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NBR ISO/IEC 27002



OBJETIVOS DA NORMA 27001
 A Norma ABNT ISO/IEC 27001, foi estabelecida

para ser um modelo e referência de
implementação em Sistemas de Gestão de
Segurança da Informação (SGSI).

 Abrange a implementação, operação,
monitoramento, análise crítica e melhoria do
SGSI.



ABORDAGEM DO PROCESSO
A norma está centrada nos seguintes pontos:
A. Entendimento dos requisitos de segurança e

estabelecimento da política de segurança
B. Implementação e operação de controles para

gerenciar riscos de segurança
C. Monitoramento e análise crítica do SGSI
D. Melhoria contínua baseada em métricas

objetivas



CICLO PDCA
 A norma adota o modelo conhecido como PDCA,

que é aplicado para estruturar todo o SGSI.
 O modelo PDCA também reflete os princípios e

diretrizes para governar a segurança de
sistemas de informações e redes.





NBR ISO/IEC 27002
 Tecnologia da Informação
 Técnicas de Segurança
 Sistema de Gestão de Segurança da Informação
 Requisitos



OBJETIVOS GERAIS
 A norma ABNT 27002 abrange todos os tipos de

organizações, como por exemplo:
empreendimentos comerciais, agências
governamentais e organizações sem fins
lucrativos.





TERMOS E DEFINIÇÕES UTILIZADOS
A. Ativo: qualquer coisa que tenha valor para a

organização.
B. Disponibilidade: propriedade de estar

acessível e utilizável sob demanda por uma
entidade autorizada.

C. Confidencialidade: garante que a informação
não estará disponível para entidades não
autorizadas.



TERMOS E DEFINIÇÕES UTILIZADOS
D. Segurança da Informação: preservação da

confidencialidade, integridade e disponibilidade
da informação.

E. Evento de Segurança da Informação: uma
ocorrência identificada de um estado de sistema,
serviço ou rede, indicando uma possível violação
da política de segurança da informação.



TERMOS E DEFINIÇÕES UTILIZADOS
F. Incidente de Segurança da Informação: um ou

mais eventos inesperados ou indesejados em
segurança da informação.

G. Sistema de Gestão da Segurança da
Informação: a parte do sistema de gestão global,
baseado na abordagem de riscos de negócios.

Inclui estrutura organizacional, políticas, atividades de
planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos,
processos e recursos



TERMOS E DEFINIÇÕES UTILIZADOS
H. Integridade: propriedade que abrange a exatidão e

completeza dos dados.
I. Risco Residual: riscos remanescentes após o

tratamento dos riscos.
J. Aceitação do Risco: decisão de aceitar um risco
K. Análise de Risco: uso sistemático de informações

para identificar fontes e estimar o risco



TERMOS E DEFINIÇÕES UTILIZADOS
L. Avaliação de Riscos: processo de comparar o

risco estimado com critérios de risco
predefinidos para determinar a importância do
risco.

M. Gestão de Riscos: atividades coordenadas
para direcionar e controlar uma organização no
que se refere a riscos



TERMOS E DEFINIÇÕES UTILIZADOS
N. Tratamento de Risco: processo de seleção e

implementação de medidas para modificar o
risco.

O. Declaração de Aplicabilidade: declaração
documentada que descreve os objetivos de
controle e controles que são pertinentes e
aplicáveis ao SGSI.



SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DAINFORMAÇÃO (SGSI)
 A organização deve estabelecer, implementar,

operar, monitorar, analisar criticamente, manter
e melhorar um SGSI documentado dentro do
contexto das atividades de negócio globais da
organização e os riscos que ela enfrenta.





A ORGANIZAÇÃO DEVE:
A. Definir o escopo e os limites do SGSI nos termos das

características do negócio.
B. Definir uma política do SGSI nos termos das

características do negócio que:
1. Inclua uma estrutura para definir objetivos
2. Considere requisitos de negócios
3. Esteja alinhada com o contexto estratégico
4. Estabeleça critérios sobre quais riscos serão avaliados
5. Tenha sido aprovada pela direção



A ORGANIZAÇÃO DEVE:
C. Definir a abordagem de análise de riscos da

organização
1. Identificar uma metodologia de análise adequada
2. Desenvolver critérios para aceitação de riscos

D. Identificar os riscos
1. Identificar os ativos dentro do escopo do SGSI
2. Identificar as ameaças
3. Identificar as vulnerabilidades
4. Identificar os impactos que as perdas podem ocasionar.



A ORGANIZAÇÃO DEVE:
E. Analisar e avaliar os riscos

1. Avaliar os impactos para o negócio da organização
que podem resultar em falhas de segurança;

2. Avaliar a probabilidade real da ocorrência do risco
3. Estimar os níveis de riscos
4. Determinar se os riscos são aceitáveis ou não e o

que será feito para tratá-los



A ORGANIZAÇÃO DEVE:
F. Identificar e avaliar as opções para o

tratamento de riscos. Possíveis ações incluem:
1. Aplicar os controles apropriados
2. Aceitar os riscos consciente e objetivamente
3. Evitar riscos
4. Transferir, quando possível, os riscos a outras

partes, como seguradoras, por exemplo.



A ORGANIZAÇÃO DEVE:
G. Selecionar objetivos de controles para o

tratamento de riscos.
H. Obter aprovação da direção sobre os riscos
I. Obter autorização da direção para implantar o

SGSI
J. Preparar uma declaração de aplicabilidade



MONITORAMENTO DO SGSI
A. Executar procedimentos de monitoração e

análise crítica e outros controles para:
1. Prontamente detectar erros nos resultados do

processamento
2. Prontamente identificar tentativas de violações
3. Ajudar a detectar eventos e prevenir acidentes
4. Determinar se as medidas tomadas foram eficazes



MONITORAMENTO DO SGSI
B. Realizar análises críticas constantes do SGSI
C. Medir a eficácia dos controles
D. Considerar mudanças relativas na:

1. Organização
2. Tecnologias
3. Objetivos e processos do negócio
4. Ameaças identificadas
5. Eficácia dos controles aplicados
6. Eventos externos



MONITORAMENTO DO SGSI
E. Conduzir auditorias internas do SGSI
F. Realizar uma análise crítica do SGSI
G. Atualizar os planos de segurança da informação
H. Registrar ações e eventos que tenham impacto

na eficácia do SGSI



MANTER E MELHORAR O SGSI
A organização deve regularmente:

1. Implementar as melhorias identificadas pelo SGSI
2. Executar ações preventivas e corretivas apropriadas
3. Comunicar as ações de melhorias a todas as partes

interessadas.
4. Assegurar-se de que as melhorias atinjam os

objetivos pretendidos



REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO
 A documentação deve incluir registros de decisões

da direção, assegurar que as ações sejam
rastreáveis às políticas e decisões da direção e
assegurar que os resultados registrados sejam
reproduzíveis.



A DOCUMENTAÇÃO DEVE INCLUIR:
a. Declarações documentadas da política e

objetivos do SGSI
b. O escopo do SGSI
c. Procedimentos e controles que apoiam o SGSI
d. Descrição da metodologia de análise / avaliação

de riscos
e. Relatório de análise / avaliação de riscos
f. O plano de tratamento de riscos



A DOCUMENTAÇÃO DEVE INCLUIR:
g. Procedimentos documentados requeridos pela

organização para assegurar o planejamento
efetivo.

h. Declaração de aplicabilidade



RESPONSABILIDADES DA DIREÇÃO
 A Direção da empresa deve fornecer evidência do

seu comprometimento com o estabelecimento,
implementação, operação, monitoramento,
análise crítica, manutenção e melhoria do SGSI



RESPONSABILIDADES DA DIREÇÃO
a. O estabelecimento da política do SGSI
b. A garantia de que estão estabelecidos os planos e

objetivos do SGSI
c. O estabelecimento de papéis e responsabilidades

pela segurança da informação
d. A comunicação à organização da importância em

atender aos objetivos de segurança da informação e
a conformidade com a política de segurança.



RESPONSABILIDADES DA DIREÇÃO
e. A provisão de recursos suficientes para

estabelecer e implementar o SGSI
f. A definição de critérios para aceitação de riscos
g. A garantia de que as auditorias internas sejam

realizadas
h. A condução da análise crítica do SGSI



AUDITORIAS INTERNAS DO SGSI
A organização deve conduzir auditorias internas do
SGSI em intervalos planejados para determinar se os
objetivos de controle, processos e procedimentos do
SGSI:
a. Atendem aos requisitos da norma e Legislação
b. Atendem aos requisitos de segurança da informação
c. Estão mantidos e implementados eficazmente
d. São executados conforme o esperado.



A ANÁLISE CRÍTICA DO SGSI
Entradas para análise crítica:
a. Resultados da auditoria do SGSI
b. Realimentação das partes interessadas
c. Técnicas utilizadas para melhorar o desempenho do SGSI
d. Situação das ações preventivas e corretivas
e. Vulnerabilidades ou ameaças
f. Resultado da eficácia das medições
g. Acompanhamento de recomendações anteriores
h. Recomendações de melhorias



A ANÁLISE CRÍTICA DO SGSI
Saídas da análise crítica:
a. Melhorias na eficácia do SGSI
b. Atualização da análise/avaliação de riscos
c. Modificação de procedimentos e controles
d. Necessidade de recursos
e. Melhoria de como a eficácia dos controles está

sendo medida.



MELHORIA DO SGSI
 A organização deve continuamente melhorar a

eficácia do SGSI por meio do uso da política de
segurança da informação, resultados de
auditorias, análise de eventos monitorados, ações
corretivas e preventivas e análise crítica pela
direção.



AÇÕES CORRETIVAS
a. Identificar não conformidades
b. Determinar as causas das não conformidades
c. Avaliar as necessidades de ações para assegurar

que as não conformidades não ocorram
novamente

d. Determinar e implementar ações corretivas
e. Registrar o resultado das ações corretivas



AÇÕES PREVENTIVAS
a. Identificar não conformidades potenciais e suas

causas
b. Avaliar a necessidade de ações para evitar as não

conformidades
c. Determinar e implementar ações corretivas

necessárias
d. Registrar o resultado das ações executadas
e. Analisar criticamente as ações preventivas

executadas



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? AFLIÇÕES?



Prof. André Luís Belini
E-mail: prof.andre.luis.belini@gmail.com / 

andre.belini@ifsp.edu.br
Blog: http://profandreluisbelini.wordpress.com/

Página: www.profandreluisbelini.com.br


