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GERENCIAMENTO DE RISCO
 O risco não é um novo problema ou uma nova

terminologia; os seres humanos sempre tiveram
de enfrentar (ou encarar) os riscos no seu meio
ambiente, embora seu significado tenha mudado,
como tem mudado a sociedade e o próprio meio
onde vive. No passado, a grande preocupação
estava centrada nos desastres naturais
(geológicos e climatológicos) na forma de
inundações, secas, terremotos e tempestades.



GERENCIAMENTO DE RISCO
 Uma das ferramentas mais poderosas no

gerenciamento de riscos é o conhecimento. Na era
do conhecimento, onde a informação é
considerada um dos principais patrimônios de
grande parte das organizações, esta deve ser
tratada como tal, sendo protegida nos seus
aspectos de disponibilidade, integridade,
confidencialidade e autenticidade, seguindo a
linha adotada pelo Governo Federal



GERENCIAMENTO DE RISCO



CONCEITOS BÁSICOS
Risco
 Uma expectativa de perda expressada como a probabilidade de que

uma ameaça em particular poderá explorar uma vulnerabilidade com
um possível prejuízo;

 Risco pode se definido como uma medida da incerteza associada aos
retornos esperados de investimentos (Duarte Júnior, 2004);

 Subentende-se por risco, o nível do perigo combinado com: (1) a
probabilidade de o perigo levar a um acidente e, (2) a exposição ou
duração ao perigo (algumas vezes denominado de latente); algumas
vezes, o risco é limitado ao relacionamento entre o perigo e o
acidente, ou seja, a probabilidade do perigo conduzir a um acidente,
mas não da probabilidade do perigo ocorrer (Leveson et al, 1997);



CONCEITOS BÁSICOS
Avaliação ou Análise de Risco
 Um processo que identifica sistematicamente

recursos valiosos de sistema e ameaças a aqueles
recursos, quantifica as exposições de perda
(isto é, potencialidade de ocorrer uma perda)
baseadas em frequências estimadas e custos de
ocorrência, e (opcionalmente) recomenda como
alocar recursos às contramedidas no para
minimizar a exposição total.



CONCEITOS BÁSICOS
Avaliação ou Análise de Risco



CONCEITOS BÁSICOS
Gerenciamento de Riscos
 O processo de identificar, de controlar, os eventos

incertos, eliminando ou minimizando os que
podem afetar os recursos de sistema.

 O perigo tem duas importantes características: a
gravidade (algumas vezes denominada de dano) e
a probabilidade da ocorrência. A próxima figura
ilustra o conceito do risco e o seu relacionamento
com o perigo (Leveson et al, 1997).



IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO
Qual a utilidade da informação ?
 Aparentemente simples, a resposta para esta

pergunta deve ser consolidada base a uma visão
holística - a informação é parte de um todo muitas
vezes indecomponível. A informação que suporta o
departamento comercial tem diferente utilidade
quando confrontada com as informações provenientes
da engenharia. Quando justificar utilidade, lembre
sempre dos fins: suporte, operação, estratégia, etc.



IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO
Qual o valor da informação ?
 Existem diferentes métodos para a valoração da informação.

São abordagens qualitativas, quantitativas e mistas;
algumas compostas de cálculos e fórmulas herméticas - por
vezes tão confusas que causam suspeita aos homens de
espírito prático. Acredito que tão ou mais eficiente que o
aparato analítico informatizado seja a avaliação
pessoal do dono da informação. Ele saberá qualificar sua
munição: qual o prejuízo caso esta informação seja revelada ou
comprometida? Caso haja dificuldade em compor o resultado
através de um indicador financeiro preciso, vale também
a descrição através de escalas de classificação.



IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO
Qual a validade da informação ?
 Salvo exceções justificadas, toda informação deve

possuir um período de validade - manter
informações desatualizadas, redundantes ou de
integridade duvidosa, quando não por imposição
legal, significa espaço em disco, leia-se “custo
adicional”.



IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO
Quem é responsável pela manutenção da classificação da
informação ?
 Em algumas organizações, o criador da informação é responsável pela

sua classificação inicial nos quesitos da tríade da segurança -
confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esta classificação
deve ser acompanhada pela definição de grupos, perfis ou usuários
individuais com permissão para o acesso.

 Na era do conhecimento, onde a informação é considerada um dos
principais patrimônios de grande parte das organizações, esta deve
ser tratada como tal, sendo protegida nos seus aspectos de
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade,
seguindo a linha adotada pelo Governo Federal.



VALE A PENA PROTEGER TUDO ?
 Partindo do pressuposto que segurança da informação requer

investimentos, deve ser estimado o valor da informação a ser
protegida, de forma que seja maximizado o retorno dos
investimentos.

 Mas como fazer isso? Uma das técnicas disponíveis no mercado
é o ROI, do inglês Return on Investment. Entretanto, não
existe um modelo unificado para cálculo de ROI, nem o modelo
ideal.

 É preciso conhecimento do negócio para definir o modelo que
melhor se adapte a cada situação. Conhecimento do negócio –
este é o ponto chave de qualquer Gerenciamento de Riscos.



PROTEGER CONTRA O QUÊ ?
 O objetivo da segurança da informação é protegê-la

contra riscos. Em linhas gerais, riscos são eventos ou
condições que podem ocorrer e, caso realmente
ocorram, podem trazer impactos negativos para um
determinado ativo (no caso, a informação).

 Como pode ser percebida através da leitura da
afirmação acima, a incerteza é a questão central do
risco. Estamos trabalhando com hipóteses: a
probabilidade de ocorrência de uma situação e o grau
do dano (severidade) decorrente de sua concretização.



PROTEGER CONTRA O QUÊ ?
 Mas vamos a questões mais práticas: uma vez

quantificado o valor de uma informação, devem
ser levantados os meios em que esta se encontra,
tanto armazenado quanto em trânsito, e
delimitado o escopo de atuação. Escopos infinitos
caracterizam um dos erros mais comuns
cometidos durante um Gerenciamento de Riscos.



MAS COMO PROTEGER UMA
INFORMAÇÃO ?
 Inicialmente, faz-se necessário uma definição do

que seja Gerenciamento de Riscos propriamente
dito. Este é um processo que objetiva identificar
os riscos ao negócio de uma empresa e, a partir de
critérios de priorização, tomar ações que
minimizem seus efeitos. É caracterizado,
sobretudo, por ter uma abordagem mais
estruturada e científica. É dividido em 4 (quatro)
etapas básicas:



IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS: 
 O primeiro passo é a realização de uma Análise de Riscos, que pode

ser tanto quantitativa – baseada em estatísticas, numa análise
histórica dos registros de incidentes de segurança – quanto
qualitativa – baseada em know- how, geralmente realizada por
especialistas, que têm profundos conhecimentos sobre o assunto.

 Devido a sua agilidade, geralmente as empresas tendem a adotar os
modelos qualitativos, que não requer cálculos complexos.
Independentemente do método adotado, uma Análise de Riscos deve
contemplar algumas atividades, como o levantamento de ativos a
serem analisadas, definições de uma lista de ameaças e identificação
de vulnerabilidades nos ativos.



QUANTIFICAÇÃO DOS RISCOS
 Como é praticamente impossível oferecer proteção total

contra todas as ameaças existentes, é preciso identificar os
ativos e as vulnerabilidades mais críticas, possibilitando a
priorização dos esforços e os gastos com segurança.

 Uma das ferramentas existentes no mercado é o BIA, do
inglês Business Impact Analysys. Esta técnica consiste,
basicamente, da estimativa de prejuízos financeiros
decorrentes da paralisação de um serviço.

 Você é capaz de responder quanto sua empresa deixaria de
arrecadar caso um sistema estivesse indisponível durante 2
horas? O objetivo do BIA é responder questões desse tipo.



TRATAMENTO DOS RISCOS
 Definições de quais riscos serão tratadas ? Isso mesmo. O ROI

e o BIA servem justamente para auxiliar nesta tarefa. Alguns
riscos podem ser eliminados, outros reduzidos ou até
mesmo aceitos pela empresa, tendo sempre a situação
escolhida documentada. Só não é permitido ignorá-los.

 Nessa etapa ainda podem ser definidas medidas adicionais de
segurança, como os Planos de Continuidade dos Negócios –
que visam manter em funcionamento os serviços de missão-
crítica, essenciais ao negócio da empresa, em situações
emergenciais – e Response Teams – que possibilitam a
detecção e avaliação dos riscos em tempo real, permitindo que
as providências cabíveis sejam tomadas rapidamente.



MONITORAÇÃO DOS RISCOS
 O Gerenciamento de Riscos é um processo contínuo, que

não termina com a implementação de uma medida de
segurança. Através de uma monitoração constante, é possível
identificar quais áreas foram bem sucedidas e quais precisam
de revisões e ajustes.

 Mas como realizar uma monitoração de segurança? O ideal é
que este trabalho seja norteado por um modelo de Gestão de
Segurança, que defina atribuições, responsabilidades e fluxos
de comunicação interdepartamentais. Só que a realidade
costuma ser bem diferente... Não são todas as empresas que
possuem uma estrutura própria para tratar a segurança de
suas informações.



MONITORAÇÃO DOS RISCOS
O monitoramento de riscos deve conter atividades como:
 Elaboração de uma política de segurança,

composta por diretrizes, normas, procedimentos e
instruções, indicando como deve ser realizado o
trabalho, e

 Auditoria de segurança, a fim de assegurar o
cumprimento dos padrões definidos e,
consequentemente, medir a eficácia da estratégia de
segurança adotada.



REQUISITOS BÁSICOS DO
GERENCIAMENTO DE RISCOS
 Objetivos de negócio – Antes de qualquer análise de

riscos, devem existir os objetivos de negócio relativos à
organização ou à área organizacional em estudo. Somente
podemos falar em riscos, se existem os objetivos de negócio.
Cada objetivo deve ser o mais explícito possível. "Crescer o
faturamento em 15% em relação ao ano passado" é muito
melhor do que um genérico "aumentar o faturamento".
"Garantir um tempo de resposta no ambiente
computacional de no máximo três segundos" é muito
melhor do que "ter um tempo de resposta que deixe o
usuário satisfeito".



REQUISITOS BÁSICOS DO
GERENCIAMENTO DE RISCOS
 Riscos – Para cada objetivo de negócio

definido, devem ser identificados os riscos que
podem impedir que esse objetivo seja alcançado.
Em uma primeira análise pode se fazer uma
listagem completa de todos os riscos possíveis e
imagináveis. Depois podem ser selecionados os
riscos mais significativos para que o trabalho de
gerenciamento de risco tenha um custo / benefício
adequado.



REQUISITOS BÁSICOS DO
GERENCIAMENTO DE RISCOS
 Ações – Para cada risco selecionado e definido

como significante para o processo de
gerenciamento de riscos, devemos identificar
ações que possam minimizar a ocorrência desse
risco. Essas ações podem já existir ou não.



ERROS COMUNS NO GERENCIAMENTO DE
RISCOS
Muitos erros podem ser cometidos nesse processo
de gerenciamento de riscos. Uma forma de
minimizar esses erros é considerar como fatores
críticos de sucesso:
 A definição do escopo da área a ser trabalhada;
 A definição explícita dos objetivos de negócio;
 A existência de uma abordagem metodológica;
 O acesso à informação por todos os envolvidos.



A ANÁLISE
 A análise de risco consiste em um processo de

identificação e avaliação dos fatores de risco
presentes e de forma antecipada no Ambiente
Organizacional, possibilitando uma visão do
impacto negativo causado aos negócios.

 Através da aplicação deste processo, é possível
determinar as prioridades de ação em função do
risco identificado, para que seja atingido o nível
de segurança desejado pela organização.



POR QUE FAZER UMA ANÁLISE DE RISCO ?
 Durante o planejamento do futuro da empresa, a Alta

Administração deve garantir que todos os cuidados foram
tomados para que seus planos se concretizem. A
formalização de uma Análise de Risco provê um documento
indicador de que este cuidado foi observado. O resultado da
Análise de Risco dá à organização o controle sobre seu
próprio destino – através do relatório final, pode-se
identificar quais controles devem ser implementados em
curto, médio e longo prazo. Há então uma relação de valor;
ativos serão protegidos com investimentos adequados ao
seu valor e ao seu risco.



QUANDO FAZER UMA ANÁLISE DE
RISCOS ?
 Uma análise de riscos deve ser realizada — sempre —

antecedendo um investimento. Antes de a organização
iniciar um projeto, um novo processo de negócio, o
desenvolvimento de uma ferramenta ou até mesmo
uma relação de parceria, deve-se mapear, identificar e
assegurar os requisitos do negócio. Em situações
onde a organização nunca realizou uma
Análise de Risco, recomendamos uma validação de
toda a estrutura.



QUEM DEVE PARTICIPAR DA ANÁLISE DE
RISCOS ?
 O processo de análise de riscos deve envolver

especialistas em análise de riscos e especialistas
no negócio da empresa — esta sinergia possibilita
o foco e a qualidade do projeto. Um projeto
de Análise de Risco sem o envolvimento da
equipe da empresa, muito dificilmente retratará
a real situação da operação.



QUANTO TEMPO O PROJETO DEVE
LEVAR ?
 A execução do projeto deve ser realizada em

tempo mínimo. Em ambientes dinâmicos a
tecnologia muda muito rapidamente. Um projeto
com mais de um mês — em determinados
ambientes —, ao final, pode estar desatualizado e
não corresponder ao estado atual da organização.



ANÁLISE DE RISCO



ANÁLISE DE RISCO
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