
Campus Capivari
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

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



MATÉRIA: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
 Aula N°: 13
 Tema: Políticas de Segurança daInformação. Definindo e Implementandouma Política de Segurança da Informação.
 Tópico do Plano de Ensino: 13



DEFININDO UMA POLÍTICA DESEGURANÇA DE INFORMAÇÕES
 A política de segurança é um mecanismo

preventivo de proteção dos dados e processos
importantes de uma organização que define um
padrão de segurança a ser seguido pelo corpo
técnico e gerencial e pelos usuários, internos ou
externos. Pode ser usada para definir as
interfaces entre usuários, fornecedores e
parceiros e para medir a qualidade e a segurança
dos sistemas atuais (Dias, 2000).



DEFININDO UMA POLÍTICA DESEGURANÇA DE INFORMAÇÕES
Uma política de segurança atende a vários
propósitos:
1. Descreve o que está sendo protegido e por quê;
2. Define prioridades sobre o que precisa ser

protegido em primeiro lugar e com qual custo;
3. Permite estabelecer um acordo explícito com

várias partes da empresa em relação ao valor
da segurança;



DEFININDO UMA POLÍTICA DESEGURANÇA DE INFORMAÇÕES
Uma política de segurança atende a vários propósitos:
(continuação)
4. Fornece ao departamento de segurança um motivo

válido para dizer “não” quando necessário;
5. Proporciona ao departamento de segurança a

autoridade necessária para sustentar o “não”;
6. Impede que o departamento de segurança tenha um

desempenho fútil.



DEFININDO UMA POLÍTICA DESEGURANÇA DE INFORMAÇÕES
 A política de segurança de informações deve

estabelecer princípios institucionais de como a
organização irá proteger, controlar e monitorar seus
recursos computacionais e, consequentemente, as
informações por eles manipuladas. É importante que
a política estabeleça ainda as responsabilidades das
funções relacionadas com a segurança e discrimine as
principais ameaças, riscos e impactos envolvidos
(Dias, 2000).



DIFICULDADES PARA IMPLANTAR UMA
POLÍTICA DE SEGURANÇA
Armadilhas
 Se uma boa política de segurança é o recurso

mais importante que se pode criar para tornar
uma rede segura, por que a maioria das empresas
considera tão difícil criar uma política
eficiente? Existem várias razões principais.



DIFICULDADES PARA IMPLANTAR UMA
POLÍTICA DE SEGURANÇA
 Prioridade: A política é importante, mas hoje à tarde

é preciso que alguém coloque o servidor da Web on-
line. Se for necessário que as pessoas deixem de
cuidar do que consideram urgentes e usem o tempo
para concordar com a política de segurança, será
muito difícil ter sucesso.

 Política interna: Em qualquer empresa, grande ou
pequena, vários fatores internos afetam qualquer
decisão ou prática.



DIFICULDADES PARA IMPLANTAR UMA
POLÍTICA DE SEGURANÇA
 Propriedade: De uma maneira bastante estranha, em

algumas empresas existe uma briga entre vários grupos
que desejam ser os donos da política e, em outras
empresas, a briga ocorre entre vários grupos que
explicitamente não querem ser os responsáveis pela
política.

 Dificuldade para escrever: Uma boa política é um
documento difícil de se organizar de maneira precisa,
principalmente quando é necessário que seja abrangente.
Não é possível prever todos os casos e todos os detalhes.



DIFICULDADES PARA IMPLANTAR UMA
POLÍTICA DE SEGURANÇA



DIFICULDADES PARA IMPLANTAR UMA
POLÍTICA DE SEGURANÇA
Algumas sugestões para ajudar a solucionar esses
problemas:
 Uma boa política hoje é melhor do que uma excelente

política no próximo ano;
 Uma política fraca, mas bem-distribuída, é melhor do

que uma política forte que ninguém leu;
 Uma política simples e facilmente compreendida é

melhor do que uma política confusa e complicada que
ninguém se dá o trabalho de ler;



DIFICULDADES PARA IMPLANTAR UMA
POLÍTICA DE SEGURANÇA
Algumas sugestões para ajudar a solucionar esses
problemas: (continuação)
 Uma política cujos detalhes estão ligeiramente

errados é muito melhor do que uma política sem
quaisquer detalhes;

 Uma política dinâmica que é atualizada
constantemente é melhor do que uma política que se
torna obsoleta com o passar do tempo;

 Costuma ser melhor se desculpar do que pedir
permissão



DIFICULDADES PARA IMPLANTAR UMA
POLÍTICA DE SEGURANÇA



DEFININDO POLÍTICAS DE SEGURANÇA
Texto em nível estratégico
 Há situações no dia-a-dia em que precisamos tomar

decisões. E, de vez em quando, o bom senso é a
ferramenta usada pelos profissionais para a tomada
de uma decisão. Sim, porque se nunca ninguém
passou pela situação antes e não há nenhuma
orientação da empresa para o que fazer quando ela
acontece, o talento é o responsável pela definição
entre a genialidade da resolução do problema ou a
loucura de quem tomou a decisão errada.



DEFININDO POLÍTICAS DE SEGURANÇA
(Exemplificando) O telefone toca:
 Preciso que você libere uma regra do firewall para que

eu possa realizar uma operação.
 Se ele liberar o acesso ao equipamento, pode ser punido

porque tomou uma decisão que, para todos, é obviamente
errada. Todos sabem que liberar aquele acesso é abrir uma
vulnerabilidade no sistema, mas, se ele não liberar esse
acesso, a empresa deixará de executar uma operação
crucial para a continuidade de um projeto que precisa
necessariamente ser terminado hoje.



DEFININDO POLÍTICAS DE SEGURANÇA
 O que fazer ?
 Lendo a frase escrita acima, o funcionário pode

tomar sua decisão (liberar o acesso, apesar de expor
momentaneamente a empresa) com a consciência
limpa, sabendo que será parabenizado pela sua
competência e alinhamento com os valores da
empresa. Então, chegamos à palavra chave quando
falamos em nível estratégico: valores, ou seja, um
RUMO a ser seguido.



DEFININDO POLÍTICAS DE SEGURANÇA
Texto em nível tático
 Analisemos o comentário:
 Minha empresa tem filiais em 3 cidades brasileiras, e as redes desses

três locais são completamente distintas em funcionamento e padrões.
Uma vez precisamos levantar um histórico de um projeto interno, e
em uma das filiais esse histórico não existia. Se fosse na minha
filial, existiria. Por que a diferença?

 Simples. Ninguém disse ao administrador do banco de dados daquela
filial que a cópia de segurança do banco precisava ser armazenada por
6 meses. O funcionário daquela cidade achou que era suficiente
guardar as fitas durante 1 mês. Após esse período, as fitas eram
reutilizadas para novas cópias de segurança.



DEFININDO POLÍTICAS DE SEGURANÇA
 "As cópias de segurança de informações referentes a

projetos devem permanecer inalteradas durante o período
de 6 meses após a sua efetuação."

 Concordam que essa frase resolveria o problema ?
 A palavra chave para o nível tático é: padronização de

ambiente. Equipamentos, software, senhas, utilização de
correio eletrônico, cópias de segurança, segurança física etc.
Tudo isso precisa e deve ser padronizado. Isso faz com que
todos os pontos da empresa tenham o mesmo nível de
segurança e não tenhamos um elo mais fraco na corrente.



DEFININDO POLÍTICAS DE SEGURANÇA
Texto em nível operacional
 “Na mesma empresa onde tivemos problemas com backup, em uma

das cidades ninguém consegue receber e-mails com planilhas
anexadas”.

 Obviamente, o que deve estar acontecendo nesse estado é que o
administrador, sabiamente ou não, colocou um limite para mensagens
de e- mail do tipo: caso ela seja maior do que X, não receba.

 Por que temos esse problema, ou solução, apenas nesse estado?
 Porque ninguém disse como configurar o equipamento. Nesses casos,

é preciso ser minucioso na definição da padronização, visto que às
vezes o "clicar" de uma "caixinha de configuração" pode ter impacto
relevante no funcionamento do ambiente de TI da empresa e, talvez,
nos negócios da empresa.



DEFININDO POLÍTICAS DE SEGURANÇA
 A palavra chave nesse caso é: detalhamento para garantir

perfeição no atendimento e continuidade dos negócios,
independentemente do fator humano. Se a configuração
está no papel, não há como ser realizada de forma
diferente.

 A parte operacional da política de segurança vem
exatamente para padronizar esses detalhes de
configurações dos ambientes. Podemos ter um padrão
nacional ou, quem sabe, um padrão por estado. Isso irá
depender da necessidade da empresa. O importante é
sabermos que precisamos desse padrão.



CONTEÚDO DA POLÍTICA
O que estamos protegendo ?
 “Se não souber o que e por que está defendendo,

não será possível defendê-lo”
 “Saber que está sendo atacado representa mais da

metade da batalha”.
Descreva de forma razoavelmente detalhada os tipos
de níveis de segurança esperados para sua
empresa. Por exemplo, caracterize as máquinas da
rede da seguinte maneira:



CONTEÚDO DA POLÍTICA
 Vermelho – Contém informações extremamente confidenciais ou

fornece serviços essenciais;
 Amarelo – Contém informações sensíveis ou fornece serviços

importantes.
 Verde – Capaz de ter acesso às máquinas vermelhas ou amarelas,

mas não armazena informações sensíveis nem executa funções
cruciais de uma maneira direta.

 Branco – Sem acesso aos sistemas vermelho, amarelo ou verde e não
pode ser acessado externamente. Sem funções ou informações
sensíveis.

 Preto – Acessível externamente. Sem acesso aos sistemas
vermelho, amarelo, verde ou branco.



MÉTODOS DE PROTEÇÃO

Descrever as prioridades para a proteção da rede. Por
exemplo, as prioridades organizacionais poderão ser as
seguintes:
1. Saúde e segurança humana;
2. Conformidade com a legislação aplicável local, estadual e

federal;
3. Preservação dos interesses da empresa;
4. Preservação dos interesses dos parceiros da empresa;
5. Disseminação gratuita e aberta de informações não-

sensíveis.



MÉTODOS DE PROTEÇÃO

 Descrever qualquer política de caráter geral para
o acesso de cada categoria do sistema, e ainda
criar um ciclo de qualificação que irá descrever
com que frequência uma máquina de
determinado tipo de usuário deverá ser
examinada para verificar se ainda está
configurada corretamente de acordo com seu
status de segurança.



RESPONSABILIDADES
Descrever as responsabilidades (e, em alguns casos, os
privilégios) de cada classe de usuários do sistema.
 Geral
 Conhecimento dessa política;
 Todas as ações de acordo com essa política;
 Informar à segurança qualquer violação conhecida a

essa política;
 Informar à segurança qualquer suspeita de problemas

com essa política.



RESPONSABILIDADES
 Administrador de sistema / Operações
 Todas as informações sobre os usuários serão

tratadas como confidenciais;
 Não será permitido acesso não-autorizado a

informações confidenciais;
 Assegurar todas as ações consistentes com o

código de conduta de um administrador de
sistemas.



RESPONSABILIDADES
 Administrador de segurança
 Mais alto nível de conduta ética;
 Assegurar todas as ações consistentes com o

código de conduta de um responsável pela
segurança;



RESPONSABILIDADES
 Contratado
 Acesso a máquinas especificamente

autorizadas na forma especificamente
autorizada;

 Solicitará autorização prévia por escrito para
qualquer ação que possa ser interpretada como
uma questão de segurança.



RESPONSABILIDADES
 Convidado
 Nenhum acesso a recursos de computação, a

menos que haja notificação prévia por escrito à
segurança.



USO ADEQUADO
Como os funcionários deverão ou não usar a rede.
 Geral
 Uso pessoal mínimo durante o horário comercial normal;
 Nenhuma utilização da rede para atividades comerciais

externas;
 Acesso a recursos de Internet consistentes com as políticas de

RH.
 Administrador de sistemas
 Acesso responsável a informações sensíveis ou pessoais na

rede;
 Todo acesso especial é justificado por operações comerciais.



USO ADEQUADO
 Segurança
 Acesso responsável a informações sensíveis ou pessoais na rede;
 Todo acesso especial é justificado por operações comerciais ou

segurança;
 Uso de ferramentas de segurança apenas para objetivos

comerciais legítimos.
 Contratado
 Nenhum acesso pessoal a qualquer tempo;
 Uso mínimo da rede e apenas por motivos específicos relativos a

determinados contratos.
 Convidado
 Nenhum uso da rede a qualquer tempo



CONSEQUÊNCIAS
 Descrever como é determinada a importância

de uma violação da política e as categorias de
consequências.



PENALIDADES
Descrever quais as penalidades de acordo com o
nível do descumprimento de um item da política de
segurança.
 Crítica
 Recomendação para demissão;
 Recomendação para abertura de ação legal
 Séria
 Recomendação para demissão;
 Recomendação para desconto de salário



PENALIDADES
Descrever quais as penalidades de acordo
com o nível do descumprimento de um item da
política de segurança.
 Limitada
 Recomendação para desconto de salário
 Repreensão formal por escrito
 Suspensão não-remunerada



PARA RELAXAR E REFLETIR
 Na Alemanha: tudo é proibido, exceto aquilo que

é permitido.
 Na França: tudo é permitido, exceto aquilo que é

proibido.
 Em Cuba: tudo é proibido, inclusive aquilo que é

permitido.
 No Brasil: tudo é permitido, inclusive aquilo que

é proibido.



BARREIRAS DE SEGURANÇA
 Conceitualmente, diante da amplitude e complexidade

do papel da segurança, é comum estudarmos os
desafios em camadas ou fases, particionando todo o
trabalho para tornar mais claro o entendimento de
cada uma delas. Chamamos esta divisão de barreiras.

 Cada uma delas tem uma participação importante no
objetivo maior de reduzir os riscos, e por isso, deve ser
dimensionada adequadamente para proporcionar a
mais perfeita interação e integração, como se fossem
peças de um único quebra-cabeça.



BARREIRAS DE SEGURANÇA



BARREIRA 1:  DESENCORAJAR
 Esta é a primeira das cinco barreiras de segurança e

cumpre o papel importante de desencorajar as
ameaças. Estas, por sua vez, podem ser desmotivadas ou
podem perder o interesse e o estímulo pela tentativa de
quebra de segurança por efeito de mecanismos físicos,
tecnológicos ou humanos. A simples presença de uma
câmera de vídeo, mesmo falsa, de um aviso da existência de
alarmes, campanhas de divulgação da política de segurança
ou treinamento dos funcionários informando as práticas de
auditoria e monitoramento de acesso aos sistemas, já são
efetivos nesta fase.



BARREIRA 2: DIFICULTAR
 O papel desta barreira é complementar à anterior

através da adoção efetiva dos controles que
irão dificultar o acesso indevido. Como exemplo,
podemos citar os dispositivos de autenticação
para acesso físico, como roletas, detectores de
metal e alarmes, ou lógicos, como leitores de
cartão magnético, senhas, smartcards e
certificados digitais, além da criptografia,
firewall, etc.



BARREIRA 3: DISCRIMINAR
 Aqui o importante é se cercar de recursos que

permitam identificar e gerir os acessos, definindo
perfis e autorizando permissões. Os sistemas são
largamente empregados para monitorar e estabelecer
limites e acesso aos serviços de telefonia, perímetros
físicos, aplicações de computador e bancos de dados.
Os processos de avaliação e gestão do volume de usos
dos recursos, como e-mail, impressora, ou até mesmo
o fluxo de acesso físico aos ambientes, são bons
exemplos das atividades desta barreira.



BARREIRA 4: DETECTAR
 Mais uma vez agindo de forma complementar às suas

antecessoras, esta barreira deve munir a solução de
segurança de dispositivos que sinalizem, alertem e
instrumentam os gestores da segurança na detecção
de situações de risco. Seja em uma tentativa de
invasão, uma possível contaminação por vírus, o
descumprimento da política de segurança da
empresa, ou a cópia e envio de informações sigilosas
de forma inadequada.



BARREIRA 5: DETER
 Representa o objetivo de impedir que a ameaça atinja

os ativos que suportam o negócio. O acionamento
desta barreira, ativando seus mecanismos de controle,
é um sinal de que as barreiras anteriores não foram
suficientes para conter a ação da ameaça. Neste
momento, medidas de detenção, como ações
administrativas, punitivas e bloqueio de acessos
físicos e lógicos, respectivamente a ambientes e
sistemas, são bons exemplos.



BARREIRA 6: DIAGNOSTICAR
 Apesar de representar a última barreira no diagrama, esta

fase tem um sentido especial de representar a continuidade
do processo de gestão de segurança. Pode parecer o fim,
mas é o elo de ligação com a primeira barreira, criando um
movimento cíclico e contínuo. Devido a esses fatores esta é
a barreira de maior importância. Deve ser conduzida por
atividades de análise de riscos que considerem tanto os
aspectos tecnológicos quanto os físicos e humanos, sempre
orientados às características e às necessidades específicas
dos processos de negócio da empresa.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
LAUREANO. Marcos Aurelio Pchek. Gestão da
Segurança da Informação. Material didático
desenvolvido em forma de apostila



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


