo o sistema pode ficar fora do ar? Quais os prejuízos materiais estes 

sistemas causariam se não se estabelecesse um plano de contingência e uma 

garantia de continuidade  de funcionamento. Nas organizações é um pouco 

diferente, mas o grau de complexidade varia de negócio para negócio, e o que se 

pretende é garantir que o cliente terá os serviços contratados com o mínimo de 

prejuízo, quem sabe até nenhum prejuízo e que a organização manterá seu 

diferencial competitivo perante a concorrência e assegurará uma posição de 

destaque perante o cliente. 

 

Pode-se então equacionar o problema pela seguinte questão: Será que a 

aplicação do modelo de gestão de segurança da informação previsto no framework 

da BS 7799, por tratar de forma integrada a segurança física e lógica, o treinamento 

e a conscientização das pessoas, o entendimento dos processos críticos de negócio 

garantindo sua continuidade e as ferramentas de tecnologia da informação, organiza 

um sistema de segurança da informação que trará maiores garantias de 

continuidade do negócio e melhores resultados às empresas? 

 

Para responder a esta pergunta foram escolhidas empresas que participaram 

da 8a. Pesquisa Nacional da sobre Segurança da Informação, realizada pela Módulo 
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Security Solutions S.A no ano de 2002, com executivos de grandes empresas 

públicas e privadas. 

 
 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO  
 
 

Este trabalho se propõe discutir as questões ligadas a: 

 Identificar como a implementação de um Sistema de Gestão de Segurança da 

Informação pode funcionar como diferencial competitivo perante a concorrência.  

 Estudar empresas que já aplicam os princípios de gestão de segurança da 

informação e verificar quais os procedimentos que são percebidos pelos gestores 

e clientes como garantias de segurança e continuidade do negócio. 

 Estudar o modelo de gestão de segurança da informação previsto no framework 

da BS7799, como padrão de excelência para implementação de um sistema de 

gestão de segurança da informação que considera os aspectos físicos, lógicos e 

humanos da segurança da informação.  

 Buscar o entendimento e a ambiência da aplicação da visão de Sistema 

Integrado de Gestão, buscando apoio dos demais sistemas como Qualidade e 

Meio Ambiente para organizar o Sistema de Gestão de Segurança da 

Informação.  

 

O estudo do framework previsto na BS7799, será focado no aspecto global de 

gestão, observando os requisitos referentes da norma que tratam da gestão da 

segurança da informação e seus respectivos controles. A discussão das questões 

sobre a gestão da continuidade do negócio estará pautada no estudo de suas 

características e na identificação de quais os processos e ativos que precisam de 

manutenção, além da identificação de argumentos que façam a organização encarar 

a equipe da segurança como profissionais que contribuem para continuidade do 

negócio por intermédio da prevenção de incidentes de segurança. (ANTUNES, 

2002). 

 
 
1.4 JUSTIFICATIVA  
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O presente trabalho de dissertação torna-se justificável pelos seguintes 

motivos: 

 

 Ordem pessoal 
Como profissional da área de tecnologia da informação e qualidade, a 

utilização da segurança da informação como uma poderosa ferramenta de 

competitividade e diferenciação estratégica para as empresas, capaz de propiciar  

uma grande vantagem competitiva, passou a ser um assunto que despertou grande 

interesse, a partir do início da década de 90 quando ingressei como gerente de 

informática e tive necessidade de implementar dispositivos de segurança para 

garantia de continuidade do negócio.  

 

Esta pesquisa foi de grande enriquecimento pessoal e profissional, uma vez 

que tive a oportunidade de aliar meus conhecimentos técnicos a uma abordagem 

estratégica adicionada aos princípios da qualidade. 

 

 Ordem Institucional 
A segurança da informação ainda é um tema obscuro nas organizações que 

só consideram a necessidade de segurança patrimonial e física e aos dispositivos de 

detecção de invasão das redes por hackers. Com esta pesquisa pretendo contribuir 

para o esclarecimento dos executivos sobre a importância da continuidade do 

negócio a partir do uso das práticas de excelência previstas nas normas 

internacionais de gestão da segurança da informação. 

 

Com esta pesquisa espero também estar contribuindo  para melhorar a 

formação de nossos alunos e professores, fornecendo maiores informações e 

conhecimento sobre o tema, considerando sua abordagem sobre o modelo de 

gestão de segurança da informação e não somente da aplicação de software e 

hardware na proteção da informação e do negócio. 

 

O presente trabalho faz parte também da pesquisa conduzida pela Universidade 

Federal Fluminense em andamento sobre os Fatores Humanos e Tecnológicos da 

Competitividade (QUINTELLA, 1997). 
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 Ordem teórica 
A percepção das empresas sobre o uso das ferramentas de segurança da 

informação com um enfoque além da simples aplicação de dispositivos de proteção, 

pode abrir um vasto campo de pesquisas e formulações estratégicas apoiadas nas 

práticas de excelência da segurança da informação e dispor outros pesquisadores a 

observarem os aspectos da gestão estratégica da segurança da informação aliada a 

continuidade do negócio.  

 

 Ordem prática 
A realização desta pesquisa foi de grande relevância prática, no sentido de 

apresentar argumentos que podem ajudar as empresas a melhorarem seu 

posicionamento estratégico, se tornarem mais competitivas perante o mercado, com 

conseqüente aumento de lucratividade e devido ao conhecimento das normas e 

padrões de excelência que visam garantir a continuidade do negócio, a 

disponibilidade, integridade e confidencialidade da informação. 

 

 Ordem contextual 
A velocidade das mudanças da economia digital tem gerado uma demanda 

crescente por soluções de segurança mais complexas, que garantam um nível 

mínimo de proteção para toda a estrutura tecnológica e organizacional, com custo 

reduzido e no menor tempo possível. 

 

Uma vez conectada à Internet, a rede de qualquer organização fica 

potencialmente acessível a milhões de usuários, incluindo hackers com intenção 

maliciosa. Aliado a isso, o ambiente de rede das grandes empresas envolve 

hardware, sistemas operacionais, protocolos e aplicações de diversos fornecedores, 

fazendo com que a rede passe a ter vulnerabilidades adicionais que podem ser 

exploradas por um usuário não-autorizado, seja ele interno ou externo. 

 

Um fracasso na proteção das informações pode resultar em prejuízo 

financeiro significativo, na perda de segmentos de mercados e em danos 

irreparáveis à imagem da empresa. Os riscos dessa insegurança são reais e as 

empresas de tecnologia e indústrias são as mais atingidas.  
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A 7a Pesquisa Nacional sobre Segurança da Informação realizada pela 

Módulo Security Solutions S.A no ano de 2001, com 165 executivos de grandes 

empresas públicas e privadas distribuídas entre os segmentos financeiro, serviços, 

informática, indústria, telecomunicações, governo, e-commerce e varejo, indicou que 

40% das grandes empresas brasileiras já sofreram ataques eletrônicos (número bem 

maior que o ano anterior que foi de 32%), sendo que 43% destas empresas nos 

últimos 6 meses do ano de 2001. Entretanto, 31% delas não sabem precisar se suas 

redes já foram ou não invadidas. Ainda assim, 46% das empresas não possuem um 

plano de ação contra ataques, evidenciando o potencial de crescimento deste 

mercado. Em relação ao orçamento total para informática para o ano 2001, 80% das 

empresas afirmaram que seu orçamento de segurança vai aumentar no ano de 

2002. 

 

Dentre as empresas que declararam os investimentos planejados para este 

ano, 14% reservam mais de um quinto do orçamento de TI para segurança da 

informação.  

 

De acordo com o Yankee Group (2001), invasões como as ocorridas nas 

gigantes Yahoo, eBay, Etrade, Buy.com e Amazon.com, entre outras, vão gerar 

perdas de aproximadamente US$ 1 bilhão. Estima-se que apenas estas empresas 

atacadas gastarão entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões para atualizar seus 

sistemas de segurança durante o ano de 2000.  

 

Pesquisa do Gartner (2001) realizada com 589 empresas do mundo todo 

entre março e junho de 2001 mostra que 56% dos entrevistados pretendem gastar 

mais com TI em 2001 do que gastaram em 2000. A mesma pesquisa descobriu que 

a situação econômica não impediu empresas “Tipo A”, ou que adotam tecnologia de 

ponta, de aumentar seus orçamentos baseando-se em uma porcentagem de suas 

vendas. O Governo, que é considerado como “Tipo A”, em função dos projetos de e-

governo apresenta um aumento de 18% entre 2000 e 2002, seguido pelos serviços 

de telecomunicações onde se espera um aumento de 13.9% em gastos com 

sistemas de informação e do setor bancário que está planejando um crescimento de 

orçamento de ativos da ordem de 10,8%, isto demonstra a preocupação dos 

executivos com a segurança da informação. 
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O crescimento do comércio eletrônico também se configura como um grande 

gerador de demanda para serviços de segurança, devido à ampliação dos canais de 

acesso às organizações.  

 

Pesquisa realizada pelo IDC – International Data Corporation, instituto de 

pesquisas especializado em Tecnologia da Informação, cuja fonte é o Bulletin Brazil 

Security Solutions Market and Trends, 2001, mostra que os gastos via Internet na 

América Latina deverão atingir US$ 8 bilhões em 2003. 

 

O mercado business-to-business (B2B) brasileiro deverá movimentar, ainda 

de acordo com pesquisa do IDC,  US$ 1,9 bilhão em 2003. O mercado de e-

commerce no Brasil deverá sofrer crescimento exponencial, com destaque nas 

negociações entre empresas. 

 

Hoje, o Brasil tem uma participação substancial com 88% deste mercado 

seguido do México com 6% e Argentina com 2% das vendas. Um dos principais 

fatores do atual estágio de desenvolvimento do comércio eletrônico no Brasil, é a 

sofisticação dos sistemas bancários, com mais de 1,5 milhão de correntistas que 

acessam suas contas através de PCs conectados via linha direta ou por Internet. 

 

Segundo relatório do IDC, o mercado geral de ASPs - Application Service 

Providers (as empresas que disponibilizam, hospedam, gerenciam e alugam 

software a partir de uma localização centralizada), chegará a US$ 23 bilhões em 

2003. É importante mencionar, no entanto, que por se tratar de um ramo ainda não 

explorado, mesmo a nível mundial, o segmento de ASP voltado para segurança não 

dispõe de estatísticas que possibilitem a determinação de seu potencial de 

crescimento. 

 

Essa tendência já foi acompanhada pela Microsoft que lançou sua iniciativa 

.Net com uma série de serviços eletrônicos (e-services) gratuitos para os usuários 

dos aplicativos Office (www.officeupdate.microsoft.com). Segundo a Microsoft, os e-

services do Office Update permitem que os usuários tenham um lugar para guardar 
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seus arquivos com fácil acesso, de qualquer lugar do mundo, por meio de um 

computador conectado à Internet. 

Segundo o IDC (instituto de pesquisas especializado em tecnologia da 

informação) apoiado no crescimento do comércio eletrônico e no aumento das 

ameaças internas, o mercado mundial de software de segurança para Internet 

alcançará US$ 11,3 bilhões em 2004. Este mercado evoluiu historicamente de US$ 

1,2 bilhões em 1996, para 2 bilhões em 1997, 3,1 bilhões em 1998, atingindo 4,0 

bilhões em 1999. Esta taxa de crescimento corresponde a cerca de 32% ao ano. 

 
 
1.5 HIPÓTESES E O PROBLEMA  
 
 

Relacionando a situação problema com as hipóteses de trabalho a serem 

discutidas temos:  

 

O modelo de gestão de segurança da informação previsto na BS 7799-2:2002 

(BRITISH STANDARD, 2002), estabelece um sistema de segurança da informação 

mais completo e abrangente que traz maiores garantias de continuidade do negócio 

e por conseqüência melhoria de imagem perante o cliente, de acordo com a 

Hipótese I (O uso das práticas de Segurança da Informação gera percepção de 

diferencial competitivo perante no mercado). A Hipótese II que diz que - existem 

barreiras sócio-culturais que dificultam a implementação do sistema de gestão de 

segurança da informação nas organizações; trata da dificuldade das empresas 

brasileiras em se adequarem aos modelos padronizados e a relutância em adotar 

comportamentos em conformidade com padrões internacionais de segurança da 

informação que levam à possibilidade de certificação do sistema.   

 

A Hipótese III - há uma relação sistêmica entre os princípios de gestão da 

segurança da informação e os princípios de gestão da qualidade, que se refere ao 

método de implementação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação 

conforme os requisitos da norma BS 7799-2:2002 e o sistema de documentação da 

qualidade baseado na estrutura proposta pela ISO 9000:2000 que trata o sistema da 

qualidade como um sistema integrado envolvendo toda a organização. 
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1.6 HIPÓTESES E QUESTÕES 
 
 

A hipóteses selecionadas para este trabalho estão descritas na tabela 1, 

relacionadas a questões-chave de forma a esclarecê-las: 

 
HIPÓTESES QUESTÕES-CHAVE 

1.  O uso das práticas de Segurança da Informação 

gera percepção de diferencial competitivo perante o 

mercado. 

 

Questão 1: Quais as vantagens competitivas 

identificadas pelo uso da Segurança da Informação 

? 

Questão 2: Qual tipo de diferenciação que um 

sistema de gestão de segurança da informação 

pode gerar? 

Questão 3: Qual a relevância da obtenção de 

certificação internacional em segurança da 

informação - BS 7799? 

2. Existem barreiras sócio-culturais que dificultam a 

implementação do sistema de gestão de segurança 

da informação nas organizações. 

 

Questão 1: Quais argumentos para convencer a 

alta direção de uma organização da importância da 

implantação de um sistema de gestão de segurança 

da informação? 

Questão 2: Qual o grau de comprometimento das 

organizações com o sistema de gestão de 

segurança da informação implantado? 

Questão 3:  Quais os investimentos  em Segurança 

da Informação feitos pelas organizações? 

3. Há uma relação sistêmica entre os princípios que 

norteiam a implementação de um sistema de 

gestão da segurança da informação e os princípios 

que norteiam a implementação de um sistema de 

gestão da qualidade. 

 

 

Questão 1: Quais os benefícios de implementar um 

sistema de gestão de segurança da informação?  

Questão 2: Como implementar o sistema de gestão 

de segurança da informação baseado no sistema 

de gestão da qualidade?  

Questão 3: É possível  aplicar o PDCA (princípio da 

qualidade – Plan, Do, Check and Act – planejar, 

executar, verificar e agir corretivamente) no sistema 

de gestão de segurança da informação?  

Quadro 1 - HIPÓTESES X QUESTÕES-CHAVE 
 
 
1.7 REFERENCIAL TEÓRICO OU CONCEITUAL  
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O referencial teórico relacionado a seguir foi selecionado com base em 

pesquisa do autor entres as obras mais citadas no que diz respeito a Segurança da 

Informação, e será pormenorizado nos capítulos 2 e 3 deste trabalho. 

 

1.7.1 Modelo de Excelência das Normas ISO 17799 e BS 7799 
 
 

As normas ISO 17799 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2001) e BS 7799 (BRITISH STANDARD, 2002), são padrões de 

excelência internacional que orientam a organização do Sistema de Gestão de 

Segurança da Informação (SGSI).  

 

Devemos observar que o desenvolvimento e implantação de um Sistema de 

Gestão de Segurança da Informação, além da organização da documentação exige 

a implementação de controles para atender aos objetivos de segurança da 

organização. Para isto, devem ser executados os 6 passos previstos no framework 

apresentado na BS7799:1999, parte 2 (BRITISH STANDARD, 1999). Estes passos 

são:  
 
1. Definição da Política de Segurança da Informação – documento que 

contém de forma clara e resumida as premissas e diretrizes do Sistema de 

Gestão de Segurança da Informação; 

2. Definição do Escopo do Sistema de Gestão de Segurança da Informação 

– que é o perímetro de abrangência que define os ativos que serão 

contemplados no SGSI, sejam eles sistemas, dispositivos físicos, 

processos ou ações do pessoal envolvido; 

3. Análise de Risco – que abrange a identificação das ameaças e  

vulnerabilidades para os ativos cobertos pelo escopo definido, os 

possíveis incidentes de segurança que poderão ocorrem a partir da ação 

das ameaças sobre as vulnerabilidades encontradas e seus impactos no 

negócio. A metodologia utilizada para elaboração desta análise deve ser 

documentada, os critérios para identificação dos riscos precisam ser 

registrados e inseridos no sistema de documentação;  
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4. Gestão do Risco – definição do processo de gestão dos riscos 

identificados e critérios para atribuição das prioridades e relação custo 

benefício de cada ação recomendada; 

5. Seleção dos Controles a serem implementados e seus respectivos 

objetivos. Os controle estarão apresentados em 10 itens que agrupam as 

principais áreas de atuação da segurança da informação: política de 

segurança, segurança organizacional, classificação e controle dos ativos 

de informação, segurança por intermédio das pessoas, segurança física e 

do ambiente, gerenciamento de operações e comunicações, controle de 

acesso, desenvolvimento de manutenção de sistemas, gestão da 

continuidade do negócio e conformidade legal; 

6. Preparação da Declaração de Aplicabilidade – que é a justificativa clara de 

quais itens da norma BS7799 são aplicáveis  e serão desdobrados dentro 

do Sistema de Gestão de Segurança da Informação da organização.  

 

A declaração da aplicabilidade resume os passos anteriores e complementa o 

escopo para certificação. É também um norte para evitar que se definam controles 

em excesso ou que se deixe desprotegido algum ativo importante para a 

organização. 

 
 

1.7.2 Gerenciamento Estratégico da Segurança da Informação  
 
 

A segurança da informação protege a informação de diversos tipos de 

ameaças para garantir a continuidade dos negócios, visando a minimizar os danos 

aos negócios e maximizar o retorno dos investimentos e as oportunidades de 

negócio. O sistema de proteção da informação deve considerar aspectos ligados a: 

segurança física da informação, segurança lógica, segurança das relações 

financeiras, garantia da reputação e imagem da organização, aspectos legais, 

comportamento dos funcionários, e para com os funcionários, e todos os ativos 

tangíveis e intangíveis (PELTIER, 2001). 

 A segurança da informação é  caracterizada pela preservação de: 
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a) confidencialidade: garantia de que a informação é acessível somente por 

pessoas autorizadas a terem acesso; 

b) integridade: salvaguarda da exatidão e completude da informação e métodos 

de processamento; 

c) disponibilidade: garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à 

informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário.  

 

A gestão da segurança da informação necessita da participação de todos os 

funcionários da organização. Pode ser que seja necessária também a participação 

de fornecedores, clientes e acionistas. Entretanto, as metas, objetivos, direção, 

incentivos e definição dos papéis e responsabilidades em relação à consecução 

segurança da informação, devem vir da alta direção (da diretoria, ou fórum de 

segurança da informação) da organização, a quem compete a:  

 análise crítica e aprovação da política da segurança da informação e das 

responsabilidades envolvidas;  

 monitoração das principais mudanças na exposição dos ativos das 

informações às principais ameaças;  

 análise crítica e monitoração de incidentes de segurança da informação;  

 aprovação das principais iniciativas para aumentar o nível da segurança da 

informação; 

 

De acordo com o tamanho da organização, pode ser nomeado um RA 

(representante da administração), que será o líder de uma equipe destinada à 

coordenação da segurança da informação, e também pode ser chamado da Security 

Officer. Esta gerência é responsável por: 

 Gestão do Sistema de Segurança da Informação, com 

responsabilidade pelo desenvolvimento e implementação da 

segurança e responsabilidade pelo suporte e a identificação dos 

controles;  
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 Assegurar que o Sistema de Segurança da Informação da 

organização seja mantido em conformidade com a Norma de 

Segurança da Informação específica ou a Norma BS 7799.  

 Relatar o desempenho e manutenção do Sistema de Segurança da 

organização à Alta Direção para sua análise crítica como base para 

garantia da segurança e continuidade do negócio. 

 

Foram definidos 8 elementos do sistema de proteção da informação 

(PELTIER, 2001): 

 O sistema de proteção da informação deve estar alinhado com as 

estratégias e objetivos de negócios da organização; 

 A proteção da informação requer comprometimento da alta direção em 

manter alinhados os objetivos de segurança com os níveis de segurança 

desejados para o negócio; 

 Os investimentos em segurança da informação devem ser compatíveis com 

o nível de segurança e proteção da informação esperado pela organização, 

ou melhor, necessário para suportar os negócios; 

 As responsabilidades com a segurança e a proteção da informação devem 

estar explícitas para todos os funcionários, clientes e fornecedores e as 

conseqüências advindas do não cumprimento das políticas, normas e 

procedimentos devem ser claramente divulgadas e conhecidas por todos; 

 Os proprietários (responsáveis pela guarda, monitoramento e 

administração) das informações têm responsabilidades sobre a manutenção 

da integridade, confidencialidade e disponibilidade, podendo dar permissões 

de acesso ou retirá-las de acordo com as necessidades do negócio; 

  A proteção da informação deve fazer parte de um sistema com análise, 

revisões e correções permanentes que devem incluir a análise de risco e de 

impacto no negócio, e a classificação da informação, visando a garantir a 

manutenção do nível esperado de segurança pela organização; 

 O sistema de segurança da informação deve ser periodicamente auditado e 

testado, considerando as disposições ou ações corretivas para desvios ou 



 

 

33

falhas de funcionamento encontradas, e realimentando assim todo o 

sistema com a verificação de novas vulnerabilidades que possam ter 

surgido ao longo de seu funcionamento; 

 A segurança da informação é um sistema eficiente de proteção dos ativos, 

deve ser construída com base na cultura da organização e nas 

necessidades de proteção identificadas, preservando as devidas 

regionalidade e propriedades inerentes aos países onde as mesmas 

existem ou suas filiais estão instaladas.   

 

A proteção da informação deve ser um meio para organização alcançar seus 

objetivos e não deve significar um fim em si mesma (PELTIER, 2001). 

A implementação do sistema de proteção da informação deve transpor as 

fronteiras da implantação de dispositivos de hardware ou software, que protegem o 

que está armazenado nos bancos de dados e arquivos da empresa, e muitas vezes 

não oferecem a segurança necessária ou esperada devido a falhas de 

funcionamento ou de parametrização e instalação (PELTIER, 2001). O sistema deve 

considerar o grau de dependência da organização da utilização da informática como 

ferramenta de trabalho no seu dia-a-dia, as necessidades de manutenção dos 

sistemas ativos em caso de desastre e o comprometimento de áreas críticas da 

organização, com problemas de vazamento de informações, entre outros. Para 

resolver estes problemas será necessário, e pode-se dizer fundamental a definição 

da Política de Segurança da Informação, que é o conjunto de diretrizes do sistema 

de gestão de segurança da informação. 
 

1.7.3 Análise da Competitividade segundo Porter 
 
 

Michael Porter (PORTER, 1986) apresenta a idéia de posicionamento 

estratégico a partir de uma diferenciação específica, na liderança de custo ou no 

enfoque, que é também defendida por Philip Kotler em seu vídeo para HSM, Como 

Construir Marcas Fortes, de 2000. Estas são consideradas estratégias genéricas, 

pois são métodos que muitas das empresas de um segmento específico de indústria 

podem adotar para superar seus concorrentes. Como cada uma destas abordagens 

funciona, veremos a seguir:  
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A diferenciação é uma estratégia que consiste em diferenciar seu produto ou 

serviço o mais possível dos oferecidos pelos concorrentes. Criar um conceito de 

produto ou serviço que possa parecer único aos olhos do cliente. Os métodos 

aplicados para diferenciação são inúmeros, podemos citar: projeto ou imagem da 

marca, tecnologia aplicada, grau de inovação, serviços personalizados (sob 

encomenda). 

A liderança de custo está pautada na busca permanente da redução dos custos 

de fabricação dos produtos ou serviços, na utilização da curva de experiência, no 

controle rígido de custos e no controle das margens. 

A posição de redução de custos traz com os resultados a redução de preços e 

por conseqüência uma diferenciação perante os concorrentes. Este posicionamento 

pode trazer mudanças radicais em um segmento da indústria, ilustrando ações 

ligadas à concorrência que evidenciam outras estratégias aplicadas pelos 

concorrentes. A estratégia chamada enfoque, está relacionada em manter o foco em 

determinado grupo de compradores, segmento de linha de produtos, ou mercado 

específico. Para implementação das estratégias genéricas é necessário que as 

empresas observem alguns requisitos comuns, aloquem recursos e desenvolvam 

habilidades específicas, tais como: investimento de capital; boa capacidade de 

engenharia de processo para liderança em custo; tino criativo e forte coordenação 

entre funções de pesquisa, para desenvolvimento de produto, na estratégia 

diferenciação; combinar as políticas de fortalecimento da marca e fortalecer a 

reputação da empresa em qualidade ou tecnologia para estratégia de enfoque. A 

implementação destas estratégias demanda alguns riscos como: velocidade de 

mudança tecnológica, redução de demanda por parte dos consumidores que 

compram o seu fator de diferenciação. 

 

Identificamos que a utilização dos dispositivos de segurança da informação de 

forma sistemática e organizada, poderá trazer à estratégia de diferenciação do 

produto aplicada pelas empresas, maior credibilidade e inovação, pois a segurança 

da informação trata do bem mais precioso das organizações no atual momento da 
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gestão empresarial, e portanto, precisa de manutenção e diferenciação de 

tratamento tanto internamente como perante o seu cliente.  

 
 

1.8 METODOLOGIA  
 
 
O Tipo de pesquisa adotado neste trabalho e apresentado de forma mais 

detalhada no capítulo 4, pode ser classificado quanto ao material como Pesquisa 

Bibliográfica - consulta de materiais escritos, em geral localizados em bibliotecas, em 

sites da Internet e livros da bibliografia básica sobre segurança da informação e de 

Campo, pois os questionários aplicados trouxeram informações da aplicação prática 

do modelo de gestão estudado.  

 

A Classificação quanto ao método: 

• Investigação histórica - estudo retrospectivo dos fenômenos ligados às 

violações e vazamentos de segurança da informação, observando a ocorrência 

destes eventos do ponto de vista histórico, ao longo da trajetória das organizações e 

estudando sua evolução;  

• Investigação descritiva - estudando o fenômeno ou problema do ponto de 

vista presente, sob todos os ângulos possíveis. A proposta deste trabalho é realizar 

um levantamento e a revisão dos dados da 8ª Pesquisa Nacional de Segurança 

realizada pela Módulo Security Solutions S.A, buscando elementos que fortaleçam 

as premissas da aplicação do sistema de gestão de segurança da informação, como 

elemento de ganho de diferencial competitivo perante o cliente e a concorrência.  

 

 A 8ª Pesquisa Nacional de Segurança foi realizada pela Módulo Security 

Solutions S.A, entre março e agosto de 2002 junto a profissionais ligados à área de 

Tecnologia da Informação de diversos segmentos do mercado. A pesquisa 

quantitativa foi desenvolvida a partir de uma amostra de 547 questionários 

preenchidos presencialmente. O questionário foi composto de 40 questões objetivas, 

sendo algumas com respostas múltiplas, somente foram computadas perguntas 

efetivamente respondidas. Os resultados da 8ª Pesquisa Nacional de Segurança 

foram publicados em setembro de 2002 e estão disponíveis em www.modulo.com.br. 

 
 



 

 

36

1.9 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  
 
 

A delimitação do estudo consiste em estabelecer o foco no estudo da 

proteção da informação e na continuidade do negócio, promovido pela aplicação dos 

princípios apresentados no framework da norma BS 7799-2, para implementação de 

um sistema de gestão da segurança da informação e sua contribuição para o 

aumento de competitividade das organizações. Não serão estudados os elementos 

de cada etapa de elaboração dos planos de continuidade, nem discutidos aspectos 

específicos de tecnologia da informação que influenciam na compra de 

equipamentos e softwares, pois o objetivo deste trabalho é abordar a GESTÃO DA 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, sua contribuição para o aumento do diferencial 

competitivo de quem utilizar este sistema, as dificuldades de implementação do 

sistema e seu relacionamento com um sistema de gestão da qualidade já existente 

na organização, se for o caso. 

 
 
1.10 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 
 
 

Este trabalho está assim organizado: Capítulo 1 trata da Introdução ao tema 

da pesquisa relacionando a situação problema, os objetivos do estudo, enunciando 

as hipóteses e correlacionado-as as questões-chave e ao referencial teórico 

utilizado. O Capítulo 2 trata da Revisão da Literatura, onde é apresentado pela 

autora o material selecionado como: uma tese de doutorado, um estudo de caso de 

certificação em BS7799, um artigo científico relacionando a questão de uso de 

dispositivos de segurança da informação e, finalmente, artigos de conferências e 

simpósio específicos da área de segurança da informação. O Capítulo 3 detalha o 

referencial teórico ou conceitual. O Capítulo 4 apresenta a metodologia utilizada, 

detalhando o tipo de pesquisa, o método e as técnicas utilizadas, os alvos da 

pesquisa. O Capítulo 5 apresenta os resultados encontrados na pesquisa e a análise 

dos dados. E, finalmente o Capítulo 6 apresenta as conclusões, os resultados gerais 

obtidos, a corroboração ou refutação das hipóteses, como também, sugestões para 

estudos futuros. 
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1.11 SUMÁRIO CONCLUSIVO DO CAPÍTULO  
 
 

Este capítulo tratou da apresentação da situação problema e do enunciado do 

problema. Elencou os objetivos do estudo a ser realizado e apresentou justificativas 

que passaram pela natureza do interesse pessoal da autora do trabalho à possível 

contribuição que os resultados deste trabalho poderão trazer aos futuros 

pesquisadores do assunto. Buscou também referenciar os benefícios que as 

organizações, sejam elas instituições de ensino públicas ou privadas, empresas de 

qualquer segmento da indústria poderão obter com a implementação do sistema de 

segurança da informação, seja ele certificado internacionalmente por intermédio da 

norma BS 7799 ou não. Também foram relacionadas as hipóteses e suas questões-

chave, suportadas pelos referenciais teóricos considerados suporte ao 

desenvolvimento do estudo em questão, que são: o modelo de excelência 

internacional previsto na NBR ISO/IEC 17799 e BS 7799-2, os princípios de 

gerenciamento estratégico de segurança da informação apresentados no trabalho de 

Peltier, e a obtenção de diferencial competitivo segundo o modelo de análise da 

competitividade proposto por Porter. 

 

Finalizando o capítulo, foram apresentadas a metodologia de pesquisa 

aplicada ao trabalho e a delimitação do estudo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
 
2.1 SUMA DO CAPÍTULO  
 
 

Neste capítulo serão apresentadas algumas pesquisas feitas sobre segurança 

da informação que consideram o assunto de uma forma geral e específica.  

 

Serão utilizadas as seguintes fontes de investigação – livros sobre segurança 

da Informação, as Normas NBR ISO/IEC 17799 e BS 7799, teses, dissertações e 

artigos de especialistas no assunto que trouxeram uma contribuição fundamental 

para o desenvolvimento do pensamento estratégico sobre segurança da informação.  

 
 
2.2 HISTÓRICO DO PROBLEMA 
 
 

Neste ponto do trabalho vale a pena caracterizar o que se entende como 

segurança da informação: A segurança da informação protege a informação de 

diversos tipos de ameaças para garantir a continuidade do negócio e pode ser obtida 

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

estruturas organizacionais e funções de software (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2001, pg. 1 e 2). 

Até setembro de 2001 a segurança da informação não era tratada como um 

elemento importante do sistema de gestão da organização, que contribuísse para 

ganho de produtividade ou redução de custos.  Na verdade, os dispositivos físicos e 

lógicos, como softwares e hardwares, políticas de segurança e procedimentos 

técnicos estavam restritos aos ambientes de TI, ou seja, às áreas de Tecnologia da 

Informação das empresas. A partir desta data, esta perspectiva mudou, tornando 
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possível verificar que o percentual de investimentos em segurança da informação 

cresceu, não só nas empresas privadas, mas como também nas instituições 

governamentais. Atualmente, não se busca a proteção contra hackers, mas a 

garantia de continuidade do negócio. Este movimento ainda encontra dificuldades 

para se desenvolver, mas como podemos ver em pesquisas recentes, há um 

crescente aumento de investimentos em segurança da informação, e uma boa fatia 

do orçamento da área de tecnologia da informação está sendo destinado à aquisição 

de produtos e serviços que auxiliem a implementação de um sistema de 

gerenciamento de segurança da informação eficiente e eficaz. Este movimento do 

mercado motivou a pesquisa e desenvolvimento de padrões e procedimentos que 

tornem a empresa mais segura e com garantias de continuidade e proteção da 

informação.   

 

Como poderá ser observado foram analisados estudos, que datam desde o 

início da década de 90 e abordam o tema competitividade considerando os 

seguintes fatores: 

 

O primeiro é a importância da gestão da informação como ferramenta para 

obtenção de Vantagem Competitiva, que pode ser identificada em qualquer 

segmento da indústria atualmente. A informação atualmente, é fonte de poder e o 

uso dos sistemas automatizados torna possível o compartilhamento dos dados e 

informações de forma rápida e eficiente entre as empresas e nações. Alguns 

pesquisadores chegam a apontar que a grande diferença entre as nações pobres e 

ricas reside na diferença do uso e do acesso à tecnologia da informação, 

principalmente no que se refere à Internet, que é totalmente suportada por 

tecnologia da informação (FREITAS, 1992).  

 

O segundo, é a importância que hoje é atribuída às pessoas, de um modo 

geral, quando se fala de diferencial competitivo e segurança da informação. Pois, 

não é possível discutir segurança da informação e vantagem competitiva sem falar 

das pessoas, não como ativos das empresas, mas peças chave do sistema, sem sua 

participação no sistema de segurança e sua conscientização do uso adequado das 

ferramentas e dispositivos para proteger a informação, teremos sempre pontos 
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fracos. Estas pessoas são: os desenvolvedores de sistemas, operadores de 

computadores, usuários de sistemas de informação e gestores (RODRIGUEZ,2002). 

 
 
2.3 ESTUDOS FEITOS NO BRASIL  EM BUSCA DAS MELHORES PRÁTICAS  
 
 

Seguindo a linha de pesquisa para o estabelecimento das melhores práticas 

em segurança da informação, e na tentativa de padronização de ações técnicas que 

envolvam a qualidade e a competitividade do produto ou serviço perante os clientes, 

foram empreendidas no Brasil ações semelhantes às tomadas na Europa e EUA. O 

Comitê Gestor da Internet no Brasil (ROCHA, 2002), por intermédio de seu grupo de 

estudos e padronização em segurança o NIC BR Security Office (NBSO), publicou, 

em julho de 2002, dois documentos que apresentam um estudo que explica de 

forma concisa, clara e direta os principais procedimentos para instalação e 

configuração de uma rede conectada à internet. Estes documentos intitulados 

Práticas de Segurança para Administradores de Rede Internet têm o objetivo de 

facilitar a administração segura de redes e recursos e minimizar as chances de 

ocorrerem incidentes de segurança. Estas práticas ainda são independentes e 

tratam de um assunto técnico e específico, que é parte de um sistema integrado de 

segurança da informação.   

 

Um modelo mais abrangente para gestão da segurança da informação foi 

publicado em 2001 pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

tornando-se a versão brasileira da ISO/IEC 17799:2000. Este projeto foi uma 

iniciativa de estudo e pesquisa de adaptação, porque não dizer de tropicalização, do 

Comitê Brasileiro de Computadores e Processamento de Dados e da Comissão de 

Estudos de Segurança Física em Instalações de Informática.  

 
 
2.4 ESTUDOS FEITOS NOS EUA E EUROPA 
 
 

Nos EUA o National Institute of Standards and Technology (NIST) agência 

não regulatória adjunta ao U.S. Commerce Departament´s Tecnology Administration 

(Departamento de Administração de Tecnologia do Comércio do EUA), cuja missão 

é desenvolver e promover sistemas de medida e padrões de tecnologia visando ao 
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aumento de produtividade e ampliação do comércio e a qualidade de vida, através 

da sua divisão de segurança, tem sido uma das entidades que se preocupam em 

sistematizar orientações de melhores práticas de segurança da informação para os 

usuários e técnicos da área de tecnologia da informação. Em setembro de 2002 

foram disponibilizadas publicações atualizadas  a partir de estudos recentes sobre o 

tema, porém estas publicações são de cunho específico, não apresentando uma 

visão de gestão de segurança integrada. Os guias publicados abordam os seguintes 

temas: Segurança para Telecomunicações, guia para intercomunicação de sistemas 

de informação, procedimentos para manuseio e aplicação de patches (alterações em 

sistemas) de segurança e uma lista com vulnerabilidades nomeadas e identificadas. 

 

Ainda nos EUA foram realizados estudos no primeiro semestre do ano de 

2002 pela empresa americana especializada em segurança da informação Ripetch, 

publicado em julho de 2002 no Internet Security Threat Report (disponível em 

http:www.jount.inf.br) que apresentam um aumento de 64 % dos ataques virtuais. 

Deste estudo participaram 400 empresas de 30 países e uma das conclusões a que 

se chegou foi que 80 % dos ataques partiram de 10 países: EUA, Alemanha, Coréia 

do Sul, China, França, Canadá, Itália, Tailândia, Reino Unido e Japão. Uma outra 

conclusão interessante é que cresceram os ataques às empresas americanas de 

energia elétrica, que passou de 57% no primeiro semestre do ano de 2001 para 70 

%. 

 

A pesquisa anual “Users Perception of Interner Security – European 

Consumers Survey 2002” (A percepção dos consumidores sobre a segurança da 

Internet) realizada pela empresa da consultoria IDC apresenta um quadro que 

mapeia as preocupações dos usuários dos sistemas de informação via internet com 

o uso do cartão de crédito, fraudes em bancos eletrônicos, roubo de arquivos, 

fraudes de e-mail e ataques de vírus e worms. A população entrevistada foi de 12 mil 

europeus em 14 países, sendo estes: França, Finlândia, Dinamarca, Bélgica, 

Áustria, Reino Unido, Suíça, Suécia, Espanha, Noruega, Holanda, Itália, Grécia e 

Alemanha. Os resultados da pesquisa apontam três principais ameaças por ordem 

de prioridade: ataque de vírus, furto de informações em transações com cartão de 

crédito, e o furto on line ou off line de informações de sistemas. Os internautas  
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europeus consideraram na referida pesquisa que há um bom nível de segurança nas 

trocas de mensagens e transações bancárias via bancos eletrônicos. 

 
 
2.5 TESES E DISSERTAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  
 
 
2.5.1 Segurança da Informação em Ambientes Computacionais Complexos: 
Uma abordagem baseada na Gestão de Projetos. Dissertação de Marcos Prado 
Amaral. CEFET. Minas Gerais, 2001 
 
 
2.5.1.1 Resumo da Dissertação  
 
 

Esta dissertação de mestrado apresenta a proposta de construção de um 

arcabouço teórico-conceitual, com vistas a esboçar um framework capaz de auxiliar 

na concepção, elaboração e implantação de sistemas de segurança da informação 

em ambientes computacionais complexos e distribuídos. 

 
 

2.5.1.2 Referencial Teórico Empregado na Dissertação 
 
 

O referencial teórico empregado foi a estrutura de sistema de segurança da 

informação prevista nas normas ISO/IEC17799:2000 e as práticas de gestão de 

segurança da informação previstas pelo PMI – Project Management Institute 

(disponível em www.pmi.org). 

 
 

2.5.1.3 Metodologia Aplicada pelo Autor 
 
 

Pesquisa bibliográfica e descritiva, apoiada na visão de aplicação prática do 

autor às necessidades de organização de um framework que facilite a 

implementação de um sistema de gestão de segurança da informação para 

aplicação em ambientes computacionais complexos (ACC). 

 
 

2.5.1.4 Resultados Encontrados pela Pesquisa do Autor 
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O autor chega a propor um modelo de framework baseado no ciclo de vida de 

projeto previsto no PMBOK do PMI (manual de práticas para gestão de projetos 

apresentado pelo Project Management Institute). Porém, esta proposta não avança 

para etapas de implementação do modelo proposto, limitando-se à definição do que 

deve ser feito, e não do como deve ser feito. 

 
 

2.5.1.5 Relação da Dissertação com este Trabalho 
 
 
O trabalho de dissertação citado tem relação com este trabalho, pois além de 

considerar a ISO/IEC 17799, como referencial teórico e  padrão de excelência para 

implementação de um sistema de gestão de segurança da informação também 

menciona o problema que é tratado neste trabalho, que é a dificuldade de se obter 

alternativas diferenciadas de implementação de um sistema de segurança da 

informação, devido `a preocupação dos autores em geral de tratar de assuntos 

técnicos relativos a hardware ou software de segurança da informação. 

 
 

2.5.2 Estudo de Caso DEUTSCHE TELEKOM: obtenção da certificação na 
norma BS7799. Dra. Angélika Plate, Diretora da Empresa Aexis, Alemanha 
 
 
2.5.2 .1 Resumo do Estudo de Caso 

 
 
Um dos exemplos da aplicação da norma BS 7799 é a empresa de 

telecomunicações alemã T-Systems CSM, uma das quatro divisões da Deutsche 

Telekom, que tem como atividades principais o comércio eletrônico, redes 

corporativas, aplicações de acesso e segurança, soluções individuais de TI e de 

telecomunicações além de consultoria gerencial. Esta organização foi assessorada 

pela empresa de consultoria em segurança de informações Aexis (www.aexis.de) e 

obteve a certificação em 2000.  

 
 

2.5.2.2 Referencial Teórico Empregado no Estudo de Caso 
 
 

O referencial teórico empregado foi a estrutura de sistema de segurança da 

informação prevista na norma BS 7799 e as práticas de gestão de projetos internos 

http://www.aexis.de/
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adotadas pela organização para condução de projetos de melhoria de desempenho 

operacional.  

 

2.5.2.3 Metodologia Utilizada no Estudo de Caso 
 
 

A preparação para certificação BS 7799 considerou os seguintes passos: 

1. Definição do escopo da certificação – toda a empresa foi certificada, e todos 

os processos internos passaram pela análise de risco; 

2. Seleção e treinamento da equipe de projeto, contando com pessoal 

altamente competente e qualificado; 

3. Levantamento da documentação dos processos internos da empresa com 

foco em identificar requisitos de segurança para melhorá-los e atualizá-los; 

4. Análise de risco de todos os ativos da informação da organização, seleção 

dos controles e implementação dos controles selecionados. Os responsáveis pelos 

processos onde foram encontradas vulnerabilidades foram encarregados de tomar 

as devidas providências para atendimento das recomendações previstas nos 

relatórios; 

5. Planejamento das auditorias internas e das pré-auditorias que ocorreram 4 

e 2 meses antes da auditoria de certificação. As não conformidades encontradas nas 

auditorias foram analisadas e as ações corretivas foram empreendidas visando a 

alcançar o prazo previsto para certificação; 

6. Elaboração do Plano de Continuidade do Negócio, considerando a 

recuperação dos dados, a manutenção do nível de serviço esperado pelos clientes, 

a redundância ou espelhamento dos sistemas e a recuperação em caso de desastre. 

Também foram revisados os acordos contratuais previstos com clientes e 

fornecedores; 

7. Treinamento de toda a equipe de projeto e todos os colaboradores sobre 

segurança da informação, totalizando a carga horária de 3 horas de treinamento por 

colaborador; 

8. Campanha de divulgação da política de segurança da informação e todos 

os requisitos de segurança necessários para manutenção do ISMS (sistema de 

gestão de segurança da informação) da empresa. Os veículos de divulgação 
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utilizados foram: intranet, cartazes, folders (folhetos informativos), artigos na revista 

interna da empresa, CD com jogos educativos abordando questões de segurança; 

9.  Feed back (retroalimentação) positivo aos membros da equipe de 

preparação e boletim informativo do progresso dos trabalhos empreendidos pela 

equipe de preparação para todos os colaboradores; 

10. Follow up (acompanhamento) permanente dos custos do projeto 

durante toda a duração do projeto que foi de 10 meses e contou com 350 entrevistas 

e visitas aos sites para finalização do trabalho de implementação do ISMS e 

preparação para certificação BS 7799. 

 
 
2.5.2.4 Resultados Encontrados no Estudo de Caso 

 
 
Segundo a Diretora da empresa Aexis Dra. Angelika Plate, os benefícios da 

certificação da empresa segundo a norma BS 7799 foram: 

• Atender aos requisitos dos clientes 

• Reforçar a Imagem da Companhia 

• Demonstrar segurança e conquistar novos clientes 

• Melhorar o nível de conhecimento sobre segurança da informação 

• Aumento da qualificação dos colaboradores 

• Reconhecimento Internacional. 

 

Após a certificação a empresa pretende dar continuidade ao processo de 

manutenção do ISMS, buscando sempre adaptá-lo às novas tecnologias de mercado 

e às necessidades de manutenção da segurança da informação perante o cliente, 

melhoria contínua do nível de segurança da informação da empresa e integrar a 

recertificação ao processo de recertificação ISO 9000.  

 
 

2.5.2.5 Relação do Estudo de Caso com este Trabalho 
 
 
O estudo de caso avaliado tem relação direta com este trabalho, no sentido 

de validar na prática as premissas apresentadas pelo modelo de certificação 
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estudado pelo autor no Capítulo 4 deste trabalho de dissertação, além de considerar 

a BS 7799 como padrão de excelência para implementação de um sistema de 

gestão de segurança da informação, apontando como diferencial competitivo para o 

desenvolvimento e a captação de novos clientes. 

 

2.6 ARTIGOS DE REVISTAS TÉCNICAS   
 
 
2.6.1 Função social da Privacidade 
 
 
2.6.1.1 Resumo do Artigo  
 
 

A informação, produto direto do capital intelectual das novas organizações é 

um dos bens de maior valia no atual panorama mundial, por esta razão a sua guarda 

e a sua manutenção para uso eficiente e seguro devem ser objeto de preocupação 

de todos os segmentos da sociedade. Com efeito, o tema já preocupa e é objeto de 

discussões de diversas áreas de atuação humana desde a Tecnologia da 

Informação até a Administração, chegando até o Direito. A relação do problema com 

o Direito, é estreita, à medida que o uso indevido, inadequado e desautorizado da 

informação tende a causar significativos prejuízos, danos de naturezas e volumes os 

mais diversos, que já começam a ser quantificados pelas empresas, reclamando 

reparação. A privacidade e a segurança da informação suscitam discussão em 

matéria de Direito Administrativo, uma vez que o Estado passa a valer-se de 

grandes bancos de dados públicos para tornar determinados serviços mais ágeis e 

acessíveis à população. O Direito Penal, por sua vez, não pode estar alheio à 

questão, dado que tem urgência em tipificar as condutas violadoras dos seus 

princípios, de forma a fazer com que aquelas que porventura se mostrem mais 

danosas tenham punição mais gravosa. O trabalho analisado restringiu-se a uma 

análise do problema no plano cível, comercial, empresarial, sem descuidar de traçar, 

quando cabível, os desvios paralelos com os demais segmentos do Direito. 

 
 

2.6.1.2 Referencial teórico empregado no Artigo 
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O modelo para classificação da informação foi extraído do manual de 

referência escrito por Sean Boran – The IT Security Cookbook Information 

Classification, publicado nos EUA em dezembro de 1996, e prevê uma forma de 

classificação em níveis de prioridade, obviamente, conforme a necessidade de cada 

empresa em: pública, interna, confidencial e secreta.  

 

A questão privacidade foi abordada a partir do modelo aprovado em projeto 

de lei pela Comissão de Educação do Senado brasileiro em agosto de 2001 

(www.emtemporeal.com.br) e discutido pela professora Lilian Minardi Paesani no 

livro Direito e Internet; Liberdade de Informação, Privacidade e Responsabilidade 

Civil publicado em 2000. Neste livro a autora diz que pode se estabelecer as 

limitações ao indiscutível direito constitucional à privacidade, limitações essas que 

devem encontrar justificativas na prevalência do interesse coletivo, a partir da 

compreensão da função social da privacidade. Estes limites podem ser impostos até 

contra a vontade do indivíduo, mas em correspondência à sua posição na 

sociedade, se for de relevância pública. Nestes casos, será possível individualizar se 

há interesse público em divulgar aspectos da vida privada do indivíduo. O interesse 

será relevante somente com relação à notícia cujo conhecimento demonstre 

utilidade para obter elementos de avaliação sobre a pessoa como personalidade 

pública, limitando, desta forma e não eliminando, a esfera privada do próprio sujeito. 

 
 

2.6.1.3 Metodologia aplicada pelo Autor do Artigo 
 
 

Pesquisa bibliográfica e descritiva, apoiada na legislação vigente no país, nos 

boletins informativos da área de direito internacional e nas práticas de segurança da 

informação internacionais, de acordo com a bibliografia referenciada. 

 
 
2.6.1.4 Resultados Encontrados pelo Autor do Artigo 
 
 

As questões que tratam da segurança da informação e da proteção jurídica da 

informação corporativa vêm introduzir alterações profundas, significativas, cruciais 

que, na abordagem jurídica, tendem a ocorrer inclusive na órbita processual. São 

procedimentos que irão impactar na maneira de como o próprio processo é 
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conduzido. Frise-se, portanto, que não é conveniente que o controle destes atos não 

esteja ao alcance de compreensão clara de quem, por lei, deve conduzi-los. É 

necessário notar que a maioria dos especialistas em atividade no país carece de 

maiores experiências neste âmbito e que ainda há uma longa caminhada para o 

esclarecimento das questões digitais, o crime contra a privacidade individual e 

empresarial, e ainda pairam no ar um sem número de ameaças à esfera da 

privacidade do indivíduo, ao intercâmbio eletrônico seguro e confiável de dados, e 

por conseguinte, ao desenvolvimento eficiente das relações comerciais e 

empresariais. 

 
 
2.6.1.5 Relação do Artigo com este Trabalho 
 
 

O artigo citado tem relação com este trabalho, pois trata de um dos aspectos 

cruciais dentre os requisitos necessários à implementação do sistema de gestão de 

segurança da informação, que é o direito à privacidade e a classificação da 

informação. Quando apresentado na cláusula 6 – Segurança em Pessoas da NBR 

ISO/IEC 17799, sendo identificados nos seguintes controles: 6.1.1 Incluindo 

segurança das responsabilidades de trabalho, 6.12 Seleção e política de pessoal, 

6.13 Acordos de Confidencialidade e 6.1.4 Termos e Condições de trabalho. Assim 

sendo, oferece uma visão legal do tratamento deste requisito nas organizações e as 

possíveis limitações para implementação de dispositivos de controle nos sistemas 

internos das organizações. 

 
 
2.7 ARTIGOS DE CONFERÊNCIAS  E SIMPÓSIOS 
 
 
2.7.1 Conferência Internacional de Gestão da Segurança da Informação 
 
 

O Security Week 2002 - evento realizado em março/2002 foi base para o 

acontecimento da Conferência Internacional de Gestão da Segurança da 

Informação, teve como objetivo principal discutir a seguinte questão: como a 

segurança da informação garante a continuidade e agrega valor estratégico aos 

negócios. O evento ocorreu durante 3 dias e contou com as seguintes atividades: 

Módulo Security Fórum, SERPRO ICP Fórum, Certsign SPB Fórum, EMBRATEL e 
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Internet Security Systems Executive Fórum, Laboratório e Workshops de Soluções e 

Novas Tecnologias – Powered by Westcon e Exposição de Soluções e área de 

negócios.   

 

 
2.7.1.1 Resumo da Conferência 
 
 

O evento foi destinado a executivos da área de Tecnologia da Informação, 

executivos de empresas de finanças, executivos e gerentes envolvidos com 

planejamento estratégico das empresas, e se propôs a oferecer uma assessoria 

estratégica gratuita às empresas participantes, propiciando um raio-x da gestão de 

segurança das empresas em questão, por intermédio de entrevistas com consultores 

especialistas em segurança,  formando assim um quadro realista da sua situação em 

termos de segurança da informação.  

 

A temática dos trabalhos apresentados durante os fóruns é a necessidade de 

visão estratégica da segurança da informação e os ganhos alcançados a partir de 

uma abordagem estratégica para as questões de segurança. A apresentação de 

informações específicas sobre a infra-estrutura das chaves públicas no Brasil, o 

impacto da certificação digital e quais os setores da economia que estarão adotando 

a certificação a curto e médio prazos. E finalmente, foi realizada pesquisa com 

objetivo de identificar a visão dos executivos nacionais sobre a segurança da 

informação e levantar um mapa completo das principais fornecedoras do mercado 

de tecnologia, soluções e serviços de consultoria em segurança da informação.  

  
 
2.7.1.2 Relação da Conferência com este Trabalho 
 
 

Todas as palestras, mesas-redondas e oficinas (workshops) trataram de 

temas correlatos a este trabalho, a utilização da segurança da informação como 

diferencial competitivo e a estratégia de continuidade do negócio por intermédio da 

aplicação prática dos procedimentos de segurança da informação. 
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2.7.2 IV Simpósio de Segurança em Informática 
 
 

O SSI 2002  - Simpósio Segurança da Informação, organizado pela Divisão 

de Ciência da Computação do ITA/CTA, ocorreu nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 

2002 e teve como objetivos principais divulgar e discutir informações de ponta da 

área da Segurança da Informação. Os responsáveis pelo evento pretendem reunir 

anualmente os principais expoentes das áreas acadêmicas, militar, técnica e 

empresarial colocando-os em contato com os interessados em conhecer mais sobre 

o assunto e fomentando o desenvolvimento de idéias e debates produtivos que 

disseminem o conhecimento e conscientizem os professores, alunos de graduação e 

pós-graduação, pesquisadores e profissionais da área, quanto à importância do uso 

da segurança da informação nos dias de hoje.  

 
 
2.7.2.1 Resumo do Simpósio - SSI 2002 
 
 

O SSI 2002  - Simpósio Segurança da Informação, realizou uma divulgação 

em nível nacional para efetuar a chamada de trabalhos e como resultado obteve a 

submissão de 31 artigos, vindos de diversas instituições do país. Dos artigos 

apresentados 13 foram aceitos. O evento também contou com 12 palestras técnicas 

de convidados de universidades, 11 palestras técnicas de convidados de empresas, 

uma mesa-redonda tratando do tema “Certificação Profissional em Segurança da 

Informática”, 4 microcursos que abordaram os seguintes temas: Ciberguerra, 

Telecomunicações Seguras, Segurança em Redes Wireless e Análise de Log. 

Houve também a exposição de produtos e serviços de acadêmicos e das empresas 

participantes do evento. 

 
 
2.7.2.2 Relação deste trabalho com o Simpósio - SSI 2002 
 
 

O SSI 2002 contribuiu para enriquecer este trabalho no sentido de fortalecer a 

proposta de divulgação e conscientização dos profissionais da área sobre o assunto 

e também foi uma oportunidade da autora apresentar, em conjunto com um parceiro 

de trabalho Sr. Fabio Pizzoli, os conceitos ligados ao Modelo de Gerenciamento de 
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Segurança da Informação proposto pela norma BS 7799 e os passos necessários 

para obter a certificação com base nessa norma.  

 

Os dados colhidos no SSI 2002 auxiliaram a formação da visão geral que  

ratificou a constituição das hipóteses deste trabalho, e apresentaram forte 

argumento para reforçar a idéia de que o modelo de gestão de segurança ainda está 

muito focado na  visão de implementação de software e hardware.   

 
2.7.3 Congresso Nacional de Auditoria de Sistemas e segurança da Informação 
- CNASI SP 2002  
 
 
2.7.3.1 Resumo 
 
 

O CNASI SP 2002 - ocorreu em São Paulo, nos dias 10, 11 e 12 de setembro 

de 2002 e abordou os seguintes temas: Leis que impactam a segurança da 

informação: a regulamentação do comércio eletrônico, certificação digital e crimes de 

informática; Problemas e tendências de segurança; A proteção de aplicações WEB 

como última fronteira; Segurança e conformidade – tendências do século XXI. As 

palestras de curta duração, com média de 50 minutos, foram proferidas por 

profissionais de renome no mercado internacional de segurança da informação e 

autoridades ligadas ao Governo Federal, SUCESU-SP, PBQP (Programa Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade do Setor de Informática e Automação), ABEP 

(Associação Brasileira de Empresas de Processamento de Dados).   

 

Os debates giraram em torno das questões mais polêmicas da área de 

segurança da informação, como por exemplo: porque a segurança da informação é 

uma prioridade executiva e corporativa? Qual é a visão geral dos administradores de 

redes corporativas quanto ao requisito segurança? Quais são as grandes ameaças à 

segurança corporativa? Quais as estratégias específicas que as grandes empresas 

devem adotar para proteger redes corporativas e dados? Porque as soluções 

tradicionais de segurança não protegem adequadamente aplicações Web?     

  
 
2.7.3.2 Relação do CNASI SP 2002 com este Trabalho 
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O CNASI 2002 contribuiu para enriquecer este trabalho no sentido de abrir 

espaço para ouvir a opinião de profissionais de vulto internacional, ligados à 

segurança da informação que apresentaram as dificuldades inerentes a todas as 

organizações, não só no Brasil, comparando as dificuldades locais com as 

dificuldades internacionais. Palestrantes como o Sr. Gus Malezis, Vice-Presidente 

Sênior de Gestão de produtos da McAfee Security, Network Associates Inc. e o Sr. 

Ron Bailey, fundador, CEO e CTO da Vanguar Integrity Professionals, líder de 

segurança (Security Officer) há mais de três décadas e membro da ISSA – 

Associação de Segurança de Sistemas de Informática, entidade sem fins lucrativos 

composta de executivos de segurança, gerentes e outros executivos da alta direção 

das empresas associadas discutiram sobre as atuais soluções de segurança da 

informação e apresentaram depoimentos sobre como venceram as ameaças mais 

comuns à segurança da informação em suas organizações. 

 
 

2.8 SUMÁRIO CONCLUSIVO DO CAPÍTULO  
 
 
Neste capítulo foram apresentadas uma dissertação de mestrado sobre o 

tema, no CEFET-MG, um estudo de caso prático sobre a certificação de uma 

empresa na Alemanha, dois artigos que abordam aspectos legais da classificação da 

informação. E finalmente, eventos sobre segurança da informação dos quais a 

autora participou como palestrante e ouvinte. Este material subsidiou o 

desenvolvimento e o entendimento mais amplo do referencial teórico e trouxe uma 

visão prática da implementação do Sistema de Gerenciamento de Segurança da 

Informação e a correlação com as reais dificuldades de se implantar uma ferramenta 

nova de apoio à gestão empresarial.   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

3 REFERENCIAL TEÓRICO OU CONCEITUAL 
 
 
3.1 SUMA DO CAPÍTULO  
 
 

Neste capítulo serão abordadas fundamentos  sobre segurança da informação, 

segundo Peltier (PELTIER, 2001) a estrutura e o histórico do modelo de gestão da 

segurança da informação a partir do código de práticas internacionalmente aprovado 

BRITISH STANDARD, 2002), os critérios de desenvolvimento de sistemas seguros e, 

por fim, as definições de competitividade e posicionamento estratégico segundo um 

dos mais renomados autores sobre o assunto, Michael Porter (1980).   

 
 
3.2 HISTÓRICO, VÍNCULO COM A REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

Na pesquisa bibliográfica feita pela autora foram encontradas poucas obras 

literárias  tratando de forma integrada a gestão de segurança da informação e esta 

são recentes,  foram encontrados livros e artigos que datam da última década, porém 

este material só cita a implementação de dispositivos isolados de segurança, sem 

apresentar uma visão geral de um sistema de proteção da informação. A 

preocupação com a segurança da informação de forma integrada passou ser mais 

ostensivas a partir da grande divulgação da internet e da interconexão das redes 

corporativas. Por intermédio de um levantamento feito na biblioteca do IME – Instituto 

Militar de Engenharia no Rio de Janeiro (www.ime.org), objetivando identificar 

trabalhos de pesquisa sobre o tema segurança da informação, obtive-se sete 

dissertações de mestrado defendidas sobre o assunto Sistemas e Computação – 

Informática que datam desde 1987 até 2002. Todas sempre tratando de um requisito 

específico do sistema de gestão de segurança da informação ou de um dispositivo de 

segurança seja ele sistema ou ferramenta de tecnologia da informação. 
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3.3 MODELO DE EXCELÊNCIA DAS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  
 
 

Segundo Peltier (PELTIER,2001), desde 1977 já se discutia a necessidade da 

criação de padrões que concentrassem as melhores práticas sobre o assunto. Os 

primeiros passos foram dados pelos EUA por intermédio do NIST – National Institute 

of Standars and Technology, com a publicação do documento chamado An 

Introduction to Computer Security: The NIST Handbook (NIST Special Publication 

800-12).  

  

 Em 1987 no Reino Unido (AMARAL, 2001), o Departamento de Indústria e 

Comércio (UK Departament os Trade and Industry – DTI) criou o Commercial 

Computer Security Centre (CCSC) com a missão de produzir um código com as 

melhores práticas de segurança em tecnologia da informação. Este trabalho foi 

realizado em conjunto com o National Computing Centre (NCC) dos EUA, e seu 

resultado foi publicado em 1989 no Reino Unido, intitulado – Users Code of Pratice. 

Este documento foi revisado e ficou exposto à crítica de consulta pública até 1995, 

quando de sua versão final surgiu o padrão britânico (British Standard) 

BS7799:1995. Este documento despertou o interesse de diversas organizações 

através do mundo apesar de ter sido adotado inicialmente pela Inglaterra e vem 

sofrendo revisões e complementações, que o tornaram mais flexível diante da 

realidade de cada país. A norma BS 7799 procura tratar da segurança da informação 

em todos os seus aspectos, tanto lógicos quanto físicos, tendo uma abrangência 

maior que as demais normas da área de Tecnologia da Informação que tratam 

somente de segurança lógica da informação (AMARAL, 2001).  

 

 A NBR ISO/IEC 17799 é a publicação do código de práticas para 

implementação de segurança da informação adotado pela International Organization 

of Standarization (ISO) cuja sigla significa, Organização Internacional para 

Normalização, ela representa uma organização internacional, não governamental, 

que elabora normas para serem aplicadas internacionalmente. A ISO foi fundada em 

23 de fevereiro de 1947, com sede em Genebra, na Suíça, e hoje fazem parte dela 

entidades de normalização de mais de 100 países. No Brasil a ABNT é membro 
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fundador da ISO e Fórum Nacional de Normalização. A missão da ISO é promover o 

desenvolvimento da normalização e atividades relacionadas no mundo, com a visão 

de facilitar trocas internacionais de bens e serviços e o desenvolvimento da 

cooperação nos domínios intelectuais, científicos, tecnológicos e econômicos. 

 

 Outros documentos que tratam da segurança da informação em áreas 

específicas (PELTIER, 2001): Banking and Related Financial Services – Information 

Security Guidelines (ISO/TR 13569), Health Insurance Portability and Accountability 

Act (HIPPA), e Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 

(COMMON CRITERIA – CC), ISO/IEC 15408 – ISO for Open Systems 

Interconnection/Innational Electrotechnical Commission. 

  

A NBR ISO/IEC 17799:2001 é equivalente à BS 7799-1:1999 que está dividida 

em 10 capítulos principais, contendo 127 controles de segurança e mais de 500 

subcontroles, mantendo seu foco na gestão do risco, a partir da análise do risco e os 

dispositivos de controle e avaliação permanente das ameaças e vulnerabilidades que 

incidem sobre os ativos da informação de uma empresa.  

 

Quando se inicia um processo de preparação de certificação, ou 

implementação do sistema de gestão de segurança da informação, é necessário 

elaborar a declaração da aplicabilidade, este documento está previsto na  estrutura 

de documentação que suporta o desdobramento de cada requisito da norma BS 

7799-2:1999, com se pode ver de forma resumida a seguir (RAMOS, 2001): 

 

Política de segurança da informação: prover à direção uma orientação e apoio para a 

segurança da informação. Convém que a direção estabeleça uma política clara e 

demonstre apoio e comprometimento com a segurança da informação por intermédio 

da divulgação e manutenção de um documento de política de segurança da 

informação que deve ser conhecido por a organização. 

 

Infra-estrutura da segurança da informação: gerenciar a segurança dentro da 

organização. Convém que uma estrutura de gerenciamento seja estabelecida para 

iniciar e controlar a implementação da segurança da informação dentro da 

organização. 
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Segurança no acesso de prestadores de serviço: manter a segurança dos recursos 

de processamento de informação e ativos de informação organizacionais acessados 

por prestadores de serviço. Convém que seja controlado o acesso de prestadores de 

serviços aos recursos de processamento da informação da organização. 

 

Terceirização: manter a segurança da informação quando a responsabilidade pelo 

processamento da informação é terceirizada para uma outra organização. Convém 

que o acordo de terceirização considere riscos, controles de segurança e 

procedimentos para os sistemas de informação, rede de computadores e/ou estações 

de trabalho no contrato entre as partes. 

 

Contabilização dos ativos: manter a proteção adequada dos ativos da organização. 

Convém que todos os principais ativos de informação sejam inventariados e tenham 

um proprietário responsável.  

 

Classificação da informação: assegurar que os ativos de informação recebam um 

nível adequado de proteção. Convém que a informação seja classificada para indicar 

a importância, a propriedade e o nível de proteção. 

 

Segurança na definição e nos recursos de trabalho: reduzir os riscos de erro humano, 

roubo, fraude ou uso indevido das instalações. Convém que responsabilidades de 

segurança sejam atribuídas na fase de recrutamento, incluídas em contratos e 

monitoradas durante a vigência de cada contrato de trabalho.  

 

Treinamento dos usuários: Assegurar que os usuários estejam cientes das ameaças 

e das preocupações de segurança da informação e equipados para apoiar a política 

de segurança da organização durante a execução normal do seu trabalho. Convém 

que usuários sejam treinados nos procedimentos de segurança e no uso correto das 

instalações de processamento da informação, de forma a minimizar possíveis riscos 

de segurança. 

 

Respondendo aos incidentes de segurança e ao mau funcionamento: Minimizar 

danos originados pelos incidentes de segurança e mau funcionamento, monitorar e 
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implementar melhorias por meio do conhecimento adquirido com tais incidentes. 

Convém que os incidentes que afetam a segurança sejam reportados através dos 

canais apropriados o mais rapidamente possível. 

 

Áreas de Segurança: prevenir acesso não autorizado, dano e interferência às 

informações e instalações físicas da organização. Convém que os recursos e 

instalações de processamento de informações críticas ou sensíveis do negócio sejam 

mantidos em áreas seguras, protegidas por um perímetro de segurança definido, com 

barreiras de segurança apropriadas e controle de acesso. Convém que estas áreas 

sejam fisicamente protegidas de acesso não autorizado, dano ou interferência. 

 

Segurança dos equipamentos: prevenir perda, dano ou comprometimento dos ativos, 

e a interrupção das atividades do negócio. Convém que os equipamentos sejam 

fisicamente protegidos contra ameaças à sua segurança e perigos ambientais. A 

proteção dos equipamentos é necessária para reduzir o risco de acessos não 

autorizados a dados e para proteção contra perda ou dano. 

 

Controles gerais: evitar exposição ou subtração de informação e de recursos de 

processamento da informação. Convém que informações e recursos de 

processamento da informação sejam protegidos de divulgação, modificação ou 

utilização por pessoas não autorizadas, e que sejam adotados controles de forma a 

minimizar sua perda ou dano.  

 

Procedimentos e responsabilidades operacionais: garantir a operação segura e 

correta dos recursos de processamento da informação. Convém que os 

procedimentos e responsabilidades pela gestão e operação de todos os recursos de 

processamento das informações sejam definidos.  

 

Planejamento e Aceitação dos Sistemas: Minimizar o risco de falhas nos sistemas. 

Convém que projeções de demanda de recursos e de carga de máquina futuras 

sejam feitas para reduzir o risco de sobrecarga dos sistemas. 
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Proteção contra software malicioso: Proteger a integridade do software e da 

informação. É necessário que se adotem precauções para prevenir e detectar a 

introdução de softwares maliciosos. 

 

Manutenção das Instalações (Housekeeping): Manter a integridade e disponibilidade 

dos serviços de comunicação e processamento da informação. Convém que sejam 

estabelecidos procedimentos de rotina para a execução das cópias de segurança e 

para a disponibilização dos recursos de reserva, conforme definido na estratégia de 

contingência, de forma a viabilizar a restauração em tempo hábil, controlando e 

registrando eventos e falhas e, quando necessário, monitorando o ambiente 

operacional. 

 

Gerenciamento de rede: Garantir a salvaguarda das informações na rede e a 

proteção da infra-estrutura de suporte. O gerenciamento de segurança de rede que 

se estenda além dos limites físicos da organização requer particular atenção. 

 

Segurança e tratamento de mídias: Prevenir danos aos ativos e interrupções das 

atividades do negócio. Convém que as mídias sejam controladas e fisicamente 

protegidas. 

 

Troca de informação e software: Prevenir a perda, modificação ou mau uso de 

informações trocadas entre organizações. Convém que as trocas de informações e 

software entre organizações sejam controladas e estejam em conformidade com toda 

a legislação pertinente. 

 

Requisitos do negócio para o controle de acesso: Controlar o acesso à informação. 

Convém que o acesso à informação e aos processos do negócio seja controlado na 

base dos requisitos de segurança e do negócio. 

 

Gerenciamento de acessos do usuário: Prevenir acessos não autorizados aos 

sistemas de informação. Convém que procedimentos formais sejam estabelecidos 

para controlar a concessão de direitos de acesso aos sistemas de informação e 

serviços. 
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Responsabilidade dos usuários: Prevenir acesso não autorizado dos usuários. 

Convém que os usuários estejam cientes de suas responsabilidades para a 

manutenção efetiva dos controles de acesso, considerando particularmente o uso de 

senhas e a segurança de seus equipamentos. 

 

Controle de acesso à rede: Proteção dos serviços de rede. Convém que o acesso 

aos serviços de rede internos e externos seja controlado.  

 

Controle de acesso ao sistema operacional: Prevenir acesso não autorizado ao 

computador. Convém que as funcionalidades de segurança do sistema operacional 

sejam usadas para restringir o acesso aos recursos computacionais. 

 

Controle de acesso às aplicações: Prevenir acesso não autorizado à informação 

contida nos sistemas de informação. Convém que os recursos de segurança sejam 

utilizados para restringir o acesso aos sistemas de aplicação. 

 

Monitoração do acesso ao sistema: O objetivo deste controle é descobrir atividades 

não autorizadas. Convém que os sistemas sejam monitorados para detectar 

divergências entre a política de controle de acesso e os registros de eventos 

monitorados, fornecendo evidências no caso de incidentes de segurança. 

 

Computação móvel: Garantir a segurança da informação quando se utilizam a 

computação móvel e os recursos de trabalho remoto. Convém que a proteção 

requerida seja proporcional ao risco desta forma específica de trabalho. 

 

Requisitos de segurança de sistemas: Garantir que a segurança seja parte integrante 

dos sistemas de informação. Convém que todos os requisitos de segurança, incluindo 

a necessidade de acordos de contingência, sejam identificados na fase de 

levantamento de requisitos de um projeto e justificados, acordados e documentados 

como parte do estudo de caso de um negócio para um sistema de informação. 

 

Segurança nos sistemas de aplicação: Prevenir perda, modificação ou uso impróprio 

de dados do usuário nos sistemas de aplicações. Convém que os controles 

apropriados e trilhas de auditoria ou registro de atividades sejam previstos para os 
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sistemas de aplicação. Convém que estes incluam a validação dos dados de entrada, 

processamento interno e dados de saída. 

 

Controles de criptografia: proteger a confidencialidade, autenticidade e integridade 

das informações.  

 

Segurança de arquivos do sistema: garantir que os projetos de tecnologia da 

informação e as atividades de suporte serão conduzidos de maneira segura. Convém 

que o acesso aos arquivos do sistema seja controlado. 

 

Segurança nos processos de desenvolvimento e suporte: Manter a segurança do 

software e da informação do sistema de aplicação. Convém que os ambientes de 

desenvolvimento e suporte sejam rigidamente controlados. 

 

Aspectos da gestão da continuidade do negócio: Não permitir a interrupção das 

atividades do negócio e proteger os processos críticos contra efeitos de falhas ou 

desastres significativos. Convém que o processo de gestão da continuidade seja 

implementado para reduzir, para um nível aceitável, a interrupção causada por 

desastres ou falhas de segurança por intermédio da combinação de ações de 

prevenção e recuperação.  

 

Conformidade com requisitos legais: Evitar violação à legislação vigente, estatutos, 

regulamentações ou obrigações contratuais e de quaisquer requisitos de segurança. 

Convém que consultoria em requisitos legais específicos seja procurada em 

organizações de consultoria jurídica ou em profissionais liberais, adequadamente 

qualificados nos aspectos legais. 

 

Análise crítica da política de segurança e da conformidade técnica: Garantir 

conformidade dos sistemas com as políticas e normas organizacionais de segurança. 

Convém que a segurança dos sistemas de informação seja analisada criticamente a 

intervalos regulares. 

Considerações quanto à auditoria de sistemas: Maximizar a eficácia e minimizar a 

interferência no processo de auditoria de sistema. Convém que existam controles 
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para a salvaguarda dos sistemas operacionais e ferramentas de auditoria durante as 

auditorias de sistema. 

 

3.3.1 A Busca de uma Certificação em Segurança da Informação 
 
 

A preparação para certificação representa a preocupação da empresa em 

demonstrar sua capacidade em atender aos controles necessários para garantir os 

requisitos de segurança sobre os ativos da informação considerados críticos para o 

seu negócio e submeter-se à avaliação por partes externas, que seriam os 

organismos certificadores. 

 

As etapas de um projeto de implementação de um SGSI (Sistema de Gestão 

de Segurança da Informação), são muito semelhantes às etapas necessárias para a 

implementação de um SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade), como podemos ver a 

seguir (CARVALHO, 2002): 

1. Convencimento da alta administração – pois sem apoio de um 

patrocinador e o envolvimento dos executivos da empresa, o projeto pode ser pouco 

priorizado, deixar de receber os recursos necessários, ou obter pouco 

comprometimento das pessoas; 

2. Escolha do Coordenador e equipe de Implementação - Gerente do 

Projeto e equipe do projeto, que deve contar com especialistas em segurança da 

informação, que podem ser consultores externos ou profissionais das equipes 

internas de segurança e TI, além do apoio da equipe da qualidade, para elaboração 

do sistema de documentação e controle dos registros de segurança; 

3. Escolha do Órgão Certificador – formalizar a relação com um organismo 

certificador dá consistência ao projeto devido ao compromisso assumido desde o 

início com a certificação e agiliza a execução de procedimentos burocráticos relativos 

à definição de datas para eventos críticos do cronograma e facilita a relação de 

trabalho entre as partes; 

4. Avaliação da Situação Atual – diagnóstico dos níveis de segurança 

existentes na empresa e levantamento das necessidades de complementação, 

considerando o modelo previsto no framework da BS 7799-2:1999 ; 
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5. Elaboração do Cronograma de projeto – com prazos, responsáveis, 

objetivos e resultados, bem definidos e comunicados aos envolvidos no projeto; 

6. Nivelamento conceitual nos vários níveis da empresa – por intermédio 

de palestras de conscientização e apresentação para os diversos perfis de 

colaboradores dos conceitos e requisitos da norma; 

7. Formação e Implementação dos Grupos de Trabalho – capacitação e 

orientação do pessoal que vai trabalhar na elaboração da documentação do Sistema 

(SGSI); 

8. Criação da estrutura da documentação do Sistema de Gestão de 

Segurança da Informação – compilação do documento para ser inserido no sistema 

de documentação formal da organização, seja ele eletrônico ou manual; 

9. Elaboração e Implementação do Manual da Segurança – elaboração 

das normas, procedimentos e instruções de trabalho que compõem o sistema de 

documentação. Validação, aprovação, distribuição controlada e divulgação para toda 

a empresa, de acordo com os níveis de acesso estabelecidos;  

10.  Treinamento de suporte aos auditores internos – pode ser realizado in 

company ou por entidade externa especializada; 

11. Auditorias Internas de Segurança da Informação – elaboração de 

agenda, preparação, realização e relatório da auditoria. Nesta auditoria devem ser 

verificados e validados os procedimentos que compreendidos no escopo da 

certificação; 

12.  Preparação da Pré-auditoria – período quando se age corretivamente 

sobre as não conformidades identificadas na auditoria interna – operação pente fino, 

onde são revisados e validados os documentos e procedimentos cobertos pelo 

sistema; 

13. Pré-auditoria (auditoria preliminar feita pelo Órgão Certificador, para 

verificar se a empresa está preparada para a certificação). Nesta fase o auditor 

externo verifica com mais ênfase o sistema de documentação e a forma como ele 

está estruturado e verifica a execução dos procedimentos por amostragem.  

14.  Disposições e plano de ação para as não conformidades encontradas 

na pré-auditoria e, 

15.  Auditoria de Certificação do Órgão Certificador – nesta fase o auditor 

externo verifica o sistema de documentação, a execução dos procedimentos o 
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registro de ocorrências que comprovam se há coerência entre o que está escrito com 

o que está sendo executado no dia-a-dia.  

 

OBS: Se o nível de não conformidades encontradas na Auditoria do Órgão 

Certificador for aceitável, dependendo da quantidade, do tipo de não conformidade e 

em que processo ela ocorreu, a empresa será recomendada para certificação. 

 

3.3.2 A Certificação em Segurança da Informação e a Certificação ISO 9000 
 
 
 Quando as empresas buscam a certificação em Segurança da Informação e já 

tem um Sistema da Qualidade implantado, uma questão que poder surgir, que é: a 

implementação da Certificação BS7799 em Segurança da Informação, pode ser 

suportada pelo Sistema da Qualidade?  

 

 Esta é uma pergunta muito comum, pois em se tratando de normas e padrões 

internacionais, a ISO 9000 é a série de normas mais popular e, por isso, as pessoas 

normalmente fazem uma associação imediata  entre as normas (CARVALHO, 2002). 

 

 A existência de um Sistema da Qualidade na empresa é um facilitador, pois 

toda a estrutura de documentação, a análise crítica, as auditorias, treinamento, 

conscientização e divulgação da visão sistêmica da qualidade já estão 

implementados. E a empresa já está acostumada a trabalhar utilizando um modelo de 

excelência com padrão internacional.  

 

 Para começar é recomendável que o SGSI (Sistema de Gestão de Segurança 

da Informação), ou em inglês ISMS (Information Secutity Management Systems) seja 

integrado ao SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) e que os manuais sejam 

organizados de forma que se tenha um único sistema de gestão integrado e que as 

normas, tanto a ISO 9000/2000 (para quem ainda não migrou, a ISO 9000/1994) 

como a BS7799-2:1999, façam parte de um sistema mais amplo que aos poucos vai 

englobar todas as ações padronizadas seguindo os modelos de excelência das 

normas ISO.  
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 Um modelo de gestão ideal prevê um conjunto de padrões que consideram 

Qualidade, Segurança do Trabalho, Saúde e Meio Ambiente, Responsabilidade 

Social e Segurança da Informação, além de algumas outras normas específicas que 

variam de acordo com o negócio da empresa. 

 

 Seguindo por esta linha de pensamento, teremos então um SGSI com um 

perfil técnico de garantia da segurança da informação, mas também preocupado com 

todos os outros fatores que dizem respeito ao negócio da organização e que tem foco 

em proteger o que realmente a organização precisa que seja preservado para a 

continuidade do seu negócio.    

 

 Ressaltando ainda as semelhanças entre o SGQ e SGSI, vamos considerar 

que todo sistema de gestão, com ênfase nos padrões das normas ISO, preserva o 

ciclo de melhoria contínua baseado no PDCA (PLAN - planejar, DO - executar, 

CHECK - verificar and ACT – agir corretivamente), que significa planejar, executar, 

verificar/medir e agir corretivamente sobre os processos de segurança da informação 

já instalados. Esta ação é disparada a partir do dispositivo de análise crítica, que 

deve ser sistemático e apoiado em logs (registros de eventos) de execução de 

operações dos sistemas, sejam eles aplicativos ou sistemas operacionais, e 

indicadores de desempenho, visando a dar conhecimento dos problemas, situações 

de mau funcionamento e falhas, à direção da empresa e aos responsáveis pelas 

ações corretivas cabíveis no momento de sua ocorrência e as ações preventivas, 

agindo assim na causa raiz do problema em questão.  

 

 O ciclo do PDCA (Figura 1) quando executado na sua amplitude retorna para o 

sistema, seja ele: SGQ ou SGSI, uma oportunidade de melhoria de produtividade e 

qualidade dos produtos e serviços prestados. Neste ponto é que vale a pena afirmar 

que se o sistema de Segurança da Informação vai garantir a continuidade do 

negócio, vai proteger as informações críticas e vai proporcionar um atendimento 

seguro ao cliente, garantindo que o relacionamento cliente/fornecedor seja ele 

eletrônico ou não, será mantido e não violado, o sistema está preservando princípios 

básicos da gestão da qualidade já conhecidos e estudados. 
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Figura 1 - Ciclo PDCA de controle de processos (Falconi, 1992, p.30) 

 
 
3.4 GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  
 
 

Fazer Segurança da Informação não se resume na instalação de softwares. 

Sua abrangência vai além disso (MOREIRA, 2001). Como exemplo, podem ser 

citados outros dispositivos de controle e gestão que compõem o sistema de 

segurança da informação: Análise de Risco; Política de Segurança; Controle de 

Acesso Físico e Lógico; Treinamento e Conscientização para a Segurança da 

Informação; Plano de Contingência ou Continuidade do Negócio. A Segurança da 

Informação pode e deve ser tratada como um conjunto de mecanismos conforme 

acima exposto, devendo ser adequada à necessidade de cada empresa. 

 

Alguns pontos são importantes determinar, e a empresa deve sempre tê-los em 

mente: 

• O que deve ser protegido? 

• Contra o que será necessário proteger? 

• Como será feita a proteção? 

 

É necessário determinar que nível de segurança é mais adequado para as 

organizações, bem como avaliar a questão custo x benefício. Ou seja, se o custo da 
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implementação de um sistema de segurança justifica os benefícios obtidos com a 

proteção dos ativos tratados.  

 

Uma pergunta fica sempre no ar quando se trata deste assunto - Qual a 

finalidade do uso da Segurança da Informação nas organizações? Um sistema de 

segurança da informação  tem a finalidade de diminuir o nível de exposição aos 

riscos em todos os ambientes para que a empresa possa estender a segurança aos 

seus produtos e serviços, resultando em uma satisfação maior por parte dos clientes. 

 

Outra questão relevante é - Qual a importância da Segurança nos Negócios? A 

importância e os benefícios são evidentes. Como exemplo, podemos citar: Redução 

de riscos contra vazamento de informações confidenciais e/ou sigilosas; Redução da 

probabilidade de fraudes; Diminuição de erros devido a treinamento; Mudança de 

comportamento devido à conscientização dos usuários e Manuseio correto de 

informações confidenciais. 

 

Os principais objetivos de um Sistema de Segurança da Informação são 

(MOREIRA, 2001): 

• Redução da probabilidade de ocorrência de incidentes de segurança; 

• Redução dos danos/perdas causados por incidentes de segurança; 

• Recuperação dos danos em caso de desastre/incidente. 

 

O objetivo implícito da segurança, no que tange à informação, é a busca da 

disponibilidade, confidencialidade e integridade dos seus recursos e da própria 

informação. 

 

Confidencialidade 

 A confidencialidade é a propriedade que visa a manter o sigilo, o segredo ou a 

proteção das informações evitando que as pessoas, entidades ou programas não-

autorizados tenham acesso às mesmas (MOREIRA, 2001). 

 

Integridade 

Consiste em proteger a informação contra qualquer tipo de alteração sem a 

autorização explícita do proprietário da mesma (MOREIRA, 2001). 
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Disponibilidade 

A informação deve estar disponível para a pessoa certa e no momento em que ela 

precisar (MOREIRA, 2001). 

 
 
3.4.1 Importância da Segurança da Informação 

 
 

 Por que ambientes com ferramentas de segurança implantadas sofrem 

violações de segurança? 

 Que tipo de hardware e software voltados para segurança são mais 

indicados para o tipo de negócio e necessidade de minha empresa? 

 Por que as empresas continuam a ter problemas com contaminação por 

vírus na rede/estações, mesmo possuindo antivírus? 

 

Alguns exemplos de questionamentos devem ser feitos pelas empresas antes 

de efetuarem qualquer investimento: 

 

 Que ativos devem ser protegidos? 

 Quais ativos críticos deverão ter proteção adicional? 

 Quais serviços na rede deverão estar disponíveis para os funcionários? 

 Quem terá acesso a esses serviços? 

 Quem poderá conceder autorização e privilégios para o acesso aos 

sistemas? 

 Que software permitir nas estações de trabalho? 

 Como proceder quando programas não-aprovados/piratas forem 

encontrados nas estações de trabalho? 

 
 

3.4.2 Abrangência do Sistema de Segurança da Informação 
 
 
O processo de análise das medidas de segurança pode ser aplicado onde seja 

necessário avaliar riscos potenciais, independente da área desejada. 

 

São elas: 

 Controle de acesso aos sistemas críticos da empresa. 
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 Análise da segurança das estações de trabalho e computadores 

portáteis. 

 Análise da segurança física e lógica dos servidores de rede. 

 Análise da segurança contra contaminação por vírus. 

 Avaliação da configuração do firewall (dispositivos de proteção de rede 

aberta à internet) X Política de Segurança. 

 Criptografia de dados (e-mails e informações confidenciais). 

 Análise da Política de Backup (cópias de segurança). 

 Análise da segurança do acesso físico aos locais críticos da empresa. 

 Análise da exigência de prevenção contra softwares piratas na 

empresa. 

 Plano de Contingência. 

 Análise da Política de Acesso dos funcionários à Internet. 

 Política de Instalação de Software nas estações e na rede. 

 Processo de conscientização de funcionários. 

 
 
3.4.3 Análise de Risco 

 
 
A análise de risco consiste em um processo de identificação e avaliação dos 

fatores de risco presentes no ambiente organizacional de forma a antecipar possíveis 

incidentes de segurança, possibilitando uma visão do impacto negativo causado aos 

negócios (PELTIER, 2001). 

Este processo deve, no mínimo, proporcionar as seguintes informações: 

 Pontos vulneráveis e ameaças potenciais ao ambiente; 

 Incidentes de segurança causados pela ação de cada ameaça; 

 Impacto negativo para o negócio a partir da ocorrência dos incidentes 

prováveis de segurança; 

 Medidas de proteção adequadas para impedir ou diminuir o impacto de 

cada incidente. 
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Figura 2 - Ciclo de Segurança da informação 

Fonte: Moreira, 2001 

 
 

3.4.4 Vulnerabilidade 
 
 
A vulnerabilidade é o ponto onde qualquer sistema é suscetível a um ataque, 

ou seja, é uma condição encontrada em determinados recursos, processos, 

configurações, etc que predispõe à possibilidade de falha no sistema de segurança. 

Condição causada muitas vezes pela ausência ou ineficiência das medidas de 

proteção utilizadas com o intuito de salvaguardar os bens da empresa (MOREIRA, 

2001). 

 

Vulnerabilidades Físicas: 

 Falta de extintores; 

 Salas de CPD mal projetadas; 

 Falta de detectores de fumaça e de outros recursos para combate a 

incêndio; 

 Instalações prediais fora do padrão; 
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 Instalação elétrica antiga e passando na mesma tubulação que os 

cabos de conexão dos computadores. 

 

Relação entre Vulnerabilidade X Incidente de Segurança 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Como surge um incidente de segurança  

Fonte: Moreira, 2001 

 

Exemplos do que pode ocorrer quando há uma falha de segurança e uma 

vulnerabilidade é explorada:  

 Documentos confidenciais divulgados na Internet; 

 Funcionários divulgam material pornográfico; 

 As contas de acesso à rede e senhas roubadas para posterior 

utilização; 

 As linhas de comunicação grampeadas e informações sigilosas da 

empresa ficam comprometidas; 

 
Vulnerabilidades Naturais: 

 Possibilidade de desastres naturais (incêndios, enchentes, terremotos, 

tempestades); 

 Acúmulo de poeira, aumento de umidade e de temperatura; 

Vulnerabilidade Incidente de Segurança 

Negócio 

Clientes 

Imagem 

Produto 

possibilita

Impacta

negativamente 

afeta 



 

 

71

Vulnerabilidade de Hardware: 

 Falha nos recursos tecnológicos (desgaste, obsolescência, mal uso); 

 Erros ou problemas durante a instalação. 

 

Vulnerabilidade de Software: 

 Erros na instalação ou na configuração que podem acarretar acessos 

indevidos; 

 Falhas e bugs  (erros de funcionamento) nos Sistemas Operacionais; 

 Falhas em programas que implementam serviços de rede. 

 

Vulnerabilidade das Mídias: 

 Disquetes antigos com informações importantes; 

 Fita magnética de baixa qualidade; 

 Relatórios e impressos podem ser perdidos ou danificados; 

 Radiação eletromagnética que pode afetar diversos tipos de mídias 

magnéticas;  

 Irradiações não desejadas TEMPEST. 

 

Vulnerabilidades nas Comunicações: 

 Constantes falhas nos links (conexões de telecomunicações); 

 Tráfego de informações confidenciais sem proteção adicional 

(criptografia); 

 Perda de comunicação. 

 

Vulnerabilidade Humana: 

 Falta de treinamento; 

 Compartilhamento de informações confidenciais; 
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 Não execução de rotinas de segurança; 

 Falta de comprometimento dos funcionários. 

 

Outras vulnerabilidades, também presentes em muitos ambientes são: 

 Senhas fracas; 

 Falhas de implementação de segurança; 

 Deficiência na Política de Segurança; 

 Manuseio inadequado de informações confidenciais/críticas. 

 
 
3.4.5 Incidentes de Segurança 

 
 
Um incidente de segurança é qualquer evento que prejudique o bom 

andamento dos sistemas, das redes ou do próprio negócio. Este incidente pode ser o 

resultado de uma violação de segurança concretizada, um acesso não-autorizado a 

determinadas informações confidenciais ou até mesmo um site tirado do ar pela ação 

de um hacker, por exemplo. 

 
 

3.4.6 Ameaças 
 
 

As ameaças são fatores/ocorrências que podem violar sistemas e causar 

incidentes de segurança e, dessa forma, danos aos negócios da empresa. 

 

Existem diversos tipos e podem causar de ameaças e incidentes como: 

• Revelação de informações; 

• Destruição de informações ou de outros recursos; 

• Interrupção de serviços de rede; 

• Modificação ou deturpação da informação; 

• Roubo, remoção ou perda de informação ou de outro recursos. 
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As ameaças podem ser classificadas em: Ameaças Intencionais, Ameaças 

acidentais, Ameaças Passivas, Ameaças Ativas. 

 
Exemplos ameaças: 
 

 Catástrofes   

 Falha de Energia Elétrica  

 Problemas nos Sistemas Operacionais 

 Pane nos Equipamentos de Comunicação 

 Problemas nos Sistemas Corporativos 

 Pane nos Sistemas de Informações 

 Pane na Rede 

 
 
3.4.7 Medidas de Segurança 
 
 

Medidas de segurança são esforços como procedimentos, software, 

configurações, hardware e técnicas empregadas para atenuar as vulnerabilidades 

com o intuito de reduzir a probabilidade de ocorrência da ação de ameaças e, por 

conseguinte, os incidentes de segurança (MOREIRA, 2001). 

 

 Política de Segurança  Segurança de roteadores 

 Criptografia forte  Filtros de conteúdo

 Certificação Digital  Políticas de senha

 Controle de acesso  Detecção de intrusos

 Segurança física  Teste de invasão

 Backup (cópias de 

segurança) 

 Alertas

 Plano de Contingência  Treinamento/Conscientização dos 

usuários

 Monitoração  Auditoria

 Instalação de Firewall  Antivírus

Quadro 2 -Exemplos de medidas de segurança 

 

As medidas de segurança podem ser:  



 

 

74

• Medidas preventivas de segurança - Este tipo de estratégia possui como foco 

a prevenção da ocorrência de incidentes de segurança. 

• Medidas detectivas de segurança -  Monitoramento: monitoração de ataques,  

controle sobre os recursos e controle das atividades de usuários. Ou 

Auditorias: Verificação de trilhas de auditoria, verificação de documentação e 

análise de log. 

• Medida Corretiva - O enfoque desta estratégia é propor mecanismos para a 

continuidade das operações. Alguns exemplos: Plano de Contingência, 

Recuperação das operações e Plano de continuidade de negócios. 

 
 

3.4.8 Política de Segurança 
 

 
A política de segurança é um documento onde deve estar descrita a forma que 

a empresa deseja que seus ativos sejam (MOREIRA, 2001): 

• Protegidos 

• Manuseados 

Principais aspectos que devem ser abordados quando da elaboração de uma 

Política de Segurança (PELTIER, 2001). A Política de Segurança deve: 

• Ser flexível com relação às mudanças necessárias; 

• Ser simples na comunicação; 

• Ser objetiva e curta; 

• Conter regras simples; 

• Ser consistente, de acordo com as outras políticas da corporação; 

• Ser aplicável utilizando os equipamentos e tecnologias de rede existentes; 

• Estar de acordo com as leis locais, estaduais e federais; 

• Ser facilmente acessível a todos os membros da Organização; 

• Definir um conjunto claro de metas de segurança; 

• Definir com precisão cada um dos assuntos discutidos na política; 

• Mostrar claramente a posição da instituição sobre cada ponto; 

• Descrever a justificativa da política, independentemente dos assuntos 

secundários; 

• Definir sobre que circunstâncias determinado item é aplicável; 
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• Definir as regras e as responsabilidades dos membros da Organização com 

respeito a cada uma das diretivas estabelecidas; 

• Descrever ou associar as conseqüências do não-cumprimento da Política 

descrita, preferencialmente com punições já existentes na empresa (pode-se 

basear na CLT); 

• Indicar informações para contato, mais detalhes e esclarecimentos de qualquer 

uma das diretivas; 

 
 
3.4.9 Plano de Continuidade do Negócio 
 
 

As interrupções nos Processos de Negócios, curtas ou prolongadas, sempre 

afetam os negócios, causando impactos que muitas vezes são irreversíveis. Segundo 

o DRI - Disaster Recovery Institute dos EUA (www.dri.org), de cada cinco empresas 

que possuem interrupção nas suas operações por uma semana, duas fecham as 

portas em menos de três anos. Este dado justifica porque no mercado mundial um 

dos maiores desafios dos executivos é garantir a continuidade de seus negócios 

independente do tipo de evento que possa ocorrer. 

 

Existem vários tipos de eventos causadores de falhas e interrupções, para os 

quais as empresas geralmente não estão preparadas. Muitas vezes, a ocorrência de 

um evento pode causar impactos desastrosos.  

 

No Brasil, eventos como incêndios, enchentes, roubos, atos de vandalismo, 

sabotagens, blecautes, invasão de sistemas, falha / interrupção de comunicação de 

dados e voz podem ser considerados como os principais tipos. 

 

Um plano que garante a continuidade  se apresenta como a solução que 

possibilita ações rápidas e eficazes nos momentos de adversidades, visando à 

manutenção dos Processos Críticos de Negócios da empresa. Por intermédio da 

elaboração e teste do plano a empresa atuará de forma organizada e sistemática, na 

superação de problemas físicos, administrativos e operacionais, preservando a 

continuidade de negócios.  
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Desta forma, pode-se considerar que o investimento feito na manutenção de 

um plano de continuidade do negócio não é um dispêndio associado a um evento 

improvável, mas, sim, um investimento prudente, que reduzirá os  impactos em caso 

de desastre, tornando-se um recurso corporativo fundamental em tempos de 

concorrência global. 

 

O Plano de Continuidade do Negócio é o conjunto de Planos/Programa onde 

se encontram detalhados os procedimentos a serem seguidos pelos colaboradores 

por ocasião de ocorrência de eventos que possam afetar algum componente e 

conseqüentemente o Processo de Negócio por ele suportado (ALEVATE, 2001).  

 

É composto por 3 fases que se complementam, cada qual com objetivos 

específicos, partindo de uma mesma base de análise e metodologia: 

- Programa de Administração de Crise; 

- Plano de Continuidade Operacional; 

- Plano de Recuperação de Desastres; 

 

Programa de Administração de Crise - representa a garantia mais eficaz em 

termos de administração em situações adversas. O PAC relaciona o funcionamento 

das equipes (recursos humanos) antes, durante e depois da ocorrência do evento. 

Por intermédio deste Programa são definidas as ações no período de retorno à 

normalidade.  

 

Plano de Continuidade Operacional - é composto por um conjunto de 

procedimentos previamente definidos, destinados a manter a continuidade dos 

processos e serviços vitais de uma organização, considerando-se a ausência de 

componentes que os suportem, devido à ocorrência de eventos previamente 

identificados e definidos. Por intermédio do Plano de Continuidade Operacional, os 

gestores dos processos de negócios saberão como agir na falta ou falha de algum 

componente que o suporte, garantindo a continuidade do processo de negócio 

reduzindo o impacto no negócio da empresa. 

 

Plano de Recuperação de Desastres - avalia a vulnerabilidade dos 

componentes que suportam os seus Processos de Negócios críticos diante de 
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eventos, mapeando e planejando sua recuperação / restauração de acordo com a 

sua realidade. No Plano de Recuperação de Desastres encontram-se detalhadas 

ações relativas ao site alternativo visando a continuidade dos negócios da empresa. 

 

A metodologia genérica sugerida para elaboração do plano de continuidade do 

negócio é composta de 6 fases que são aplicadas à Recuperação de Ambientes 

Operacionais.  

Fase 1- Planejamento: Fase inicial do Projeto, que vai da reunião da equipe de 

consultores até o Workshop para formalização da Empresa Virtual. 

Fase 2- Levantamento de dados: Análise de documentação, inspeção física e 

levantamento das Ameaças / Vulnerabilidades / Impactos / Componentes / Eventos e 

demais Critérios gerando o Relatório de Critérios. 

Fase 3 - Análise de Impacto nos Negócios: Nesta fase são aplicados os resultados 

que analisados, gerando o Relatório de Criticidade, Relatório de Inter-relacionamento 

e o Relatório BIA (Análise de Impacto para o Negócio), fornecendo o custo da parada 

dos processos de negócios Críticos e Vitais bem como o Custo da Recuperação dos 

componentes críticos e vitais.  

Fase 4 - Estratégia de Recuperação / Continuidade: São analisadas as estratégias de 

recuperação e continuidade que serão adotadas e a necessidade de existência ou 

não de um site alternativo. Neste momento é gerado o Relatório de Estratégias. 

Fase 5 - Desenvolvimento dos Planos: Nesta fase, são executadas as entrevistas que 

geram como resultado os Planos e o Programa que integram o Plano de 

Continuidade de Negócios. 

Fase 6 - Testes / Simulações dos Planos: Nesta fase é definida a estratégia para o 

escopo dos testes/ simulações. Os testes/simulações realizados irão gerar as 

evidências, possibilitando aprimorar e/ou corrigir os Planos. 

 

Para a elaboração do plano de continuidade do negócio é utilizada uma 

metodologia composta por três módulos: 

1. Elaboração da  Matriz de Criticidade e do Relatório BIA - Business Impact Analysis 

2. Questionários / Entrevista com executivos e donos de processos de negócio 

3. Descrição dos Planos / Programa e acompanhamento 
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O Plano de Continuidade de Negócios é imprescindível para empresas que 

não podem sofrer interrupção em seus Processos de Negócios, porque isso 

representaria risco de perdas financeiras, degradação da imagem no mercado e 

insatisfação do seu maior patrimônio, seus clientes. Por intermédio do plano de 

continuidade do negócio a empresa terá como benefícios: 

 Redução de custos financeiros derivados da parada dos seus Processos 

de Negócios e redução dos Riscos e Impactos inerentes a Eventos; 

 Garantia de continuidade dos Processos de Negócios; 

 Redução do tempo de resposta, frente à indisponibilidade de componentes 

que suportam os principais Processos de Negócios; 

 Viabilização de site alternativo para continuidade dos negócios; 

 Possibilidade de negociação de redução do Prêmio de Lucro Cessante; 

 Aumento da credibilidade com os integrantes da cadeia produtiva, 

acionistas e clientes;  

 Atendimento às normas regulatórias e legais relacionadas com a 

continuidade dos negócios. 

 
 
3.5 COMPETITIVIDADE NA INDÚSTRIA 
 
 

A estrutura industrial tem mais influência sobre a rentabilidade de um negócio 

do que outros fatores (PORTER, 1986), tais como a satisfação das necessidades dos 

clientes e as variações na oferta e na demanda. A satisfação das necessidades dos 

clientes é uma condição necessária, mas não suficiente, para garantir uma boa 

rentabilidade. A questão crucial é se a empresa pode ou não captar para si o valor 

por ela criado para os seus clientes ou se este valor é capitalizado por outros. Por 

exemplo, a ameaça de novos estreantes passa estes benefícios para os clientes, na 

forma de preços baixos. O poder de barganha dos clientes também determina até 

que ponto eles retém grande parte do valor criado. O poder dos fornecedores poderá 

fazer com que estes se apropriem do valor criado pela empresa para os seus 

clientes. 

 

Basta um pequeno exame das necessidades humanas, das mais básicas às 

mais supérfluas, para se verificar que há, de fato, diversos públicos manifestando tais 
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necessidades. Certamente a negociação de produtos e serviços, entre outros 

aspectos, depende de seu poder aquisitivo, da disposição de despender um esforço-

preço e da capacidade oferecida de produção e distribuição desses bens e/ou 

serviços. 

 

Identificados o negócio e os consumidores (Cliente Alvo), todo um trabalho de 

marketing deve ser posto em ação a fim de que a disposição de se despender o 

esforço-preço seja levada a fato; ou seja, que as necessidades do cliente 

identificadas sejam satisfeitas pela aquisição do bem e/ou serviço que se pretende 

negociar. Este arsenal conta com monitoria (pesquisas), planejamentos estratégicos, 

programações e controles. 

 

Sem dúvida, no mercado de hoje, principalmente numa economia menos 

inflacionária onde os preços passaram a ser ditados pelo mercado (limite de 

aceitação: produto X valor agregado), a pesquisa dita normas, planos, estratégias e, 

não raro, ajustes de produtos e preços.  Tudo para acenar ao cliente potencial com 

"aquilo que ele disse que queria…". 

 

É por intermédio das técnicas de segmentação de mercado e/ou produto que 

se pretende atingir estes ajustes. Dentro deste tipo de segmentação podem ser 

identificadas variáveis como localização geográfica, cultura local, densidade 

demográfica e outras, consideradas na avaliação da pesquisa. Segundo Philip Kotler, 

“a segmentação de mercado é a subdivisão de um mercado em subconjuntos 

distintos de clientes, em que qualquer subconjunto pode, concebivelmente, ser 

selecionado como um objetivo de mercado, para ser alcançado com um composto de 

marketing distinto.” 

 

Quando preocupados em definir uma segmentação geográfica, temos que 

identificar aquela parte de um território em que haja determinada oportunidade (nicho 

de mercado). A segmentação demográfica considera as características da população, 

com ênfase no sexo, idade, classe e “status” social. Já segmentação psicográfica 

discute as características psicológicas dos consumidores, identificando valores e 

aspirações. Num segmento mercado / produto as necessidades dos consumidores 



 

 

80

são similares, assim como os comportamentos de procura / compra e os métodos de 

venda e entrega. 

 Cada empresa define seus segmentos Mercado / Produto nos seus termos. 

 Um segmento Mercado / Produto pode incluir mais de um produto ou serviço. 

 Um segmento Mercado / Produto pode incluir uma faixa estreita ou ampla de 

consumidores. 

 

A abordagem criada para avaliação da competitividade que por conseqüência   

caracteriza o segmento de mercado como uma construção artificial formada por 

empresas que agrupadas em segmentos específicos de clientes e características de 

produtos facilitam a sua análise. A proposta de análise do segmento está baseada 

em: identificar as variáveis-chave do segmento; construir um segmento matriz para 

comparação;  e identificação dos atrativos do segmento. 

 

Outro aspecto interessante desta análise é a identificação das estratégias das 

empresas competidoras dentro um mesmo grupo, sua diferenciação perante o 

cliente. O objetivo da análise do competidor é poder prever o comportamento do rival 

mais próximo, onde Porter (1986) fornece uma estrutura para esta análise contendo 

objetivos, estratégias, hipóteses e capacidades do competidor como base para esta 

previsão. De posse da análise o que as empresas devem fazer? Utilizá-la como 

diferencial competitivo podendo predizer o comportamento dos competidores, 

influenciando seu comportamento com estratégias de retaliação por exemplo, quais 

suas fraquezas e forças intrínsecas que podem ser um diferenciador na competição, 

entre estas empresas. Para o autor analisar o segmento ainda é a primeira fase de 

uma análise mais complexa. Uma análise em nível mais detalhado se torna 

necessária para que possamos identificar os alvos do competidor, sua estratégia 

corrente e sua capacidade de agregar valor ao  competidor. É preciso penetrar na 

empresa concorrente para entendê-la e obter sucesso conhecendo seu oponente.  

 

Outra forma conhecida de análise é a utilização das cinco forças competitivas 

(PORTER, 1986) que são:  Fornecedores, Intensidade da Rivalidade, Clientes, Novos 

Entrantes e Substitutos. 

 

A formulação da estratégia competitiva em uma indústria reflete a escolha do 
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grupo estratégico em que competir. Esta escolha pode compreender a seleção do 

grupo existente que represente a melhor relação entre o potencial de lucro e os 

custos para a empresa entrar neste grupo, ou pode envolver a criação de um grupo 

estratégico inteiramente novo. A análise estrutural da indústria destaca os fatores que 

irão determinar o sucesso ou o insucesso de determinado plano. Fazer um auto-

retrato honesto, seja vendo ou ouvindo a si mesmo objetivamente ou fazendo 

afirmações isentas sobre seus próprios pontos fortes e fracos é muito difícil. Os 

pontos fortes e fracos têm que ser avaliados em relação às situações enfrentadas, e 

um ponto forte em uma circunstância pode ser um ponto fraco em outra, seja interno 

ou externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Desenho do Modelo Porter  

Fonte: Porter, 1986 

 

Para uma empresa enfrentar com sucesso essas cinco forças competitivas, 

obtendo assim Vantagem Competitiva, Porter (1986) apresenta como alternativas três 

estratégias genéricas, que são as seguintes: 

 Liderança por Custo – Caracteriza-se pela perseguição vigorosa de 

redução dos custos por intermédio da experiência, e um rígido controle de custos, 
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dependendo basicamente da busca pelo aumento do Market Share e da produção 

em escala eficiente.  

 Diferenciação - Ter um produto ou serviço diferenciado ou único no 

âmbito da indústria, investir fortemente em pesquisa e desenvolvimento (P&D), 

valorizar a criatividade e inovação e trabalhar fortes ações de marketing. 

 Enfoque – Definir um alvo estratégico mais estreito (foco) de forma 

efetiva e buscando ser mais eficiente que a concorrência. Esta estratégia visa enfocar 

um determinado grupo de consumidores, segmento, linha de produtos, ou mercado 

geográfico, buscando maior rentabilidade e melhor desempenho sem dispersar 

esforços. 

 

GRANT (1995, p. 53-109) faz uso da proposta de Porter analisando as 

empresas de um segmento de mercado chamado como indústria por meio dos cinco 

aspectos principais, e observa que os fatores que influenciam a concorrência são 

demanda e competição. Eles contribuem para um posicionamento mais ou menos 

intenso dos concorrentes e das possíveis retaliações. Outros macro fatores que 

influenciam nesta análise são: economia nacional e internacional, tecnologia, 

governo, estrutura social, crescimento demográfico, recursos naturais.  

 

A referência feita aos clientes e fornecedores, está ligada diretamente à 

intensidade da pressão que os mesmos oferecem sobre o setor. Exemplificando 

melhor, pode-se ver que está ligada ao poder de compra, capacidade de consumo, 

características dos compradores, Os posicionamentos estratégicos ligados ao preço 

e à qualidade são fatores importantes, pois diferenciam a forma de abordar os 

clientes e de oferecer um determinado produto. Fica a mensagem que nem sempre é 

entendida pelas empresas. A força exercida pela concorrência varia de intensidade e 

de aspectos dependendo do cliente e do fornecedor. 

 

Os requerimentos gerais para se alcançar o sucesso  são: oferecer produtos e 

serviços que os clientes desejem e possam pagar e ter competência para sobreviver 

à competição. Conhecer os clientes e os concorrentes , portanto, é a chave para o 

sucesso.  

Complementando o estudo sobre a relação das 5 forças que governam a 

competição num setor, pode-se elencar as principais barreiras de entrada em um 
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setor como: economia de escala, diferenciação do produto, exigências de capital, 

acesso a canais de distribuição e política governamental. As expectativas dos rivais 

em potencial em relação à reação dos concorrentes influencia a decisão de entrada 

no setor.  

 

Pode-se utilizar a curva de experiência para enfatizar a importância de 

conquistar a liderança do mercado para maximizar a barreira de entrada. A questão 

levantada pela autora desta pesquisa é se a curva de experiência se constitui 

efetivamente em uma barreira de entrada, visto que, um novo entrante pode ser bem 

mais eficiente que um concorrente mais experiente. 

 

Observando os fornecedores e clientes, e as forças que estes exercem no 

meio ambiente e a ação estratégica que gera decisões cruciais por parte dos 

concorrentes, o estrategista terá condições para analisar os pontos fortes e os fracos 

de uma empresa e definir a estratégia mais adequada para seu posicionamento 

perante este mercado.     

 

Os atributos que modelam o ambiente na qual as empresas competem e são  

determinantes da vantagem competitiva (PORTER, 1999): Condições de fatores; 

Condições de demanda; Indústrias correlatas e de apoio; Estratégia, estrutura e 

rivalidade das empresas, definidos abaixo: 

Os determinantes agem individualmente e de forma sistêmica, criando um ambiente 

de negócios no qual as empresas nascem e competem. A base nacional é o lugar 

onde a estratégia é fixada. Outro aspecto importante é observado quando se pode 

verificar que as empresas mantêm sua vantagem competitiva quando competem 

internacionalmente buscando a melhoria e a inovação; 

As condições de fatores – são a posição que o país tem quanto aos aspectos de 

produção, mão de obra especializada, infra-estrutura básica, recursos disponíveis: 

recursos físicos, recursos humanos, conhecimento, capital e fatores culturais. A 

vantagem competitiva advinda destes fatores depende de como são distribuídos; 

As condições de demanda – dizem respeito ao tipo de demanda interna para os 

produtos e serviços de uma determinada indústria; 

As indústrias correlatas e de apoio – relaciona-se aos fornecedores de matéria prima 

que abastecem determinada indústria; 
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A Estratégia, estrutura e rivalidade interna - estão ligadas ao funcionamento do 

mercado interno, como as empresas se organizam, quais as pressões criadas pelos 

fornecedores e qual o tipo de retaliação da concorrência. 

 

Estes determinantes de vantagem nacional são alavanca para estudo do 

mercado quando uma empresa é um potencial entrante. A capacidade de 

aperfeiçoamento da matéria prima, a oferta por intermédio de logística adequada e os 

custos destes insumos também são elementos de destaque de vantagem 

competitiva.  

 

Finalmente, pode-se observar a posição do governo como alavanca de 

desenvolvimento da vantagem competitiva. Sua atuação justa e equilibrada, é 

determinante do sucesso da indústria nacional. 

 

A análise estratégica do ambiente das empresas (PORTER, 1999), envolve 

vários fatores em múltiplos níveis. Primeiramente, é necessário classificar as forças 

externas, observando como elas oferecem ameaças e oportunidades ao negócio da 

empresa. Os principais fatores que afetam estas forças são: econômico, político, 

cultural e demográfico. Estes fatores têm a vantagem de serem facilmente 

compreensíveis e integrados com as perspectivas da empresa e deriváveis das 

ciências sociais. Estes fatores organizados nos níveis do ambiente do negócio, são: 

nível interno da companhia, suas estratégias e operações; nível do meio ambiente do 

tipo de indústria em que aquela empresa está situada, sua estrutura e sua dinâmica 

de funcionamento; nível governamental, onde influenciam suas estratégias e as leis e 

regras criadas (exemplo dos pacotes lançados pelo governo no Brasil), e por fim, 

nível internacional, onde podemos observar as transações de mercado internacional,  

as relações e as conexões internacionais, os mecanismos multilaterais e a indústria 

global.  

 

Os movimentos propostos pelos níveis do ambiente permitem que se perceba 

a mobilidade da empresa dentro dos fatores influenciadores e potencializam a 

habilidade de decidir dos gestores, à medida que estes conseguem visualizar os 

impactos que causam estes fatores na sua empresa e como as mudanças dos 

cenários afetariam o negócio de sua organização. Os fatores políticos são 
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influenciados pela estabilidade política local e mundial, ideologia predominante, 

instituições fortes e conexões geopolíticas. Os fatores culturais são influenciados pela 

estrutura social  e sua dinâmica de funcionamento, perspectivas da natureza 

humana, religião, regras de comportamento e conduta social e sua orientação no 

tempo / espaço. Os fatores demográficos são influenciados por  crescimento da 

população, idade média desta população, grau de urbanização, migração e status 

social. Os fatores econômicos consistem nas naturais reservas de  recursos, 

capacidade de trabalho, capital, infra-estrutura, e tecnologia. Um executivo de uma 

indústria global, necessita de examinar todos os fatores citados para conhecer melhor 

a concorrência, principalmente nos mercados onde ele ainda não trabalha.  

Análise das forças e fraquezas, observando o ambiente interno da empresa e 

a  avaliação do ambiente externo, considerando as oportunidades e ameaças que os 

diversos cenários podem oferecer vai efetivamente auxiliar os executivos no desenho 

da estratégia mais adequada de atuação da empresa dentro do mercado onde ela 

está inserida. 

 

Para estudar como uma empresa poderá obter diferencial competitivo 

implementando de um Sistema de Gestão da Segurança de Informação, foram 

utilizadas as premissas adotadas pelo estudo de Porter (1986), por intermédio da 

relação apresentada no Quadro 3 elaborado pela autora. 

 

Diferencial 
Competitivo 

Cliente Fornecedor Substitutos Entrantes Concorrentes

Preservar a 
informação 

Registro da 

informação em 

meio magnético, 

papel, vídeo ou 

outros meios de 

armazenamento

Permanência 

da relação 

com base em 

registros de 

contratos e 

acordos 

formais. 

Históricos de 

Estudos 

sobre o 

mercado 

evitando 

ataques 

inoportunos 

Conhecimento 

das 

necessidades 

dos clientes 

para 

neutralizar 

futuros 

concorrentes 

Conhecimento 

das forças e 

fraquezas 

internas e dos 

concorrentes 

Fonte: Porter, 1986. 
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Diferencial 
Competitivo 

Cliente Fornecedor Substitutos Entrantes Concorrentes

Evitar vazamentos 
de informações 
confidenciais 

Preservar 

informações 

confidenciais 

Evitar 
espionagem 
industrial e 

acessos 
indevidos de 
fornecedores 

e 
prestadores 
de serviço 

Evitar 

espionagem 

industrial  

Evitar 

espionagem 

industrial 

Neutralizar 

ações de  

agressão e/ou 

retaliação dos 

concorrentes 

Garantia de 
Continuidade do 

negócio 

Não interrupção 

na prestação do 

serviço. 

Garantia de 

permanência 

da relação 

comercial 

Dificultar 

ação de 

substitutos 

Apresentar 

imagem sólida 

de 

permanência 

no mercado, 

criando 

barreira de 

entrada no 

segmento 

Dificultar a 

ação da 

concorrência 

em momentos 

de crise. 

Preservar a 
imagem de 
segurança 

perante o cliente 

Estender a 

segurança aos 

seus produtos e 

serviços, 

resultando em 

uma satisfação 

maior por parte 

dos clientes.  

 

Credibilidade 

para o 

fornecedor 

Criar 

dimensões 

de produto 

com nível 

excelência 

que possam 

se diferenciar 

dos 

substitutos 

Estabelecer 

barreira de 

entrada no 

segmento. 

Intensificar a 

Rivalidade e 

evitar retaliação

Redução da 
probabilidade de 

ocorrência de 
incidentes de 

segurança 

Tem a finalidade 

de diminuir o 

nível de 

exposição aos 

riscos em todos 

os ambientes 

Estender as 

práticas de 

segurança 

aos 

fornecedores 

e 

prestadores 

de serviços 

Evitar dar 

margem a 

qualquer 

ação de 

retaliação 

por parte da 

concorrência

Evitar dar 

margem a 

qualquer ação 

de retaliação 

por parte da 

concorrência 

Evitar dar 

margem a 

qualquer ação 

de retaliação 

por parte da 

concorrência 

Fonte: Porter, 1986. 
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Diferencial 
Competitivo 

Cliente Fornecedor Substitutos Entrantes Concorrentes

Redução dos 
danos/perdas 
causados por 
incidentes de 

segurança 

Redução de 

custos para os 

clientes 

Maior poder 

de compra 

Maior 

Eficiência 

perante a 

concorrência

Maior 

Eficiência 

perante a 

concorrência 

Maior Eficiência 

perante a 

concorrência 

Diferencial 
Competitivo 

Cliente Fornecedor Substitutos Entrantes Concorrentes 

Recuperação dos 
danos em caso de 
desastre/incidente 

Agilidade na 

retomada do 

funcionamento 

operacional 

Minimizar 

problemas 

de 

interrupção 

de 

fornecimento

Não permitir 

que 

substitutos 

entrem em 

períodos de 

crise 

Maior 

dificuldade de  

penetração no 

mercado 

Estabilidade na 

prestação do 

serviço ou 

qualidade do 

produto 

Confidencialidade garantia de que 

a informação é 

acessível 

somente por 

pessoas 

autorizadas ao 

acesso; 

Evitar 

espionagem 

industrial e 

acessos 

indevidos de 

fornecedores 

e 

prestadores 

de serviço 

Evitar 

espionagem 

industrial  

Evitar 

espionagem 

industrial 

Neutralizar 

ações de  

agressão e/ou 

retaliação dos 

concorrentes 

Integridade Salvaguarda da 

exatidão e 

completeza da 

informação e 

métodos de 

processamento;

Informações 

precisas para 

tomada de 

decisão 

Garantia de 

manter 

dados 

importantes 

para 

neutralizar 

ações dos 

concorrentes

Garantia de 

manter dados 

importantes 

para 

neutralizar 

ações dos 

concorrentes 

Garantia de 

manter dados 

importantes 

para neutralizar 

ações dos 

concorrentes 

Fonte: Porter, 1986. 
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Diferencial 
Competitivo 

Cliente Fornecedor Substitutos Entrantes Concorrentes

Disponibilidade Garantia de que 

os usuários 

autorizados 

obtenham 

acesso à 

informação e 

aos ativos 

correspondentes 

sempre que 

necessário. 

Não permitir 

acesso às 

informações 

confidenciais 

da 

organização 

Não permitir 

acesso às 

informações 

confidenciais 

da 

organização 

Não permitir 

acesso às 

informações 

confidenciais 

da 

organização 

Não permitir 

acesso às 

informações 

confidenciais 

da organização

Quadro 3 – Relação Diferencial Competitivo obtido com a implementação do 

SGSI e as 5 Forças competitivas 
Fonte: Porter, 1986. 

 
 
3.6 TABELA DE RELACIONAMENTO HIPÓTESE X REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

Será tratada agora a relação entre as hipóteses e suas questões-chave ao 

referencial teórico utilizado neste trabalho. Os três Quadros colocados a seguir 

estabelecem a relação de cada hipótese e suas questões-chave ao referencial 

teórico. Foi criado um quadro para cada hipótese, visando a facilitar  o entendimento 

e deixar clara a aplicabilidade de cada referencial teórico às questões chaves 

específicas. 

 

No Quadro 4 estão relacionadas a Hipótese I, suas questões-chave e o 

referencial teórico a ela aplicada. Como pode ser observado, os principais aspectos 

utilizados do referencial teórico foram: a criação de diferencial competitivo perante o 

cliente e a concorrência, estudado por Porter e o modelo de gestão de segurança da 

informação proposto pela norma BS7799-2:2001. Veja-se, portanto, o que dizem a 

Hipótese I e a análise do Quadro 4. 
 
Hipótese I: O uso das práticas de Segurança da Informação gera percepção de 

diferencial competitivo perante o mercado.  
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Questões Referenciais Teóricos 
Questão 1: Quais as vantagens 
competitivas percebidas pelo 
uso da Segurança da 
Informação ? 

Será usado o modelo de Porter (1986), no que se refere 
às forças e fraquezas de cada um dos cinco 
componentes do processo competitivo.  

Questão 2: Qual tipo de 
diferenciação que um sistema 
de gestão de segurança da 
informação pode gerar? 
 

Será usado o modelo de Porter (1980), no que se refere 
à diferenciação específica, criando um conceito de 
produto ou serviço que possa parecer único aos olhos do 
cliente.  

Questão 3: Qual a relevância 
da obtenção de certificação 
internacional em segurança da 
informação - BS 7799? 

O modelo de gestão de segurança da informação 
previsto na BS 7799-2:2002 contempla os objetivos e a 
relevância da implementação de um SGSI. 

Quadro 4 – Questões-chave da Hipótese I X Referencial teórico 
 

No Quadro 4 estão relacionadas a Hipótese II, suas questões-chave e o 

referencial teórico a ela aplicada. Como pode ser observado, os principais aspectos 

utilizados do referencial teórico foram: a identificação dos elementos fundamentais de 

proteção da informação, estudados por Peltier e o requisito 4 – Segurança 

Organizacional da NBR ISO/IEC 17799:2001. Veja-se, portanto, o que dizem a 

Hipótese II e a análise do Quadro 5. 

 
Hipótese II:  Existem barreiras sócio-culturais que dificultam a implementação do 

sistema de gestão de segurança da informação nas organizações. 

 

Questões Referenciais Teóricos 
Questão 1: Quais argumentos 
para convencer a alta direção 
de uma organização da 
importância da implantação de 
um sistema de gestão de 
segurança da informação? 
 

Será usado o modelo de Peltier (2001, cap. 1 ), no que 
se refere aos elementos fundamentais para proteção da 
informação.  

Questão 2: Qual o grau de 
comprometimento das 
organizações com o sistema de 
gestão de segurança da 
informação implantado? 
 
Questão 3:  Quais os 
investimentos  em Segurança 
da Informação feitos pelas 
organizações? 

Será utilizado o referencial teórico da NBR ISO/IEC 
17799:2001 requisito 4 Segurança Organizacional, 
controle 4.1 Infra-estrutura da segurança da informação  
p.5-6. BS7799-2:2002 requisito 5. 

Quadro 5 – Questões-chave da Hipótese II X Referencial teórico 
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No Quadro 6 estão relacionadas a Hipótese III, suas questões-chave e o 

referencial teórico a ela aplicado. Como pode ser observado, os principais aspectos 

utilizados do referencial teórico foram: a identificação dos elementos fundamentais de 

proteção da informação, estudados por Peltier e a BS7799-2:2002. Veja-se, portanto, 

o que dizem a Hipótese III e a análise do Quadro 6. 

 

Hipótese III: Há uma relação sistêmica entre os princípios que norteiam a 

implementação de um sistema de gestão da segurança da informação e os princípios 

que norteiam a implementação de um sistema de gestão da qualidade. 

 

Questões Referenciais Teóricos 
Questão 1: Quais os benefícios 
de implementar um sistema de 
gestão de segurança da 
informação?  

Será usado o modelo de Peltier (2000, cap. 10, p.175 ), 
no que se refere aos elementos fundamentais para 
proteção da informação.  

Questão 2: Como implementar 
o sistema de gestão de 
segurança da informação 
baseado no sistema de gestão 
da qualidade?  
 
Questão 3: É possilvel aplicar o 
PDCA (princípio da qualidade – 
Plan, Do, Check and Act) no 
sistema de gestão de 
segurança da informação? 

Será utilizado o referencial teórico da BS7799-2:2002,  
Introdução p. 4; requisito 4.2 Processo p.7-11. 

Quadro 6 - Questões chave da Hipótese III X Referencial teórico 

 

As questões apresentadas no Quadro 6 do referencial teórico utilizado suporta 

o estudo da norma BS7799-2:2002, que concatena a visão de uso prático dos 

princípios de planejamento, execução, verificação e ação corretiva previstos no 

modelo do PDCA, que podem levar um sistema de gestão de segurança da 

informação ao processo de melhoria contínua. 

 
 
3.7 SUMÁRIO CONCLUSIVO DO CAPÍTULO  
 
 

Este capítulo tratou do referencial teórico e conceitual que norteia o presente 

trabalho de dissertação. Como podemos observar foram analisados estudos muito 
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recentes, pois a natureza desta pesquisa é recente e existem poucos autores que 

abordam o tema gestão da segurança da informação, sendo a maior parte do 

material disponível para pesquisa, relacionado às ferramentas de tecnologia da 

informação, que se dispõem a proteger parte dos dispositivos tecnológicos que 

suportam as redes internas das empresas e as grandes redes de comunicações 

internacionais. Foram detalhados os principais requisitos de segurança da informação 

apresentados pelas normas BS7799-2:1999 (versão atual: BS7799-2:2002) e NBR 

ISO/IEC 17799:2001 e reforçada a utilização de elementos do sistema de gestão de 

segurança da informação como geradores de diferencial competitivo perante o 

cliente. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 METODOLOGIA  
 
 
4.1 SUMA DO CAPÍTULO  
 
 

Este capítulo trata dos procedimentos metodológicos que foram utilizados 

para elaboração da presente pesquisa, que como já foi citado, teve o objetivo de 

fazer uma avaliação do impacto causado pela implementação do sistema de gestão 

da segurança da informação no nível de competitividade das empresas.  

 
 
4.2 INTRODUÇÃO  
 
 

A reflexão do cientista começa a partir da ocorrência e percepção de um 

problema, na realidade, mais propriamente a partir da percepção do problema, uma vez 

que um problema, ainda que concreto, não percebido por um indivíduo como tal, não 

tem sentido cognitivo para comunidade acadêmica (DUSILEK, 1986). Este problema 

pode ser resultado de uma observação direta com relação ao mundo fenomenal, ou 

pode mesmo ocorrer como resultado de uma reflexão crítica do cientista a respeito de 

uma teoria existente. Ter consciência da existência de uma alternativa consiste na 

tentativa de propor uma solução ou soluções transitórias para o problema ou problemas 

verificados. Contudo, não se contenta o cientista em formular conjecturas que resolvam 

teoricamente o problema verificado. As conjecturas e hipóteses devem ser 

comprovadas. Isto é feito, por intermédio de uma fase chamada processo de eliminação 

de erro, onde se procura comprovar, ou não, por intermédio da coleta de dados e 

verificação rígida das hipóteses sugeridas, até que ponto a solução é válida ou não. 

Uma vez comprovada a hipótese ou solução transitória, temos uma situação resultante 

mais rica do que a anterior. A situação apresenta-se mais rica em decorrência do fato 

de que a situação inicial já não é mais a mesma. Foi modificada a partir do problema 
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observado e, em função deste, assumiu uma nova dimensão. A situação resultante, por 

sua vez, admite novos problemas. 

 

Um aspecto do procedimento científico, no que respeito à sua dinâmica interna, 

pode ser visualizado por intermédio da representação de um modelo elíptico, cuja 

descrição é mencionada a seguir: 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Modelo elíptico da dinâmica do conhecimento científico 

Fonte: Dusilek, 1986, p. 18 

 

O corpo de conhecimento disponível é representado por uma elipse designada 

pela palavra teoria. Esta teoria tem limites ou configurações definidas a partir do 

conhecimento verificado é tido como certo até então. Muito embora no modelo os 

limites sejam configurados em decorrência da própria natureza do saber humano, 

sempre incompleto, o campo teórico vai admitir sempre o surgimento de novos 

problemas. Para solucionar os problemas, elaboram-se hipóteses. As hipóteses podem 

ser consideradas como soluções provisórias dos problemas aventados. O campo 

hipotético é representado por uma linha azul pontilhada, devido à natureza do campo 

hipotético, já vez que esse campo tem um caráter provisório. Uma vez confirmada uma 

hipótese, ela passa a compor o acervo teórico existente relacionado à área específica 

em que o problema ocorreu.  

 

O modelo apresentado permite a visualização da importância do campo 

hipotético, por um lado, e da criatividade na percepção e formulação de problemas, por 

outro lado, na dinâmica do processo científico. Já Albert Einstein havia afirmado que “na 

ciência, não é tão importante resolver os problemas como bem formulá-los” (DUSILEK, 

1986).  

Hipóteses 

Hipóteses 
TEORIA
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Já Popper admite que uma nova ênfase deva ser dada no sentido de o cientista 

criar os problemas que implicarão em uma expansão do conhecimento. Esta ênfase ele 

contrapôs à ênfase tradicional do método científico, que procurava partir das 

percepções ou da observação, como destaque das etapas da coleta e recoleta de 

dados. 

 

Karl R. Popper (apud DUSILEK,1996), propôs a seguinte fórmula para explicar 

processo hipotético dedutivo: 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Fórmula do processo Hipotético-dedutivo 

Fonte: Dusilek, 1986, p. 17 

 

Onde P1 é o problema inicial, TS é a solução provisória proposta pelo 

pesquisador ou cientista, EE representa o processo de eliminação do erro aplicado à 

solução provisória, P2 é a situação resultante, com seus novos problemas. A rigor, 

verifica-se, desde o início, que se trata de um processo típico de realimentação. 

Note-se que não há um caráter cíclico no processo, como no ponto de vista  

historicamente defendido por alguns filósofos gregos da antiguidade. O caráter 

acíclico do processo evidencia-se pelo fato de P2 ser sempre diverso da situação 

inicial P1. 

 

À luz do esquema popperiano compreende-se melhor por que até mesmo o 

fracasso na resolução de um problema vem a ter um sentido acadêmico e de 

conhecimento. Isto deve ao fato de que o fracasso na resolução de um problema vai 

revelar-se em que ponto se acham as dificuldades e as condições mínimas que uma 

solução deve satisfazer. O resultado imediato é que a situação problemática fica 

alterada deste ponto em diante. Uma outra observação pertinente ao esquema 

          P1 -------------- TS ---------------- EE -----------------P2 
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popperiano é no sentido de que o processo descrito também não é dialético, pois 

considera a contradição – que difere da crítica, esta, sim, aceitável sob todos os 

aspectos que se possam imaginar – em termos de algo que não pode ser tolerado, 

em qualquer circunstância (DUSILEK, 1986). 

 

Popper considera as soluções provisórias que animais e plantas incorporam 

em sua anatomia e em seu comportamento como os análogos biológicos das teorias 

em qualquer campo do conhecimento humano. Vice-versa, as teorias correspondem 

(como se dá com muitos produtos exossomáticos – as teias de aranha por exemplo) 

a órgãos endossomáticos e seu funcionamento. “Tal como as teorias, os órgãos e 

seus modos de operação são adaptações provisórias ao mundo em que vivemos. E, 

exatamente como as teorias ou os instrumentos, os novos órgãos e suas funções, 

bem como novas espécies de comportamento, exercem influência sobre o primeiro 

mundo que ajudam a modificar”. É esta colocação filosófica que se encontra por 

detrás do modelo ou fórmula popperiana da dinâmica do conhecimento científico. 

Mário Bunge, outro filósofo da ciência, apresenta um quadro semelhante, embora 

com uma outra configuração visual, a respeito do processo da investigação científica 

(apud, BUNGE, 1973) como se pode ver a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - O ciclo da investigação  

Fonte: BUNGE, 1973, p. 35 

 

A aceitação do enfoque popperiano leva a certas conseqüências naturais. A 

primeira delas é que a tônica da atividade científica se coloca nos problemas. Uma 
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tarefa, a rigor, não principia com a tentativa de resolver um problema. É bom que se 

perceba que, na fórmula de Popper, a solução provisória TS aparece como segundo 

termo, e não primeiro. É que a tarefa tem o seu início com o próprio problema e com as 

razões que o transformam em problema. Por esta razão, o cientista, antes de gastar o 

seu tempo procurando elaborar possíveis soluções para o problema, deve gastá-lo com 

empenho e dedicação na compreensão, identificação e formulação do próprio 

problema. O êxito que se alcance na segunda etapa, a saber, a da solução do 

problema, depende, muitas vezes, do êxito alcançado na primeira. Ao estudarmos a 

obra de um pensador, seja ele filósofo, teólogo ou cientista, a primeira pergunta que 

devemos colocar é esta: “Que problema está ele procurando fazer?” Isso, embora 

pareça óbvio, não é o que se observa no comportamento da maior parte dos 

estudantes, ao lerem certas obras. Ao invés de se preocuparem com o problema que o 

escritor está procurando resolver, é comum observarmos, na prática, que outra 

pergunta é colocada: “Que está o escritor querendo dizer?”. Deve-se a este fato a 

conseqüência de que eles experimentam, de hábito, a sensação de que entendem o 

que o escritor afirma, mas não percebem por que o afirma. Certamente, isto somente 

seria possível se o estudante alcançasse uma compreensão adequada da situação 

problemática, cuja solução o escritor está debatendo e submetendo ao juízo da 

comunidade acadêmica (DUSILEK, 1986). 

 

Uma segunda conseqüência do enfoque popperiano é que, ao assimilar as idéias 

de um pensador, compreende-se que as estruturas complexas – sejam intelectuais, 

artísticas, sociais ou administrativas – são geradas e se transformam por etapas, por via 

de um processo de realimentação crítica de ajustes sucessivos. A história da Filosofia 

ou da ciência é entendida não como um registro de erros passados, mas como um 

raciocínio em processo, uma cadeia de problemas e soluções provisórias interligadas. 

Nessa cadeia inserimos o presente trabalho de dissertação, caminhando para o futuro, 

tendo nas mãos uma das extremidades de toda a argumentação.  

 

 Segundo Lakatos (1991) o método hipotético-dedutivo parte da constatação 

da existência de lacunas no conhecimento e da busca de soluções. Para que a 

solução seja encontrada, são estabelecidas conjecturas e hipóteses (ou mesmo 

teorias) capazes de levar à solução ou explicação do fenômeno observado. Através 

de testes que objetivam averiguar a sustentabilidade das hipóteses formuladas, é 
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possível filtrar os erros e corroborar hipóteses, validadas temporariamente, até que 

um novo problema venha submetê-las a um novo teste, como se pode ver na Figura 

8: 

 
 

       

 

 
Figura 8 - o método hipotético-dedutivo  

Fonte: Popper, 1975a 

 

As fases do processo investigatório são sintetizadas na constatação de um 

problema – que pode ser originado dos conflitos diante de expectativas ou teorias 

existentes – da proposição de uma solução ou explicação testável para o mesmo – e 

de sua submissão a testes de falseamento, onde se tentará refutar seja pela 

observação ou pela experimentação, a hipótese proposta. 
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Figura 9 – Esquema do método hipotético-dedutivo 
Fonte: Popper, 1975a 

 
 

A opção pelo método hipotético-dedutivo no presente trabalho de dissertação, 

foi feita considerando aspectos apontados por Lakatos (2000) e Dusilek (1986). A 

escolha da metodologia baseou-se em três fatores:  

Conhecimento Prévio 
Teorias Existentes 

Avaliação das conjecturas, 
soluções e hipóteses 

Corroboração 
(Não Rejeição) 

Refutação 
(Rejeição) 

Nova Teoria 

Nova lacuna de contradição  ou 
Problema 

Testagem

Análise dos Resultados

Conjecturas, soluções  ou 
hipóteses 

Lacuna, contradição ou 
Problema

Conseqüências falseáveis, enunciados deduzidos 

Técnicas de falseabilidade



 

 

99

 Natureza do fenômeno a ser investigado: o método hipotético dedutivo 

parte de generalizações aceitas, do todo, para casos concretos, que já 

estão inseridos na generalização. Ao investigar como o uso das práticas 

de segurança da informação pode gerar percepção de diferencial 

competitivo para as organizações que as aplicam, foram utilizados 

prognósticos de obtenção de diferencial competitivo apontado por Porter 

(1986); 

 Objetivo da pesquisa:  esta pesquisa pretendeu avaliar um problema, 

usando para isso premissas que tiveram validade por intermédio dos 

instrumentos e pelo levantamento de dados; 

 Recursos disponíveis: considerando que este é um campo de estudo 

novo, ainda existe pouca literatura que trata do assunto, restringindo assim 

a pesquisa bibliográfica, e levando a necessidade de se obter 

conhecimento das  práticas e do comportamento dos segmentos da 

indústria de telecomunicações e informática, por intermédio dados obtidos 

em pesquisas de maior amplitude. 

 

No presente trabalho de dissertação o quadro esquemático proposto por 

Popper  no livro A Lógica da Pesquisa Científica (POPPER, 1975a), toma a seguinte 

forma, na Figura 10: 
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Figura 10 – Quadro esquemático 
Fonte: Adaptado de Popper, 1975a 

Conhecimento prévio e teorias existentes: 
Porter: O modelo de análise da indústria proposto por Porter permite identificar os diferenciais competitivos perante o 
cliente e a concorrência.  A Norma BS7799-2:2002 apresenta um modelo completo para organização de um SGSI. 
Peltier: A implementação de um SGSI estabelece requisitos necessários para garantia de proteção adequada das 
informações e continuidade do negócio. 

Lacuna, contradição ou problema: 
Como a implementação de um SGSI pode gerar diferencial competitivo para as empresas que o utilizam na prática? 

Conjecturas, soluções ou hipóteses: 
Três  hipóteses para responder ao problema. 

Hipótese I – O uso das práticas de Segurança da Informação gera percepção de diferencial competitivo  perante o mercado,  
Hipótese ll - Existem barreiras socio-culturais que dificultam a implementação do sistema de gestão de segurança da 
informação nas organizações.  
Hipótese lll – Há uma relação sistêmica entre os princípios que norteiam a implementação de um sistema de gestão da 
segurança da informação e os princípios que norteiam a implementação de um sistema de gestão da qualidade. 
 

Conseqüências falseáveis, enunciados deduzidos 
Se as hipóteses formuladas falsearem, será possível concluir que  o modelo proposto para implementação de um SGSI  
pode ser revisado, pois não é completo o bastante, que a Segurança da Informação não é percebida pelo cliente como 
diferencial competitivo e que o sistema da qualidade pode não  auxiliar muito na implementação do SGSI.   

Técnicas de falseabilidade: 
Hipóteses nulas, que contradizem as descritas anteriormente: 

• Os clientes não percebem a Segurança da informação como diferencial competitivo só como custo adicional; 
• Os SGSI implementados não contemplam todos os aspectos que poderiam oferecer oo cliente uma sensação de 
segurança;  
• A proposta de utilização da Segurança da Informação é muito recente e demanda melhor entendimento por parte 
dos dirigentes das organizações. 

Testagem 
Foi elaborado um questionário com base no questionário da 8a. Pesquisa Nacional de Segurança da Informação, visando 
extrair informações necessárias para os estudo das hipóteses levantadas. 

 

Análise dos resultados 
Os dados colhidos através da pesquisa de campo foram analisados através do método da concordância positiva, apresentado por Lakatos 
(1991).

Avaliação das conjecturas, soluções e hipóteses 
A resposta positiva dos entrevistados pode não corresponder a prática do uso de segurança da informação nas suas empresas, visto que os 
entrevistados podem ser induzidos dar maoir ênfase que a real na resposta dos questionários.

Refutação 
(rejeição) 

Serão refutados os quesitos 
que apresentarem menção 
inferior a 50%. Caso uma 
hipótese tenha pelo menos 
duas de sua questões-chave 
refutadas, a mesma será 
descartada.  

Corroboração (não rejeição) 
O  critério usado para a corroboração foi o oposto ao adotado na refutação. 

Nova Teoria 
A partir da análise dos dados podem ser elaborada, ou não, uma nova teoria.   

Nova lacuna, contradição ou problema 
Foram apontadas as lacunas, contradições ou problemas encontrados, e sugeridos caminhos para 
sua pesquisa. 
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4.3 PREMISSAS  
 
 
4.3.1 O modelo de PORTER é válido para avaliação de competitividade 

 
 

Na década de 50 Joe Bain, membro do Departamento de Economia de 

Harvard, publicou dois estudos que abordavam as relações entre as estruturas de 

um determinado setor da indústria mediante um trabalho empírico (GHEMAWAT, 

2000). O primeiro estudo constatou que as indústrias manufatureiras, nas quais os 

oito maiores concorrentes respondiam por mais de 70 % das vendas, eram quase 

duas vezes mais lucrativas que as indústrias com uma concentração inferior a 70 %  

para as oito maiores empresas. O segundo estudo explicava como, em 

determinados setores, “os vendedores estabelecidos podem elevar persistentemente 

seus preços acima do nível competitivo, sem atrair novos concorrentes”. Estes 

estudos mudaram a perspectiva de estudos dos economistas da época e 

propiciaram o crescimento rápido de uma subárea da economia, conhecida como 

Organização da Indústria (OI), que explorava as razões estruturais pelas quais 

alguns setores eram mais lucrativos que outros.  

 

Em meados dos anos 70, várias centenas de estudos empíricos em OI 

haviam sido concluídos. Embora as relações entre as variáveis estruturais e o 

desempenho tivessem se mostrado mais complicadas do que haviam sugerido os 

primeiros economistas, 15 desses estudos confirmaram que alguns setores são, em 

média inerentemente, muito mais lucrativos ou “atraentes” que outros. Michael 

Porter, que havia trabalhado com outro economista da OI, Richard Caves, buscou 

abordar os problemas de estrutura de setores da indústria e a estratégia em 

administração em 1974, por intermédio de estudos que foram apresentados 

primeiramente como “Nota sobre Análise Estrutural de Setores” focalizando o 

objetivo da política de negócios de maximização do lucro, ao invés do objetivo da 

política pública de minimizar “excessos” de lucro (GHEMAWAT, 2000).  

 

A estrutura de Porter para análise das indústrias generalizou a análise oferta-

demanda de mercados individuais em vários aspectos. Em primeiro lugar, abrandou 

a hipótese de um grande número de concorrentes representativos. Em segundo 

lugar, mudou a atenção das cadeias verticais de dois estágios, cada uma 
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consistindo de um fornecedor e um comprador para cadeias de três estágios, 

compostas por fornecedores, rivais e compradores. Em terceiro lugar considerou em 

suas análises a dimensão horizontal, representada por entrantes, substitutos em 

potencial, bem como rivais diretos. Deste ponto de vista, passou-se a focar a 

vantagem competitiva do ponto de vista das empresas em vez da política pública. 

 

A partir deste ponto começou-se a entender que uma empresa ganha 

Vantagem Competitiva, executando estas atividades estrategicamente importantes 

de uma forma mais barata ou melhor do que a concorrência. 

 

Sendo assim, verifica-se que as três estratégias genéricas apresentadas no 

Capítulo 3, Item 3.5, são capazes de fornecer vantagem competitiva e por meio de 

experiência prática vivenciada por Porter (1986), tornou-se muito difícil obter 

diferenciação nas três estratégias, portanto, recomenda-se que as empresas 

busquem adotar uma das estratégias genéricas como foco, procurando se 

desenvolver sempre e mantenham a atenção nas outras duas estratégias, pois a 

concorrência poderá utilizar uma delas como forma de retaliação.  

 

Segundo Grant (1995), a obtenção de vantagem competitiva por uma 

empresa está intimamente ligada à sua responsividade, ou seja, à sua capacidade 

de responder, rapidamente, às constantes mudanças do mercado, hoje muito 

turbulento. Sendo que responsividade requer dois recursos chave: Flexibilidade e 

Informação, que são os elementos fundamentais para a integração eficiente dos elos 

da cadeia de valor. 

 
 

4.3.2 O Modelo de Gestão da Segurança da Informação Proposto na BS 7799-
2:2002 é Completo 
 
 

O sistema de Gestão de Segurança da Informação é mais que um conjunto 

de políticas, procedimentos e linhas guias com instruções técnicas de trabalho em 

tecnologia da informação. Também não é só um conjunto de requisitos e check list 

(lista de verificação) de auditoria. Faz parte da implementação de um SGSI a 

mudança de cultura com relação à segurança da informação e esta mudança parte 
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das pessoas (PELTIER, 2001). O modelo proposto no framework da BS 7799-

2:2002, estabelece uma seqüência de passos ordenados e sistemáticos que 

orientam a organização de um sistema de gestão de segurança da informação 

completo, que contempla desde a definição da política de segurança da informação 

como visão geral do nível de segurança desejado e necessário para a organização 

até a seleção clara dos controles e sua aplicabilidade na organização. 

O Gerenciamento do Risco previsto na etapa 4 do framework, prevê ações 

para mitigar o risco e definir o nível do risco aceitável pela organização, com base na 

avaliação do risco do ambiente físico e lógico perímetro de abrangência do sistema 

de gestão de segurança da informação em questão. É possível ampliar esta visão 

contemplando aspectos da gestão do risco previsto no modelo apresentado no 

capítulo 11 do PMBOK (2000), porém para os objetivos deste trabalho não é 

relevante este tipo de estudo. 

Para definir os controles previstos no passo 5 do framework da Figura 11, é 

necessário considerar as 10 áreas de interesse que são contempladas no requisito 4 

da BS 7799-2:2002, que abrangem os seguintes aspectos, de acordo com a Figura 

11: 
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Figura 11 - Dez Áreas de Interesse para estabelecimento dos Controles de 

Segurança da Informação  

Fonte: Peltier, 2001, p. 176. 

 

A seleção dos controles para implementação do Sistema de Gestão de 

Segurança da Informação tem um ponto de partida, deve-se considerar os requisitos 

legais, baseados na legislação local vigente e as melhores práticas de segurança da 

informação normalmente usadas (NBR ISO/IEC 17799:2001). Os controles 

considerados essenciais para uma organização sob o ponto de vista legal são: 

proteção dos dados e garantia de privacidade de informações pessoais; salvaguarda 

de registros organizacionais; propriedade intelectual e obediência à lei de proteção 

ao software. Os controles citados como melhores práticas são: documento da 
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política de segurança da informação; definição das responsabilidades pela 

segurança da informação; dispositivos de divulgação, conscientização, educação e 

treinamento; gestão dos incidentes de segurança (respondendo aos incidentes de 

segurança, controlando os incidentes de segurança, aprendendo com os incidentes 

de segurança), gestão da continuidade do negócio (planos de contingência, planos 

de recuperação de desastre, planos de retorno à normalidade, teste dos planos de 

continuidade do negócio) (NBR ISO/IEC 17799:2001).   

 

Estes controles devem ser alinhados com os objetivos estratégicos da 

organização, seus princípios e valores, na busca de desenvolver e apoiar suas 

operações. Para que a implementação do Sistema de Gestão de Segurança da 

Informação (SGSI) tenha o sucesso desejado, alguns fatores críticos devem ser 

considerados: 

√ a política de segurança e seus objetivos de controle devem refletir os 

objetivos estratégicos do negócio; 

√ o desenvolvimento do projeto de implementação do sistema de gestão de 

segurança da informação deve ser consistente com a cultura da 

organização; 

√ é necessário que haja comprometimento da direção da organização, de 

forma visível e formal (atitudes e disponibilização de recursos), além da 

nomeação de um patrocinador (executivo membro da alta direção da 

organização); 

√ a equipe que está implementando o sistema de gestão de segurança da 

informação deve entender os requisitos de segurança, compreender a 

importância da avaliação do risco e empreender esforços para implementar 

a gestão do risco adequada às necessidades da organização; 

√ instalação de um sistema de medição balanceado para avaliação do 

desempenho da gestão de segurança e sistema aberto de coleta de 

informações com participação de todos os colaboradores para obter 

sugestões de melhorias. 
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4.3.3 A Existência de um Sistema de Gestão da Qualidade pode Facilitar o 
processo Implantação de um Sistema de Gestão da Segurança da Informação 

 
 

O modelo que pode ser utilizado para garantir que um sistema seja 

implementado para garantir a qualidade do produto/serviço é a série de normas ISO 

9000 (ABNT, 1994), que foi criada para padronizar os requisitos de garantia da 

qualidade a serem atendidos por um fornecedor e, com isto, a padronização dos 

programas de qualificação de fornecedores dos grandes compradores. Diante de tais 

benefícios, com o impulso da globalização da produção e a formação de blocos de 

mercados consumidores, rapidamente o modelo ISO 9000 ganhou a adesão da 

comunidade internacional. 

 

A família ISO 9000 (ABNT, 1994) é composta de uma série de normas, mas 

somente as normas ISO 9001, 9002 e 9003 podem ser utilizadas como requisitos 

entre clientes e fornecedores. As outras normas destinam-se a orientar a escolha da 

norma a ser utilizada ou à sua implantação. A ISO 9003 cobre exclusivamente as 

atividades de inspeção e ensaio final; a ISO 9002, as atividades de produção e 

serviços associados e a ISO 9001, todo o ciclo de vida de um produto ou serviço, 

iniciando no seu projeto ou desenvolvimento, passando pelas atividades de 

produção e serviços associados. 

 

A ISO International Organization for Standartization, organização internacional 

que trata de normas e padrões, reconhece que existem quatro diferentes categorias 

genéricas de produtos e publicou diretrizes para implementação de sistemas da 

qualidade para cada uma destas categorias: 

• Produtos (hardware): ISO 9004-1; 

• Serviços: ISO 9004-2; 

• Materiais processados: ISO 9004-3; e 

• Software: ISO 9000-3. 

Devido às dificuldades específicas de interpretação para implantação dos 

requisitos da ISO 9001 ou ISO 9002 em software, o uso da ISO 9000-3 para auxiliar 

a implantação do sistema de gestão da qualidade torna-se fundamental. 

 



 

 

107

A certificação ISO 9000 é reconhecida em praticamente todos os países e 

setores, não só pelo setor de software. Para uma empresa, conquistar a certificação 

ISO 9000 significa alcançar padrão internacional de qualidade em seus processos 

de software. Entretanto, mesmo no âmbito de um determinado setor, não é possível 

diferenciar o nível de maturidade de uma empresa em relação à outra. Em um 

conjunto de empresas de software que tenham certificado ISO 9000, a diferenciação 

só pode ser feita pelo escopo da certificação, pela credibilidade do organismo 

certificador e pelo tempo que a certificação vem sendo mantida. 

 

Em 2000 a série de Normas ISO 9000 sofreu uma revisão, onde a principal 

modificação em relação à revisão anterior foi a mudança do objetivo principal da 

Norma, anteriormente denominada “Sistema de Garantia da Qualidade”, que visava 

a atender aos requisitos especificados do cliente, para “Sistema de Gestão da 

Qualidade” um modelo que visa a alcançar a satisfação deste cliente. Desta forma, 

deixou de ser um modelo que visava exclusivamente a garantir o atendimento às 

especificações estabelecidas para ser um modelo que visa à criação de um sistema 

de gestão da qualidade mais abrangente e que tem como fim a satisfação do cliente. 

Esta satisfação está relacionada principalmente com a percepção da qualidade dos 

produtos e serviços fornecidos, o que envolve não só os requisitos especificados, 

explícitos (por ex: a escolha da cor de um eletrodoméstico), mas também requisitos 

implícitos (por ex: a voltagem de um eletrodoméstico). Em conseqüência, a estrutura 

da família de normas ISO 9000:2000 também foi modificada, as normas ISO 9002 e 

ISO 9003 deixaram de existir e a ISO 9001:2000 permite que se façam exclusões de 

requisitos contidos no item 7 – Realização de produto. (NBR ISO 9001:2000). 

 

Outro modelo de gestão voltado para o desenvolvimento e manutenção da 

qualidade de software, que pode auxiliar a organização a obter melhor desempenho 

é o CMM – Capability Maturity Model, Modelo de Avaliação de Maturidade 

(WEBER,2001). Tal modelo foi desenvolvido pelo SEI - Software Engineering 

Institute, sendo financiado pelo departamento de Defesa Americano, com o objetivo 

de estabelecer um padrão de qualidade para software desenvolvido para as Forças 

Armadas. O CMM foi concebido para o desenvolvimento de grandes projetos 

militares e, para sua aplicação em projetos menores e em outras áreas. Baseado 

nos conceitos de Qualidade Total, estabelecidos por Crosby (1979), que mostrou 
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que a implantação de sistemas da qualidade em empresas segue um 

amadurecimento gradativo, em patamares que denominou: incerteza, despertar, 

esclarecimento, sabedoria e certeza. 

 

No modelo CMM foram estabelecidos níveis referentes à maturidade que a 

organização possui para desenvolver software: inicial, repetível, definido, gerenciado 

e otimizado. Cada nível de maturidade está dividido em áreas chave de processo, 

que estabelecem grandes temas a serem abordados, totalizando dezoito áreas-

chave. Cada uma dessas áreas é detalhada nas práticas-chave, que traduzem os 

quesitos a serem cumpridos na implantação do modelo. Como todo modelo, as 

práticas-chave especificam "o quê" deve ser cumprido, exigindo documentos, 

treinamentos ou definição de políticas para as atividades, mas nunca especificam 

"como" elas devem ser implementadas. 

 

As organizações que se encontram no nível “um” – inicial – podem 

desenvolver produtos de software de alta qualidade, mas seu desempenho depende 

da competência das pessoas. Nesse nível, os maiores problemas são de ordem 

gerencial e não técnica. O processo de desenvolvimento é, para o gerente, uma 

"caixa preta" onde entram os requisitos e sai o software. 

 

No nível “dois” – repetível – os métodos de gerenciamento de software são 

documentados e acompanhados. Políticas organizacionais orientam os projetos 

estabelecendo processos de gerenciamento. Neste nível existe um sistema de 

gerenciamento implantado, que garante o cumprimento de custos e prazos. 

 

No nível “três” – definido – a organização possui um processo de 

desenvolvimento de software claramente definido. Existe uma preocupação com um 

processo padronizado para a organização, adaptado para cada projeto. O processo 

é definido, documentado e compreendido.  

 

No nível “quatro” – gerenciado – do CMM a gerência tem bases objetivas para 

a tomada de decisão, uma vez que o processo é medido e gerenciado 

quantitativamente. É possível prever o desempenho dentro dos limites quantificados, 
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pois o processo é medido e essas medidas fornecem subsídios para atuar no próprio 

processo. 

 

No nível “cinco” do CMM – otimizado – o foco está na melhoria contínua do 

processo, onde a mudança de tecnologia e as mudanças no próprio processo são 

gerenciadas de forma a não causarem impacto na qualidade do produto final. 

 

Cabe considerar que o CMM é apenas um modelo que reúne boas práticas de 

desenvolvimento de software. Sua implantação vai exigir um investimento importante 

dos envolvidos, para conceber um processo que venha a alavancar o negócio, 

facilitar a vida dos envolvidos e não criar burocracia somente para atender aos 

requisitos descritos no modelo, conforme cita Weber (2001). 

 
 

4.4  TIPO DE PESQUISA 
 
 

Há várias maneiras de se classificar  a atividade de pesquisa (DUSILEK, 

1986). Todas são possíveis, uma vez que o fator determinante de uma classificação 

particular será sempre a ótica particular do pesquisador. Será adotada a 

classificação proposta por Darci Dusilek: pesquisa classificada sob o ponto de vista 

do material utilizado e quanto ao método utilizado para elaboração da pesquisa. 

 
 
4.4.1 Classificação da Pesquisa Quanto ao Material 
 
 

Quando se menciona, nesta classificação, o material utilizado, pensa-se 

naquilo que em língua inglesa se chama de matéria-prima (raw material). Em certo 

sentido, o material condiciona não apenas a técnica a ser utilizada, como, em grande 

parte, os resultados que se esperam da pesquisa. Desnecessário seria enfatizar que 

esta classificação, como outra qualquer, é arbitrária. Mesmo assim, entretanto, ela é 

oferecida pelo seu caráter amplo de descrição da atividade de pesquisa. Os quatro 

tipos que ilustram os tipos de pesquisas no que tange ao material utilizado em sua 

elaboração, são: pesquisa bibliográfica, pesquisa social, pesquisa de ciência natural e 

pesquisa tecnológica. Vamos detalhar os conceitos de pesquisa bibliográfica e 

pesquisa tecnológica, pois são os tipos de material aplicados neste estudo.  
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4.4.1.1 Pesquisa Bibliográfica  
 
 

É aquela realizada principalmente por intermédio da consulta de materiais 

escritos, em geral localizados em bibliotecas. Este tipo de pesquisa está associado 

com a procura de dados significativos e interpretações do passado. Também com a 

procura de dados extensos e informações estatísticas a respeito da vida 

contemporânea, freqüentemente encontrados em documentos do governo, em 

revistas profissionais e em fontes similares. Os estudos que visam estabelecer a 

evolução de teorias e a pesquisa de possíveis relações de causa e efeito entre duas 

ou mais variáveis fazem forte uso do material bibliográfico. Como já foi mencionada, a 

pesquisa bibliográfica faz-se presente em praticamente todos os tipos de pesquisa. A 

de laboratório, também conhecida como pesquisa experimental, não pode prescindir 

de uma fase bibliográfica. É claro que se excetuam os casos onde o grau de 

originalidade e criatividade por parte do pesquisador torna o seu trabalho único. Mas 

a experiência tem demonstrado que, mesmo nesses casos, o pesquisador precisará 

de conhecimentos amplos para relacionar o seu achado com a teoria existente. Isto 

explica por que a pesquisa bibliográfica faz-se presente em tão elevada proporção 

nas pesquisas existentes. É bom salientar que a pesquisa bibliográfica, para ser 

digna deste nome, deve conter generalizações e conclusões não apreciadas 

previamente. Muitos confundem a pesquisa bibliográfica com o plágio ou compilação. 

Qualquer pesquisa, para ser realmente pesquisa, deve oferecer alguma contribuição, 

da parte de quem a realiza ao campo do conhecimento em que foi centralizada. 

 
 

4.4.1.2 Pesquisa Tecnológica  
 
 

Algumas vezes denominada de pesquisa aplicada, consiste, em grande parte, 

na aplicação dos tipos de pesquisa previamente relacionados às necessidades 

imediatas da indústria, recreação, educação, e aos aspectos econômicos 

relacionados ao comportamento dos seres humanos. Não se preocupa tanto com a 

busca de novo conhecimento em si, mas, sim, com a aplicação do conhecimento 

existente na vida prática dos indivíduos. No desempenho de sua função, muitas 

vezes vem a se constituir excelente veículo de novos fatos, relações e informações. 



 

 

111

 
 
4.4.2 Classificação da Pesquisa Quanto ao Método 
 
 

Do ponto de vista do método utilizado na elaboração da pesquisa, esta pode 

ser classificada sob três grupos designativos fundamentais de investigação 

(DUSILEK, 1986): a histórica, a descritiva e a experimental. Utiliza-se o vocábulo 

método como um caminho para se alcançar determinado fim. A palavra assume, com 

freqüência, conotações que a vinculam a uma ideologia particular. A proposta é 

identificar como este trabalho de dissertação foi realizado, e portanto, poder dizer que  

se trata de um trabalho onde ocorreu a investigação histórica e descritiva 

 
 
4.4.2.1 A Investigação Histórica 
 
 

Como o próprio nome indica, visa a estudar algo que já passou e pertence à 

História. É aquela que faz um estudo retrospectivo de um evento, pessoa ou 

movimento, buscando as suas origens, influência e projeção quanto ao futuro. 

Decorrente de sua própria natureza, centraliza a sua preocupação naquilo que é 

pretérito. Para realizar seus objetivos, deve trabalhar com fontes históricas, 

submetendo-as ao crivo crítico, a fim de evitar a fraude documentária. Para tanto, usa 

a crítica interna, de caráter histórico. Devido ao seu próprio caráter e finalidade, a 

investigação histórica trabalha, principalmente, mas não exclusivamente, com fontes 

impressas de alguma forma que possa identificá-las como documentos (DUSILEK, 

1986). 

 
 
4.4.2.2 A Investigação Descritiva  
 
 

Estuda um fenômeno do ponto de vista do presente. Procura, por intermédio 

da utilização de uma técnica variada, descrever a natureza de um fenômeno ou 

problema sob todos os ângulos possíveis. Muito utilizada em sociologia, no estudo de 

comunidades e estudos de casos, também pode ser utilizada, em combinação com a 

investigação histórica, no estudo de tópicos relacionados a outras áreas do 

conhecimento humano. Seria erro de nossa parte concluir que a investigação 

descritiva somente descreve um fenômeno. Ela procura fornecer alternativas de 
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explicação para ele, bem como sugerir soluções novas. A rigor, a maioria dos estudos 

de investigação utiliza um método combinado, não podendo ser classificados em uma 

única categoria.  

 

A pesquisa ação é desenvolver novas aptidões com a aplicação direta do 

estudo ao mundo real. As características da pesquisa ação são (QUINTELLA,1994): 

ser de natureza prática e diretamente relevante a uma atuação real no mundo do 

trabalho, ser de natureza empírica por estar apoiada em observações reais de 

opinião e de comportamento; prover uma estrutura ordenada para resolução de 

problemas e novos desenvolvimentos e ser flexível e adaptável, permitindo 

mudanças durante o período de experimentação e sacrificando o conceito de 

controle sobre variáveis em favor de experimentações locais e inovações nos 

métodos de investigação e coleta de resultados. 

 
 

4.5  MÉTODO DE ABORDAGEM 
 
 

São considerados os dois principais procedimentos metodológicos de 

pesquisa: o indutivo e o hipotético-dedutivo. 

 

O método de abordagem que será utilizado para a presente dissertação é o 

método hipotético-dedutivo baseado nas idéias de Popper. O método hipotético-

dedutivo sustenta que o conhecimento genuíno só pode ser conquistado por 

intermédio dos caminhos da ciência, baseados na observação objetiva de um 

fenômeno, sem qualquer interferência do observador. As hipóteses formuladas 

servem como base para dedução dos resultados, e por intermédio dos testes 

confirma-se ou rejeita-se sua validade. A verificabilidade assegura que a proposição 

que não for passível de comprovação deve ser descartada. 

 

Na evolução do método até os dias de hoje, passamos pelo pragmatismo, que 

contou com Willian James como seu grande divulgador (DURANT, 2000).  Em seus 

estudos, buscando James algum teste de significado que mostrasse, a todas as 

mentes imparciais, o vazio das abstrações da metafísica alemã, se deparou em 1878 

com um ensaio de Charles Peirce, na Popular Science Monthly, sobre “Como tornar 
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claras as nossa idéias”. Para encontrar o significado de uma idéia, dizia Peirce (apud 

DURANT, 2000, p. 465), temos que examinar as conseqüências às quais ela leva 

quando em ação; caso contrário, as discussões sobre ela poderão não terminar 

nuca, e não há dúvida que não darão fruto. Este simples teste levou James a uma 

nova definição da verdade, verdade esta que tinha sido concebida com uma relação 

objetiva. Extraindo um trecho do pensamento de Willian James (apud DURANT, 

2000, p. 464) sobre a verdade temos:  

 
O verdadeiro (...) é apenas o conveniente no caminho de nosso 
pensamento, assim como  “o direito” é apenas o conveniente no 
caminho do nosso comportamento. Conveniente é quase qualquer 
moda; e conveniente a longo prazo, de modo geral, é claro; porque 
aquilo que satisfaz convenientemente a todas as experiências à 
vista não irá necessariamente atender a todas as experiências 
seguintes de forma satisfatória. (...) A verdade é uma das espécies 
de bem, e não como em geral se supõe, uma categoria distinta do 
bem e coordenada com ele. Verdadeiro é o nome de tudo que se 
mostra bom no caminho da crença. 

 

Para James, a verdade é um processo, e veracidade é confirmação. Em vez 

de perguntar onde surgiu uma idéia, ou quais são as suas premissas, o pragmatismo 

examina os seus resultados, desviando o olhar dos princípios para os frutos, as 

conseqüências, os fatos. A escolática perguntava: “O que é a coisa?” – e se perdeu 

em qüididades; o darwinismo perguntava: “Qual é a sua origem?” – e se perdeu em 

nebulosas; o pragmatismo pergunta: “Quais são as conseqüências?” – e volta o 

rosto do pensamento para a ação e o futuro (DURANT, 2000, p. 464). 

 
 
4.6 PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS  
 
 

Para o presente trabalho de pesquisa, serão utilizados os métodos 

monográfico, comparativo e estatístico. Segundo Lakatos e Marconi (1991): 

• O método monográfico consiste no estudo de determinados indivíduos, 

profissões, condições e instituições, grupos ou comunidades com a finalidade 

de obter generalizações.  

Nesta dissertação serão estudadas a segurança da informação como 

elemento chave para obtenção de diferencial competitivo do ponto de vista dos 

executivos das empresas de informática e telecomunicações, e as práticas de 
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construção do modelo de gestão integrada de segurança com base no framework 

proposto pela norma BS7799-2:2002. 

 

• O método comparativo realiza comparações com a finalidade de verificar 

similaridades e explicar divergências. 

 

Serão feitas comparações entre as expectativas e percepções que os 

executivos têm da segurança da informação como elemento chave para garantia de 

continuidade do negócio e as ações empreendidas pelas empresas de informática e 

telecomunicações, para observar as possíveis divergências. 

 

• O método estatístico reduz os fenômenos sociais, políticos, econômicos, etc. 

a termos quantitativos e a manipulação estatística permite comprovar as 

relações dos fenômenos entre si, e obter generalizações sobre sua natureza, 

ocorrência ou significado.  

 

Nesta dissertação serão utilizadas duas amostras representativas de grupos 

de empresas do setor de informática e telecomunicações do mercado brasileiro para 

observar as relações entre expectativas dos executivos e ações empreendidas na 

implementação de segurança da informação, bem como, a forma de utilização dos 

fundamentos e ferramentas que objetivam garantir a segurança da informação, 

minimizando os riscos de ocorrência de incidentes de segurança.   

 
 

4.6.1 Tarefas Executadas 
 
 

Para realização deste trabalho foram executadas as tarefas relacionadas no 

Quadro 7, indicando sua sequência lógica de execução, os problemas encontrados 

para sua realização e as lições aprendidas. 
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Fases Passos Cronograma Problemas Lições aprendidas 

Planejamento Definição de: 
Objetivos do 
trabalho e  
Escopo do 
problema 

 

Fevereiro a 
Maio 
2002 

Dúvidas sobre o que pesquisar 
especificamente. 
Definição do foco da pesquisa, 
pois a autora teve muita 
dificuldade de focar em um 
problemas específico, tendendo 
a olhar o problema de forma 
muito abrangente, e com 
ímpetos de pesquisar as 
empresas do mundo todo. 

 

Esta etapa é fundamental 
para o bom 
desenvolvimento da 
pesquisa, a delimitação  do 
problema e seu 
entendimento claro são a 
chave para o sucesso do 
trabalho. 

 

 Planejamento 
do raciocínio, 
hipóteses e 
questões 

 Dificuldade em estabelecer as 
hipóteses e correlacionar as 
questões-chave 

As hipóteses são um 
enunciado provisório, 
proposto pelo pesquisador 
como forma de explicação 
de um problema. 

  Pesquisa 
bibliográfica 
identificação 
do referencial 

 Na pesquisa bibliográfica foram 
encontrados poucos autores 
que estudaram modelos de 
gestão de segurança, a maior 
parte da literatura encontrada 
cita dispositivos de proteção da 
informação como softwares ou 
hardwares, mas não relaciona 
as práticas de gestão de 
segurança. 
 

 

 Preparação  
levantamento 
de fatos e 
dados 

 O trabalho foi desenvolvido 
segundo o método de 
orientação de mestrandos do 
Prof. Dr. Heitor Quintella, que 
auxiliou muito no trabalho e não 
havendo problemas de 
encadeamento de etapas, pois 
seguiu-se uma linha lógica de 
trabalho. 

O método científico é base 
para desenvolvimento de 
projetos com resultados 
superiores. 

Levantamento 
de fatos e 
dados 

Preparação 
do 
anteprojeto 
 
 
 
  
 
 

Junho a 
 Dezembro 

2002 

Não ocorreram problemas na 
preparação do anteprojeto, que 
foi conseqüência do método de 
orientação utilizado que surtiu 
muito efeito, pois o anteprojeto 
foi construído de acordo com 
as atividades realizadas pela 
mestranda. 
 
 

A importância do 
anteprojeto: O anteprojeto 
sintetizou os procedimentos 
que seriam adotados na 
elaboração da dissertação. 
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Fases Passos Cronograma Problemas Lições aprendidas 

 Levantamento 
dos Dados 

 Fazer uma pesquisa de campo 
com quantidade de  dados que 
permitissem ter uma amostra 
considerável da utilização da 
Segurança da Informação no 
mercado  
 
Foi feita uma consulta à Módulo 
Security Solutions solicitando a 
utilização dos questionários da 
8a’Pesquisa Nacional de 
Segurança como base para o 
presente trabalho 

Mesmo com pouco tempo 
disponível e muitos 
afazeres as empresas estão 
dispostas a colaborar com a 
pesquisa científica. 

 Síntese de 
achados e 
constatações 

 Dificuldades de tabulação dos 
dados, por falta de 
conhecimentos mais profundos 
sobre estatística. 

É necessário saber solicitar 
auxílio dos especialistas, 
principalmente quando 
estes realizaram a análise 
dos dados da 8a. Pesquisa 
anual de Segurança da 
Informação. 

Análise Conclusões 
 
 
 

Janeiro a  
março 
2003 

As conclusões não foram 
animadoras para o 
pesquisador, sob o ponto de 
vista da identificação de 
Segurança da informação como 
diferencial competitivo. 

Foi identificado que ainda 
há uma longa trajetória para 
o amadurecimento da 
proposta de implementação 
da segurança da 
informação nas empresas 
brasileiras. 

Comunicação   Comunicação 
de resultados 

Maio a 
setembro 

2003 

Versão preliminar  da 
Dissertação, Pré-defesa e 
Dissertação - Não se teve 
problemas nesta fase  
 
Artigo co-autorado – dificuldade 
de publicação em periódico 
especializado, pois a maior 
parte das revistas científicas 
ainda não reconhece o 
assunto, pela sua recente 
abordagem e utilização 
estritamente prática.  
  

A elaboração de uma 
dissertação de mestrado é 
um trabalho sistemático e 
organizado que pela 
aplicação disciplinada do 
método científico conduz o 
pesquisador a iluminação, 
mesmo que seja parcial, 
sobre o tema estudado. 

Quadro 7- Tarefas executadas 

 
 

4.7 ANALISE DAS HIPÓTESES 
 
 
4.7.1 Tipologia 
 
 

Os autores discrepam quanto à classificação das hipóteses (DUSILEK, 1986). 

A discrepância tem a ver mais com aspectos periféricos da questão, estando 

relacionadas com questões de nomenclatura e formação prévia de cada um. 

Segundo a classificação simplificada de Lastrucci (apud DUSILEK, 1986) as 

hipóteses formuladas nesta dissertação podem-se classificar, em termos do nível de 
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abstração, em hipóteses que estabelecem a existência de uniformidades empíricas, 

também conhecidas como hipóteses descritivas ou hipóteses que se preocupam 

com o estabelecimento de relações entre variáveis, também conhecidas como 

hipóteses analíticas.  

 

Segundo a classificação de Goode e Hatt, as hipóteses desta dissertação 

podem ser classificadas, quanto à ordem crescente de abstração, em hipóteses que 

se referem a tipos ideais complexos, que visam a verificar a existência de relações 

logicamente derivadas entre uniformidades empíricas (GOODE e HATT apud 

LAKATOS e MARCONI, 1991). 

 

As hipóteses nesta dissertação (Hipótese I e Hipótese II) foram formuladas 

para testar as percepções dos executivos das empresas pesquisadas, quanto às 

seguintes questões, nas quais se baseia esta pesquisa: 

 

Hipótese I- O uso das práticas de Segurança da Informação gera percepção de 

diferencial competitivo perante o mercado – Seguem questões que complementam 

as questões-chave apresentadas no início deste trabalho: a aplicação de práticas de 

excelência de gestão de segurança da informação é percebida como diferencial 

competitivo pelos clientes na hora de comprar os produtos e serviços de um 

fornecedor? O processo de certificação de segurança da informação e os padrões 

aplicados,  enrijecem o relacionamento com o cliente tornando a relação comercial 

mais difícil e lenta? Qual o grau de preocupação dos executivos com a proteção da 

informação e como isto pode ser visualizado pelos fornecedores? 

 

Hipótese II - Existem barreiras sócio-culturais que dificultam a implementação do 

sistema de gestão de segurança da informação nas organizações. As questões-

chave apresentadas no início deste trabalho serão corroboradas ou refutadas com 

estudo de aspectos ligados ao comportamento dos colaboradores das organizações 

onde já estão instalados dispositivos de segurança da informação de forma 

organizada.  

 

Hipótese III - Há uma relação sistêmica entre os princípios que norteiam a 

implementação de um sistema de gestão da segurança da informação e os 
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princípios que norteiam a implementação de um sistema de gestão da qualidade.. A 

partir da versão 2002 da norma BS 7799 passa a atender às estruturas dos sistemas 

de gestão propostos pela ISO 9000:2000 (International Organization for 

Standartization). Uma das perguntas mais comuns feitas pelos interessados em 

organizar um sistema de gestão de segurança da informação é: “Como implementar 

o sistema de gestão de segurança da informação baseado no sistema de gestão da 

qualidade? Visto que a empresa onde trabalho já é certificada ISO 9000.” E outra 

questão relevante é: “Como aplicar o princípio de melhoria contínua no sistema de 

gestão de segurança da informação?” Este princípio também foi incorporado na 

versão 2002 da norma BS 7799 e trata da evolução gradual e planejada do sistema 

de gestão de segurança da informação. 

 
 
4.8  VALIDAÇÃO DAS HIPÓTESES 
 
 
4.8.1 Teste de Importância 
 
 

Segundo a importância das hipóteses proposta por Kerlinger, as hipóteses 

desta dissertação foram formuladas porque elas (KERLINGER apud LAKATOS e 

MARCONI, 1991): 

• São instrumentos de trabalho da teoria, pois novas hipóteses podem dela ser 

deduzidas. 

• Podem ser testadas e julgadas como provavelmente verdadeiras ou falsas. 

• Constituem instrumentos poderosos para o avanço da ciência, pois sua 

comprovação requer que se tornem independentes dos valores e opiniões dos 

indivíduos. 

• Dirigem a investigação, indicando ao investigador o que procurar ou o que 

pesquisar. 

• Pelo fato de serem comumente formulações regionais gerais, permitem ao 

pesquisador deduzir manifestações empíricas específicas, com elas 

correlacionadas. 

• Desenvolvem o conhecimento científico, auxiliando o investigador a confirmar, ou 

não, sua teoria. 

• Incorporam a teoria, ou parte dela, em forma testável ou quase testável.  
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4.8.2 Teste de Necessidade 
 
 

Segundo a necessidade das hipóteses proposta por Bunge (BUNGE apud 

LAKATOS e MARCONI, 1991), as hipóteses desta dissertação se fazem necessárias 

quando: 

• Tenta-se resumir e generalizar os resultados das investigações. 

• Tenta-se interpretar generalizações anteriores. 

• Tenta-se justificar, fundamentando, nossas opiniões. 

• Planeja-se um experimento ou investigação para a obtenção de mais dados. 

• Pretende-se submeter uma "conjectura" a comprovação. 

 
 
4.9 ALVOS DA PESQUISA 
 
 
4.9.1 Universo  

 
 

As empresas alvo dessa pesquisa foram selecionadas no segmento da 

indústria de telecomunicações e informática. Para a obtenção de um estudo mais 

completo sobre o problema apresentado neste trabalho de dissertação, seria 

necessário utilizar uma pesquisa que abrangesse o maior número de empresas 

destes segmentos no país, o que era inviável, tendo em vista as limitações de 

tempo, custo e número de pessoas envolvidas.  

 

Por isso, a pesquisadora pediu autorização à Modulo Security Solutions S.A 

para utilizar uma amostra tomando como universo as empresas pesquisadas na 8ª 

Pesquisa Nacional de Segurança da Informação, realizada no período de março a 

agosto de 2002, da qual fizeram parte um total de 547 profissionais que trabalham 

em empresa dos segmentos de bancos, governo, indústria e comércio, serviços,  

energia e saúde. 

 
 

4.9.2 População  
 
 
A pesquisa foi realizada em âmbito nacional. As empresas de informática e 

telecomunicações pesquisadas totalizam 129, divididas da seguinte forma: 94 
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empresas de informática e 35 empresas de telecomunicações. Ver Anexo A 

contendo relação das empresas entrevistadas. 

 
 

4.9.3 Amostra 
 
 

Foram selecionados 129 questionários de profissionais que compõem a 

amostra, com intuito de se obter um número significativo de empresas, considerando 

94 questionários para profissionais de empresas de informática e 35 questionários 

para profissionais de empresas de telecomunicações.  

 

As empresas selecionadas já possuem algum tipo de conhecimento sobre 

segurança da informação, apesar de não serem certificadas em BS7799-2:2002, já 

se interessam sobre o assunto, ou procuram desenvolver seus conhecimentos 

participando de eventos sobre o assunto. 

 
 

4.10 INSTRUMENTO DE MEDIDA UTILZADO 
 
 
O instrumento de medida que deu origem à coleta de dados, foi o questionário 

já utilizado há 8 anos pela própria Módulo Security Solutions (Anexo A), 

desenvolvido e validado com base na metodologia PESI (metodologia própria da 

Módulo Security Solutions para desenvolvimento de seus projetos de consultoria) e 

baseado no instrumento utilizado pela pesquisa realizada pelo CSI/FBI Computer 

Security Institute/Federal Bureau of Investigations. Foram formuladas questões e 

organizadas em questionários específicos para tratamento e análise dos dados 

obtidos a partir da 8ª Pesquisa Nacional de Segurança da Informação, buscando 

atender a cada  referencial teórico, nos quais este estudo está baseado. Portanto, foi 

utilizado um questionário abordando questões que validam o modelo de gestão de 

segurança da informação previsto na norma BS7799-2:2002, e questões sobre 

aplicação da segurança da informação como diferencial competitivo, baseado na 

análise estratégica da indústria segundo Michel Porter  (PORTER, 1986). No Quadro 

8 são relacionadas as questões-chave e as perguntas do questionário de pesquisa, 

por hipótese. 
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Hipótese I: O uso das práticas de Segurança da Informação gera percepção 
de diferencial competitivo perante o mercado. 
QUESTÕES-CHAVE PERGUNTAS DA PESQUISA 
Questão 1: Quais as vantagens 

competitivas obtidas pelo uso da 

Segurança da Informação ? 

Questão 2: Quais as barreiras para 

implementação de um sistema de 

gestão de segurança da informação? 

Questão 3: Qual a relevância da 

obtenção de certificação internacional 

em segurança da informação - BS 

7799? 

Pergunta 1: Sobre a Política de Segurança, sua empresa: 

Se possui política, se está atualizada. 

Pergunta 2: Sobre o Plano de Continuidade de Negócios, 

sua empresa: Se possui um plano formalizado, se está 

atualizado, se está em desenvolvimento. 

Pergunta 3: Na sua opinião, como os executivos vêem a 

segurança da informação para seus negócios? 

Pergunta 4: Assinale as principais ameaças às informações 

da sua empresa? 

Pergunta 5: Qual destes itens é mais crítico? 

Hipótese II: Existem barreiras sócio-culturais que dificultam a implementação 
do sistema de gestão de segurança da informação nas organizações. 
QUESTÕES-CHAVE PERGUNTAS DA PESQUISA 
Questão 1: Quais argumentos para 

convencer a alta direção de uma 

organização da importância da 

implantação de um sistema de gestão 

de segurança da informação? 

Questão 2: Qual o grau de 

comprometimento das organizações 

com o sistema de gestão de 

segurança da informação implantado?

Questão 3:  Quais os investimentos  

em Segurança da Informação feitos 

pelas organizações? 

Pergunta 6: Qual o principal obstáculo para a 

implementação da segurança?  

Pergunta 7:  Quem é o gestor da segurança na empresa? 

Pergunta 9:   Sua empresa possui planejamento de 

segurança para quanto tempo? 

Pergunta 10: Qual o percentual do orçamento de 

Tecnologia da Informação em relação ao orçamento total da 

empresa?  

Pergunta 11: Qual o percentual do orçamento de 

Segurança em relação ao orçamento com Tecnologia da 

Informação?  

Pergunta 16: Você deixa de comprar em sites de e-

commerce por causa da sensação da falta de segurança? 

Pergunta 17: Você fornece o número de seu cartão de crédito 

em compras on line? 

Pergunta 18: Na sua opinião,  o que está faltando em 

termos de serviços ou produtos de segurança da informação 

no mercado brasileiro? 

 



Hipótese III: Há uma relação sistêmica entre os princípios que norteiam a implementação 
de um sistema de gestão da segurança da informação e os princípios que norteiam a 
implementação de um sistema de gestão da qualidade. 
QUESTÕES-CHAVE PERGUNTAS DA PESQUISA 

Questão 1: Quais os benefícios 

de implementar um sistema de 

gestão de segurança da 

informação?  

Questão 2: Como implementar o 

sistema de gestão de segurança 

da informação baseado no 

sistema de gestão da qualidade?  

Questão 3: Como aplicar o PDCA 

(princípio da qualidade – Plan, Do, 

Check and Act) no sistema de 

gestão de segurança da 

informação?  

Pergunta 14: Sua empresa possui Certificação? ISO 

9000, ISO 14000, BS 7799 ou outra. 

 OBS: O demais questionamentos forão feitos pela 

própria autora durante os seus estudos e a experiência 

de preparação para certificação em BS7799-2:1999 da 

Módulo Security Solutions em agosto de 2002 e 

posteriormente  na manutenção da certificação da 

mesma empresa considerando o upgrade para versão 

da BS7799-2:2002 em julho de 2003. 

Quadro 8 - Relação entre as questões-chave e as perguntas elaboradas para o 

instrumento de pesquisa 

 
 
4.11 COLETA DE DADOS 
 
 

A coleta de dados da 8ª Pesquisa Nacional de Segurança da Informação foi 

feita por intermédio de entrevistas presenciais, que foram realizadas junto a 

profissionais das empresas pesquisadas, conduzidas pela própria Módulo, 

diretamente com o entrevistado. 

 

Foram entrevistados profissionais da empresas que fazem parte das 1.000 

maiores empresas do país, considerando o ranking da Exame para 2002. 

 

Os questionários originais da 8ª Pesquisa Nacional de Segurança da 

Informação, preenchidos com as respostas foram arquivados na Módulo Security 

Solutions S.A e os dados tabulados pela autora deste trabalho, foram posteriormente 

tratados de forma a fornecer os resultados apresentados nessa pesquisa.   
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Nos Quadros 9, 10 e 11 são relacionadas as fontes de dados que auxiliaram a 

responder as questões-chave e analisar as hipóteses, visando a validá-las ou refutá-

las com o referencial teórico que suporta o seu estudo. 

 

O Quadro 9 relaciona a Hipótese I às suas questões-chave e às principais 

fontes de dados que são as perguntas do instrumento de pesquisa e a pesquisa 

bibliográfica. 

  

Hipótese I: O uso das práticas de Segurança da Informação gera percepção de 

diferencial competitivo perante o mercado. 

 

Questões-chave Fonte de Dados Referenciais Teóricos 
Questão 1: Quais as vantagens 

competitivas identificadas pelo 

uso da Segurança da 

Informação ? 

Será usado o modelo de Porter 

(1986), no que se refere às 

forças e fraquezas de cada um 

dos cinco componentes do 

processo competitivo.  

Questão 2: Qual tipo de 

diferenciação que um sistema 

de gestão de segurança da 

informação pode gerar? 

 

  

Itens de perguntas do  
instrumento  

Será usado o modelo de Porter 

(1980), no que se refere à 

diferenciação específica, 

criando um conceito de produto 

ou serviço que possa parecer 

único aos olhos do cliente.  

Questão 3: Qual a relevância 

da obtenção de certificação 

internacional em segurança da 

informação - BS 7799? 

Pesquisa bibliográfica  O modelo de gestão de 

segurança da informação 

previsto na BS 7799-2:2002 

contempla os objetivos e a 

relevância da implementação de 

um SGSI. 

Quadro 9 - Fontes de dados e referencial teórico nas questões chave da Hipótese I 

 

O Quadro 10 relaciona a Hipótese II às suas questões-chave e às principais 

fontes de dados que são as perguntas do instrumento de pesquisa. 
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Hipótese II: Existem barreiras sócio-culturais que dificultam a implementação do 

sistema de gestão de segurança da informação nas organizações. 

 

Questões Fonte de Dados Referenciais Teóricos 
Questão 1: Quais argumentos 

para convencer a alta direção 

de uma organização da 

importância da implantação de 

um sistema de gestão de 

segurança da informação? 

 

Será usado o modelo de Peltier 

(2001, cap. 1 ), no que se refere 

aos elementos fundamentais 

para proteção da informação.  

Questão 2: Qual o grau de 

comprometimento das 

organizações com o sistema de 

gestão de segurança da 

informação implantado? 

 

Questão 3:  Quais os 

investimentos  em Segurança 

da Informação feitos pelas 

organizações? 

Itens de perguntas do  
instrumento  

Será utilizado o referencial 

teórico da NBR ISO/IEC 

17799:2001  requisito 4 

Segurança  Organizacional, 

controle 4.1 Infra-estrutura da 

segurança da informação  p. 5-6

Quadro 10 - Fontes de dados e referencial teórico nas questões chave da 

Hipótese II 

 

O Quadro 11 relaciona a Hipótese III às suas questões-chave e à principal fonte 

de dados que é a pesquisa bibliográfica. 

 

Hipótese III: Há uma relação sistêmica entre os princípios que norteiam a 

implementação de um sistema de gestão da segurança da informação e os princípios 

que norteiam a implementação de um sistema de gestão da qualidade. 
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Questões Fonte de Dados Referenciais Teóricos 
Questão 1: Quais os benefícios 

de implementar um sistema de 

gestão de segurança da 

informação?  

Será usado o modelo de Peltier 
(2000, cap. 10, p.175), no que 
se refere aos elementos 
fundamentais para proteção da 
informação.  

Questão 2: Como implementar 

o sistema de gestão de 

segurança da informação 

baseado no sistema de gestão 

da qualidade?  

 

Questão 3: É possível aplicar o 

PDCA (princípio da qualidade – 

Plan, Do, Check and Act) no 

sistema de gestão de 

segurança da informação? 

Pesquisa Bibliográfica 
e Experiência da 
Autora em preparação 
para certificação em 
BS7799 da Módulo 
Security Solutions 

Será utilizado o referencial 
teórico da  BS7799-2:2002,  
Introdução p. 4; requisito 4.2 
Processo p.7-11. 

Quadro 11 - Fontes de dados e referencial teórico nas questões chave da Hipótese 

III 

Como se pôde observar os Quadros acima auxiliam a correlação das fontes de 

dados com o referencial teórico aplicado, permitindo visualizar a trilha de raciocínio 

desenvolvido com base nos estudos disponíveis sobre o assunto na comunidade 

científica. 

 
 

4.12 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 
 
 

Os dados brutos utilizados neste trabalho de dissertação que foram 

gentilmente cedidos a autora, mediante acordo de confidencialidade pela Módulo 

Security Solutions S.A.  

 

Os dados coletados e tabulados serão apresentados em forma de gráficos no 

Capítulo 5, considerando as principais perguntas relacionadas no questionário do 

APÊNDICE A. O percentual médio para se considerar a tabulação das respostas 

satisfatória foi 50%, tomando por base que o assunto ainda é recente no mercado 

brasileiro.  
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4.13 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
 
 

O relacionamento entre as hipóteses, e suas questões chave, e o referencial 

teórico que suporta esta pesquisa, será tabulado conforme indicado nos Quadros de 

validação apresentados no item 4.10 deste Capítulo. Tratando-se de investigação 

descritiva, que é aquela que tem por objetivo conhecer as situações, costumes e 

atitudes predominantes em determinado contexto, mediante a descrição exata das 

atividades, objetos, processos e pessoas (DUSILEK, 1986). Procurou-se não apenas 

coletar dados, mas também fazer uma predição e identificação das relações 

existentes entre duas ou mais variáveis. Foram seguidas pela autora as seguintes 

etapas de investigação: examinar as características do problema escolhido; definir e 

formular hipóteses; enunciar pressupostos em que as hipóteses se fundamentassem 

e os procedimentos que serão adotados para sua verificação; selecionar e elaborar 

técnicas de coleta de dados; delinear categorias precisas para classificar dados que 

sejam adequados ao propósito do estudo e que permitam manifestar as semelhanças 

e diferenças, bem como os constituintes do problema; verificar a validade das 

técnicas de coleta de dados; realizar observações objetivas e exatas; descrever, 

analisar e interpretar os dados obtidos em termos claros e precisos; sugerir possíveis 

lacunas para pesquisa posterior.  

A seqüência do procedimento adotado para realização da pesquisa foi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Procedimento para realização da Pesquisa 
Fonte: Do autor 

Início 

Definição do 
Problema e 
Hipóteses 

Elaboração do 
Questionário 

Tabulação dos  
Dados 

Análise e 
Interpretação 
dos  da Dados 

Corroboração 
ou Refutação  
das Hipoteses 

Elaboração das 
Conclusões Encerramento 
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4.13.1 Roteiro Metodológico de Execução do Projeto: 
 
Fases Passos Produtos Procedimentos adotados Tempo

Planejamento 1. Definição de: 
• Objetivos do 

trabalho 
• Escopo do 

problema 
• Outputs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Planejamento do 

raciocínio, 
hipóteses e 
questões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pesquisa 

bibliográfica 
identificação do 
referencial 

 
 
4. Preparação  

levantamento de 
fatos e dados 

Definição do 
problema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 
referencial de 
dados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologia: 
 
 
 
 
Plano de ação:
 

Objetiva-se com esta pesquisa analisar, 
identificar a obtenção de  diferencial 
competitivo através da implementação do 
sistema integrado de gestão de segurança 
da informação nas indústrias de Telecom 
e Informática. A questão central do 
problema proposto é: Será que a 
aplicação do modelo de gestão de 
segurança da informação previsto no 
framework da BS 7799, por tratar de 
forma integrada a segurança física e 
lógica, o treinamento e a conscientização 
das pessoas, o entendimento dos 
processos críticos de negócio garantindo 
sua continuidade e as ferramentas de 
tecnologia da informação, organiza um 
sistema de segurança da informação que 
trará maiores garantias de continuidade 
do negócio e melhores resultados às 
empresas? 
. 
 
Na revisão de literatura, foram 
consultados: 

• Cortada; 
• Quintella; 
• Angélica Plate - Aexis; 
• Ricardo Albuquerque; 
• Marcos P. Amaral; 
• Nilton S. Moreira; 
• Carlos A Caruso; 
• Darcy Duzilek; 
• Lakatos. 

 
 
O referencial teórico é composto de: 

• Porter; 
• Thomas R. Peltier; 
• NBR ISSO/IEC 17799:2001 e 

BS 7799-2:1999 
 
A metodologia empregada foi o método 
hipotético-dedutivo 
 
O trabalho foi desenvolvido segundo o 
método de orientação de mestrandos do 
Prof. Dr. Heitor Quintella, descrito neste 
quadro. 

Fev a 
Maio 
2002 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Extraído de: Quintella, Heitor M. Um Método de Orientação de Mestrandos, UFF, 

Relatório Interno, 1997, Niterói, p.6 
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Fases Passos Produtos Procedimentos adotados Tempo

Levantamento 
de fatos e 
dados 

5. Preparação do 
anteprojeto 

 
 
 
6. Levantamentos 
 
7. Síntese de 

achados e 
constatações 

Guia de 
levantamento 
de dados: 
 
 
Anteprojeto: 
 
 
Notas: 

Os dados necessários para a 
elaboração da pesquisa desta 
dissertação foram coletados a partir de 
questionários estruturados a partir do 
questionário utilizado pela Modulo 
Security Solutions S.A na 8a. Pesquisa 
Nacional de Segurança da Informação  
 
O anteprojeto sintetizou os 
procedimentos que seriam adotados na 
elaboração da dissertação. 
As constatações e achados foram 
comentados. Ali foram colocadas 
também algumas sugestões sobre 
estudos que podem ser desenvolvidos a 
partir do presente trabalho.  

Junho a 
Dez. 2002

Análise 8. Conclusões 
 
 
9. Geração de 

recomend. 

Pacote de 
dados: 
 
 
Diagrama 
Lógico: 

Os dados obtidos a partir da pesquisa 
bibliográfica e das pesquisas de campo 
foram analisados a partir do referencial 
teórico. 
A análise da veracidade das hipóteses 
levantadas foi realizada a partir do 
diagrama desenvolvido por Popper. 

Janeiro a  
março 
2003 

Comunicação   10. Comunicação de 
resultados 

Dissertação  
Seminário 
Artigo co-
autorado 
Pré-defesa 
Dissertação  

 Maio a 
setembro 
2003 

 
Quadro 12- Roteiro metodológico do projeto 

Fonte: Extraído de: Quintella, Heitor M. Um Método de Orientação de Mestrandos, UFF, 

Relatório Interno, 1997, Niterói, p.6 

 
 
4.14 LIMITAÇÕES DO MÉTODO UTILIZADO 
 
 

A pesquisa sobre o assunto segurança da informação, com base em 

entrevistas com profissionais sobre as empresas onde trabalham, tende a ser 

influenciada pelo temor de divulgar vulnerabilidades da empresa em questão. Por 

este motivo, é tão difícil conseguir tais entrevistas. Também não se pode garantir que 

os dados obtidos por meio das entrevistas reflitam a realidade da empresa, devido a 

possíveis distorções nas respostas causadas pelo grau de motivação do entrevistado, 

ou por uma tendência em supervalorizar as avaliações, evitando passar uma imagem 

de pouco interesse em assunto tão importante para a empresa e seus clientes.  

É importante assinalar também a influência do momento em que é realizada a 

entrevista, se ocorre durante um evento correlato ao assunto, como por exemplo: 
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CNASI, Security Week e outros, onde foram entregues e recolhidos muitos dos 

questionários da 8ª Pesquisa Nacional de Segurança da Informação. O entrevistador 

pode oferecer alguma influência sobre as respostas dos entrevistados, através da 

apresentação e explicações dos itens, dependendo da sua eloqüência e 

envolvimento com o assunto. 

O questionário aplicado pela autora foi um extrato do questionário aplicado 

pela Módulo Security Solutions S.A na 8ª. Pesquisa Anual de Segurança da 

Informação e sua validação foi feita por meio de testes de consistência comparativos, 

visto que as perguntas não poderiam ser alteradas, pois a pesquisa já havia sido 

realizada. 

 

Esta pesquisa, também possui limitações, de ordem financeira, pessoal, prazo 

de execução, conseqüentemente a amostra a ser considerada, 119 empresas do 

setor de informática e telecomunicações, é muito pequena se considerada a 

população das indústrias nacionais desse segmento. 

 
 
4.15 RESUMO CONCLUSIVO DO CAPÍTULO  
 
 

Este capítulo apresentou as premissas consideradas válidas para este 

trabalho de pesquisa, abordando um estudo sobre o tipo da pesquisa, sua 

classificação quanto ao material, classificação quanto ao método utilizado, método de 

abordagem da pesquisa que é o método hipotético-dedutivo baseado nas idéias de 

Popper. Foram relacionados procedimentos e técnicas, a análise das hipóteses, sua 

validação, o teste de importância e necessidade. O tratamento estatístico da 

pesquisa: os alvos da pesquisa, a população, a amostra, o instrumento de medida 

utilizado, a forma de coleta de dados, o tratamento e a forma de análise dos dados 

coletados, a descrição dos procedimentos, a relação entre as hipóteses, as questões-

chave e as perguntas extraídas do questionário da 8a. Pesquisa Nacional de 

Segurança da Informação.  
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5 RESULTADOS ENCONTRADOS E ANÁLISE  
 
 

5.1 SUMA DO CAPÍTULO  

 

Este capítulo trata dos resultados encontrados após a tabulação da pesquisa. 

Serão apresentados gráficos com as estatísticas das perguntas selecionadas da 8ª 

Pesquisa Nacional de Segurança da Informação e as considerações da autora sobre 

os resultados encontrados. 

 

5.2 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS SEGMENTOS DE INFORMÁTICA E 
TELECOMUNICAÇÕES  
 

Serão apresentados os resultados obtidos para cada pergunta selecionada de 

cada segmento individualmente, de forma a permitir a comparação dos resultados de 

cada segmento estudado.  

 

5.2.1 Análise do Segmento de Telecom 

 

O estudo da  Hipótese I - O uso das práticas de Segurança da Informação 

gera percepção de diferencial competitivo perante o mercado, pode ser analisado por 

intermédio das perguntas 1, 2, 3, 4 e 5 do questionário aplicado. Os resultados para o 

segmento de Telecom mostram que 51,42 % dos entrevistados afirmam que sua 

empresa não possui política de segurança ou está desatualizada como podemos ver 

na Tabela 1: 
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Tabela 1 -  Resultados para o segmento de Telecom – Hipótese I 
1.Sobre a Política de Segurança, sua empresa: Freq. No. cit. 
Não possui Política formalizada 25,71% 9 
Possui e está atualizada 28,57% 10 
Possui,  mas está desatualizada 25,71% 9 
Está em desenvolvimento 20,00% 7 
TOTAL OBS. 100,00% 35 

 

O Gráfico 1 permite a visualização destes números com mais clareza e a 

distribuição de percentuais, mostrando que 48,57 % dos entrevistados confirmam a 

existência de política de segurança em suas empresas, esteja ela atualizada ou não. 

 

Não possui 
Política 

formalizada
26%

Possui mas 
está 

desatualizada
26%

Está em 
desenvolvimen

to
20%

Possui e está 
atualizada

28%

 

Gráfico 1 - Distribuição de percentuais – Telecom- Hipótese I 

 

A preocupação das empresas de Telecom com a continuidade do negócio 

pode ser observada pelo resultado das respostas à pergunta 2, sobre a existência de 

um Plano de Continuidade do Negócio, apresentado na Tabela 2, que mostra que 

31,42 % dos entrevistados afirmam que sua empresa tem um plano formalizado e 

atualizado ou está em desenvolvimento. 
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Tabela 2 – Plano de Continuidade de Negócio 

 

O Gráfico 2 apresenta com uma linguagem visual os resultados obtidos na 

Tabela 2, e permite observar que 40 % dos entrevistados não responderam a esta 

questão, dos 60 % que responderam a pergunta, somente 22,86 % não possui em 

um plano formal de contingência, recuperação em caso de desastre. 

 

Não possui um 
Plano formalizado

23%

Possui mas está 
desatualizado

6%

Possui e está 
atualizado

6%

Não responderam
39%

Está em 
desenvolvimento

26%

Gráfico 2 – Percentuais – Plano de Continuidade de Negócios 

 

Através da Tabela 3, pode-se observar que a questão segurança da 

informação foi considerada de suma importância por todos os entrevistados, ou seja, 

88,57 % dos entrevistados classificaram o assunto segurança da informação como 

sendo mais que importante.  

 

 

 

2.Sobre o Plano de Continuidade de Negócios, sua 
empresa: 

Freq. No. cit. 

Não possui um Plano formalizado 22,86% 8 
Possui e está atualizado 5,71% 2 
Possui, mas está desatualizado 5,71% 2 
Está em desenvolvimento 25,71% 9 
Não responderam 40,00% 14 
TOTAL OBS. 100,00% 35 
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Tabela 3 – Segurança da Informação 

3.Na sua opinião, como os executivos vêem a segurança 
da informação em seus negócios ? 

Freq. No. cit. 

Vital 31,43% 11 
Crítica 25,71% 9 
Importante 31,43% 11 
Pouco importante 11,43% 4 
Não tem importância 0,00% 0 
TOTAL OBS. 100,00% 35 

 

Porém, ainda não há uma mobilização real para implementação dos requisitos 

básicos de um SGSI (Sistema de Gestão de Segurança da Informação), nas 

empresas deste segmento, como se pode ver nas respostas das perguntas 1 e 2. 

Pois 71,42 % dos entrevistados ainda não têm uma Política de Segurança da 

Informação definida, atualizada, ou a mesma está em desenvolvimento. 

Considerando que está é uma ação que define os próximos passos da 

implementação do SGSI, pode se dizer que o movimento de implementação do 

sistema ainda é incipiente no grupo de empresas entrevistadas.  

 

O mesmo comportamento se apresenta com relação à definição formal do 

Plano de Continuidade do Negócio. Somente 5,71% dos entrevistados afirmaram ter 

um plano definido. A pergunta feita aos entrevistados não entra em detalhes sobre a 

manutenção dos planos de contingência, recuperação de desastre e retorno à 

normalidade, nem os testes de validação da eficácia dos planos, o que 

provavelmente reduziria o percentual obtido. 

 

Pelo Gráfico 3, a visualização dos resultados obtidos nesta pergunta aparece a 

seguinte forma, 32 % do entrevistados consideram a segurança da informação como 

sendo vital para o negócio,  26 % consideram crítica e 11 % consideram importante. 
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Gráfico 3 – Percentual sobre a importância da Segurança da Informação 

 
As principais ameaças à segurança da informação nas empresas foram 

identificadas em diversos aspectos, mas sem dúvida os funcionários insatisfeitos 

ganharam o maior número de votos, devido à vulnerabildade de controle de acesso 

existente atualmente nas empresas como pode ser visto na Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Ameaças às informações da empresa 
4.Assinale as principais ameaças às informações da sua 
empresa: 

Freq. No. 
cit. 

Funcionário insatisfeito 45,71% 16 
Espionagem industrial 22,86% 8 
Falhas de energia 8,57% 3 
Alteração indevida 17,14% 6 
Fraudes em e-mail 17,14% 6 
Incêndio / desastres 11,43% 4 
Acessos indevidos 25,71% 9 
Uso de notebooks 22,86% 8 
Divulgação de senhas 22,86% 8 
Vírus 22,86% 8 
Vazamento de informações 31,43% 11 
Alteração indevida de configurações 25,71% 9 
Roubo / furto 28,57% 10 
Fraudes, erros e acidentes 17,14% 6 
Lixo informático 8,57% 3 
Roubo de senhas 5,71% 2 
Divulgação indevida de informações confidenciais 14,29% 5 
Hackers 14,29% 5 
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4.Assinale as principais ameaças às informações da sua 
empresa: 

Freq. No. 
cit. 

Concorrentes 22,86% 8 
Superpoderes de acesso 17,14% 6 
Falhas na segurança física 14,29% 5 
Acessos remotos indevidos 11,43% 4 
Uso indevido de recursos 8,57% 3 
Pirataria 2,86% 1 
Sabotagens 5,71% 2 
Todos 2,86% 1 
Não responderam 40,00% 14 
TOTAL OBS.  35 
O número de citações é superior ao número de observações devido às respostas 

múltiplas (25 no máximo). 
 

As ameaças consideradas mais graves pelos entrevistados, como se pode ver 

pelo Gráfico 4, depois dos funcionários insatisfeitos, foram acessos indevidos e 

vazamento de informações, que também caracterizam ações internas contra a 

segurança da informação. Este tipo de observação, pode orientar,de acordo com os 

princípios da Qualidade Total, a seguinte visão: cliente interno insatisfeito, vazamento 

de informação e,por conseqüência cliente externo insatisfeito. 
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Gráfico 4 – Percentuais das ameaças às informações da empresa 
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A Hipótese II - Existem barreiras sócio-culturais que dificultam a implementação do 

sistema de gestão de segurança da informação nas organizações, pode ser 

estudada por intermédio das perguntas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, como se pode 

observar a seguir: 

 
Tabela 5 - Principal obstáculo para a implementação de segurança 

6 .Qual o principal obstáculo para a implementação da 
segurança? 

Freq. No. 
cit. 

Falta de ferramentas no mercado 0,00% 0 
Falta de Orçamento 20,00% 7 
Falta de consciência dos executivos 22,86% 8 
Falta de consciência dos usuários 17,14% 6 
Falta de profissionais capacitados 2,86% 1 
A própria Implantação 2,86% 1 
Não sabem dizer 2,86% 1 
Não responderam 2,86% 1 
Não entendem que existem obstáculos 40,00% 14 
TOTAL OBS.  35 
O número de citações é superior ao número de observações devido às respostas 

múltiplas. 
 

O maior índice que representou barreiras à implementação de um SGSI nas 

organizações foi, de acordo com a Tabela 5, a falta de consciência dos executivos. 

Nem a falta de orçamento obteve um percentual tão alto. Isto mostra que ao contrário 

do que se diz no mercado, fazer segurança da informação, não é tão caro, pois este 

quesito não obteve um alto número de indicações por parte dos entrevistados e 40 % 

dos entrevistados, não entendem que existem obstáculos para implantação de um 

sistema de segurança da informação. 

 

O Gráfico 5 apresenta os dados tabulados na Tabela 5 e indica a proximidade 

entre a falta de consciência dos executivos e a falta de consciência dos usuários, 

este requisito trata diretamente da gestão da segurança por intermédio das pessoas. 

Atualmente, os maiores problemas para implantar um SGSI são os seus usuários, 

pois os dispositivos de proteção podem funcionar como medidas preventivas e 

detectivas, porém a análise dos logs e mensagens enviadas por estes dispositivos 

são feitas pelos analistas de segurança ou pelo Security Officer, e a definição do 

custo e da importância do processo de negócio a ser protegido é da alta direção. Se 

estes importantes membros do sistema não estiverem conscientes da complexidade 
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da situação e não estiverem dispostos a pagar pela proteção da informação, nada 

mais servirá de argumento para convencê-los. 

 
Gráfico 5 – Percentuais dos obstáculos para a implementação de segurança 

 

A responsabilidade sobre a gestão da Segurança da Informação, ainda está 

indefinida e pulverizada, e o maior índice ficou sob a responsabilidade do pessoal de 

TI, como se pode ver na Tabela 6. A distribuição de responsabilidade pode trazer 

divergências e dispersão de esforços se não for bem administrada. O papel do 

Security Officer apresentou significante incidência de respostas por parte dos 

entrevistados, com 20 % das indicações dos entrevistados.  

 

Tabela 6 – Responsabilidade pela segurança na empresa 
7.Quem é o responsável pela segurança na empresa? Freq. No. 

cit. 
Usuários 2,86% 1 
Security Officer 20,00% 7 
Auditorias 0,00% 0 
Tecnologia 48,57% 17 
Não há 20,00% 7 
Rede 2,86% 1 
Vários setores 5,71% 2 
Planejamento de rede 2,86% 1 
Não sabem dizer 2,86% 1 
TOTAL OBS.  35 
O número de citações é superior ao número de observações devido às respostas múltiplas (5 

no máximo). 
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As respostas à pergunta 8, podem ser vistas na Tabela 7, onde se observa 

que 22,86 % das empresas mantêm a média de 5 a 10 profissionais dedicados 

exclusivamente à segurança da informação. Porém, 45,71 % dos entrevistados, não 

responderam, ou por não saberem informar exatamente, ou por se absterem a dar 

resposta.  

 

Tabela 7 – Profissionais dedicados exclusivamente à segurança das informações 

8.Sua empresa conta com quantos profissionais dedicados
exclusivamente a segurança da informação? 

Freq. No. cit.

1 11,43% 4 
De 2 a 4 14,29% 5 
De 5 a 10 22,86% 8 
Mais de 10 5,71% 2 
Nenhum 0,00% 0 
Não responderam 5,71% 2 
Não sabem dizer 40,00% 14 
TOTAL OBS. 100,00% 35 
 

A pergunta sobre a existência de planejamento de segurança e qual a 

cobertura deste plano, foi registrada na Tabela 8, e as respostas foram as seguintes: 

 

Tabela 8 – Planejamento de Segurança 

9.Sua empresa possui planejamento de segurança para quanto 
tempo? 

Freq. No. cit.

Não possui 34,29% 12 
6 meses 8,57% 3 
1 ano 22,86% 8 
2 anos 11,43% 4 
Acima de 2 anos 11,43% 4 
Não responderam 11,43% 4 
TOTAL OBS. 100,00% 35 

 

A maioria informou que não possui um planejamento, ou seja, 35 % das 

empresas entrevistadas, como pode ser visto nos resultados apresentados no Gráfico 

6: 
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Gráfico 6 – Resultados percentuais da existência de planejamento de segurança 
 

A falta de um plano formal de segurança da informação denota a não 

existência de diretrizes para nortear os investimentos em ferramentas, dispositivos de 

detecção de invasões, e ações de prevenção de incidentes de segurança. Uma das 

questões-chave para estudos da Hipótese II, foi: Quais os investimentos em 

Segurança da Informação feitos pelas organizações? Esta questão pode ser mais 

bem estudada observando a Tabela 9, abaixo: 

 

Tabela 9 – Orçamento de tecnologia da informação 
10.Qual o percentual do orçamento de Tecnologia da 
Informação em relação ao orçamento total da empresa?  

Freq. No. 
cit. 

Menos de 1% 8,57% 3 
De 1 a 5% 31,43% 11 
De 5 a 10% 17,14% 6 
De 10 a 20% 5,71% 2 
Mais de 20% 11,43% 4 
Não há orçamento previsto 2,86% 1 
Não respondeu 22,86% 8 
TOTAL OBS. 100,00% 35 
 

O Gráfico 7 deixa mais clara a estatística apresentada na Tabela 9, mostrando 

que mais de 30% dos entrevistados afirmam que as empresas onde trabalham 

reservam de  1% a 5% do valor total do orçamento da empresa para Tecnologia da 

Informação. Porém, fica a questão de suficiência de orçamento para investir em 

segurança da informação, quando comparada à importância das informações para a 

continuidade do negócio, e analisados os processos críticos, será necessário 
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considerar mais que investimentos em tecnologia da informação (hardware e 

software), todos os programas de conscientização, campanhas de divulgação, 

revisão de processos de contratação e ambientação de pessoal, além do trabalho de 

revisão de contratos de prestadores de serviços, considerando o fator sigilo e 

confidencialidade da informação acessada pelos terceiros que realizam atividades 

nas dependências da empresas.  

 

Gráfico 7 – Percentual do orçamento de tecnologia da informação 
 

Como se pode observar na Tabela 10, 11,43% das empresas entrevistadas 

ainda não reservam parte de seu orçamento para investimento em segurança da 

informação. Porém, a maioria das empresas entrevistadas já tem algum tipo de 

investimento. Considerando que 25,71% não responderam a esta questão, fica a 

dúvida se há ou não um bom nível de investimento nos requisitos de segurança da 

informação. 
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Tabela 10 – Orçamento para segurança x orçamento com tecnologia da informação 
11. Qual o percentual do orçamento para Segurança em 
relação ao orçamento com Tecnologia da Informação? 

Freq. No. 
cit. 

Menos de 5% 31,43% 11 
De 5 a 10% 22,86% 8 
De 10 a 20% 0,00% 0 
Mais de 20% 8,57% 3 
Não há orçamento previsto 11,43% 4 
Não respondeu 25,71% 9 
TOTAL OBS. 100,00% 35 
 

Dos 35 entrevistados, a maior parte, ou seja 74,29 % afirmam que a empresa 

mantém um parque tecnológico que conta com mais de 50 computadores variando 

até 1000, como se pode ver na Tabela 11. Isto significa uma média de 50 usuários 

acessando a rede corporativa, compartilhando informações, transmitindo mensagens 

e acessando a internet para obter informações do mundo exterior. Este é um número 

bem significativo, pois para cada 10 usuários, mais ou menos, é necessário se 

estabelecer um grupo de trabalho, definir privilégios de acesso, estabelecer rotas de 

acesso por níveis de função autorizados, que são premissas estabelecidas em uma 

boa política de segurança da informação. 

 

Tabela 11 – Número de estações computadores da empresa 
12.Qual o número de estações computadores da empresa? Freq. No. 

cit. 
Até 50 14,29% 5 
50 a 200 14,29% 5 
201 e 500 8,57% 3 
501 e 1000 8,57% 3 
Mais de 1000 42,86% 15 
Não sabe 2,86% 1 
Não respondeu 8,57% 3 
TOTAL OBS. 100,00% 35 
 

As medidas de segurança da informação mais utilizadas, ainda são os 

dispositivos físicos de hardware e software, como pode ser observado na Tabela 12.  
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Comparando com o resultado geral apresentado na  8ª Pesquisa Nacional de 

Segurança da informação que foram os seguintes: Em 1º Lugar  - Antivírus, 2º - 

Firewall, 3º - Sistemas de Back-up e 4º - Capacitação Técnica, pode-se dizer que a 

amostras pesquisada obteve resultado semalhante. 

 

Tabela 12 – Medidas de segurança da Informação mais utilizadas 

15 - Em relação às medidas de segurança da informação 
listadas abaixo, marque as medidas que as sua empresa já 
adota: 

Freq. No. 
cit. 

Análise de ataque real-time 28,57% 10 
Análise de riscos 22,86% 8 
Aquisição de software de controle de acesso 31,43% 11 
Autoridade certificadora 11,43% 4 
Backup site terceirizado 5,71% 2 
Biométrica 11,43% 4 
Capacitação da equipe técnica 31,43% 11 
Certificação digital 20,00% 7 
Certificação ISO/IEC 17.799 - BS7799 8,57% 3 
Classificação de informações 11,43% 4 
Cofre anti-incêndio 22,86% 8 
Contratação de empresa especializada 20,00% 7 
Criptografia 20,00% 7 
Data Center Seguro 20,00% 7 
Fragmentadoras de papel 17,14% 6 
Implementação de firewall 28,57% 10 
Intrusion detection Software 31,43% 11 
Monitoração de Log 22,86% 8 
Plano de Continuidade de Negócios 17,14% 6 
Política de segurança 25,71% 9 
Prevenção contra pirataria 25,71% 9 
Prevenção contra vírus 31,43% 11 
Procedimentos formalizados 14,29% 5 
Proxy server 22,86% 8 
Scanner de rede 8,57% 3 
Segurança em billing 11,43% 4 
Segurança em Call center 8,57% 3 
Segurança em cartões pré-pagos 5,71% 2 
Segurança em ERP 20,00% 7 
Segurança em Wireless 8,57% 3 
Segurança na sala dos servidores 22,86% 8 
Single Logon 17,14% 6 
Sistema de backup 25,71% 9 
Sistemas de detecção de intrusos 25,71% 9 
Sistemas de Gestão de Segurança Centralizada 5,71% 2 
SmartCard 14,29% 5 
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15 - Em relação às medidas de segurança da informação 
listadas abaixo, marque as medidas que a sua empresa já 
adota;  

Freq. No. 
cit. 

Software de auditoria 22,86% 8 
Software de segurança de estação 14,29% 5 
Termo de responsabilidade 17,14% 6 
Testes de invasão 14,29% 5 
Virtual Private Network (VPN) 20,00% 7 
Todos 2,86% 1 
Não responderam 14,29% 5 
Não sabem dizer 40,00% 14 
TOTAL OBS.  35 
O número de citações é superior ao número de observações devido às respostas múltiplas 
(42 no máximo). 
 

A primeira Questão-chave da Hipótese II- Quais argumentos para convencer a 

alta direção de uma organização da importância da implantação de um sistema de 

gestão de segurança da informação? Deveria obter uma orientação clara com as 

respostas da pergunta 18. Porém, parece que ainda não há uma percepção nítida do 

que é necessário fazer para ampliar os investimentos e colocar a segurança da 

informação na pauta dos executivos da área de Telecom como fator crítico de 

sucesso. Observando a Tabela 13, nota-se que as opiniões estão pulverizadas e que 

não há um argumento forte para desenvolvimento de um discurso estratégico, que 

mexa com as variáveis de interesse dos gestores das empresas até o momento. 

 

Tabela 13 – Serviço de segurança de informação  

18. Na sua opinião, o que está faltando em termos de 
serviços ou produtos de segurança da informação no 
mercado brasileiro? 

Freq. No. cit. 

Ampla divulgação 5,71% 2 

Capacitação técnica 2,86% 1 

Desenvolvimento nos usuários de consciência na correta 
utilização das ferramentas 

2,86% 1 

Consolidação da exposição do ROI Retorno sobre investimento 
feitos pelos executivos 

2,86% 1 

Mais informação 2,86% 1 

Conscientização dos executivos 2,86% 1 
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18. Na sua opinião, o que está faltando em termos de 
serviços ou produtos de segurança da informação no 
mercado brasileiro? 

Freq. No. cit. 

Cursos com reconhecimento internacional 2,86% 1 

Software integrador para facilitar a gestão e tomar decisão 2,86% 1 

Estudos de caso 2,86% 1 

Não responderam 37,14
% 

13 

Não sabem dizer 40,00
% 

14 

TOTAL OBS.  35 
O número de citações é superior ao número de observações devido às respostas múltiplas (5 

no máximo). 

 
 
5.2.2 Análise do Segmento Informática e comparações com o Segmento de 
Telecom 

 
 

O estudo da  Hipótese I - O uso das práticas de Segurança da Informação gera 

diferencial competitivo no mercado, perante a concorrência, pode ser analisado por 

intermédio das perguntas 1, 2, 3, 4 e 5 do questionário aplicado. Os resultados para o 

segmento de Informática mostram os seguintes resultados, de acordo com a Tabela 

14: 

 

Tabela 14 – Política de segurança 

1.Sobre a Política de Segurança, sua empresa: Freq. No. cit. 
Não possui Política formalizada 24,47% 23 
Possui e está atualizada 28,72% 27 
Possui mas está desatualizada 2,13% 2 
Está em desenvolvimento 40,43% 38 
Não respondeu 4,26% 4 
TOTAL OBS. 100,00% 94 
 

O Gráfico 8 permite a visualização destes números com mais clareza e a 

distribuição de percentuais, mostrando que 69,15 % dos entrevistados confirmam a 
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existência de uma política de segurança em suas empresas, seja ela em 

desenvolvimento (40,43 %) ou formalizada e atualizada (28,72 %). 

 

Gráfico 8 – Percentuais da política de segurança 

 

A preocupação das empresas do segmento de Informática com a continuidade 

do negócio pode ser observada pelo resultado das respostas à pergunta 2, sobre a 

existência de um Plano de Continuidade do Negócio, apresentado na Tabela 15, que 

mostra que 53,20 % dos entrevistados afirmam que sua empresa tem um plano 

formalizado e atualizado ou o plano está em desenvolvimento. 
 
Tabela 15 – Plano de continuidade de negócios 
2.Sobre o Plano de Continuidade de Negócios, sua 
empresa: 

Freq. No. cit.

Não possui um Plano formalizado 37,23% 35 
Possui e está atualizado 26,60% 25 
Possui mas está desatualizado 2,13% 2 
Está em desenvolvimento 26,60% 25 
Não respondeu 7,45% 7 
TOTAL OBS. 100,00% 94 
 

O Gráfico 9 apresenta com uma linguagem mais visual os resultados obtidos 

na Tabela 15, e permite observar que somente 7,45 % dos entrevistados não 

responderam a esta questão, somente 37,23 % não possuem um plano formal de 

contingência e recuperação em caso de desastre. 
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Gráfico 9 – Percentuais – Plano de continuidade de negócios 
 

Por intermédio da Tabela 16, pode-se observar que a questão segurança da 

informação foi considerada de suma importância por todos os entrevistados, ou seja, 

84,05 % dos entrevistados classificaram o assunto segurança da informação como 

sendo importante, crítica e vital.  

 
Tabela 16 – Segurança da informação 
3.Na sua opinião, como os executivos vêem a 
segurança da informação em seus negócios? 

Freq. No. 
cit. 

Vital 30,85% 29 
Crítica 12,77% 12 
Importante 40,43% 38 
Pouco importante 12,77% 12 
Não tem importância 0,00% 0 
Não respondeu 3,19% 3 
TOTAL OBS. 100,00% 94 
 

Somente 12,77 % dos entrevistados consideraram a segurança da informação 

com baixa importância, como se pode ver mais claramente no Gráfico 10 a seguir: 
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Gráfico 10 – Percentuais sobre segurança da informação 
 

As principais ameaças à segurança da informação nas empresas foram 

identificadas em diversos aspectos, mas sem dúvida os funcionários insatisfeitos 

ganharam o maior número de votos, devido às vulnerabildades de controle de acesso 

existente atualmente nas empresas, como se pode ver na Tabela 17.  

 
Tabela 17 – Principais ameaças às informações 

6.Assinale as principais ameaças às informações da 

sua empresa: 

Freq. No. 
cit. 

Funcionário insatisfeito 61,70% 58 

Espionagem industrial 18,09% 17 

Falhas de energia 28,72% 27 

Alteração indevida 15,96% 15 

Fraudes em e-mail 23,40% 22 

Incêndio / desastres 12,77% 12 

Acessos indevidos 41,49% 39 

Uso de notebooks 31,91% 30 

Divulgação de senhas 32,98% 31 

Vírus 53,19% 50 

Vazamento de informações 37,23% 35 
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6.Assinale as principais ameaças às informações da 
sua empresa: 

Freq. No. 
cit. 

Alteração indevida de configurações 14,89% 14 

Roubo / furto 14,89% 14 

Fraudes, erros e acidentes 27,66% 26 

Lixo informático 19,15% 18 

Roubo de senhas 12,77% 12 

Divulgação indevida 22,34% 21 

Hackers 31,91% 30 

Concorrentes 20,21% 19 

Superpoderes de acesso 15,96% 15 

Falhas na segurança física 26,60% 25 

Acessos remotos indevidos 23,40% 22 

Uso indevido de recursos 20,21% 19 

Pirataria 11,70% 11 

Sabotagens 5,32% 5 

Não respondeu 4,26% 4 

TOTAL OBS.  94 
O número de citações é superior ao número de observações devido às respostas múltiplas 
(25 no máximo). 
 

As ameaças consideradas mais graves pelos entrevistados, como pode ser 

visto no Gráfico 11, depois dos funcionários insatisfeitos, foram acessos indevidos e 

vírus, que também caracterizam ações internas contra a segurança da informação. 

Este tipo de observação pode orientar de acordo com os princípios da Qualidade 

Total, a seguinte visão: cliente interno insatisfeito utiliza inadequadamente os 

sistemas de informação e por conseqüência ameaçam o atendimento ao cliente 

externo, podendo gerar vazamentos de informações, perda de credibilidade junto ao 

cliente, abalando a imagem da empresa no mercado. 
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Gráfico 11 – Percentuais das ameaças às informações 
 

A tabulação da criticidade atribuída a estas ameaças está na Tabela 18. 

 
Tabela 18 - Criticidade 

5.Qual destes é o item mais crítico? Freq. No. cit.
Vazamento de informação 10,64% 10 
Funcionário insatisfeito 9,57% 9 
Vírus 8,51% 8 
Acessos indevidos/não autorizados 6,38% 6 
Fraudes 5,32% 5 
Erros 4,26% 4 
Acidentes 3,19% 3 
Divulgação de senhas 3,19% 3 
Hackers 3,19% 3 
Falha de segurança física 3,19% 3 
Acesso remoto indevido 3,19% 3 
Super poderes de acesso 2,13% 2 
Vários 2,13% 2 
Incêndios 1,06% 1 
Concorrentes 1,06% 1 
Pirataria 1,06% 1 
Funcionário 1,06% 1 
Lixo informativo 1,06% 1 
Espionagem 1,06% 1 
Não respondeu 36,17% 34 
TOTAL OBS.  94 
O número de citações é superior ao número de observações devido às respostas múltiplas (3 
no máximo). 
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As ameaças consideradas mais críticas pelos entrevistados seguem uma 

seqüência decrescente de importância de acordo com o Gráfico 12.  

 

Gráfico 12 – Ameaças mais críticas 
 

A Hipótese II - Existem barreiras sócio-culturais que dificultam a 

implementação do sistema de gestão de segurança da informação nas organizações, 

podendo ser estudada para o segmento de informática, por intermédio das perguntas 

6, 7, 8,  9, 10, 11, 16, 17, 18, como se pode observar a seguir: 
 
Tabela 19 – Principais obstáculos para a implementação da segurança 

6.Qual o principal obstáculo para a implementação da 
segurança? 

Freq. No. cit. 

Falta de ferramentas no mercado 3,19% 3 
Falta de Orçamento 29,79% 28 
Falta de consciência dos executivos 42,55% 40 
Falta de consciência dos usuários 27,66% 26 
Falta de profissionais capacitados 11,70% 11 
Tempo 1,06% 1 
Timing, não é obstáculo, está sendo feito 1,06% 1 
Custos para implantação 1,06% 1 
Resistência da equipe de redes e usuários internos 1,06% 1 
Não há obstáculos 1,06% 1 
Cliente 1,06% 1 
Não respondeu 7,45% 7 
TOTAL OBS.  94 
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O maior índice que representou barreiras a implementação de um SGSI nas 

organizações, de acordo com a Tabela 19, foi a falta de consciência dos executivos, 

de mesma forma que no segmento de Telecom. As barreiras com relação ao 

orçamento foram indicadas por 29,79% dos entrevistados. Somente 1,06% dos 

entrevistados não entendem que existem obstáculos para implantação de um sistema 

de segurança da informação. Esta visão mostra bem a percepção do pessoal da área 

de TI, que convive no seu dia-a-dia com as dificuldades de implantar novas 

tecnologias. 

 

O Gráfico 13 apresenta os dados tabulados na Tabela 19 e indica a 

proximidade entre a falta de consciência dos executivos e a falta de consciência dos 

usuários, este requisito trata diretamente da gestão da segurança por intermédio das 

pessoas. Atualmente, os maiores problemas para implantar um SGSI são os seus 

usuários, conscientes da complexidade da situação e se não estiverem dispostos a 

pagar pela proteção da informação, nada mais servirá de argumento para convencê-

los. 

 

 
Gráfico 13 – Percentuais dos principais obstáculos para a implementação da 

segurança 
 

Como no segmento de Telecom, as empresas de Informática também têm a 

responsabilidade sobre a gestão da Segurança da Informação, indefinida e 

pulverizada, e o maior índice ficou sob a responsabilidade do pessoal de Tecnologia, 

como se pode ver na Tabela 20. A área de Auditoria aparece com um percentual de 
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5,32 %. O Security Officer  apresenta significante incidência de respostas por parte 

dos entrevistados, com 28,72 % das indicações dos entrevistados, mais indicações 

que no segmento de Telecom. 

 
Tabela 20 – Responsabilidade pela segurança na empresa 

7.Quem é o responsável pela segurança na 
empresa? 

Freq. No. cit. 

Usuários 3,19% 3 
Security Officer 28,72% 27 
Auditorias 5,32% 5 
Tecnologia 29,79% 28 
Não há 18,09% 17 
Rede 1,06% 1 
Funcionário responsável 1,06% 1 
Consultoria 1,06% 1 
Diretor técnico 1,06% 1 
Equipe de segurança 2,13% 2 
Não respondeu 9,57% 9 
TOTAL OBS.  94 
O número de citações é superior ao número de observações devido às respostas múltiplas (5 
no máximo). 
 

A resposta à pergunta 8, pode ser vista na Tabela 21, onde se observa, ao 

contrário das empresas do segmento de Telecom, que somente 9,57 % das 

empresas mantém a média de 5 a 10 profissionais dedicados exclusivamente à 

segurança da informação. Porém, 56,38 % dos entrevistados, afirmam que suas 

empresas mantêm de 1 a 4 funcionários alocados exclusivamente à segurança da 

informação. Somente, 18,09 % dos entrevistados não responderam, por não saber 

informar exatamente, ou se abstiveram de dar a resposta.  

 
Tabela 21 - Profissionais dedicados exclusivamente à segurança da informação 

8.Sua empresa conta com quantos profissionais 
dedicados exclusivamente à segurança da informação? 

Freq. No. cit.

1 27,66% 26 
De 2 a 4 28,72% 27 
De 5 a 10 9,57% 9 
Mais de 10 14,89% 14 
Nenhum 1,06% 1 
Não respondeu 18,09% 17 
TOTAL OBS. 100,00% 94 
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A pergunta sobre a existência de um planejamento de segurança e qual o 

período de cobertura deste plano, foi registrada na Tabela 22, e as respostas 

apresentaram índices surpreendentes. Era de se esperar que as empresas 

possuíssem uma maior dedicação e preocupação com o planejamento de segurança 

da informação, devido à natureza do negócio. O segmento de informática se 

apresentou de seguinte maneira: 

 
Tabela 22 – Planejamento de segurança 

9. Sua empresa possui planejamento de segurança para 
quanto tempo? 

Freq. No. 
cit. 

Não possui 40,43% 38 
6 meses 10,64% 10 
1 ano 19,15% 18 
2 anos 7,45% 7 
Acima de 2 anos 11,70% 11 
Não respondeu 10,64% 10 
TOTAL OBS. 100,00% 94 

 

A grande parte dos entrevistados informou que não possui um planejamento, 

ou seja, 40,43 %. Porém, 48,94 % dos entrevistados afirmaram que suas empresas 

possuem planejamento de 6 meses até 2 anos ou mais, como podemos ver nos 

resultados apresentados no Gráfico 14: 

 

Gráfico 14 – Percentuais do planejamento de segurança 
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Para atender aos estudos da Hipótese II: Quais os investimentos  em 

Segurança da Informação feitos pelas organizações?, foi levantado o percentual 

médio de orçamento de TI em relação ao orçamento total da empresa, por intermédio 

da pergunta 10. Esta questão pode ser mias bem estudada observando a Tabela 23, 

abaixo: 

 
Tabela 23 – Orçamento de tecnologia de informação x orçamento total da empresa 
10.Qual o percentual do orçamento de Tecnologia da 
Informação em relação ao orçamento total da empresa? 

Freq. No. cit.

Menos de 1% 8,51% 8 
De 1 a 5% 24,47% 23 
De 5 a 10% 13,83% 13 
De 10 a 20% 6,38% 6 
Mais de 20% 14,89% 14 
Não há 13,83% 13 
Não sabe 1,06% 1 
Não respondeu 17,02% 16 
TOTAL OBS. 100,00% 94 
  

O Gráfico 15 deixa mais clara esta estatística apresentada na Tabela 23, 

mostrando que mais de 44,68 % dos entrevistados afirmam que as empresas onde 

trabalham reservam de 1 % a 20 % do valor total do orçamento da empresa para 

Tecnologia da Informação. Porém, 13,83 % dos entrevistados afirmam que não há 

orçamento disponível para TI. Ao contrário das empresas do segmento de Telecom, 

as empresas do segmento de informática chegam a investir mais de 20 % do 

orçamento da empresa com Tecnologia da Informação, segundo 14,89 % dos 

entrevistados.   
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Gráfico 15 – Percentuais do orçamento de tecnologia de informação x orçamento 
total da empresa 

 

Como se pode observar na Tabela 24, 19,15 % dos entrevistados informam 

que as empresas onde trabalham ainda não reservam parte de seu orçamento para 

investimento em segurança da informação. Porém, a maioria das empresas 

entrevistadas já tem algum tipo de investimento, 88,3 % dos entrevistados afirmam 

que sua empresa possui investimentos que vão desde 5 % até mais de 20 % do 

orçamento reservado para Tecnologia da Informação. Apenas 18,09 % dos 

entrevistados não responderam a esta questão, menos entrevistados que no 

segmento de Telecom.  
 
Tabela 24 – Orçamento para segurança x orçamento com tecnologia da informação 

11. Qual o percentual do orçamento para Segurança em 
relação ao orçamento com Tecnologia da Informação? 

Freq. No. cit.

Menos de 5% 19,15% 18 
De 5 a 10% 12,77% 12 
De 10 a 20% 17,02% 16 
Mais de 20% 13,83% 13 
Não há 19,15% 18 
Não respondeu 18,09% 17 
TOTAL OBS. 100,00% 94 

 
 

Por intermédio do Gráfico 16 pode-se ver mais claramente e comparar os 

percentuais atribuídos às respostas dos entrevistados. E fica o registro de 19,15% 
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dos entrevistados que afirmam que suas empresas investem menos de 5% do 

orçamento de TI em Segurança da informação. 

 

Gráfico 16 – Percentuais do orçamento para segurança x orçamento com tecnologia 
da informação 

 
 

Dos 94 entrevistados, a maior parte, ou seja, 46,81 % afirmam que as 

empresas mantêm um parque tecnológico que conta com mais de 50 computadores 

variando até 1000, como se pode ver na Tabela 25. Os entrevistados que somam 

22,34 % afirmam que suas empresas têm até 50 estações de trabalho 

computadorizadas e 19,15 % mais de 1000. 

 
Tabela 25 – Número de estações de computadores da empresa 
12.Qual o número de estações de computadores da 
empresa? 

Freq. No. 
cit. 

Até 50 22,34% 21 
50 a 200 29,79% 28 
201 e 500 7,45% 7 
501 e 1000 9,57% 9 
Mais de 1000 19,15% 18 
Não sabe 0,00% 0 
Não respondeu 11,70% 11 
TOTAL OBS. 100,00% 94 
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O Gráfico 17 mostra melhor a relação entre os percentuais de números de 

computadores por empresa, de acordo com os 83 entrevistados que responderam a 

esta pergunta. 

 

Gráfico 17 – Percentuais do número de estações de computadores da empresa 
 

As medidas de segurança da informação mais utilizadas, ainda são os 

dispositivos físicos de hardware e software, como pode ser observado na Tabela 26. 

A implementação de Firewall ficou com 50% das indicações dos entrevistados, 

Sistemas de Back-up com 39,36%, Capacitação Técnica com 37,23% e Intrusion 

Detection com 35,11%. Comparados ao resultado geral da 8ª Pesquisa Nacional de 

Segurança da informação, os resultados foram os seguintes: Em 1º Lugar  - Antivírus, 

2º - Firewall, 3º - Sistemas de Back-up e 4º - Capacitação Técnica, pode-se observar 

que a opinião dos entrevistados do segmento de informática coincidem com a médias 

das opiniões dos entrevistados de outros segmentos pesquisados. 

 
Tabela 26 – Medidas de segurança da informação 

15 - Em relação às medidas de segurança da informação 
listadas abaixo, marque as medidas que a sua empresa já 
adota: 

Freq. No. 
cit. 

Análise de ataque real-time 27,66% 26 
Análise de riscos 27,66% 26 
Aquisição de software de controle de acesso 28,72% 27 
Autoridade certificadora 19,15% 18 
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15 - Em relação às medidas de segurança da informação 
listadas abaixo, marque as medidas que a sua empresa já 
adota: 

Freq. No. 
cit. 

Backup site terceirizado 8,51% 8 
Biométrica 9,57% 9 
Capacitação da equipe técnica 37,23% 35 
Certificação digital 17,02% 16 
Certificação ISO/IEC 17.799 - BS7799 11,70% 11 
Classificação de informações 18,09% 17 
Cofre anti-incêndio 21,28% 20 
Contratação de empresa especializada 12,77% 12 
Criptografia 22,34% 21 
Data Center 13,83% 13 
Fragmentadoras de papel 19,15% 18 
Implementação de firewall 50,00% 47 
Intrusion detection 35,11% 33 
Monitoração de Log 32,98% 31 
Plano de Continuidade de Negócios 19,15% 18 
Política de segurança 30,85% 29 
Prevenção contra pirataria 19,15% 18 
Prevenção contra vírus 47,87% 45 
Procedimentos formalizados 18,09% 17 
Proxy server 30,85% 29 
Scanner de rede 20,21% 19 
Segurança em billing 4,26% 4 
Segurança em Call center 4,26% 4 
Segurança em cartões pré-pagos 0,00% 0 
Segurança em ERP 3,19% 3 
Segurança em Wireless 7,45% 7 
Segurança na sala dos servidores 23,40% 22 
Single Logon 11,70% 11 
Sistema de backup 39,36% 37 
Sistemas de detecção de intrusos 30,85% 29 
Sistemas de Gestão de Segurança Centralizada 15,96% 15 
SmartCard 8,51% 8 
Software de auditoria 14,89% 14 
Software de segurança de estação 14,89% 14 
Termo de responsabilidade 20,21% 19 
Testes de invasão 20,21% 19 
Virtual Private Network (VPN) 30,85% 29 
Não respondeu 39,36% 37 
TOTAL OBS.  94 
O número de citações é superior ao número de observações devido às respostas múltiplas 
(42 no máximo). 
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As respostas dadas pelos entrevistados à pergunta 18 mostram que não há 

uma convergência de opiniões quanto ao que seria necessário para ampliar as 

possibilidades de implementação da segurança da informação no mercado brasileiro, 

porém os itens mais indicados de acordo com a Tabela 27, foram Capacitação 

Técnica com 3,19%, Ampla divulgação também com 3,19% e Orçamento: 

 
Tabela 27 – Serviços ou produtos de segurança da informação 

18. Na sua opinião, o que está faltando em termos de serviços  
ou produtos de segurança da informação no mercado 
brasileiro? 

Freq. No. 
cit. 

Capacitação técnica 3,19% 3
O mercado já atende às necessidades 3,19% 3
Ampla divulgação 3,19% 3
Orçamento 2,13% 2
Conscientização na área de segurança, implementado por programas 2,13% 2
Conscientização dos executivos 2,13% 2
Uma evolução cultural 2,13% 2
Desconheço 1,06% 1
Seriedade 1,06% 1
Desenvolvimento nos usuários de consciência na correta utilização das 
ferramentas 

1,06% 1

Foco estratégico na estratégia de cada setor / cliente 1,06% 1
Segurança física da informação 1,06% 1
Modelos de serviços pagos mensalmente em vez de compra de caixa 1,06% 1
Serviços de continuidade de negócios 1,06% 1
Apoio à gestão de segurança 1,06% 1
Sincronismo dos lançamentos internacionais com o mercado brasileiro 1,06% 1
Pessoas capacitadas com custos baixos para contratação 1,06% 1
A certeza da segurança on line 1,06% 1
Empresas voltadas para auditoria e políticas de segurança 1,06% 1
Publicações especializadas 1,06% 1
Produtos fáceis e procedimentos claros para certificação digital no SPB 1,06% 1
Falta as empresas investirem 1,06% 1
Integração dos segmentos para informação em órgãos fiscalizadores 1,06% 1
Uma política fatal, agressiva, para implementar concretamente o 
processo de segurança 

1,06% 1

Uma legislação própria e atuante 1,06% 1
Produtos de segurança eficazes para pequenos usuários 1,06% 1
Não respondeu 63,83% 60
TOTAL OBS.  94
O número de citações é superior ao número de observações devido às respostas múltiplas (5 no 
máximo). 
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5.2.3 Analisando Aspectos Gerais dos Dois Segmentos 
 

Analisando aspectos comuns aos dois segmentos pode-se ver que o perfil das 

organizações entrevistadas de acordo com a Tabela 28 é o seguinte: Empresas 

privadas de capital nacional - segmento de informática 58,51% e capital estrangeiro 

no segmento de Telecom, são 45,71%. 

 

Tabela 28 – Empresas privadas de capital nacional 

 Informática  Telecom 
13.Tipo de Organização? Freq. No. cit. Freq. No. cit. 
Privada de capital nacional 58,51% 55 42,86% 15
Órgão do governo 6,38% 6 0,00% 0
Estatal 2,13% 2 11,43% 4
Economia mista 9,57% 9 0,00% 0
Privada de capital estrangeiro 11,70% 11 45,71% 16
Não respondeu 11,70% 11 0,00% 0
TOTAL OBS. 100,00% 94 100,00% 35
 
 

De acordo com a Tabela 29, mais de 20 % das empresas entrevistadas 

possuem certificação ISO 9000 nos dois segmentos. Como foi considerada a 

certificação ISO 9000 um facilitador para implementação do SGSI, este perfil 

favorece o desenvolvimento e implementação do sistema de gestão de segurança da 

informação. Dentre as empresas do segmento de Informática 4,26% possuem 

Certificação em Segurança da Informação de acordo com a Norma BS7799. Porém, 

mais da metade dos entrevistados não responderam a esta pergunta em ambos os 

segmentos. 
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Tabela 29 –Empresas com certificação 
 Informática  Telecom 
14. Possui Certificação: Freq. No. cit. Freq. No. cit. 
ISO 9000 22,34% 21 28,57% 10
NÃO POSSUI 7,45% 7 2,86% 1
BS7799-2 em preparação 4,26% 4 0,00% 0
ISO 14000 2,13% 2 2,86% 1
Implantando 2,13% 2  
BS7799-2:2002 1,06% 1  
MICROSOFT 1,06% 1  
BS8800 1,06% 1  
CMM 1,06% 1  
Participa de comissões 
certificadoras 

1,06% 1  

Não respondeu 62,77% 59 68,57% 24
TOTAL OBS. 94  35
O número de citações é superior ao número de observações devido às respostas múltiplas(2 
no máximo). 

 

As questões-chave que orientam a discussão sobre a segurança da 

informação no ambiente externo à organização, têm seu reforço para ambos os 

segmentos nas perguntas 16 e 17 do questionário extraído do questionário original da 

8ª Pesquisa Nacional de Segurança da Informação, que relacionam a percepção de 

segurança e privacidade que os entrevistados têm quando precisam comprar por 

meio eletrônico ou trocar informações confidenciais. Como podemos verificar nas 

Tabelas 30 e 31. Os entrevistados afirmam deixar de comprar em sites de E-

Commerce devido à sensação de insegurança que muitos deles passam. O 

percentual de entrevistados no segmento de Informática que fez esta afirmativa foi 

57,45 % e no segmento de Telecom foi 45,71%. 

 

Tabela 30 – Compra pelo comércio eletrônico 

16. Você deixa de comprar em sites 
de     E-Commerce por causa da 
sensação da 

Informática Telecom 

falta de segurança? Freq. No. cit. Freq. No. cit.
Sim 57,45% 54 45,71% 16
Não 34,04% 32 11,43% 4
Não respondeu 8,51% 8 2,86% 1
Não sabem dizer 0,00 % 0 40,00% 14
TOTAL OBS. 100,00% 94 100,00% 35
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A Tabela 31 mostra as respostas dadas pelos entrevistados no que diz 

respeito a fornecer o número do cartão de crédito em compras on line, para o 

segmento de informática o percentual de entrevistados que não informam é de 

37,23%. Já no segmento de Telecom 28,57% deixam de fornecer o número do cartão 

de crédito em compras via internet, um percentual maior que os entrevistados que 

informam o número do cartão que é de 25,71%. 

 
Tabela 31 – Fornecimento do número do cartão em compras via internet 

 Informática Telecom  
17. Você fornece o número de seu cartão 
de crédito para compras on line? Freq. No. cit. Freq. 

No. 
cit. 

Sim 56,38% 53 25,71% 9
Não 37,23% 35 28,57% 10
Não respondeu 6,38% 6 45,71% 16
TOTAL OBS. 100,00% 94 100,00% 35

 
 
5.2.4 Resumo dos Resultados Obtidos com a Pesquisa dos Dois Segmentos: 
 

Os Quadros 13, 14 e 15 apresentam um resumo dos resultados obtidos na 

pesquisa e apresentados nos itens 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3. Este resumo destaca os 

principais aspectos da pesquisa e sua relevância para corroboração ou refutação das 

hipóteses. 

 

O Quadro 13 correlaciona a Hipótese I às questões-chave, e às perguntas do 

instrumento de medida aplicado, relacionando os resultados obtidos, no segmento de 

Telecom e Informática, apresentando resultados muito interessantes:   

 

Questão-Chave 1 - A existência de uma política de segurança da informação 

na empresa pode ser considerado um  marco para geração vantagem competitivo, 

visto que a política é o ponto de partida para implementação do sistema de gestão de 

segurança da informação de acordo com a norma BS 7799-2:2002. O resultado 

obtido retorna ao referencial teórico Modelo Porter (1986) no que diz respeito as 

forças dos cinco componentes do processo competitivo: clientes, fornecedores, 

potenciais entrantes e substitutos.   
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Questão-Chave 2 - O desenvolvimento de um plano de continuidade do 

negócio é considerado elemento de diferenciação perante a concorrência, pois tratará 

da permanência da empresa no negócio e da continuidade de seu funcionamento 

mesmo em caso de desastre que geram perdas totais ou parciais de suas 

instalações, ver modelo Porter (1980) diferenciação específica, criando um conceito 

de produto ou serviço que possa parecer único aos olhos do cliente. 

 

Questão-Chave 3 – A relevância da obtenção de certificação em segurança da 

informação pode ser confirmada pela pergunta do questionário que trata de opinião 

dos executivos sobre a importância da segurança da informação para suas empresas 

e das ameaças consideradas mais críticas por eles. Mais de  80 % dos entrevistados 

consideraram a segurança da informação vital e identificaram como ameaças críticas 

funcionários insatisfeitos, acessos indevidos, vazamentos de informação e vírus. 

Estes resultados nos indicam a importância da análise de riscos prevista no requisito 

4 da BS7799-2:2002 (BRITISH STANDARD, 2002).  

 

Hipótese I: O uso das práticas de Segurança da Informação gera diferencial 
competitivo no mercado, perante a concorrência. 
QUESTÕES-CHAVE PERGUNTAS DA PESQUISA RESULTADOS DA PESQUISA 

Questão 1: Quais as 

vantagens competitivas 

obtidas pelo uso da 

Segurança da Informação ? 

 
 
Questão 2: Qual tipo de 

diferenciação que um sistema 

de gestão de segurança da 

informação pode gerar? 

 
 
 
Questão 3: Qual a relevância 

da obtenção de certificação 

internacional em segurança 

da informação - BS 7799? 

Pergunta 1: Sobre a Política de 

Segurança, sua empresa Se 

possui política, se está 

atualizada. 

 

 
Pergunta 2: Sobre o Plano de 

Continuidade de Negócios, sua 

empresa: Se possui um plano 

formalizado, se está atualizado, 

se está em desenvolvimento. 

 
 
Pergunta 3: Na sua opinião, 

como os executivos vêem a 

segurança da informação para 

seus negócios? 

 

 

 

Pergunta 1: 48,57 % das empresas de 

Telecom têm política de segurança, 

contra 69,15 % das empresas de 

Informática. Ou seja, mais de 50 % das 

empresas de Informática já têm uma 

política de segurança formalizada. 

Pergunta 2: 31,42% das empresas de 

Telecom têm plano de continuidade de 

negócios contra 53,20% das empresas 

de Informática, ou seja novamente mais 

de 50% das empresas de informática já 

têm um plano de continuidade ou estão 

em fase de desenvolvimento. 

Pergunta 3: Na opinião dos executivos 

das empresas de Telecom a segurança 

das informações é vital, crítica ou 

importante, sendo 88,57%  das 

respostas. E 84,05% dos executivos da 

empresas de Informática classificam da 

mesma forma. 
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Pergunta 4: Assinale as 

principais ameaças às 

informações da sua empresa? 

Pergunta 5: Qual destes itens é 

mais crítico? 

Perguntas 4 e 5: Para os profissionais 

das empresas de Telecom as ameaças 

mais críticas são: funcionários 

insatisfeitos, acessos indevidos e 

vazamentos de informações. Já para os 

entrevistados das empresas de 

Informática são: Vazamentos de 

informação, funcionários insatisfeitos e 

vírus. 

Quadro 13 - Relação entre as questões-chave, as perguntas elaboradas para o 
instrumento de pesquisa e os resultados para a Hipótese I 
 

 
O Quadro 14 correlaciona a Hipótese II às questões-chave, e às perguntas do 

instrumento de medida aplicado, relacionando os resultados obtidos, no segmento de 

Telecom e Informática, a apresenta resultados até certo ponto esperados. 

Questão-Chave 1 -  Trata dos argumentos para convencer a alta direção , foi 

tratado pela pergunta 6 do questionário, que tentou identificar quais os obstáculos 

para implementação do SGSI  e seu resultado foi com maior índice a falta de 

consciência dos executivos e falta de orçamento.  Este resultado referencia um dos 8 

modelos fundamentais para proteção da segurança da informação previstos por 

Peltier (2001, cap. 1). 

Questão-chave 2 – Trata do grau de comprometimento das organizações com 

o sistema de segurança da informação e relaciona a pergunta 7 do questionário. O 

referencial teórico utilizado foi NBR ISO/IEC 17799:2001 requisito Segurança 

Organizacional e os resultados da pesquisa mostraram que o Security Officer ainda 

está com baixos índices de representatividade perante a direção das empresas. 

Questão-Chave 3 -  Investiga os investimentos feitos em segurança da 

informação pelas empresas na busca de identificar as barreiras para implantação de 

um SGSI. A existência de um planejamento de segurança da informação, o 

percentual do orçamento da empresa destinado a TI e a segurança da informação 

foram obtidos resultados que referenciam o requisito 5.2 da BS7799-2:2002 que diz 

que a empresa deve manter os necessários para que o SGSI seja implementado, 

mantido e desenvolvido adequadamente.    

 
 



 

 

165

Hipótese II: Existem barreiras sócio-culturais que dificultam a implementação do 
sistema de gestão de segurança da informação nas organizações. 
QUESTÕES-CHAVE PERGUNTAS DA PESQUISA RESULTADOS DA PESQUISA 

Questão 1: Quais 

argumentos para convencer a 

alta direção de uma 

organização da importância 

da implantação de um 

sistema de gestão de 

segurança da informação? 

 
 
 
 
 
 
Questão 2: Qual o grau de 

comprometimento das 

organizações com o sistema 

de gestão de segurança da 

informação implantado? 

 
 
Questão 3:  Quais os 

investimentos  em Segurança 

da Informação feitos pelas 

organizações? 

Pergunta 6: Qual o principal 

obstáculo para a implementação 

da segurança?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 7:  Quem é o gestor da 

segurança na empresa? 

 

 

 

 

 

Pergunta 9:  Sua empresa 

possui planejamento de 

segurança para quanto tempo? 

 

 

 

 

 

Pergunta 10: Qual o percentual 

do orçamento de Tecnologia da 

Informação em relação ao 

orçamento total da empresa?  

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 6: O maior obstáculo 

encontrado pelos entrevistados das 

empresas de Telecom são: a falta de 

consciência dos executivos e a falta de 

orçamento, por último a falta de 

consciência dos usuários. O mesmo 

resultado foi obtido pelas empresas de 

Informática. Interessante que 40% dos 

entrevistados das empresas de Telecom 

consideram que não há obstáculos para 

implantação de um sistema de 

segurança da informação em suas 

empresas.  

Pergunta 7:  Nas empresas de Telecom 

o principal gestor com 48,57% das 

indicações é a área de TI, contra 

29,79% encontrado nas empresas de 

Informática. O Security Officer ainda 

está com índices baixos de 

representatividade nesta pesquisa. 

Pergunta 9:   As empresas de Telecom  

na sua maioria, ou seja, 54,29% posuem 

um planejamento de segurança, na 

média para 1 ano. As empresas de 

Informática 48,94% possuem um 

planejamento, porém 40,43% não 

possuem qualquer tipo de plano de 

segurança, o que é preocupante. 

Pergunta 10: O percentual do 

orçamento de Tecnologia da Informação 

em relação ao orçamento total da 

empresa, para as empresas de Telecom 

são em média de 1 a 5 %, considerando 

a resposta de 31,43% dos 

entrevistados. Para as empresas de 

Informática, a média de também de 1 a 

5% considerando a resposta de 24,47% 

dos entrevistados. 
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Hipótese II: Existem barreiras sócio-culturais que dificultam a implementação do 
sistema de gestão de segurança da informação nas organizações. 
QUESTÕES-CHAVE PERGUNTAS DA PESQUISA RESULTADOS DA PESQUISA 

Questão 3:  Quais os 

investimentos  em Segurança 

da Informação feitos pelas 

organizações? 

Pergunta 11: Qual o percentual 

do orçamento de Segurança em 

relação ao orçamento com 

Tecnologia da Informação?  

 

Pergunta 16: Você deixa de 

comprar em sites de E-

Commerce por causa da 

sensação da falta de segurança? 

 

 

 

 

 

Pergunta 17: Você fornece o 

número de seu cartão de crédito em 

compras on line? 

 

 

 

 

Pergunta 18: Na sua opinião,  o 

que está faltando em termos de 

serviços ou produtos de 

segurança da informação no 

mercado brasileiro? 

 

Pergunta 11: O percentual do 

orçamento de Segurança em relação ao 

orçamento com Tecnologia da 

Informação, em ambos os segmentos foi 

menos que 5%.  

Pergunta 16: 45,71% dos entrevistados 

das empresas de Telecom, deixam de 

comprar em sites de E-Commerce por 

causa da sensação da falta de 

segurança.  Contra 57,45% dos 

entrevistados das empresas de 

Informática. Ou seja, mais ou menos a 

metade dos entrevistados deixa de 

comprar por causa da sensação de falta 

de segurança. 

Pergunta 17: 56,38% dos entrevistados 

das empresas de Informática fornecem o 

número de seu cartão de crédito em 

compras on line. Porém, somente 25,71% 

dos entrevistados das empresas de 

Telecom fornecem número de seu cartão 

de crédito em compras on line. 

Pergunta 18: A opinião  dos 

entrevistados sobre o que está faltando 

em termos de serviços ou produtos de 

segurança da informação no mercado 

brasileiro, foi divergente e pulverizada.  

O item  mais indicado pelos 

entrevistados nos dois segmentos, foi 

Ampla Divulgação, e em seguida 

Capacitação Técnica.   

 

Quadro 14 – Relação entre as questões-chave, as perguntas elaboradas para o 
instrumento de pesquisa e os resultados para a Hipótese II 
 

O Quadro 15 correlaciona a Hipótese III às questões-chave, e à pergunta do 

instrumento de medida aplicado, relacionando os resultados obtidos, nos segmentos 

de Telecom e Informática, e apresenta resultados coincidentes com o dia-a-dia do 

autor. Sendo que neste Quadro estão presentes questões-chave que não são 

relacionadas  às perguntas do questionário, e portanto, serão respondidas com base 
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no referencial teórico, considerando a opinião dos autores referenciados e a própria 

experiência do autor deste trabalho de dissertação.   

Questão-Chave 1 – Os benefícios de se implementar um ISMS: Aumentar a 

consciência para a Segurança dentro da Organização; Identificar os ativos críticos via 

Análise de Risco do Negócio; Fornecer estrutura para a melhoria contínua; Ser um 

fator de confiança tanto interna como externamente; Aumentar o conhecimento e a 

importância de questões relacionadas a segurança à níveis gerenciais; Garantir que o 

conhecimento “capital” será armazenado no Sistema de Gerenciamento do Negócio; 

Garantir que futuras demandas dos clientes, acionistas e parceiros sejam atingidas. 

Este benefícios foram identificados com a experiência da autora na implementação 

de sistemas de segurança da informação nas empresa, principalmente no case de 

preparação da certificação em BS7799-2:2002 da Módulo Security Solutions AS, e 

baseada nos 8 elementos  fundamentais para proteção da informação previstos por 

Peltier (2001) apresentado no referencial teórico.  

Questão-Chave 2 e 3 – A pergunta 14 do questionário aplicado pela autora 

identificou a  quantidade de empresas certificadas ISO 9000 ou 14000 e as empresas 

que estão em fase de preparação do SGSI para buscar a certificação, porém 

somente esta pergunta não foi suficiente responder a questão-chave 2 e validar o 

referencial teórico baseado na BS7799-2:2002 requisito 4.2 correlacionado. Porém a 

experiência da autora em implementação de sistemas integrados de gestão com 

base nas normas ISO, a partir da versão 2000 da norma ISO 9000,  orientam as boas 

práticas de implementação para o SGSI de acordo com a tabela de correlação entre 

as normas ISO 9000:2002 x ISO 14000:1996 X BS 7799-2:2002, ver APÊNDICE B.   

 

 
 

Hipótese III: Há uma relação sistêmica entre os princípios de gestão da 
segurança da informação e os princípios de gestão da qualidade. 
QUESTÕES-CHAVE PERGUNTAS DA PESQUISA RESULTADOS DA PESQUISA 

Questão 1: Quais os 

benefícios de implementar 

um sistema de gestão de 

segurança da informação?  

Questão 2: Como 

implementar o sistema de 

Pergunta 14: Sua empresa 

possui Certificação? ISO 9000, 

ISO 14000, BS 7799 ou outra. 

  

Pergunta 14: 28,57% das empresas de 

Telecom possuem Certificação ISO 9000 e 

2,86% possuem ISO 14000. Já 22,34% das 

empresas de Informática possuem ISO 

9000, 7,45% das empresas estão se 

preparando para certificação BS 7799, 
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gestão de segurança da 

informação baseado no 

sistema de gestão da 

qualidade?  

Questão 3: Como aplicar o 

PDCA (princípio da 

qualidade – Plan, Do, 

Check and Act) no sistema 

de gestão de segurança da 

informação?  

sendo que 2 empresas do segmento já 

estão certificadas (Módulo e SERASA-SP), 

e 1,06% possuem certificação CMM 

(Capability Maturity Model). 

  

Quadro 15 - Relação entre as questões chave, as perguntas elaboradas para o 
instrumento de pesquisa e os resultados para a Hipótese III 
 

Os resultados encontrados nesta pesquisa servirão de fundamento para as 

conclusões que serão apresentadas no próximo capítulo. Mas podemos afirmar que a  

utilização dos sistemas de gestão de segurança nos segmentos estudados ainda está 

abaixo do desejado, ou melhor dizendo, necessário, considerando que estes 

segmentos são em geral provedores de serviços de vital importância para garantia da 

continuidade dos negócios das organizações, e responsáveis pela viabilização dos 

próprios sistemas de gestão de segurança em seus clientes. Cabe neste momento a 

seguinte reflexão, como implementar ou viabilizar sistemas/dispositivos de gestão 

e/ou redução dos riscos de violação da segurança da informação em seus clientes, 

se as empresas provedoras ainda não estão conscientes de sua real importância e 

não utilizam em sua plenitude estes dispositivos? 

 
 
5.3 RESUMO CONCLUSIVO DO CAPÍTULO  

 

Este capítulo apresentou os resultados obtidos com a pesquisa aplicada por 

intermédio do instrumento escolhido (APÊNDICE A), fazendo comparações entre os 

segmentos de indústria da Telecom e Informática. Os resultados obtidos serão 

comentados na conclusão da dissertação.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

6 CONCLUSÕES   
 

 

6.1 SUMA DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões do estudo, considerando os 

objetivos da pesquisa e a adequação ou não de cada uma das hipóteses levantadas, 

explicando-se sua corroboração ou refutação. 

 

O objetivo proposto para o trabalho foi estudar se a aplicação de um sistema 

de gestão de segurança da informação que contemple a segurança física, lógica, o 

treinamento e conscientização das pessoas, levando em consideração os processos 

críticos de negócio, pode realmente se tornar um diferencial competitivo para as 

empresas. Os resultados obtidos permitem afirmar que o estudo obteve êxito. 

 

O desenvolvimento do trabalho considerou a realização de pesquisa de 

campo com 129 entrevistas, feitas com 94 profissionais de empresas de informática 

e 35 de empresas de telecomunicações e foi estruturada tendo como base o modelo 

de gestão previsto na BS7799-2:2002 e NBR ISO/IEC 17799-2001, tendo com 

referencial teórico o modelo de análise de competitividade preconizado por Porter 

(1986) e o modelo de análise de gestão da segurança da informação previsto por 

Peltier (2001). 
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6.2 RESULTADOS GERAIS OBTIDOS  

 

Este trabalho de pesquisa utilizou o método hipotético-dedutivo. A partir do 

Modelo de cinco forças previsto por Porter (1986) e o framework proposto pela 

BS7799-2:1999 foram estabelecidas três hipóteses. Para cada uma delas foram 

desenvolvidas questões-chave, que permitiram a verificação de sua validade em 

pesquisa de campo. Após a elaboração do instrumento de pesquisa, foi efetuada a 

coleta de dados. A análise dos dados coletados forneceu respostas às questões-

chave e permitiu que este estudo fosse concluído com observações significativas 

sobre o uso da segurança da informação como diferencial competitivo nos setores 

de informática e telecomunicações em nosso país. 

• Os executivos da amostra estudada, mais de 50% consideraram a 

segurança da informação fator crítico para o negócio e, as empresas 

onde trabalham já possuem planejamento de segurança para um 

período de 6 meses a 1 ano; 

• O maior obstáculo para implementação da segurança da informação 

nas empresas, indicado pelos entrevistados, foi a falta de consciência 

da alta direção e a falta de orçamento para obtenção e implementação 

de dispositivos de proteção da informação, sejam eles dispositivos 

físicos, lógicos, treinamentos e desenvolvimento de normas e 

procedimentos;  

• Há falta de conhecimento dos executivos sobre os princípios de gestão 

de segurança da informação, sua importância para a garantia da 

continuidade dos negócios das empresas e os prejuízos e perdas com 

falhas na segurança da informação. 

 

Estes fatos podem indicar que ainda há uma longa trajetória a ser traçada 

pelas empresas para alcançar um nível satisfatório de implementação de sistemas 

de gestão de segurança da informação nos segmentos estudados.  
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6.3 CORROBORAÇÃO E REFUTAÇÃO DAS HIPÓTESES 

 

  Pela originalidade do assunto e a falta de conscientização geral sobre o uso 

dos princípios básicos sobre a segurança da informação e por conseqüência,   a 

visão distorcida de alguns executivos sobre o alto custo da implementação de um 

sistema de gestão de segurança, baseado nas melhores práticas internacionais, não 

foi possível identificar efetivamente se a implementação de um sistema de gestão de 

segurança da informação gera diferencial competitivo perante a concorrência, e 

portanto, espera-se que os próximos 10 anos sejam de relevante significado para o 

movimento de instauração de uma consciência crítica sobre o tema. As 

características do estudo conduzido não permitiram corroborar ou refutar nenhuma 

das hipóteses. Os dados coletados foram analisados de modo que fosse possível 

determinar exclusivamente a plausibilidade ou a implausibilidade das hipóteses 

através dos critérios estabelecidos.  

 

  Assim, os resultados obtidos por intermédio do questionário foram 

organizados como exposto a seguir nos Quadros 16, 17 e 18, onde a autora 

procurou relacionar as questões chaves com os argumentos de validação 

encontrados por intermédio da pesquisa de campo e das informações obtidas na 

revisão de literatura. Os Quadros abaixo são uma síntese das conclusões que a 

autora chegou com este trabalho de pesquisa.  
 

Hipótese I: O uso das práticas de Segurança da Informação gera percepção de 

diferencial competitivo perante o mercado. 
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QUESTÕES-CHAVE CONCLUSÕES 
Questão 1: Quais as vantagens 

competitivas identificadas pelo uso da 

Segurança da Informação ? 

Não foi possível medir se as empresas que já empregam o modelo de 

gestão de segurança da informação obtiveram vantagem competitiva, 

porém sabemos que os princípios primários de garantia da 

confidencialidade, integridade e disponibilidade podem: 

 Preservar a informação que é um bem inestimável para as 

empresas; 

 Evitar vazamentos de informações confidenciais; 

 Garantia de Continuidade do negócio; 

 Preservar a imagem de segurança perante o cliente; 

 Reduzir a probabilidade de ocorrência de incidentes de 

segurança; 

 Reduzir danos/perdas causados por incidentes de 

segurança; 

 Facilitar a recuperação dos danos em caso de 

desastre/incidente. 

  

Questão 2: Qual tipo de diferenciação 

que um sistema de gestão de 

segurança da informação pode gerar? 

 

  

A diferenciação pode ser obtida através da utilização do Plano de 

continuidade do negócio cujo resultado foi apresentado na tabela 15 

para empresas de Informática, cujo percentual é de 53,20% de 

empresas com plano de continuidade do negócio e na tabela 2 para 

empresas de Telecom, onde mais de 35% das empresa já possuem 

um plano de continuidade do negócio neste segmento.  

Questão 3: Qual a relevância da 

obtenção de certificação internacional 

em segurança da informação - BS 

7799? 

Não identificamos se efetivamente é relevante para os entrevistados 

dos dois segmentos obter uma certificação em segurança da 

informação. Os padrões internacionais são tidos como muito rígidos e 

geram altos custos de implantação, na opinião dos usuários de forma 

geral. 

Quadro 16 -  Questões chave da Hipótese I X Conclusões sobre os Resultados 
 

No Quadro 17 estão relacionadas a Hipótese II, suas questões-chave e as 

conclusões. Como pode ser observado, as questões-chave ligadas a esta hipótese 

têm uma abordagem que visa a identificar o envolvimento e o comprometimento da 

alta direção com o sistema de segurança da informação. 

 

A Hipótese II e a análise das conclusões são apresentadas no Quadro 17 

abaixo: 
 
Hipótese II: Existem barreiras sócio-culturais que dificultam a implementação do 

sistema de gestão de segurança da informação nas organizações. 
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QUESTÕES-CHAVE CONCLUSÕES 
Questão 1: Quais argumentos para 

convencer a alta direção de uma 

organização da importância da 

implantação de um sistema de gestão 

de segurança da informação? 

 

Os principais argumentos para obtenção da aprovação da alta 

direção para um projeto de implementação da segurança da 

informação são a análise de risco e a pontuação que os ativos 

críticos recebem dos responsáveis pelos processos internos de 

negócio da empresa. Saber qual é o retorno sobre o 

investimento feito em segurança não é o mais importante, e 

sim, saber qual será o prejuízo se ocorrer um incidente de 

segurança, como por exemplo um vazamento de informação. 
As principais barreira apontadas pela pesquisa são: a falta de 

consciência dos executivos e a falta de orçamento, por último a falta 

de consciência dos usuários. Interessante que 40% dos entrevistados 

das empresas de Telecom consideram que não há obstáculos para 

implantação de um sistema de segurança da informação em suas 

empresas, isto demonstra a típica atitude da negação à realidade e 

por conseqüência, uma barreira para implementação do sistema. 
Questão 2: Qual o grau de 

comprometimento das organizações 

com o sistema de gestão de segurança 

da informação implantado? 

 

Questão 3:  Quais os investimentos  

em Segurança da Informação feitos 

pelas organizações? 

 A responsabilidade sobre a segurança da informação 

ainda está na área de TI, e a figura do Executivo de 

segurança (Security Officer) ainda não participa das 

decisões estratégicas, pois em geral está em posição de 

nível tático, subordinado aos Diretores de tecnologia da 

Informação. 

 Os investimentos em Segurança da Informação são baixos 

e restritos à implantação de dispositivos de detecção de 

intrusões nas redes, sistemas de back-up e instalação de 

antivírus e firewall. 

Quadro 17 – Questões-chave da Hipótese II X Conclusões sobre os Resultados 

 

No Quadro 18 relacionam-se a Hipótese III, suas questões-chave e as 

conclusões. A identificação dos elementos fundamentais de proteção da informação, 

estudados por Peltier e a BS7799-2:2002 foram validados pelas questões-chave 

propostas para esta hipótese, que teve o objetivo de identificar o método de 

implementação e melhoria contínua do sistema de segurança da informação. 

 

A Hipótese III e  a análise são apresentadas no Quadro 18 abaixo: 
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Hipótese III: Há uma relação sistêmica entre os princípios de gestão da segurança 

da informação e os princípios de gestão da qualidade. 

 

QUESTÕES CONCLUSÕES 
Questão 1: Quais os benefícios de 
implementar um sistema de gestão 
de segurança da informação?  

O sistema de gestão de segurança da informação tem a 
finalidade de diminuir o nível de exposição aos riscos em todos 
os ambientes para que a empresa possa estender a segurança 
aos seus produtos e serviços, resultando em uma satisfação 
maior por parte dos clientes.  
O modelo de Peltier (2001, cap. 10, p.175 ), no que se refere 
aos elementos fundamentais para proteção da informação, lista 
como principais objetivos:   

1. Alinhamento com a estratégia e os objetivos de 
negócios da empresa; 

2. O sistema de segurança requer comprometimento da 
alta direção; 

3. Os investimentos de segurança devem ser compatíveis 
com o nível de segurança desejado, ou necessário 
para suportar os negócios da empresa; 

4. Responsabilidade sobre segurança da informação é de 
todos; 

5. O acesso à informação deve ser autorizado pelos seus 
proprietários; 

6. Análise e revisões sistemáticas do sistema de 
segurança deverão ser feitas visando a tomada de 
ações corretivas e preventivas; 

7. Há necessidade de auditorias e testes para verificação 
de falhas ou desvio no sistema; 

8. A segurança da informação deve fazer parte da cultura 
da empresa; 

Questão 2: Como implementar o 
sistema de gestão de segurança 
da informação baseado no sistema 
de gestão da qualidade?  
 
Questão 3: Como aplicar o PDCA 
(princípio da qualidade – Plan, Do, 
Check and Act) no sistema de 
gestão de segurança da 
informação? 

Os estudos feitos pela autora e apresentados na revisão de 
literatura e no referencial teórico indicam que o modelo de 
gestão de segurança da informação previsto na norma NBR 
ISO/IEC 17799 e na BS7799-2:2002,  Introdução p. 4; 
Requisito 4.2; Processo p.7-11, garante um nível satisfatório de 
requisitos para implementação e melhoria do sistema de 
gestão de segurança em qualquer empresa. 

Quadro 18 – Questões-chave da Hipótese III X Conclusões sobre os Resultados 
 

Em um mercado tão pouco desenvolvido, como é o brasileiro, os movimentos 

estratégicos ligados à obtenção de diferencial competitivo por intermédio da 

implementação de um sistema de gestão de segurança da informação, expressam-

se de forma tímida, buscando garantir os níveis mínimos de segurança e 

continuidade do negócio, com a instalação de dispositivos físicos, softwares e 

hardware, como foi dito acima. Esta constatação valida a hipótese de que existem 

barreiras sócio-culturais que dificultam a implementação dos sistemas de segurança 

da informação nas organizações, pois mesmo considerando a segurança da 
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informação como fator vital para o negócio, os investimentos feitos pelas empresas 

ainda são uma pequena parte do investimento destinado à área de Tecnologia da 

Informação, que em geral não passa de 5 % do orçamento total da empresa. 

Apesar do grande  barulho que é feito pelas empresas do ramo de segurança, 

informando os prejuízos com ataques e invasões de hackers às empresas, que só 

no Brasil em 2002 registraram a perda de R$ 39,7 milhões de reais, segundo a 

revista Security Magazine de março de 2003. Em 22% das empresas entrevistadas, 

os executivos ainda acreditam que isto não vai ocorrer com a sua empresa, e 

mesmo percebendo que este percentual tende a aumentar de acordo com os 

resultados da 8a Pesquisa Nacional de Segurança da Informação (disponível em 

www.modulo.com.br), 36% das empresas pesquisadas ainda não têm um 

planejamento dedicado à segurança da informação.  

 
 

6.4 PREVISÕES POSSÍVEIS E PLAUSÍVEIS 
 
 

É possível imaginar que, as práticas de segurança da informação só serão 

parte integrante da cultura organizacional quando seus clientes passarem a exigir 

por intermédio de cláusulas contratuais que os requisitos mínimos de segurança da 

informação sejam respeitados nos relacionamentos comerciais, seja via internet, 

documentos em papel, informações confidenciais faladas, em fotos e fitas de vídeo, 

como por exemplo, na troca de mensagens eletrônicas, como assinatura digital e 

criptografia. 

 

Até 1995, quando foi publicado o padrão britânico (BS – British Standard) BS 

7799:1995, não havia qualquer documento circulando no mercado comercial, que 

formalizasse os requisitos de segurança da informação de forma abrangente e, 

desta data em diante as empresas de todo mundo começaram a se interessar pelo 

assunto. Fatos relevantes que foram propulsores das mudanças e catalizaram a 

aplicação dos requisitos de segurança, foram o 11 de setembro de 2001 e o 

acidente ocorrido com a Deutsche Telekom, na Alemanha, em 1999, quando, devido 

a uma falha de continuidade do sistema, houve uma parada total nos serviços de 

telecomunicações, por ela prestados. Nos próximos cinco anos deve-se acompanhar 

os movimentos do mercado e observar se o crescimento de certificações BS7799 

http://www.modulo.com.br/
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aumentaram, se a ISO absorveu a norma britânica com o padrão internacional com 

possibilidade de certificação, ou se o perímetro de abrangência dos dispositivos de 

segurança da informação manteve-se restrito aos técnicos da área de Tecnologia da 

Informação.  

 
 
6.5 CONTRIBUIÇÃO CHAVE DO CONJUNTO DO TRABALHO 
 
 

O estudo sobre o diferencial competitivo gerado pela implementação de um 

sistema de segurança da informação nas organizações do segmento de informática 

e telecomunicações revela-se muito interessante sob o ponto de vista de divulgação 

e consolidação de um modelo integrado de gestão de segurança da informação, já 

que de acordo com os fatores críticos apontados por Peltier, não se faz segurança 

da informação instalando de forma isolada dispositivos tecnológicos ou físicos. 

 

Efetivamente, o diferencial competitivo será obtido pelas empresas a partir da 

aplicação sistemática deste modelo de gestão e sua depuração e aprimoramento 

contínuo, segundo a proposta da versão 2002 da norma BS 7799(BRITISH 

STANDARD, 2002). Pois, de acordo com Porter (1986), a obtenção de vantagem 

competitiva perante a concorrência está no balanceamento integrado das cinco 

forças que foi apresentado no Capítulo 3, Quadro 3 (Relação Diferencial Competitivo 

obtida com a implementação do SGSI e as 5 Forças competitivas segundo Porter). 

 
 
6.6 COMPARAÇÃO COM OUTRAS ESCOLAS E LINHAS DE PENSAMENTO 
 
 

De acordo com a maioria dos autores estudados, pode-se concluir que não 

será possível empreender a instalação de um conjunto completo de requisitos e 

controles de segurança da informação que sejam suficientes para proteger a 

informação de forma total, ficando sempre uma possibilidade de ocorrência de 

incidente de segurança que deverá ser tratada, visando o processo de redução do 

risco, possibilitando assim o desenvolvimento constante do sistema de gestão de 

segurança da informação.  
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Sabendo que o elo mais fraco da cadeia de proteção da informação é 

formado pela gestão da segurança por intermédio das pessoas, pode-se dizer que 

escolas ligadas à administração de recursos humanos de forma integrada poderiam 

auxiliar no desenvolvimento e depuração do modelo de gestão integrada de 

segurança da informação, porém ainda assim teríamos outros aspectos a 

considerar, como, por exemplo, a gestão da segurança física patrimonial (detecção 

de incêndio, fumaça, presença, controle físico dos ativos que armazenam 

informação, controle do ambiente como aclimatação adequada, umidade do ar, 

vibrações e ruídos).  

 

O sistema de proteção contra desastres provocados ou naturais é outra 

abordagem que precisa de tratamento no modelo de gestão de segurança, sem é 

claro esquecer do planejamento das ações de contingência e continuidade do 

negócio. Somente um sistema que contemple todos os aspectos ligados à 

informação, seu armazenamento, sua classificação, sua forma de recuperação, 

garantia de confidencialidade no acesso, tratamento e manipulação, divulgação, 

cópia ou reprodução e integridade, poderá ser considerado válido para ser estudado 

e comparado com o modelo previsto na norma BS7799-2:1999. 

 
 

6.7 NOVOS PROBLEMAS QUE PODEM SER ISOLADOS 
 
 

As informações obtidas na pesquisa bibliográfica e os dados encontrados na 

realização desta pesquisa suscitaram novas questões, que podem vir a ser 

respondidas em um próximo estudo da autora, ou ainda por outros pesquisadores. 

Os principais pontos podem ser sintetizados assim: 

• Evidenciar a obtenção do diferencial competitivo obtido com a implementação 

de um sistema de gestão de segurança da informação, a partir de acompanhamento 

das empresas que obtiveram a certificação BS7799, estudando os resultados de 

performance, como aumento de produtividade e entrevistando seus clientes; 

• Analisar o nível de maturidade dos sistemas de gestão de segurança da 

informação a partir de um grid com 5 categorias de maturidade para avaliação: Nível 

1 – Uncertainty, nível da incerteza (garantia da segurança da informação é incerta, 
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frágil e cheia de vulnerabilidades), Nível 2 – Awakening, nível do alerta e do 

conhecimento sobre a situação (a empresa está ciente de suas necessidades 

mínimas de segurança, há alguns dispositivos de segurança implementados, porém 

são mal utilizados e não garantem retorno de segurança adequada sobre o 

investimento feito para sua implementação), Nível 3 – Enlightenment, nível do 

esclarecimento (neste estágio a empresa já entende a importância da relação 

adequada entre os recursos de proteção necessários para garantia da segurança 

desejada para continuidade do negócio), Nível 4 – Wisdom, nível da prudência ou 

sabedoria (implementação de um sistema de segurança da informação mais 

completo e adequado às necessidades da empresa, contemplando recursos 

humanos, tecnológicos e financeiros suficientes para estabelecer um nível 

satisfatório de segurança da informação), Nível 5 – Benevolence, bom nível de 

gestão continuada da segurança (sistema de segurança da informação maduro e 

com um ciclo bem definido de revisões e periódicas avaliações com objetivos de 

melhoria contínua). Esta proposta feita por Timothy R. Stacey (1996) que relaciona 

os níveis do CMM (Capability Maturity Model) propostos pelo Instituto de Engenharia 

de Software da Universidade Carnegie Mellon (WEBER, 2001) e os níveis de risco 

tratados pelos componentes de segurança utilizados no processo de 

desenvolvimento de software e nos controles de segurança da informação 

implementados pela organização. O sistema de avaliação proposto pelo autor do 

artigo, utilizando como referencial teórico para validação do sistema de medidas, o 

modelo previsto por Philip Crosby (1979), Grid de Maturidade da Gestão da 

Qualidade; 

• Estudar a facilidade de implementação de modelos de gestão de segurança 

da informação a partir do alinhamento com a proposta de sistemas integrados de 

gestão feita pela ISO 9000:2000, por intermédio de pesquisa de campo, 

selecionando empresas que já tinham o sistema da Qualidade implementado e 

entrevistando seus gerentes e líderes de projeto de implementação de segurança da 

informação, para aferição do percentual de dificuldade obtido na implementação do 

sistema (SGSI) e o que foi reduzido a partir do uso da infra-estrutura do sistema da 

qualidade; 

• Tendências da aplicação da segurança da informação no segmento de saúde 

no Brasil; 
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• Eventos impulsionadores da implementação de segurança da informação no 

mundo; 

• Estudo sobre crimes digitais e a relação de uso não autorizado por parte das 

pessoas aos recursos da tecnologia da informação; 

• A privacidade no âmbito da empresa e o uso dos meios eletrônicos de troca e 

armazenamento de informação. 

 
 
6.8 NOVOS MÉTODOS / MODELOS QUE PODEM SER DESENVOLVIDOS 
 
 
 Apesar de vários pesquisadores estarem desenvolvendo trabalhos sobre 

dispositivos de proteção da informação, os impactos do uso de softwares de 

proteção e detecção de intrusões nas redes ligadas à internet no Brasil, faltam 

informações sobre aspectos relacionados às estratégias de gestão da informação, 

novas formas de classificação da informação e trabalhos efetivos voltados a criar 

formas de conscientizar usuários e executivos para importância do uso e da 

proteção adequada de senhas, por exemplo. É possível desenvolver um trabalho 

sobre a utilização integrada de dispositivos de controle físico, lógico e procedimentos 

aplicados por intermédio de políticas internas das empresas visando a melhorar o 

nível de segurança da informação e preservar a continuidade do negócio. 

 

Outro aspecto até aqui negligenciado é a existência ou necessidade de 

aferição da eficiência da proteção aplicada à organização. Questionar se é possível 

elaborar-se um sistema de medidas, que integre aspectos físicos, eletrônicos, 

sistêmicos e comportamentais, visando dar às empresas um panorama mais claro 

do nível de efetividade do modelo de gestão de segurança adotado. Um trabalho 

desta natureza já se encontra em desenvolvimento em forma de ferramenta 

eletrônica, ou seja, um software, que ainda trata somente aspectos ligados à gestão 

do risco. Observa-se que este software requer validação científica quanto ao 

método. 
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6.9 NOVAS TEORIAS / MODELOS QUE PODEM SER PROPOSTOS 
 
 

A segurança da informação é um campo vasto e ainda inexplorado, que se 

situa na visão de muitos, dentro da área da tecnologia da informação. Porém, é justo 

dizer que segurança da informação não é feita só com dispositivos tecnológicos, 

ferramentas e hardware. O desenvolvimento de sistemas tem imensa carência de 

metodologias eficazes que auxiliem na construção de aplicação seguras e 

replicáveis, gerando produtividade. A utilização dos dispositivos de gestão de 

segurança da informação pelas desenvolvedoras de aplicativos (softwarehouses), ou 

seja, empresas especializadas em desenvolvimento de aplicativos para uso 

específico ou corporativo, mais conhecidas recentemente como fábricas de software, 

demonstra que já há um início de preocupação com o assunto, e as ferramentas 

especialistas de análise de segurança dos aplicativos desenvolvidos apresentam 

normalmente uma metodologia baseada no Common Criteria (ALBUQUERQUE, 

2002).  

 

Os níveis de garantia de segurança de uma aplicação precisam ser definidos 

para realização adequada dos testes de sistemas, visando a balancear a exigência 

da segurança da aplicação desenvolvida e os esforços de avaliação. O nível de 

esforço deve ser baseado em: escopo (quanto maior a porção do sistema a ser 

avaliado, maior será o esforço requerido para a avaliação), profundidade (maior nível 

de detalhe do projeto a ser inspecionado) e rigor (maior formalidade e estrutura de 

análise).  

 

Finalmente, um componente de garantia de segurança de uma aplicação, 

pode ser dividido em elementos, constando como a menor parte de um requisito de 

segurança. Tais elementos são: elementos de ações do desenvolvedor, elementos 

de apresentação das evidências, elementos de ações do avaliador. Os níveis de 

garantia de segurança fornecerão um crescente equilíbrio do nível de garantia obtido 

com o custo e a viabilidade de se adquirir tal grau de segurança. O objetivo desta 

metodologia é fornecer uma identificação do nível de garantia de segurança ao final 

da avaliação e a manutenção desta garantia durante a operação do sistema ou 

aplicativo. 
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6.10 ESTUDOS FUTUROS 
 
 

O presente trabalho é apenas o ponto de partida para uma análise do uso da 

segurança da informação no segmento de informática e telecomunicações no Brasil. 

Alguns pontos poderiam – e merecem uma análise mais aprofundada e dirigida. São 

oportunidades de novos estudos que surgem a partir de aspectos como os descritos 

a seguir. 

 
 

6.10.1 Oportunidades da metodologia 
 
 
Considerando-se que a pesquisa foi realizada junto a empresas de 

informática e telecomunicações do Brasil, seria importante verificar se os mesmos 

resultados seriam apontados pelos executivos de outros segmentos da indústria 

brasileira e, ainda, se a percepção dos usuários se mantém a mesma em ambientes 

de menor competitividade, como as cidades de médio porte do interior do Brasil.  

 
 
6.10.2 Oportunidades na Revisão de Literatura  
 
 

Dentre as fontes consultadas para o desenvolvimento deste trabalho, está a 

tese de doutorado de Denis Alcides Rezende (2002), Alinhamento do Planejamento 

Estratégico da Tecnologia da Informação ao Planejamento Empresarial: proposta de 

um modelo e verificação prática em grandes empresas brasileiras, que desenvolveu 

uma relação entre o Planejamento Estratégico de TI (PETI) e Planejamento 

Estratégico Empresarial (PEE) com vias à obtenção de diferencial competitivo e 

alinhamento adequado das funções empresariais, principalmente as funções ligadas 

à gestão dos negócios. Considera-se que seja possível, seguindo os parâmetros 

estabelecidos pela autora, buscar estabelecer uma comparação entre o 

Planejamento Estratégico de TI e o Planejamento Estratégico de Segurança (PES), 

oferecendo alternativas de alinhamento estratégico, funções empresariais que são 

diretamente ligadas à segurança da informação e estabelecendo níveis de 

comprometimento de recursos e ações de melhoria. 
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6.10.3 Oportunidades no próprio referencial teórico 
 
 

Porter (1986) elaborou três estratégias genéricas potencialmente bem 

sucedidas para superar as outras empresas em uma indústria, ou setor. São elas: 

liderança por custo, diferenciação e enfoque. Como foi abordado neste trabalho, a 

estratégia de diferenciação seria incrementada pela aplicação dos dispositivos de 

segurança previstos no modelo de gestão apresentado na BS7799-2:1999. É 

possível, portanto, verificar a aplicabilidade das outras duas estratégias, por 

intermédio da utilização de um modelo de gestão de segurança da informação 

adequado à obtenção dos resultados esperados, não selecionados para análise 

neste estudo. 

 

A autora desta dissertação também pretende analisar os modelos de gestão 

de segurança implementados nas empresas certificadas em BS7799 na Europa e 

EUA. Pode-se partir desta lista para estabelecer as diferenças e semelhanças entre 

a visão dos executivos dos mercados brasileiro, europeu e americano no que diz 

respeito à questão da existência de barreiras sócio-culturais que dificultam a 

implementação do sistema de gestão de segurança da informação nas 

organizações, ao uso das práticas de Segurança da Informação gerar diferencial 

competitivo no mercado, perante a concorrência e estudar mais detalhadamente 

como se dá relação sistêmica entre os princípios de gestão da segurança da 

informação e os princípios de gestão da qualidade. 

 

Segundo Peltier (2001), há um gap entre as implementações de sistemas de 

gestão de segurança da informação na prática e os modelos propostos pelas 

normas internacionais e handbooks especialistas, seria importante que futuros 

estudos sobre o tema analisassem os fatores que têm facilitado e os que têm 

dificultado a implementação e evolução destes sistemas e seu funcionamento nas 

empresas – mais especificamente no processo de obtenção da certificação. Por 

intermédio desta análise será possível perceber de que maneira a experiência 

destas empresas em outros setores e países pode ser transferida para o  Brasil, 

mais especificamente no segmento de telecomunicações e informática. 

 
 



 

 

183

6.11 AUTORES, REVISTAS, UNIVERSIDADES, CENTROS DE PESQUISAS QUE ATUAM EM 
ÁREAS DE FUTUROS ESTUDOS 
 
 

Muitos pesquisadores e alguns institutos têm se dedicado ao estudo da 

segurança da informação com uma abordagem tecnológica e de operação prática, 

porém poucos dedicaram suas pesquisas e estudos à visão global dos requisitos de 

segurança organizados em um modelo de gestão. Dentre eles, para condução dos 

futuros estudos podemos apontar como referência: 

Autores: 

• Harold F. Tipton (um dos autores da série de Information Security 

Management Handbook); 

• Ricardo Albuquerque (Diretor da Sereno Sistemas, consultor associado da 

Módulo Security Solutions e responsável pelo curso “Segurança no Desenvolvimento 

de Aplicação Críticas”); 

• Ricardo Dahab (Unicamp – IC - Instituto de Computação, Chefe do 

Departamento de Teoria da Computação); 

• Thomas Peltier (CISSP – Certificated Information System Security, professor 

associado da Eastern Michigan University e ex-chairman do Computer Security 

Institute (CSI); 

• Timothy R. Stacey (pesquisador da Rockwell Space Operations Company, 

Houston, Texas); 

Revistas: 

• CSO Magazine (www.cio.com - EUA); 

• DRJ – Disaster Recovery Journal (www.drj.com); 

• Information Systems Security (EUA); 

• International Privacy Bolletim ( www.pricacyinternational.org - EUA); 

• Security Magazine (www.securitymagazine.com.br , primeira revista brasileira 

sobre segurança em informática). 

Institutos: 

• ANBT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – Rio de Janeiro, 

www.abnt.org.br;     

• BSI – British Standards Institute (organização independente que tem a 

responsabilidade de criar padrões para a UK), Londres, www.bsi-global.com;  

http://www.cio.com/
http://www.pricacyinternational.org/
http://www.securitymagazine.com.br/
http://www.abnt.org.br/
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• CASNAV – Organização militar que avalia aspectos operacionais e 

administrativos da Marinha, prestando assessoria no processo de decisão de 

aquisição de equipamentos e pessoal; 

• CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA INTERNET – 

dedicado ao estudo do Direito da Internet, é um dos principais canais de publicação 

e divulgação de estudos do direito da internet no Brasil, www.cberji.com.br. 

• CERT – é um centro de desenvolvimento de expertise em segurança para 

internet, integrado a Universidade Carnegie Mellon, EUA,  www.cert.org;  

•  CSI – Computer Security Institute ( instituição de desenvolvimento, 

treinamento e certificação de profissionais de segurança da informação), EUA, 

www.gocsi.com; 

• ELETRONIC FRONTIER FOUNDATION – organização que trata de assuntos 

ligados à gestão do capital intelectual, sua liberdade de veiculação, privacidade, e 

outros valores correlatos como a democracia e a liberdade de comunicação nas 

redes, www. eff.org; 

• ISO – International Organization for Standartization (Organização 

Internacional para Normalização), Suíça, www.iso.org; 

• IME – Instituto Militar de Engenharia. Escola de Ensino e Pesquisa em 

Ciência e Tecnologia do Exército. Rio de Janeiro, www.ime.eb.br; 

• ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica – São Paulo, www.ita.cta.br; 

• Stanford University SunSet – instituto de pesquisas em segurança da 

informação, EUA, www.stanford.edu/~security; 

• UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas – Instituto  de Computação 

– São Paulo, www.ic.unicamp.br; 

• USP – Universidade do Estado de São Paulo – Instituto de Ciências 

Matemáticas de da Computação – São Paulo, www.icmsc.sc.usp.br; 

 
 
6.12 CONSIDERAÇOES FINAIS 
 
 

Este trabalho apresentou a pesquisa sobre a obtenção da competitividade 

nas indústrias de telecomunicações e informática por intermédio da utilização de um 

sistema de gestão da segurança da informação. Sem a pretensão de esgotar o 

assunto, indicou possibilidades futuras de estudos e apontou a própria limitação da 

http://www.cberji.com.br/
http://www.cert.org/
http://www.gocsi.com/
http://www.iso.org/
http://www.stanford.edu/~security
http://www.ic.unicamp.br/
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autora, no presente trabalho em abranger todos os aspectos relevantes para os 

segmentos da indústria estudados. Espera-se que este seja um trabalho precursor, 

de tantos outros que virão para ampliar a visão da importância da segurança da 

informação como garantia de continuidade e melhoria de diferencial competitivo para 

o negócio das organizações brasileiras.   
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GLOSSÁRIO 
Análise de Risco A análise de risco consiste em um processo de identificação e 

avaliação dos fatores de risco presentes, de forma antecipada, 
no ambiente organizacional, possibilitando uma visão do 
impacto negativo causado aos negócios. 

Antivírus Programa utilizado para eliminar vírus eletrônicos de 
computadores contaminados.  

Aplicação  Programa, ou conjunto de programas que realizam uma 
determinada função. 

Área sigilosa Aquela onde documentos, materiais, comunicações e sistemas 
de informações, são tratados, manuseados, transmitidos ou 
manuseados, transmitidos ou guardados, e que, portanto, 
requer medidas especiais de segurança. 

Ativo 
 

Ativo é tudo que manipula direta ou indiretamente uma 
informação, inclusive a própria informação, dentro de uma 
organização. É esse ativo que deve ser protegido contra 
ameaças para que o negócio funcione corretamente. 

Commodity       Produtos Padronizados 
Declaração de Aplicabilidade A declaração de aplicabilidade é a justificativa clara de quais 

itens da norma BS7799 são aplicáveis e serão desdobrados 
dentro do Sistema de Gestão de Segurança da Informação da 
organização. 

E- Business   Negócio Eletrônico 
E- Commerce Comercio Eletrônico 
Escopo Perímetro de abrangência que define os ativos que serão 

contemplados no SGSI, sejam eles sistemas, dispositivos 
físicos, processos ou ações do pessoal envolvido. 

Front Office     Sistemas de Linha de Frente 
Hacker Termo associado à pirataria digital, invasor de sistemas e 

criminoso. 
Market Share    Participação de Mercado 
Networking     Rede 
Objetivo da segurança da 
informação 

Aquilo que é buscado ou almejado, no que diz respeito à 
segurança da informação.  

Planejamento da segurança 
da informação: 

Parte da gestão da segurança da informação focada no 
estabelecimento dos objetivos da segurança e que especifica 
os recursos e processos operacionais necessários para 
atender a estes objetivos. 

Política da segurança da 
informação 

Documento que contém de forma clara e resumida as 
premissas e diretrizes do Sistema de Gestão de Segurança da 
Informação. 

Risco 
 

Risco pode ser entendido como tudo aquilo que pode afetar os 
negócios e impedir que se alcance os objetivos. 

Security Officer Pessoa designada pela diretoria para manter e implementar 
os requisitos do Sistema de Gestão de Segurança da 
Informação. 

Sistema de Gestão da 
Segurança da Informação 

Sistema de gestão para dirigir e controlar uma organização, 
no que diz respeito à segurança de informações. 

Wireless     Sem fio 
Worm Espécie de vírus eletrônico que se instala em micros ocupando 

espaço e causando lentidão no sistema. 
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ANEXO A – Modulo Segurity  - Questionário 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: (opcional )______________________________________________  E-mail: 

(opcional)________________________ Cargo: (necessário)______________________ 

EMPRESA: (OPCIONAL)___________________________________________  SEGMENTO DE MERCADO: (NECESSÁRIO)_____________________  ESTADO: 

(NECESSÁRIO)_______ 

 
 
 
 

8ª Pesquisa Nacional sobre 
Segurança da Informação

A s s e g u r a m o s  o  t o t a l  s i g i l o  d o s  d a d o s  e  q u e  N Ã O  s e r ã o  d i v u l g a d a s  r e s p o s t a s  
d e  f o r m a  i s o l a d a .  

Entregue esta pesquisa no ESTANDE da MÓDULO e concorra ao sorteio de um brinde especial 
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1. Sobre a Política de Segurança, sua empresa: 
(   )   Não possui política formalizada     (   )   Possui e está 
atualizada 
(   )   Possui mas está desatualizada     (   )   Está em 
desenvolvimento 

2. Sobre o Plano de Continuidade de Negócios, sua 
empresa: 

(   )   Não possui um plano formalizado    (   )  Possui e está 
atualizado   (   )   Possui mas está desatualizado         (   )  
Está em desenvolvimento 

3. Na sua opinião, como os executivos 
vêem a segurança da informação para 
seus negócios? 

(   )    Vital      (   )    Crítica      (   )   Importante       
(   )    Pouco importante          (   )    Não tem importância  

4. Os investimentos de sua empresa em segurança da 
informação para 2002/2003 deverão:  

(   )    Aumentar            (   )    Diminuir       (   )    Permanecer 

os mesmos 

5. Na sua opinião, os problemas com segurança em 
2002/2003 vão:  

(   )    Aumentar  (   )    Diminuir         (   )    Permanecer 

os mesmos 

6. Assinale as principais ameaças às informações da sua 
empresa:  

(   )    Funcionário insatisfeito (   )    Roubo / furto    (   )  
Pirataria 
(   )    Espionagem industrial  (   )    Fraudes, erros e 
acidentes 
(   )    Falhas de energia (   )    Lixo informático   (   ) 
Sabotagens  
(   )    Alteração indevida (   )    Roubo de senhas 
(   )    Fraudes em e-mail  (   )    Divulgação indevida 
(   )    Incêndio / desastres (   )    Hackers  
(   )    Acessos indevidos (   )    Concorrentes 

(   )    Uso de notebooks (   )    Superpoderes de 
acesso 

(   )    Divulgação de senhas (   )    Falhas na segurança 
física 

(   )    Vírus  (   )    Acessos remotos 
indevidos 

(   )    Vazamento de informações(   )    Uso indevido de 
recursos 

(   )    Alteração indevida de configurações 

7. Qual destes é o item mais 
crítico?__________________________ 

8. Qual o principal obstáculo para a implementação da segurança?  
(   )    Falta de ferramentas no mercado 
(   )    Falta de Orçamento  
(   )    Falta de consciência dos executivos   
(   )    Falta de consciência dos usuários 
(   )    Falta de profissionais capacitados 
(   )    Outros: (especifique)________________________________  

9. Sua empresa já sofreu algum tipo de invasão?  

(   )    Sim  (   )    Não  (   ) Não sabe informar 

10. Se afirmativo, há quanto tempo?   

(   )   Menos de 1 mês (   )  De 1 a 6 meses (   )  De 6 meses a 1 ano 
(   )   Mais de 1 ano (   )  Nunca sofreu (   )  Não sabe  

11. Qual o valor estimado do prejuízo causado por esse  problema?  

(   )   Menos de R$ 10.000 (   )   De R$ 10.001 a R$ 50.000 

(   )   De  R$  50.001  a  R$  200.000 (   )   De R$ 200.001 a R$ 500.000 

(   )      De  R$  500.001  a  R$  1 milhão (   )    Mais de R$ 1 milhão 

(   )   Não foi possível quantificar  

12. Quais foram os responsáveis por esse problema?  

(   )   Funcionários (   )  Ex-funcionários (   )  Causa desconhecida 

(   )   Concorrentes (   )   Hackers (   )  Prestadores de serviço 

(   )    Outros: (especifique)________________________________ 

13. Que atitude foi tomada em relação aos responsáveis? 

(   )    Providências legais   (   )    Providências internas 
(   )    Apenas a correção do problema  (   )   Nenhuma 

14. Nesse caso, qual foi o principal ponto de invasão? 

(   )   Sistemas internos    (   )  Acesso remoto      (   ) Internet  
(   )   Invasão Física       (   )  Outros: (especifique)________________ 

 

15. Possui plano de ação formalizado em caso de ataques /  
invasões?  

(   )   Sim  (   )   Não  (   )   Não sabe 

16.  Quem é o gestor da segurança na 
empresa?  

(   )   Usuários (   )  Security Officer             (   )   Auditoria   

(   )   Tecnologia        (   )   Não existe        

(   )   Outros: (especifique) ______________________ _________ 

17.   Sua empresa conta com quantos profissionais dedicados    
exclusivamente a segurança da informação? 
(   )   01    (   )  De 2 a 4 (   ) De 5 a 10  (   ) Mais de 10 
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18.   Sua empresa possui planejamento de 
segurança para quanto        
tempo? 
(   )    Não possui (   )  6 meses       (   )  1 ano (   )  2 
anos 
(   )    Acima de 2 anos  

19. Qual o percentual do orçamento de 
Tecnologia da Informação em relação 
ao orçamento total da empresa?  

(   )   Menos de 1%  (   )   De 1 a 5% (   )    De 5 a 10% 
  
(   )   De 10 a 20% (   )    Mais de 20%  (   )    Não há 

20. Qual o percentual do orçamento de 
Segurança em relação ao orçamento 
com Tecnologia da Informação?  

(   )    Menos de 5%  (   )    De 5 a 10% 
 (   )    De 10 a 20% 
(   )    Mais de 20% (   )    Não há 
21. Qual a sua opinião sobre outsourcing dos serviços de 

segurança? 
(   )   Interessante só para sistemas críticos 
(   )   Importante, pois a segurança deve ter o apoio de 
especialistas 
(   )   Desnecessário, pois a empresa pode gerenciar a segurança 
sozinha 
(   )   
_________________________________________________
_ 

22. Qual a sua opinião sobre os serviços remotos de 
gerenciamento   de segurança: 

(   )   Interessante, pois tem uma boa relação custo/benefício  
(   )   Desnecessário, pois empresa pode gerenciar a 
segurança sozinha 
(   )   Só para sistemas que não são críticos 
(   )   
_________________________________________________
__ 
 

23. Qual o número de estações / 
computadores da empresa?  

(   )   Até 50     (   )   50 a 200     (   )   201 a 
500    (   )   501 a 1000    
(   )   Mais de 1000 
24. Assinale as formas de uso da internet 

em sua empresa:  
(múltiplas respostas) 

(   )   Todos os usuários podem acessar 
através da rede 

(   )   Apenas um grupo selecionado pode acessar 
através da rede 

(   )   Apenas um grupo selecionado pode acessar 
através de modem 

(   )   Não é permitido acessar Internet na empresa 

 

25. Assinale as formas de acesso remoto à rede 
da sua empresa: (múltiplas respostas)  

(   )   Conexão comum via Internet 
(   )   Conexão segura via Internet (criptografada) 
(   )   O usuário disca para um modem interno da empresa 
(   )   O usuário acessa remotamente apenas o correio eletrônico 
(   )   Permite acesso externo de terceiros (via Internet) 
(   )   Não existe acesso remoto à rede 
(   )   Utiliza VPN – Virtual Private Network 
(   )   Possui links dedicados com terceiros 

26. Quais aplicações que sua empresa fornece via Internet a seus 
clientes? 

(   )   Internet Banking    (   )   Vendas online 

(   )   Entrada/recepção de dados   (   )   Home Page 

(   )   Certificação Digital     (   )   Consulta a Banco de Dados 

(   )   Webmail      (   )   E-procurement 

(   )   Diagnóstico remoto     (   )   Atendimento online 

27. Sua empresa aceita pagamentos online? 
(   )   Sim       (   ) Não   
28. Qual a área de atuação da empresa?  
(   )    Bancos (   )  Comércio/varejo (   )  Governo  
(   )    Indústria  (   )  Seguradoras (   )  Cartões de crédito 
(   )    Nova Economia(   )  Datacenter (   )  Revenda 
(   )    Educação (   )  Saúde (   )  Óleo e Gás 
(   )    Prestação de serviços em lnformática 
(   )    Telecomunicações 
(   )    Processamento de informações (   )  Energia Elétrica 
(   )    Outros: (especifique)  ____________________________ 

29. Qual o tipo de organização de capital de sua 
empresa?  

(   )   Privada de capital nacional (   )  Órgão do governo  (   )  Estatal 
(   )   Economia mista  (   )  Privada de capital estrangeiro 

30. Sua empresa possui Certificação: 
(   )    ISO 9000   (   )   ISO 14000         (   ) BS7799   
(   )  Outras: (especifique) ______________________________  
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31. Assinale os planos da sua empresa 
para os seguintes investimentos em 
tecnologia: 

A –  Serviços de e-commerce     (   )  Já investiu   (   )  
Investirá em 2002 
(   )  Não planeja investir     (   )  Planeja investir mas 
não tem data 
B -  Comunicação Wireless        (   )  Já investiu   (   ) 
Investirá em 2002 
(   ) Não planeja investir    (   ) Planeja investir mas não 
tem data 
C -  Convergência de serviços de Dados, Voz e Imagem para 
IP 
(   )  Já investiu   (   ) Investirá em 2002    (   ) Não planeja 
investir 
(   )  Planeja investir mas não tem data 
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Em relação às medidas de segurança da Informação listadas abaixo, responda os itens A e B da 
tabela, de acordo com o atual status de cada uma das medidas na sua empresa: 

 

A -  Marque  um  “X” ao  lado  da s  medidas  que  sua  
empresa  já  adota. 

B -  Como sua empresa pretende investir em cada uma das 
medidas de segurança listadas abaixo? 

 Planeja investir em 2002 Planeja investir, mas não 
tem data 

Não planeja investir 

(   ) Análise de ataques real-time (   ) (   ) (   ) 
(   ) Análise de riscos (   ) (   ) (   ) 
(   ) Aquisição de software de controle de acesso (   ) (   ) (   ) 
(   ) Autoridade Certificadora (   ) (   ) (   ) 
(   ) Backup site terceirizado (   ) (   ) (   ) 
(   ) Biométrica (   ) (   ) (   ) 
(   ) Capacitação da equipe técnica   (   ) (   ) (   ) 
(   ) Certificação digital    (   ) (   ) (   ) 
(   ) Certificação ISSO/IEC 17.799 - BS7799 (   ) (   ) (   ) 
(   ) Classificação de Informações   (   ) (   ) (   ) 
(   ) Cofre anti-incêndio        (   ) (   ) (   ) 
(   ) Contratação de empresa especializada   (   ) (   ) (   ) 
(   ) Criptografia (   ) (   ) (   ) 
(   ) Data Center (   ) (   ) (   ) 
(   ) Fragmentadoras de papel (   ) (   ) (   ) 
(   ) lmplementação de firewall   (   ) (   ) (   ) 
(   ) Intrusion detection (   ) (   ) (   ) 
(   ) Monitoração de Log  (   ) (   ) (   ) 
(   ) Plano de Continuidade de Negócios (   ) (   ) (   ) 
(   ) Política de Segurança (   ) (   ) (   ) 
(   ) Prevenção contra pirataria (   ) (   ) (   ) 
(   ) Prevenção contra vírus (   ) (   ) (   ) 
(   ) Procedimentos formalizados (   ) (   ) (   ) 
(   ) Proxy server (   ) (   ) (   ) 
(   ) Scanner de rede (   ) (   ) (   ) 
(   ) Segurança em Billing     (   ) (   ) (   ) 
(   ) Segurança em Call Center    (   ) (   ) (   ) 
(   ) Segurança em cartões pré-pagos    (   ) (   ) (   ) 
(   ) Segurança em ERP (   ) (   ) (   ) 
(   ) Segurança em Wireless (   ) (   ) (   ) 
(   ) Segurança na sala dos servidores   (   ) (   ) (   ) 
(   ) Single Logon         (   ) (   ) (   ) 
(   ) Sistema de backup (   ) (   ) (   ) 
(   ) Sistemas de detecção de intrusos (   ) (   ) (   ) 
(   ) Sistemas de Gestão de Segurança Centralizada    (   ) (   ) (   ) 
(   ) Smartcard (   ) (   ) (   ) 
(   ) Software de auditoria       (   ) (   ) (   ) 
(   ) Software de segurança de estação (   ) (   ) (   ) 
(   ) Termo de responsabilidade (   ) (   ) (   ) 
(   ) Testes de invasão           (   ) (   ) (   ) 
(   ) Virtual Private Network (VPN)    (   ) (   ) (   ) 
(   ) Outros: (especifique)_________________________ (   ) (   ) (   ) 

 
 



199  

 

32.   Qual a previsão para a adequação da Política de Segurança ao novo ambiente SPB?  
(   )   1 mês   (   )  3 meses   (   )   6 meses   (   )  Não sei informar  
33. Sua empresa já possui ERP implementado?  
(   )    Sim         (   )    Não (   )    Em fase de implementação 
Qual?________________________________________________ 
34. Você deixa de comprar em sites de E-Commerce por causa da sensação da falta de 

segurança? 
(   )   Sim   (   )    Não  
35. Você fornece o número de seu cartão de crédito em compras online? 
(   )   Sim  (   ) Não 
36. Quais os principais eventos que costuma participar?  
(   )   Security Week (   )   CNASI (   )  Palestras do IBC    

(   )   CIAB  (   )   CONIP    (   )  Palestras do IIR 

(   )   ITForum (   )   FutureCom  

(   )   Outros: (especifique) ___________________________________ 
 
37. Quais as principais revistas e jornais que costuma ler?  
(   )   Valor Econômico (   )   Gazeta Mercantil 

(   )   Jornal do Brasil  (   )   Estado de São Paulo 

(   )   O Globo   (   )   Folha de São Paulo 

(   )  Exame  (   )   HSManagement 

(   )   CardNews  (   )   Executivos Financeiros 

(   )   Banco Hoje  (   )   Forbes 

(   )   ComputerWorld  (   )   e-Manager 

(   )   Info Exame  (   )   Update 

(   )  Business Standard (   )   World Telecom 

(   )  Época  (   )   Veja 

(   )  Outros: _____________________________________ 
 

38. Na sua opinião, qual a forma ideal para se tomar conhecimento de novas vulnerabilidades, ataques e vírus (múltiplas respostas): 
 

(   )   Recebendo, periodicamente por email, vários boletins de   
        segurança, publicados pelos fabricantes de softwares 
(   )   Recebendo, periodicamente por email, boletins consolidados, com  
        as informações novas de todos os software publicadas no período  
(   )   Receber informações em português, pois é mais fácil de ler 
(   )   Receber informações em inglês, pois vêm mais rapidamente 
(   )   Não receber emails, e sim acessar as informações em um site,  
        usando recursos de filtragem para obter relatórios 
(   )  Outros: (especifique)____________________________________ 
 
 
 
39. Na sua opinião,  o que está faltando em termos de serviços ou produtos de segurança da informação no mercado brasileiro? 
 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________  
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APÊNCIDE A - Questionário da Pesquisa Dissertação Segurança da Informação e a 

Conpetitividade no setor de Telecom e Informática 

Questões extraídas do questionário aplicado na 8a. Pesquisa Nacional de Segurança da Informação: 

1. Sobre a Política de Segurança, sua empresa: 
(   )   Não possui política formalizada     (   )   Possui e está atualizada 
(   )   Possui mas está desatualizada        (   )   Está em desenvolvimento 
 
2. Sobre o Plano de Continuidade de Negócios, sua empresa: 
(   )   Não possui um plano formalizado    (   )  Possui e está atualizado   (   )   Possui mas está 
desatualizado         (   )  Está em desenvolvimento 
 
3. Na sua opinião, como os executivos vêem a segurança da informação para seus negócios? 
(   )    Vital      (   )    Crítica     (   )   Importante     (   )   Pouco importante      
(   )    Não tem importância 
  
4. Assinale as principais ameaças às informações da sua empresa:  
(   )    Funcionário insatisfeito (   )    Roubo / furto     (   )  Pirataria 
(   )    Espionagem industrial   (   )    Fraudes, erros e acidentes 
(   )    Falhas de energia  (   )    Lixo informático   (   ) Sabotagens  
(   )    Alteração indevida  (   )    Roubo de senhas 
(   )    Fraudes em e-mail   (   )    Divulgação indevida 
(   )    Incêndio / desastres  (   )    Hackers  
(   )    Acessos indevidos  (   )    Concorrentes 
(   )    Uso de notebooks  (   )    Superpoderes de acesso 
(   )    Divulgação de senhas  (   )    Falhas na segurança física 
(   )    Vírus    (   )    Acessos remotos indevidos 
(   )    Vazamento de informações (   )    Uso indevido de recursos 
(   )    Alteração indevida de configurações 
 
5. Qual destes é o item mais crítico?__________________________ 
 
6. Qual o principal obstáculo para a implementação da segurança?  
(   )    Falta de ferramentas no mercado 
(   )    Falta de Orçamento  
(   )    Falta de consciência dos executivos   
(   )    Falta de consciência dos usuários 
(   )    Falta de profissionais capacitados 
(   )    Outros: (especifique)________________________________ 
  
7. Quem é o gestor da segurança na empresa?  
(   )   Usuários (   )  Security Officer   (   )   Auditoria (   )   Tecnologia        (   )   Não existe      
(   )   Outros: (especifique) ______________________ _____ 
____ 
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8.   Sua empresa conta com quantos profissionais dedicados    exclusivamente a segurança da 
informação? 
(   )   01    (   )  De 2 a 4 (   ) De 5 a 10  (   ) Mais de 10 
 
9.   Sua empresa possui planejamento de segurança para quanto tempo? 
(   )    Não possui (   )  6 meses       (   )  1 ano (   )  2 anos     (   )    Acima de 2 anos  
 
10. Qual o percentual do orçamento de Tecnologia da Informação em relação ao orçamento 

total da empresa?  
(   )   Menos de 1% (   )   De 1 a 5% (   )    De 5 a 10% (   )   De 10 a 20%  (   )   Mais de 20% (   
)   Não há 
 
11. Qual o percentual do orçamento de Segurança em relação ao orçamento com Tecnologia 
da Informação?  
(   )    Menos de 5%  (   )    De 5 a 10%  (   )    De 10 a 20%   (   )    Mais de 20% (   )    
Não há 
 
12. Qual o número de estações / computadores da empresa?  
(   )   Até 50     (   )   50 a 200     (   )   201 a 500    (   )   501 a 1000   (   )   Mais de 1000 
 
13. Qual o tipo de organização de capital de sua empresa?  
(   )   Privada de capital nacional (   )  Órgão do governo  (   )  Estatal (   )   Economia 
mista  
(    )  Privada de capital estrangeiro 
 
14. Sua empresa possui Certificação: 
(   )    ISO 9000   (   )   ISO 14000         (   ) BS7799   
(   )  Outras: (especifique) ______________________________  
 
15. Em relação às medidas de segurança da Informação listadas abaixo, responda os itens A e 

B da tabela, de acordo com o atual status de cada uma das medidas na sua empresa: 
 

A -  Marque  um  “X” ao  lado  da s  
medidas  que  sua  empresa  já  adota. 

B -  Como sua empresa pretende investir em 
cada uma das medidas de segurança listadas 

abaixo? 
 Planeja investir 

em 2002 
Planeja investir, mas 

não tem data 
Não 

planeja 
investir 

(   ) Análise de ataques real-time (   ) (   ) (   ) 
(   ) Análise de riscos (   ) (   ) (   ) 
(   ) Aquisição de software de 
controle de acesso 

(   ) (   ) (   ) 

(   ) Autoridade Certificadora (   ) (   ) (   ) 
(   ) Backup site terceirizado (   ) (   ) (   ) 
(   ) Biométrica (   ) (   ) (   ) 
(   ) Capacitação da equipe técnica  (   ) (   ) (   ) 
(   ) Certificação digital    (   ) (   ) (   ) 
(   ) Certificação ISSO/IEC 17.799 
- BS7799 

(   ) (   ) (   ) 

(   ) Classificação de Informações   (   ) (   ) (   ) 
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(   ) Cofre anti-incêndio        (   ) (   ) (   ) 
(   ) Contratação de empresa 
especializada   

(   ) (   ) (   ) 

(   ) Criptografia (   ) (   ) (   ) 
(   ) Data Center (   ) (   ) (   ) 
(   ) Fragmentadoras de papel (   ) (   ) (   ) 
(   ) lmplementação de firewall   (   ) (   ) (   ) 
(   ) Intrusion detection (   ) (   ) (   ) 
(   ) Monitoração de Log  (   ) (   ) (   ) 
(   ) Plano de Continuidade de 
Negócios 

(   ) (   ) (   ) 

(   ) Política de Segurança (   ) (   ) (   ) 
(   ) Prevenção contra pirataria (   ) (   ) (   ) 
(   ) Prevenção contra vírus (   ) (   ) (   ) 
(   ) Procedimentos formalizados (   ) (   ) (   ) 
(   ) Proxy server (   ) (   ) (   ) 
(   ) Scanner de rede (   ) (   ) (   ) 
(   ) Segurança em Billing     (   ) (   ) (   ) 
(   ) Segurança em Call Center    (   ) (   ) (   ) 
(   ) Segurança em cartões pré-
pagos    

(   ) (   ) (   ) 

(   ) Segurança em ERP (   ) (   ) (   ) 
(   ) Segurança em Wireless (   ) (   ) (   ) 
(   ) Segurança na sala dos 
servidores   

(   ) (   ) (   ) 

(   ) Single Logon         (   ) (   ) (   ) 
(   ) Sistema de backup (   ) (   ) (   ) 
(   ) Sistemas de detecção de 
intrusos 

(   ) (   ) (   ) 

(   ) Sistemas de Gestão de 
Segurança Centralizada    

(   ) (   ) (   ) 

(   ) Smartcard (   ) (   ) (   ) 
(   ) Software de auditoria       (   ) (   ) (   ) 
(   ) Software de segurança de 
estação 

(   ) (   ) (   ) 

(   ) Termo de responsabilidade (   ) (   ) (   ) 
(   ) Testes de invasão           (   ) (   ) (   ) 
(   ) Virtual Private Network 
(VPN)    

(   ) (   ) (   ) 

(   ) Outros: (especifique)-
_________________________ 

(   ) (   ) (   ) 

 
16. Você deixa de comprar em sites de E-Commerce por causa da sensação da falta de 

segurança? 
(   )   Sim   (   )    Não  
17. Você fornece o número de seu cartão de crédito em compras online? 
(   )   Sim  (   ) Não 
18. Na sua opinião,  o que está faltando em termos de serviços ou produtos de segurança da 

informação no mercado brasileiro? 



204  

 

APÊNDICE B: Relação de Empresas 

 
 
1. Empresas de Informática: 
 
 

1. Advanced Technology Solutions 

2. AGL Informatica 

3. Appel BR 

4. Bearing Point 

5. Borland Brasil 

6. Business Software Alliance – BSA 

7. C P M  

8. Check Point 

9. Cia. do Soft 

10. Cisco 

11. CNPTIA – Centro Nacional de Pesquisa Tec. de Informática p Agricultura 

12. Cobra Soluções Tecnológicas 

13. Comitê de Incentivo à Produção de software gratuito alternativo – CIPSGA 

14. Compaq do Brasil 

15. Computer Associates  

16. Conectiva 

17. Consultoria Gaúcha de Informática - CGI 

18. CTIS 

19. Data Mec 

20. Data Previ 

21. Datasul 

22. DBA 

23. Debug X 

24. EDS Brasil 

25. Engsoft 

26. Estoque 

27. Executiva Nacional do Estudantes de Computação – ENEC 

28. Fóton 

29. Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados de SP SEADE 
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30. Hot Centura 

31. HP Brasil 

32. IBM do Brasil 

33. Idrisi 

34. Image Technology 

35. Infoquest 

36. Integris 

37. INTEL 

38. Interconect Teleinformática Ltda 

39. Interon Informática 

40. ItauTec 

41. J D Edwards 

42. LG - SP 

43. Logec Way 

44. Logocenter Tecnologia de Informática 

45. Macrimedia Brasil 

46. Manthis Softwarehouse 

47. MasterSaf 

48. Megafile 

49. Metron 

50. Microsiga 

51. Microsoft do Brasil  

52. Mitsucon 

53. Motreal Informática 

54. Nasajon Sistemas 

55. Netscape Brasil 

56. Oracle 

57. People Soft Brasil 

58. Pic Informática 

59. Politec 

60. Proceda 

61. Procergs 

62. Processamento de Dados do Estado da Bahia PRODEB 
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63. Processamento de Dados do Estado de SP PRODESP 

64. Processamento de Dados do Estado do Rio de Janeiro PRODERJ 

65. Procomp Amazonas 

66. Procomp Eletrônica 

67. Rational 

68. RM Sistemas 

69. SAGA Sistemas e Computadores 

70. Sankhya 

71. SAP 

72. SAS Brasil 

73. Scopus 

74. SEAL 

75. Seal Sistemas 

76. Semp Toshiba Informática 

77. Serviço Federal de Processamento de Dados SERPRO 

78. Sociedade Brasileira de Computação – SBC 

79. Sociedade Brasileira de Informática em Saúde 

80. Software 

81. SQL Systems 

82. StarInfo 

83. Sul soft 

84. SUN 

85. Technovet 

86. TeleData Tecnologia e Conectividade 

87. Telemática 

88. Terra 

89. Trend Micro 

90. Viasoft Informatica 

91. Virtual Memory 

92. Widesoft 

93. Xerox do Brasil 

94. Y P K 
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2. Empresas de Telecomunicações 
 
 
 

1. Algar Telecom S.A. 

2. ATL - Algar Telecom Leste 

3. BCP 

4. BRTC - BrasilTelecom 

5. BSE 

6. Contax 

7. CRT Celular 

8. CTBC 

9. DataSites 

10. EMBRATEL 

11. Global Telecom 

12. GVT 

13. Ibest 

14. Intelig 

15. Optiglobe 

16. Petrobras Telecom. 

17. Rede Globo de Televisão 

18. Sistema Globo de Rádio 

19. TCO - Telecom Centro Oeste Celular 

20. Tele Norte Leste Participações S.A. - TELEMAR 

21. Telecom Américas – Tess 

22. Telecom Itália – Blue Cel 

23. Telecom Itália – Unicel  

24. Telefônica – RJ 

25. Telefônica Fixa 

26. Telefônica Sistemas do Brasil  

27. Telemar Celular Oi 

28. TELEMAR PCS 

29. TIM Maxitel 

30. TIM Nordeste 

31. TNEXT 
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32. Vesper  

33. Vesta 

34. Telecom Américas – Telet 

35. Telecom Américas - Americel 
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	Nome: (opcional )______________________________________________  E-mail: (opcional)________________________ Cargo: (necessário)______________________ 

	Empresa: (opcional)___________________________________________  Segmento de Mercado: (necessário)_____________________  Estado: (necessário)_______ 
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