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RESUMO
Alguns estudos apontam que a principal preocupa•‹o das organiza•›es Ž com a seguran•a da
informa•‹o. Compete a pol’tica de seguran•a da informa•‹o abordar a seguran•a em recursos
humanos, ou seja, determinar como ser‡ feita a conscientiza•‹o dos empregados para a
import‰ncia da seguran•a da informa•‹o e garantir que os mesmos assumam suas
responsabilidades nesse processo.

Neste cen‡rio, o departamento de recursos humanos

atualmente tem o compromisso de armazenar dados pessoais e banc‡rios de colaboradores.
Assim como informa•›es estratŽgicas da empresa. Esse Ž o ponto que faz a seguran•a em
recursos humanos algo mais que necess‡rio. Neste sentido, este trabalho apresenta um
question‡rio para gera•‹o de checklist com base na se•‹o 8 da NBR ISO/IEC 27002:2005 que
trata da seguran•a em recursos humanos. A avalia•‹o do question‡rio para gera•‹o de checklist
tem como objetivo mapear os processos de recursos humanos de acordo com o que aponta a
norma. Foi avaliado o question‡rio junto ao setor de recursos humanos, com base nas respostas
obtidas, foi gerado um checklist, onde o mesmo foi avaliado e analisado junto ao setor e o
mesmo atendeu as expectativas, como uma ferramenta de apoio ao departamento de recursos
humanos, nos processos desde sele•‹o, recrutamento, admiss‹o, efetiva•‹o e desligamento.
Palavras-Chaves: Processos. Recursos Humanos. Seguran•a da Informa•‹o.
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ABSTRACT
Some researches indicate that the main concern of organizations is about information security.
It is up to information security policy approach that subject to human resources people, that is,
define how employees will be aware of information securityÕs importance and ensure that their
responsibilities will be assume in this process. In this scenario, the human resources
department is presently committed to storing personal and banking data. As strategic company
information, this is what makes human resource security more than necessary. About that, this
work presents a questionnaire to generate a checklist based on section 8 of NBR ISO / IEC
27002: 2005 that looks after human resources security. The questionnaire evaluation to
generate a checklist intends map the human resources processes according to the norm. The
questionnaire was evaluated with the human resources sector, and based on the answers
obtained, a checklist was generated, evaluated and analyzed with the sector who indorse the
expectations as a tool to support the human resources department in the processes since
selection, recruitment, admission, hiring and dismissal.
Keywords: Processes. Human Resources. Information security.
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INTRODU‚ÌO
Ao longo do tempo, as empresas vem pesquisando como controlar as informa•›es que

julgam importantes. Na antiga China, a pr—pria linguagem escrita era usada como uma forma
de criptografia na medida que somente as classes superiores tinham a possibilidade de aprender
a ler e a escrever. Com a Segunda Guerra Mundial, a quest‹o da seguran•a ganhou uma nova
dimens‹o na medida em que sistemas autom‡ticos, eletromec‰nicos foram criados tanto para
criptografar como para efetuar a criptoan‡lise e quebrar a codifica•‹o (SCHNEIER, 2001).
Seguran•a da informa•‹o, conforme (BEAL, 2005), Ž o mŽtodo de prote•‹o da
informa•‹o das amea•as a sua integridade, disponibilidade e confidencialidade. Conforme
S•mola (2003), o mesmo define seguran•a da informa•‹o como uma ‡rea do conhecimento
dedicada ˆ prote•‹o de ativos da informa•‹o contra acessos n‹o autorizados, altera•›es
indevidas ou sua indisponibilidade. A empresa precisa estar ciente, em qual o custo para
prote•‹o da sua informa•‹o, seja ela impressa, armazenada eletronicamente, dever‡ ser inferior
ao custo para recupera•‹o da mesma, caso a amea•a atingir a empresa.
Tradicionalmente, as organiza•›es dedicam grande aten•‹o para com seus ativos
tang’veis f’sicos e financeiros, mas relativamente m’nima aten•‹o aos ativos de informa•‹o que
possuem. Em anos recentes, a informa•‹o assumiu import‰ncia vital para manuten•‹o dos
neg—cios, marcados pela dinamicidade da economia globalizada e permanentemente on-line, de
tal forma que, n‹o h‡ organiza•‹o humana que n‹o dependa da tecnologia de informa•‹o, em
maior ou menor grau, de forma que o comprometimento dos sistemas de informa•›es por
problemas de seguran•a pode causar grandes preju’zos ou mesmo levar a organiza•‹o a fal•ncia
(CARUSO, 1995).
Conforme o mesmo autor, o vazamento de informa•›es sigilosas de uma empresa,
pode comprometer uma opera•‹o ou o sucesso de uma organiza•‹o. Pode-se citar a
possibilidade de perda de uma concorr•ncia, devido a viola•‹o de dados confidenciais da
empresa. A viola•‹o da informa•‹o pode ocorrer de diferentes formas, atravŽs do acesso de
pessoa n‹o autorizada a dados da empresa ou atŽ mesmo por um funcion‡rio da empresa que
repassa os dados sigilosos da organiza•‹o para a concorr•ncia.
A informa•‹o dever‡ ser tratada pela empresa com mesmo valor de qualquer outro
ativo importante para o neg—cio, a informa•‹o tem valor para a empresa e consequentemente
necessita ser devidamente protegida. Pode-se encontrar a informa•‹o de diferentes formas em
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uma empresa, ela pode estar impressa ou escrita em papel, armazenada eletronicamente,
transmitida por correio ou atravŽs de meios eletr™nicos, etc.
Ainda segundo Caruso (1995) em muitos casos, os principais respons‡veis por passar
informa•›es sigilosas da empresa s‹o os pr—prios funcion‡rios, que acabam repassando
informa•›es confidencias da empresa para seus e-mails pessoais, para continuar o trabalho em
casa, nessa troca de e-mails os hackers acabam interceptando esses e-mails e divulgando ou atŽ
mesmo vendendo essas informa•›es a quem se dispor a pagar o pre•o.
Equalizar as medidas de seguran•a adotadas pela empresa aos processos de neg—cios
comuns, mantidos junto aos parceiros da cadeia produtiva: fornecedores, clientes, governo, etc.,
a fim de nivelar o fator de risco sem que uma das partes exponha informa•›es compartilhadas
e represente uma amea•a ˆ opera•‹o de ambos os neg—cios (LYRA, 2008).
Por sua vez, o departamento de Recursos Humanos (RH) detŽm muita informa•‹o dos
colaboradores da organiza•‹o, como refer•ncias pessoais, informa•›es confidenciais, banc‡rias
e etc. O RH deve tambŽm resguardar e realizar a•›es de preven•‹o das informa•›es, visto que
o setor de RH deve ser enxergado como um setor estratŽgico da empresa (HOLANDA, 2019).
Os desafios da seguran•a v‹o alŽm dos dados em sistemas de informa•‹o, permeando os
processos de RH como a sele•‹o, capacita•‹o, visitantes e parceiros (SOUZA, 2018).
Machado (2012) refor•a observando que a seguran•a em recursos humanos deve
come•ar antes da contrata•‹o, demonstrando que a organiza•‹o aplica de forma sŽria sua
pol’tica de seguran•a. Ap—s o tŽrmino do contrato, mudan•a de cargo ou demiss‹o do
colaborador, esses ainda processos do RH, n‹o deve ser negligenciados quantos a seguran•a da
informa•‹o (MACHADO, 2012).
Neste sentido, este trabalho contribui em apresentar um question‡rio que gera um
checklist personalizado como ferramenta para simplificar o processo de implanta•‹o da norma
NBR ISO/IEC 27002 (ABNT, 2005) apresenta pr‡ticas para gest‹o de seguran•a da informa•‹o
no contexto de RH.
A ISO/IEC 27002 (ABNT, 2013) n‹o foi citada neste trabalho, apesar de a mesma j‡
ter sido desenvolvida, devido sua vers‹o n‹o ter sido oficialmente publicada e n‹o possuir valor
normativo, com rela•‹o a vers‹o da norma de 2005 as maiores mudan•as ocorreram quanto ao
aumento do nœmero de se•›es e elimina•‹o no nœmero de controles, ˆ mudan•a de
terminologias e estruturas de se•›es refletindo a evolu•‹o de pr‡ticas de gest‹o e governan•a
de seguran•a da informa•‹o nos œltimos oito anos.
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1.1! OBJETIVOS
1.1.1! Objetivo Geral
O objetivo geral deste trabalho Ž apresentar e avaliar um question‡rio para gera•‹o de
checklist direcionada a seguran•a em recursos humanos aderente a norma NBR ISO/IEC 27002.
1.1.2! Objetivos Espec’ficos
1.! Apresentar a vis‹o geral de seguran•a da informa•‹o;
2.! Elaborar question‡rio checklist abordando a se•‹o 8 (Seguran•a em recursos
humanos) da norma NBR ISO/IEC 27002 (ABNT, 2005);
3.! Avaliar question‡rio para gera•‹o de checklist com especialista em Recursos
Humanos e Seguran•a da Informa•‹o;
1.2! JUSTIFICATIVA
Antes de realizar a contrata•‹o de um funcion‡rio ou mesmo de fornecedores Ž
importante que ele seja devidamente analisado, principalmente se o mesmo for lidar com
informa•›es de car‡ter sigiloso. O intu’do desta se•‹o Ž mitigar o risco de roubo, fraude ou mau
uso dos recursos. Quando um funcion‡rio estiver trabalhando na empresa, ele dever‡ estar
ciente das amea•as relativas ˆ seguran•a da informa•‹o, bem como de suas responsabilidades
e obriga•›es. Toda e qualquer informa•‹o Ž de suma import‰ncia para a organiza•‹o, ela Ž o
ativo mais valioso da organiza•‹o Ž fundamental para os neg—cios, em um mundo globalizado
e altamente competitivo. O RH que detŽm um grande volume destas informa•›es de
funcion‡rios, fornecedores e terceiros busca uma melhor prote•‹o destes dados, a fim de tornar
o processo de contrata•‹o atŽ o desligamento um fluxo sem erros.
Neste sentido, a norma NBR ISO/IEC 27002 (ABNT, 2005) apresenta pr‡ticas para
gest‹o de seguran•a da informa•‹o, sendo que a se•‹o 8 esta norma trata especificamente na
gest‹o da seguran•a de informa•‹o em recursos humanos. No entanto, a sua aplica•‹o n‹o Ž
trivial, carecendo de uma metodologia para sua aplica•‹o (MENDES et al., 2013).
Sendo assim, percebeu-se a oportunidade de contribuir com uma solu•‹o quer
permitisse simplificar o processo de implanta•‹o da norma NBR ISO/IEC 27002 (ABNT, 2005)
no contexto do RH. Assim, este trabalho apresenta um question‡rio que permitir‡ a cria•‹o de
um checklist personalizado para a organiza•‹o que servir‡ como um guia para a implementa•‹o
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da norma, pois o checklist conta com perguntas chaves, para que durante o processo o
profissional que estiver executando a contrata•‹o n‹o deixe passar informa•›es fundamentais
do candidato, que possam afetar a empresa em caso de contrata•‹o. Diante disso a ferramenta
aborda a se•‹o 8 da norma NBR ISO/IEC 27002 (ABNT, 2005) na seguran•a da informa•‹o
em recursos humanos, deste o recrutamento atŽ o desligamento/encerramento das atividades do
colaborador. Espera-se que a utiliza•‹o da ferramenta traga uma maior organiza•‹o para o RH
da empresa, a fim de melhorar e simplificar os fluxos do RH.
1.3! METODOLOGIA
A defini•‹o da ferramenta metodol—gica em uma pesquisa est‡ diretamente
relacionada com o problema a ser analisado. Para Kauark et al. (2010, p.53), a metodologia Ž a
explica•‹o minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a•‹o desenvolvida no mŽtodo
(caminho) do trabalho de pesquisa. Ao adotarmos uma metodologia significa escolher um
caminho a ser seguido no decorrer do trabalho.
Este estudo baseou-se em uma abordagem qualitativa. Prodanov (2013) afirma que,
em uma pesquisa de abordagem qualitativa, o ambiente natural Ž fonte direta para coleta de
dados, interpreta•‹o de fen™menos e atribui•‹o de significados. (PRODANOV, 2013, p. 128).
Diante deste quadro a pesquisa envolveu a aplica•‹o de um question‡rio ao especialista de RH
em conjunto com o especialista em seguran•a da informa•‹o, a fim de coletar dados para an‡lise
e possibilidades de melhorias no processo.
Classificou-se a pesquisa como estudo explorat—rio, que segundo Cervo e Bervian
(2002), Ž, normalmente, o passo inicial no processo de pesquisa pela experi•ncia e um aux’lio
que traz a formula•‹o de hip—teses significativas para posteriores pesquisas. (CERVO;
BERVIAN, 2002, p. 69).
Os procedimentos metodol—gicos consistem em um conjunto de mŽtodos percorridos
em uma pesquisa para buscar o conhecimento necess‡rio para elabora•‹o da mesma
(ANDRADE, 1999). Diante deste contexto, ser‹o apresentadas a seguir as etapas para o
desenvolvimento deste trabalho:
1.! Primeira etapa: Estudo sobre seguran•a da informa•‹o.
2.! Segunda etapa: Leitura da se•‹o 8 da norma NBR ISO 27002
3.! Terceira etapa: Elabora•‹o de um question‡rio utilizando o mŽtodo GQM (GOL Quest
Metric).
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4.! Quarta etapa: Avalia•‹o do question‡rio e dados coletados.
5.! Quinta etapa: Descri•‹o dos resultados obtidos.

2!

FUNDAMENTA‚ÌO TEîRICA

2.1! CONCEITOS DE SEGURAN‚A DA INFORMA‚ÌO
Segundo S•mola (2003), o mesmo define Seguran•a da Informa•‹o como uma ‡rea do
conhecimento voltada a prote•‹o de ativos da informa•‹o contra acessos n‹o autorizados,
altera•›es indevidas ou sua indisponibilidade. De maneira mais extensa, pode tambŽm
considerar como a pr‡tica de gest‹o de riscos de incidentes que impliquem no
comprometimento dos tr•s principais conceitos da seguran•a: confidencialidade, integridade e
disponibilidade da informa•‹o. Diante deste cen‡rio, estar’amos falando da defini•‹o de regras
que sucederiam sobre todos os momentos do ciclo de vida da informa•‹o: manuseio,
armazenamento, transporte e descarte, viabilizando a identifica•‹o e o controle de amea•as e
vulnerabilidade.
Quando fala-se de seguran•a da informa•‹o indica-se a prote•‹o dos recursos da
informa•‹o, Fontes (2012, p.8) Òo processo de seguran•a da informa•‹o existe para possibilitar
que a organiza•‹o utilize de maneira confi‡vel os recurso que suportam as informa•›es
necess‡rias para as suas atividades estratŽgicas, t‡ticas e operacionais.Ó
O aumento dos mercados mundiais e suas transforma•›es ambientais tem impactado
nos processos organizacionais, demandando das organiza•›es uma maior capacidade de
formular e implementar estratŽgias (PORTER, 2004).
O Decreto N¼ 3.505 de 13 de junho de 2000 institu’do pelo presidente da Repœblica
Federativa do Brasil, define seguran•a da informa•‹o como:
Art. 2. Para efeitos da Pol’tica de Seguran•a da Informa•‹o, ficam
estabelecidas as seguintes conceitua•›es:
II - Seguran•a da Informa•‹o: prote•‹o dos sistemas de informa•‹o
contra a nega•‹o de servi•o a usu‡rios autorizados, assim como contra
a intrus‹o, e a modifica•‹o desautorizada de dados ou informa•›es,
armazenados, em processamento ou em tr‰nsito, abrangendo, inclusive,
a seguran•a dos recursos humanos, da documenta•‹o e do material, das
‡reas e instala•›es das comunica•›es e computacional, assim como as
destinadas a prevenir, detectar, deter e documentar eventuais amea•as
a seu desenvolvimento.

Seguran•a da informa•‹o segundo a (ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, 2005) Ž a
prote•‹o contra os mais diversos tipos de amea•as para garantir a continuidade do neg—cio,
reduzir significativamente os riscos e ampliar o retorno sobre os investimentos e as
oportunidades. A seguran•a da informa•‹o Ž obtida com a ado•‹o de um conjunto de controles
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adequados. Estes incluem pol’ticas, processos, procedimentos, estruturas organizacionais e
fun•›es de software e hardware. A ado•‹o destes controles Ž necess‡ria para garantir que os
objetivos do neg—cio e da seguran•a da organiza•‹o sejam atendidos. Isso pode ser feito em
conjunto com outros processos de gest‹o do neg—cio.
Em primeiro lugar, muitas vezes Ž dif’cil obter o apoio da pr—pria alta administra•‹o
da organiza•‹o para realizar os investimentos necess‡rios em seguran•a da
informa•‹o. Os custos elevados das solu•›es contribuem para esse cen‡rio, mas o
desconhecimento da import‰ncia do tema Ž provavelmente ainda o maior problema.
(CAMPOS, 2007, p.29).

A seguran•a da informa•‹o possui diversos aspectos essenciais, mas sem dœvida tr•s
deles acabam por destacar-se:
1.! Confidencialidade: compet•ncia de um sistema em permitir que alguns
usu‡rios acessem determinadas informa•›es, ao mesmo tempo que evita que
outros, n‹o autorizados, a vejam (LYRA, 2008). Toda informa•‹o deve ser
protegida de acordo com o grau de sigilo de seu conteœdo, ter em vista a
limita•‹o de seu acesso e uso apenas as pessoas para quem elas s‹o destinadas
(SæMOLA, 2003). Segundo (ARAòJO, FERREIRA, 2008), confidencialidade
Ž a garantia de que a informa•‹o esteja acess’vel exclusivamente por pessoas
autorizadas a terem o seu acesso.
2.! Integridade: a informa•‹o manipulada deve estar correta, ser verdadeira e n‹o
estar corrompida, mantendo suas caracter’sticas originais (LYRA, 2008).
Conforme (ARAòJO, FERREIRA, 2008), integridade Ž preservar a exatid‹o
da informa•‹o e dos procedimentos de processamento. Toda a informa•‹o deve
ser mantida na mesma condi•‹o em que foi disponibilizada pelo seu
propriet‡rio, visando protege-la contra altera•›es indevidas, intencionais ou
acidentais (SæMOLA, 2003).
3.! Disponibilidade: (SæMOLA, 2003) afirma que, toda informa•‹o independente
de ter sido gerada ou obtida por um indiv’duo ou institui•‹o, a mesma dever‡
estar sempre dispon’vel aos seus usu‡rios, no momento em que os mesmos dela
necessitem para qualquer finalidade. A disponibilidade Ž a garantia de que os
usu‡rios autorizados obtenham acesso ˆ informa•‹o e aos ativos
correspondentes sempre que julgarem necess‡rio (NBR ISO/IEC 27002:2005).
Para (LYRA, 2008) a informa•‹o dever‡ estar sempre dispon’vel a todos que
necessitem dela, para a realiza•‹o dos objetivos empresariais, n‹o podemos
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deixar de frisar que o bom funcionamento dos recursos como: hardware e
software s‹o quest›es fundamentais, para que em caso de acidentes a
recupera•‹o seja instant‰nea e completa, mantendo assim as informa•›es
dispon’veis ao usu‡rio.
AlŽm destes 3 aspectos essenciais, podemos citar outros aspectos associados,
conforme segue:
1.! Autenticidade: garantia de que as entidades identificadas em um procedimento
de comunica•‹o como remetentes ou autores sejam precisamente o que dizem
ser e que a mensagem ou informa•‹o n‹o foi alterada ap—s o seu envio ou
valida•‹o. Normalmente, o termo autenticidade Ž utilizado no conjunto da
certifica•‹o digital, onde recursos de criptografia e hash s‹o utilizados para
atribuir um r—tulo de identifica•‹o ˆs mensagens ou arquivos enviados entre
membros de uma infraestrutura de chave pœblica, visando garantir os
princ’pios/aspectos de: irretratabilidade, identidade, autenticidade, autoria,
originalidade, integridade e confidencialidade (SæMOLA, 2003).
2.! N‹o-Repœdio: Ž a capacidade que o sistema possui de confirmar que um
usu‡rio executou uma determinada a•‹o, visa garantir que o mesmo n‹o negue
ter criado e assinado o documento (LYRA, 2008). O usu‡rio que originou ou
que tenha alterado a informa•‹o, n‹o pode negar o fato, pois existem
mecanismos que asseguram a sua autoria (ARAòJO, FERREIRA, 2008).
3.! Legalidade: Ž garantir a legalidade da informa•‹o, a ader•ncia de um sistema
ˆ legisla•‹o e as caracter’sticas das informa•›es que possuem valor legal dentro
de um processo de comunica•‹o, em que todos os dados est‹o de acordo com
as cl‡usulas contratuais compactuadas ou a legisla•‹o vigorante (SæMOLA,
2003). Segundo (ARAòJO, FERREIRA, 2008) o uso da informa•‹o deve estar
de acordo com as leis aplic‡veis, regulamentos, licen•as e contratos.
4.! Privacidade: capacidade de um sistema em manter an™nimo um usu‡rio,
impossibilitando o relacionamento entre o usu‡rio e suas a•›es, refere-se ˆ
prote•‹o da informa•‹o contra a divulga•‹o n‹o permitida, garantindo assim a
privacidade. (LYRA, 2008).
5.! Auditoria: procedimento de coleta de evid•ncias uso dos recursos existentes, a
fim de identificar os institutos envolvidos em um processo de troca de
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informa•›es, ou seja, a origem, destino e meios de tr‡fego de uma informa•‹o
(SæMOLA, 2003). Capacidade do sistema de auditar tudo o que foi realizado
pelos usu‡rios, detectando fraudes ou tentativas de ataques, tem papel de
assegurar a qualidade da informa•‹o (LYRA, 2008).
6.! Autoriza•‹o: concess‹o de licen•a para o acesso as informa•›es e
funcionalidades das aplica•›es aos participantes de um processo de troca de
informa•›es, ap—s a correta identifica•‹o e autentica•‹o dos mesmos
(SæMOLA, 2003).
2.1.1! Defini•‹o de pol’tica de seguran•a
A Pol’tica de Seguran•a da Informa•‹o - PSI Ž composta por um conjunto de normas
e padr›es, sobre o que deve ser feito para garantir que as informa•›es e servi•os importantes
para a empresa recebam a prote•‹o adequada, de maneira que seja garantida a sua
confidencialidade, integridade e disponibilidade (ARAòJO, FERREIRA, 2008).
J‡ para Fontes (2008), a PSI Ž um documento que dever‡ conter um conjunto de
normas, mŽtodos e procedimentos, os quais necessitam ser comunicados a todos os
funcion‡rios, bem como estudado e revisado criticamente, em intervalos regulares ou quando
mudan•as se fizerem necess‡rias. ƒ o SGSI que vai garantir a viabilidade e o uso dos ativos
exclusivamente por pessoas autorizadas e que realmente necessitam delas para realizar suas
fun•›es dentro da empresa.
Conforme afirma Dantas (2011), pode-se definir a PSI como um documento que
estabelece princ’pios, valores, compromissos, requisitos, orienta•›es e responsabilidades sobre
o que necessita ser feito para alcan•ar um padr‹o desej‡vel de prote•‹o para as informa•›es. A
PSI Ž basicamente um manual de procedimentos que descreve como os recursos de Tecnologia
da Informa•‹o Ð TI da empresa devem ser protegidos e utilizados, Ž o pilar da efic‡cia da
seguran•a da informa•‹o. Sem regras prŽ-estabelecidas, ela tornasse inconsistente e
vulnerabilidades podem surgir. A pol’tica tende a estabelecer regras e normas de conduta com
o objetivo de diminuir a probabilidade da ocorr•ncia de incidentes que provoquem, por,
exemplo a indisponibilidade do servi•o, roubo ou atŽ mesmo a perda de informa•›es. As
pol’ticas de seguran•a geralmente s‹o constru’das a partir das necessidades do neg—cio e
eventualmente aperfei•oadas pelo conhecimento do gestor.
Conforme esclarece S•mola (2003, p.136):
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Forme um grupo multidisciplinar, integrando necessidades e vis›es distintas e
enriquecedoras. Defina um processo de cria•‹o, manuten•‹o e divulga•‹o pol’tica.
Envolva a alta dire•‹o e inicie os trabalhos com a elabora•‹o das diretrizes e principais
normas. Comece pequeno, mas pense grande. A maturidade de seguran•a de uma
empresa est‡ ligada diretamente ˆ abrang•ncia de sua pol’tica de seguran•a e ˆ
dissemina•‹o de cultura por seus ativos humanos.

Deve-se empregar uma vis‹o sistem‡tica, criteriosa e tŽcnica em seu desenvolvimento,
de forma que possam ser indicadas altera•›es nas configura•›es de equipamentos, na escolha
de tecnologia, na defini•‹o de responsabilidades e, finalmente, na elabora•‹o das pol’ticas com
o perfil da empresa e dos neg—cios que ela pr‡tica. N‹o podemos esquecer que a PSI deve
expressar as pretens›es dos propriet‡rios ou acionistas, que s‹o respons‡veis por definir os
destinos de todos os recursos da organiza•‹o em rela•‹o ao uso da informa•‹o por todos aqueles
que t•m acesso a este bem (ARAòJO, FERREIRA, 2008).
Conforme Dantas (2011, p.131), s‹o apresentadas a seguir as diretrizes de seguran•a
da informa•‹o:
a) Uma defini•‹o de seguran•a da informa•‹o, suas metas globais, escopo e
import‰ncia da seguran•a da informa•‹o como um mecanismo que habilita o
compartilhamento da informa•‹o;
b) Uma declara•‹o de comprometimento da dire•‹o, apoiando as metas e princ’pios
da seguran•a da informa•‹o, alinhada com os objetivos e estratŽgia de neg—cios;
c) Uma estrutura para estabelecer os objetivos de controle e os controles, incluindo a
estrutura de avalia•‹o e gerenciamento de riscos;
d) Breve explana•‹o das pol’ticas, princ’pios, normas e requisitos de conformidade de
seguran•a da informa•‹o espec’ficos para a organiza•‹o, incluindo:
1) Conformidade com a legisla•‹o e com requisitos regulamentares e contratuais;
2) Requisitos de conscientiza•‹o, treinamento e educa•‹o em seguran•a da
informa•‹o;
3) Gest‹o da continuidade do neg—cio;
4) Consequ•ncias das viola•›es na pol’tica de seguran•a da informa•‹o
e) Defini•‹o das responsabilidades gerais e espec’ficas na gest‹o da seguran•a da
informa•‹o, incluindo o registro dos incidentes de seguran•a da informa•‹o;
f) Refer•ncias ˆ documenta•‹o que possam apoiar a pol’tica, por exemplo, pol’ticas
e procedimentos de seguran•a mais detalhados de sistemas espec’ficos ou regras de
seguran•a que os usu‡rios devem seguir.

Segundo a vis‹o dos autores Araœjo e Ferreira (2008), todos os usu‡rios de
informa•›es e sistemas de informa•›es necessitam conhecer criteriosamente seus papŽis e
responsabilidades para resguardar os ativos da empresa. A pol’tica de seguran•a da informa•‹o
tem por finalidade informar e estabelecer essa responsabilidade de cada um para com a
confidencialidade, integridade e disponibilidade das informa•›es. A pol’tica estabelece os
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objetivos e expectativas com rela•‹o ao tratamento a serem dados, por cada indiv’duo, na
organiza•‹o das informa•›es, seus controles, padr›es e procedimentos estabelecidos.
Ainda segundo os autores, o texto necessita ser claro e direto o suficiente, para que
cada membro da organiza•‹o o entenda, n‹o restando dœvidas sobre o seu conteœdo e
interpreta•‹o do mesmo. A pol’tica tambŽm deve estabelecer e trazer descrito as medidas
repressivas pelo seu n‹o cumprimento. Como a pol’tica Ž estabelecida pela alta administra•‹o
da organiza•‹o, e n‹o pelo Securitty Officer, Ž importante que o texto seja executivo, genŽrico,
duradouro em termos de ser ligado aos conceitos da informa•‹o e administra•‹o, e n‹o ˆ
tecnologia ou a aspectos moment‰neos da organiza•‹o. Os detalhes e descri•›es a respeito do
cumprimento da pol’tica estar‹o em outros documentos subordinados em hierarquia a pol’tica,
e esses sim, definidos pelo Securitty Officer. Em geral a pol’tica Ž a cabe•a da pir‰mide da
fun•‹o seguran•a da informa•‹o, amparada por padr›es e procedimentos. O Securitty Officer
auxilia taticamente na defini•‹o e manuten•‹o da pol’tica, mas quem a assina e exige
cumprimento Ž o presidente ou principal executivo da organiza•‹o.
Conforme os mesmos, para garantir que a pol’tica de seguran•a da informa•‹o
permane•a sempre aplic‡vel a realidade da organiza•‹o e prossiga relevante para a prote•‹o
dos ativos de informa•‹o Ž fundamental efetuar revis›es peri—dicas. ƒ recomendado que seja
feito anualmente uma revis‹o e atualiza•‹o no seu conteœdo, se aplic‡vel. As boas pr‡ticas de
seguran•a da informa•‹o tambŽm constituem juntamente com a pol’tica de seguran•a da
informa•‹o um termo de responsabilidades a ser assinado pelos usu‡rios de informa•‹o e
facilidades de sistemas e processos na organiza•‹o.
2.1.2! Ativos de informa•‹o
Conforme afirma Lyra (2008), com o passar dos anos, a informa•‹o vem assumindo
um lugar estratŽgico nas organiza•›es, Ž o seu principal patrim™nio e est‡ constantemente em
risco, possui um grandioso valor para os processos de neg—cios da organiza•‹o, porŽm tambŽm
devemos considerar a tecnologia, o ambiente que a suporta, que mantŽm e permite que a mesma
exista, as pessoas envolvidas que a manuseiam e o ambiente que est‡ inserida. Podemos
apresentar que ativo da informa•‹o Ž composto pela informa•‹o e tudo aquilo que a suporta ou
utiliza-se dela. Nesta sequ•ncia, o controle de acesso ˆs informa•›es Ž um prŽ-requisito
essencial nos sistemas das organiza•›es, tendo em vista que na atualidade a grande maioria da
informa•‹o de uma organiza•‹o est‡ armazenada e a mesma Ž modificada entre os seus mais
diversos sistemas.
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Seguindo est‡ mesma vis‹o, S•mola (2003) classifica ativo como todo objeto que
comp›e os processos que manipulam e processam a informa•‹o, a contar a pr—pria informa•‹o,
o meio em que ela Ž armazenada, os equipamentos em que a mesma Ž manipulada, conduzida
e descartada. O termo ativo possui est‡ designa•‹o, proveniente da ‡rea financeira, por ser
considerado um componente de valor para o indiv’duo ou organiza•‹o, por este motivo,
necessita de prote•‹o apropriada (ISO/IEC Ð 17799).
Os ativos de informa•‹o compreendem toda a infraestrutura de TI, redes e sistemas,
equipamentos de inform‡tica, dados, banco de dados, arquivos, programas e redes de
comunica•‹o, tanto na empresa quanto em tr‰nsito ou residentes em terceiras partes. A
organiza•‹o percebe que suas informa•›es s‹o ativos e, para tanto necessitam ser altamente
protegidos atravŽs de sistemas e processos de controle especialmente projetados para a sua
adequada seguran•a. (ARAòJO, FERREIRA, 2008).
Ainda segundo os autores, ao entender as informa•›es como ativos de grande valor
para o perfeito funcionamento e atŽ mesmo para a vantagem competitiva da organiza•‹o, os
seus administradores ir‹o empenhar-se em compreender melhor as caracter’sticas desse ativo
que o fazem œnico e digno de investimentos e cuidados de prote•‹o e garantia. Os gerentes de
seguran•a da informa•‹o, por sua vez, receber‹o a incumb•ncia de compreender as
necessidades de neg—cios com rela•‹o aos ativos de informa•‹o e os devidos requerimentos
para a sua prote•‹o.
Conforme os mesmos, os gerentes ser‹o respons‡veis em determinar um plano de
longo prazo e estruturar mecanismos organizacionais para criar e manter a ‡rea de seguran•a
da informa•‹o com uma sŽrie de atividades a serem conduzidas, visando estabelecer uma
pol’tica de seguran•a da informa•‹o e os procedimentos que ir‹o proceder dessa pol’tica. Com
essa defini•‹o inicial, a fun•‹o de seguran•a da informa•‹o sai de um ‰mbito apenas de parte
da fun•‹o de tecnologia da informa•‹o para um conceito maior, mais estratŽgico e ligado ˆ
opera•‹o da organiza•‹o.
ƒ apropriado que a organiza•‹o identifique todos os ativos de informa•‹o que possui
e documente a import‰ncia deles. A Tabela 1 a seguir espec’fica os tipos de ativos que podem
existir em uma empresa (ARAòJO, FERREIRA, 2008):
Tabela 1 Invent‡rio dos ativos de informa•‹o
Natureza do ativo

Ativos de Informa•‹o
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Bases de dados e arquivos magnŽticos
Documenta•‹o de sistemas e manual do usu‡rio
Informa•‹o

Material de treinamento
Procedimentos operacionais de recupera•‹o
Planos de continuidade
Contratos

Documentos em papel

Documenta•‹o da empresa
Relat—rios confidenciais.
Aplicativos

Software

Sistemas operacionais
Ferramentas de desenvolvimento
Utilit‡rios do sistema.
Servidores, desktops e notebooks
Impressoras e copiadoras

F’sico

Equipamentos de comunica•‹o (fax, roteadores)
M’dias magnŽticas
Gerador, nobreak e ar-condicionado
Moveis, prŽdios e salas

Pessoas

Empregados, estagi‡rios, terceiros e fornecedores.
Computa•‹o (aplica•‹o de patches, backup)

Servi•o ou atividade

Comunica•‹o (liga•›es telef™nicas, videoconfer•ncia)
Utilidades gerais

Fonte: Araœjo e Ferreira (2008).
O quadro acima traz um invent‡rio com a natureza do ativo, e seus respectivos ativos
da informa•‹o, varia de empresa para empresa, dependendo o ramo que a mesma atua.
Ainda segundo (ARAòJO, FERREIRA, 2008), toda informa•‹o classificada, quando
a mesma passar por altera•‹o de seu conteœdo, deve ser submetida a novo processo de
classifica•‹o, com o objetivo de rever o n’vel mais adequado.
2.2! AMEA‚AS A SEGURAN‚A DA INFORMA‚ÌO
Conforme define S•mola (2003), amea•as s‹o agentes ou condi•›es que venham
causar incidentes, que danificam as informa•›es e seus ativos por meio da explora•‹o de
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vulnerabilidades, provocando perdas de confidencialidade, integridade e disponibilidade e,
consequentemente, causando impactos aos neg—cios de uma organiza•‹o. No atual ambiente,
extremamente competitivo, as empresas necessitam estar sempre atentas para as amea•as aos
neg—cios corporativos, que, se consolidadas poder‹o tir‡-las desse cen‡rio, encerrando suas
atividades para sempre. Com a automa•‹o dos sistemas de processamento e de armazenamento
de informa•›es, a pr—pria informa•‹o torna-se mais vulner‡vel ˆs amea•as, uma vez que est‡
mais acess’vel e dispon’vel para usu‡rios de uma forma geral.
Segundo Lyra (2008), amea•a Ž um ataque em potencialidade a um ativo da
informa•‹o, Ž um agente externo que, aproveitando-se das falhas e vulnerabilidades, poder‡
quebrar um ou mais dos tr•s princ’pios de seguran•a da informa•‹o. As falhas e
vulnerabilidades s‹o consideradas como ponto fraco, provocando poss’veis danos, perdas e
preju’zos aos neg—cios da empresa. Elas s‹o constantes, podendo ocorrer a qualquer momento.
Atualmente, o inimigo est‡ aprimorando constantemente sua capacidade de descobrir novas
vulnerabilidades. Combater essas amea•as, exige que as organiza•›es definam suas a•›es, e
direcionem seus investimentos em seguran•a com base no mais apurado conhecimento
dispon’vel sobre os ativos de informa•‹o, os riscos para o ecossistema e as vulnerabilidades
associadas. Essas a•›es necessitam ser avaliadas no contexto da atividade empresarial
apropriada, saindo do lugar comum de seguran•a como prote•‹o, para seguran•a como cria•‹o
de valor para a organiza•‹o.
Entretanto Araœjo, Ferreira, (2008, p.171):
Amea•a Ž a possibilidade de um invasor ou evento inesperado explorar uma
vulnerabilidade de forma eficaz. Vulnerabilidade Ž uma fraqueza que pode ser
acidentalmente utilizada ou intencionalmente explorada. Uma fonte de amea•a n‹o
representa riscos quando n‹o existe vulnerabilidade que possa ser utilizada.

As amea•as podem ser classificadas segundo (SæMOLA, 2003), quanto a sua
intencionalidade, as mesmas podem ser divididas nos grupos conforme descritas a seguir:
1.! Naturais Ð Amea•as decorrentes de fen™menos da natureza, como inc•ndios
naturais,

locais predispostos a inunda•›es, terremotos, tempestades

eletromagnŽticas, maremotos, fura•›es, aquecimento, polui•‹o, etc.
2.! Involunt‡rias Ð Amea•as inconsistentes, na maioria das vezes causadas pelo
desconhecimento no uso do ativo. Podem ser causadas por acidentes, erros
inconscientes de funcion‡rios que n‹o foram devidamente treinados, falta de
energia, etc.
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3.! Volunt‡rias Ð Amea•as propositais causadas por agentes humanos como
hackers, invasores, espi›es, ladroes, criadores e disseminadores de v’rus de
computador, incendi‡rios, etc.
As amea•as tambŽm podem ser classificadas quanto ˆ sua a•‹o, conforme segue:
1.! Passivas Ð s‹o aquelas amea•as que embora bem sucedidas, n‹o modifiquem o
conteœdo da informa•‹o, mantendo a integridade da informa•‹o.
2.! Ativas Ð s‹o aquelas que uma vez explorando uma vulnerabilidade alteram o
conteœdo da informa•‹o, violando a integridade.
ƒ de extrema import‰ncia identificar a fonte das amea•as, conforme pode ser
verificado na Tabela 2 a seguir (ARAòJO, FERREIRA, 2008):
Tabela 2 Fontes de amea•as.
Fontes de Amea•a

Motiva•‹o

A•›es Utilizadas
Hacking;

Hacker, cracker;

Desafio;

Engenharia social;

Ego;

Invas‹o de sistemas;

Rebeldia;

Acesso n‹o
sistemas;

Destrui•‹o da informa•‹o;
Criminoso de computador;

autorizado

Crime
por
(espionagem);

aos

computador

Divulga•‹o e altera•‹o n‹o Atos fraudulentos (intercepta•‹o
autorizadas das informa•›es; de informa•›es);
Suborno;
Retorno financeiro;
Invas‹o de sistemas;

Terrorista;

Chantagem;

Bombas / terrorismo;

Destrui•‹o;

Guerra de informa•‹o;

Vingan•a;

Ataque aos sistemas (ex: ataque
DOS);

Explora•‹o;

Explora•‹o econ™mica;
Espionagem
industrial Vantagem competitiva;
(companhias, pa’ses, etc);
Espionagem;

Roubo de informa•›es;
Engenharia social;
Invas‹o de sistemas;
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Acesso
as
classificadas;

informa•›es

Abuso dos recursos de TI;
Roubo e fraude;
Curiosidade;
Funcion‡rios da pr—pria
organiza•‹o (aqueles que Ego;
n‹o recebem treinamento Intelig•ncia;
adequado,
negligentes,
Retorno financeiro;
desonestos e demitidos);
Vingan•a;
Erros n‹o intencionais;

Inclus‹o de dados falsos;
Intercepta•‹o;
Inclus‹o de c—digos maliciosos
(Ex.: v’rus, cavalos de troia);
Venda de informa•›es;
Falhas nos sistemas;
Acesso n‹o
sistemas.

autorizado

nos

Fonte: Araœjo e Ferreira (2008).
A tabela acima exemplifica algumas das fontes de amea•as a qual uma organiza•‹o
est‡ exposta, o que leva o indiv’duo a aproveitar-se das vulnerabilidades presentes e as
motiva•›es que o mesmo possui para atacar a organiza•‹o. A lista de potenciais fontes de
amea•as dever‡ ser elaborada cuidadosamente de forma a contemplar todo o ambiente de
tecnologia da informa•‹o da organiza•‹o (ARAòJO, FERREIRA, 2008).
2.2.1! Riscos ˆ seguran•a da informa•‹o
Conforme explica S•mola (2003), riscos s‹o probabilidades de amea•as explorarem
vulnerabilidades, provocando perdas de confidencialidade, integridade e disponibilidade,
acarretando, possivelmente, impactos nos neg—cios. O risco Ž entendido como algo que cria
oportunidades ou gera perdas. Relacionado ˆ seguran•a, os riscos s‹o compreendidos como
condi•›es que criam ou acrescentam o potencial de danos e perdas. ƒ medido pela possibilidade
de um acontecimento vir a ocorrer e causar perdas.
Conforme define Dantas (2011), risco est‡ relacionado com a probabilidade de um
evento ocorrer e suas consequ•ncias. Desta maneira, toda vez que nos referirmos ao termo
risco, necessitamos sempre atentar-se para a probabilidade de concretiza•‹o de um evento e
suas consequ•ncias. E essas consequ•ncias s‹o normalmente negativas.
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Ainda segundo o mesmo, para impedir poss’veis perdas de informa•›es, que
dependendo do seu grau de sigilo, poder‡ levar a organiza•‹o ˆ fal•ncia, Ž necess‡rio a
elabora•‹o de uma gest‹o de riscos, onde os riscos s‹o determinados e classificados, sendo
depois especificado um conjunto equilibrado de medidas de seguran•a que permitir‡ reduzir ou
eliminar os riscos a que a empresa est‡ sujeita.
A norma NBR ISO/IEC 27002:2005 nos oferece uma mŽtrica, em que o risco pode ser
calculado pela seguinte formula: RISCO = (Amea•a) x (Vulnerabilidade) x (Valor do Risco).
Segundo Dantas (2011, p. 44):
O risco pode ter v‡rias origens, pode ser oriundo de eventos da natureza, pode ser
decorrente de problemas tŽcnicos, bem como ser o resultado de uma a•‹o intencional.
Entender a sua origem e estabelecer uma classifica•‹o Ž um ponto facilitador para se
compreender o risco. Os riscos podem ser classificados em v‡rias categorias, como,
por exemplo: incontrol‡veis, tŽcnicos, de mercado, de crŽdito, operacionais, legais,
humanos. Classificar os riscos em categorias objetiva segreg‡-los para que seja
poss’vel dar-lhes uma melhor visibilidade, dispensando-lhes um tratamento mais
espec’fico.

Ainda segundo o autor, o mesmo apresenta uma op•‹o para a classifica•‹o do risco, a
mesma Ž feita com base na origem das amea•as e vulnerabilidades. Desta maneira, os riscos
podem ser classificados em 3 categorias: naturais, involunt‡rios e intencionais:
1.! Naturais Ð dependendo da potencialidade do evento, pode parecer dif’cil haver
uma prote•‹o eficaz, entretanto, sabendo-se que tais eventos s‹o comuns em
determinada regi‹o, torna-se mais f‡cil adotar a•›es planejadas para prevenir
os impactos, minimizar os danos e poder retornar ˆ normalidade das atividades.
2.! Involunt‡rios Ð a identifica•‹o da sua origem tem rela•‹o direta com as
vulnerabilidades humanas, f’sicas, de hardware, de software, com os meios de
armazenamento e as comunica•›es, e que na maioria das vezes ocorrem por
falha na condu•‹o do sistema de gerenciamento de seguran•a da informa•‹o.
3.! Intencionais Ð normalmente os fatores motivadores encontram-se inteiramente
relacionados com o tipo de neg—cio, tipo de produto, tipo de mercado,
localiza•‹o geogr‡fica, com o sistema de controle interno e o n’vel de
seguran•a existente. Ele ocorre pela explora•‹o intencional de um agente
interno ou externo, ao perceber alguma falha no sistema de prote•‹o da
empresa, ou ao executar ataques diretos ou aleat—rios, com o objetivo de
detectar alguma vulnerabilidade nesse sistema.
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2.3! VULNERABILIDADES DA SEGURAN‚A DA INFORMA‚ÌO
Conforme descreve Lyra (2008), os ativos de informa•‹o possuem vulnerabilidades
ou fraquezas que podem gerar de forma intencional ou n‹o, a indisponibilidade, a quebra de
confidencialidade ou integridade. A vulnerabilidade de um ativo Ž o seu ponto fraco. Porem
essas vulnerabilidades poder‹o ser exploradas ou n‹o, Ž prov‡vel que um ativo da informa•‹o
apresente um ponto fraco que jamais ser‡ efetivamente descoberto. Faz-se necess‡rio identificar
e eliminar os pontos fracos de um ambiente de tecnologia da informa•‹o, este Ž um dos
primeiros passos para garantir uma melhora significativa na seguran•a da informa•‹o de uma
organiza•‹o.
Segundo S•mola (2003), a fragilidade presente ou acompanhante a ativos que
manipulam ou processam informa•›es que, ao ser explorada por amea•as, permite a ocorr•ncia
de um incidente de seguran•a, comprometendo de forma negativa um ou mais princ’pios da
seguran•a da informa•‹o: confidencialidade, integridade e disponibilidade. As vulnerabilidades
por si s— n‹o provocam incidentes, pois s‹o elementos passivos, necessitando para tanto de um
agente causador ou condi•‹o favor‡vel, que s‹o as amea•as. Quando identificado as
vulnerabilidades, os riscos ficar‹o melhores dimensionados nos pontos que est‹o expostos,
facilitando portanto, a defini•‹o de uma medida de seguran•a para fazer a corre•‹o.
Conforme Araœjo, Ferreira, (2008, p.174):
As vulnerabilidades, tŽcnicas ou n‹o, associadas com o ambiente de tecnologia da
informa•‹o podem ser identificadas por meio de tŽcnicas para obten•‹o de
informa•›es. Consulta a outras organiza•›es do mesmo ramo de atividade agregam
muito valor no desenvolvimento dos question‡rios para identifica•‹o das
vulnerabilidades especificas que se aplicam ao ambiente de TI. A internet Ž outra fonte
de informa•›es que disponibiliza, no pr—prio site do fabricante, hot fixes, patches, e
outas medidas que podem ser aplicadas para diminuir ou eliminar as vulnerabilidades.

As vulnerabilidades s‹o citadas da seguinte maneira segundo (SæMOLA, 2003):
1.! F’sicas Ð Instala•›es prediais fora do padr‹o e inadequadas para o trabalho,
locais desorganizados, pessoas n‹o-autorizadas transitando no local tirando a
privacidade no manuseio das informa•›es confidenciais, salas de CPD mal
planejadas, falta de extintores, detectores de fuma•a e de outros recursos para
combater inc•ndio em sala com arm‡rios e fich‡rios estratŽgicos, risco de
explos›es, vazamento ou inc•ndio.
2.! Naturais Ð Envolvem condi•›es naturais, podem trazer riscos para
equipamentos e informa•›es, computadores s‹o suscet’veis a desastres
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naturais, como inc•ndios, locais favor‡veis a inunda•›es, falta de energia,
acœmulo de poeira, aumento de umidade e de temperatura, terremotos,
tempestades, tuf‹o, furac‹o, tsunami, n‹o s‹o acontecimentos que geram tantos
problemas no Brasil, mas em alguns pa’ses Ž de extrema import‰ncia se investir
em preven•›es contra tais vulnerabilidades naturais. Organiza•›es localizadas
nessas ‡reas vulner‡veis necessitam manter um excelente gerenciamento de
continuidade de neg—cios, uma vez que esses eventos independem de
previsibilidade e da vontade humana.
3.! Hardware Ð Falha nos recursos tecnol—gicos, erros durante a instala•‹o,
defeitos de fabrica•‹o ou configura•‹o dos equipamentos que podem permitir
o ataque ou a altera•‹o dos mesmos.
4.! Software Ð As vulnerabilidades s‹o constitu’das por todos os aplicativos que
possuem pontos fracos que permitem acessos indevidos aos sistemas de
computador, inclusive sem o conhecimento de um usu‡rio ou administrador de
rede. Erros na instala•‹o ou na configura•‹o podem acarretar acessos
indevidos, vazamento de informa•›es, perda de dados ou indisponibilidade do
recurso quando necess‡rio.
5.! M’dias Ð Discos, fitas, relat—rios e impressos podem ser perdidos ou
danificados. A radia•‹o eletromagnŽtica pode afetar diversos tipos de m’dias
magnŽticas.
6.! Comunica•‹o Ð Compreendem todos os pontos fracos que abrangem o tr‡fego
das informa•›es, acessos n‹o autorizados ou perda de comunica•‹o.
7.! Humanas Ð As vulnerabilidades humanas comp›em a maior preocupa•‹o dos

especialistas, j‡ que o desconhecimento de medidas de seguran•a Ž a sua maior
vulnerabilidade. Falta de treinamento, a n‹o conscientiza•‹o dos elementos
humanos a respeito da seguran•a da informa•‹o e outras, compartilhamento de
informa•›es confidenciais, n‹o execu•‹o de rotinas de seguran•a, erros ou
omiss›es; amea•a de bomba, sabotagens, distœrbios civis, greves, vandalismo,
roubo, destrui•‹o da propriedade ou dados, invas›es ou guerras.
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2.4!

NBR ISO/IEC 27002:2005 (ANTIGA NBR ISO/IEC 17799:2005)
Conforme Araœjo e Ferreira (2008) a NBR ISO/IEC 27002:2005 (antiga NBR

ISO/IEC 17799:2005) Ž uma das metodologias e melhores pr‡ticas em seguran•a da informa•‹o
e governan•a para o ambiente de tecnologia que s‹o reconhecidas mundialmente e amplamente
utilizadas nas organiza•›es. A norma foi publicada pelo ISO e pelo IEC em Outubro de 2005,
a mesma foi elaborada para detalhar os requisitos para o estabelecimento, implementa•‹o,
operacionaliza•‹o, monitoriza•‹o, revis‹o, manuten•‹o e melhoria de um SGSI, dentro do
contexto dos riscos de neg—cio de uma organiza•‹o.
A seguir ser‡ apresentado um breve hist—rico da evolu•‹o da norma ao longo dos anos:
1.! 1995: publicada a primeira vers‹o da BS 7799-1;
2.! 1998: publicada a primeira vers‹o da BS 7799-2;
3.! 1999: publicada a revis‹o da BS 77991;
4.! 2000: publicada a primeira vers‹o da norma ISO/IEC 17799;
5.! 2001: publicada a primeira vers‹o da norma no Brasil, NBR ISO/IEC 17799;
6.! 2002: publicada revis‹o da norma BS 7799 parte 2;
7.! 2005: Agosto: publicada a segunda vers‹o da norma no Brasil, NBR ISO/IEC
17799; Outubro: publicada a norma ISO 27001;
8.! 2006: publicada a norma no Brasil, NBR ISO/IEC 27001;
9.! 2007: Julho: alterado apenas o nome da norma NBR ISO/IEC 17799 para NBR
ISO/IEC 27002.
10.!2013: Novembro: publicada a primeira vers‹o da norma NBR ISO/IEC
27002:2013.
O British Standard Institute Ð BSI, desenvolveu a norma BS 7799, considerada o mais
completo padr‹o para o gerenciamento de Seguran•a da Informa•‹o no mundo. Com ela, era
poss’vel implementar um sistema de gest‹o de seguran•a fundamentado em controles definidos
por normas e pr‡ticas internacionais (ARAòJO, FERREIRA, 2008).
Na Figura 1 apresentada a seguir contempla as empresas brasileiras certificadas pela
norma BS 7799:
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Figura 1 Empresas Brasileiras certificadas pela BS 7799
Fonte: ISMS INTERNATIONAL User Group 2001-2005, 09/02/2005
Segundo S•mola (2003), o mercado alcan•ou um n’vel de automa•‹o, de
compartilhamento de informa•›es e de tal depend•ncia, que motivou a elabora•‹o e compila•‹o
de uma norma especifica para orientar a padroniza•‹o de uma base comum voltada para a gest‹o
de seguran•a da informa•‹o. A ela d‡-se o nome de BS7799:parte 1, que possui uma vers‹o
brasileira Ð a NBR /ISO17799:1.
Conforme S•mola (2003), a primeira parte da Norma Brit‰nica BS7799 deu origem a
vers‹o ISO17799:1 ap—s avalia•‹o e proposi•‹o de pequenas adapta•›es. Em seguida, foi
traduzida e disponibilizada pela Associa•‹o Brasileira de Normas TŽcnicas Ð ABNT. Tem
como objetivo definir na parte 1 um C—digo de Pr‡tica para a Gest‹o de Seguran•a da
Informa•‹o. S‹o, no total, 10 dom’nios, reunidos em 36 grupos que se desdobram em um total
de 127 controles. Por se tratar de um c—digo de pr‡tica, est‡ parte da norma n‹o Ž elemento de
certifica•‹o, mas recomenda um amplo conjunto de controles que subsidiam os respons‡veis
pela gest‹o corporativa de seguran•a da informa•‹o.
Ainda segundo o autor, a norma nacional de seguran•a de informa•‹o NBR ISO/IEC
17799:2005 Ž estruturalmente dividida em 10 categorias de controle, conforme segue:
1.! Pol’tica de Seguran•a;
2.! Seguran•a Organizacional;
3.! Classifica•‹o e Controle dos Ativos de Informa•‹o;
4.! Seguran•a de Pessoas;
5.! Seguran•a F’sica e do Ambiente;
6.! Gerenciamento das Opera•›es e Comunica•›es;
7.! Controle de acesso;
8.! Desenvolvimento e Manuten•‹o de Sistemas;
9.! Gest‹o da Continuidade do Neg—cio;
10.!Conformidade.
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Conforme Araœjo e Ferreira, (2008), os mesmos acrescentam alguns pontos na
estrutura da norma NBR ISO/IEC 27002:2005:
1.! Escopo;
2.! Termos e defini•›es;
3.! Estrutura da norma;
4.! Avalia•‹o e tratamento dos riscos;
5.! Pol’tica de seguran•a da informa•‹o;
6.! Organizando a seguran•a da informa•‹o;
7.! Gest‹o de ativos;
8.! Seguran•a em recursos humanos;
9.! Seguran•a f’sica e do ambiente;
10.!Gest‹o das opera•›es e comunica•›es;
11.!Controle de acesso;
12.!Desenvolvimento e manuten•‹o de sistemas;
13.!Gest‹o de incidentes;
14.!Gest‹o da continuidade dos neg—cios;
15.!Conformidade.
Ainda segundo S•mola (2003), a parte 2 da BS7799, que especifica um framework de
seguran•a chamado SGSI Ð Sistema de Gest‹o de Seguran•a da Informa•‹o, est‡ em consulta
pœblica, afim de gerar a vers‹o ISO correspondente, e ser‡, quando conclu’da, a base para a
certifica•‹o das empresas. Enquanto isso n‹o ocorre, a alternativa Ž buscar a conformidade e a
certifica•‹o da BS7799, que j‡ poderia representar uma prŽ-certifica•‹o para a ISO17799.
ƒ conhecido que uma norma n‹o ganha respeito e ades‹o autom‡tico pelo simples fato
de existir. O processo Ž vagaroso, mas pode se tornar acelerado, sobretudo quando temos em
mente que, aderir pode significar um importante diferencial competitivo para as organiza•›es
(SæMOLA, 2003).
Conforme esclarece Lyra (2008), a NBR ISO/IEC 17799:2005 norma da ABNT, trata
de tŽcnicas de seguran•a em Tecnologia da Informa•‹o, funciona como um c—digo de pr‡tica
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de gest‹o de seguran•a da informa•‹o e sua import‰ncia pode ser dimensionada pelo nœmero
crescente de pessoas e variedades de amea•as a que a informa•‹o Ž exposta na rede. Em julho
de 2007 foi alterado apenas o nome da norma NBR ISO/IEC 17799 para NBR ISO/IEC 27002,
est‡ vers‹o da norma permite altera•›es sem consultar o —rg‹o BSI.
2.4.1! Framework e os controles de seguran•a
O framework de seguran•a definido pela parte 2 da norma brit‰nica BS7799 estabelece
um SGSI Ð Sistema de Gest‹o de Seguran•a da Informa•‹o que, acrescido ao conjunto de
controles sugeridos pela primeira parte da norma, serve de objeto para a certifica•‹o. Desta
forma, as empresas podem conduzir as a•›es de seguran•a sob a orienta•‹o de uma base comum
proposta pela norma, alŽm de se prepararem indiretamente para o reconhecimento de
conformidade aferido por —rg‹os habilitados (SæMOLA, 2003).
O SGSI segundo (ARAòJO, FERREIRA, 2008) Ž o resultado da aplica•‹o planejada
de objetivos, diretrizes, politicas, procedimentos, padr›es e outras medidas administrativas que,
de forma conjunta, determinam como s‹o reduzidos os riscos para a seguran•a da informa•‹o.
Uma institui•‹o que implanta a norma, acaba por constituir um SGSI.
Dantas (2011, p.117) afirma que um sistema de informa•‹o Ž composto por um
conjunto de componentes:
Um sistema de informa•‹o Ž constitu’do por um conjunto de elementos ou
componentes inter-relacionados que coletam, manipulam e disseminam os dados e a
informa•‹o para as atividades de neg—cios. Ele Ž composto de hardware, software,
bancos de dados, telecomunica•›es, pessoas e procedimentos, que formam a
infraestrutura tecnol—gica de uma organiza•‹o.

A certifica•‹o de seguran•a, segundo (SæMOLA, 2003), promove melhorias nas
rela•›es business-to e business-to-consumer, alŽm de adicionar o valor ˆ empresa por
representar um diferencial competitivo e uma demonstra•‹o pœblica do compromisso com a
seguran•a das informa•›es de seus clientes. Este diferencial se potencializa por estar restrito a
pouco mais de 150 empresas em todo o mundo atŽ o momento, o que demonstra a posi•‹o de
destaque, inova•‹o e maturidade da empresa certificada. Um nœmero muito reduzido de
empresas certificadas, faz com que as mesmas tenham maior visibilidade no mercado.
No entanto, o caminho que leva a empresa ao reconhecimento da conformidade Ž
extenso, pouco pavimentado e requer esfor•os dedicados ao planejamento, sele•‹o de controles
aplic‡veis e a coordena•‹o das atividades que ir‹o organizar o objeto de certifica•‹o. Como
ocorre na pr‡tica, o objeto de certifica•‹o n‹o precisa ser toda a empresa, devendo come•ar por
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um escopo limitado, normalmente um processo representativo para a natureza da atividade da
empresa (SæMOLA, 2003).
Ainda segundo S•mola (2003), a norma representa um caminho que orienta as
empresas dispostas a se estruturar para gerir os riscos de seguran•a da informa•‹o; assim sendo,
se limita a indicar o que deve ser feito, sem dizer como deve ser feito. Pelo envolvimento de
mœltiplas especialidades, compet•ncias gerenciais e tŽcnicas, recomenda-se que as empresas
que se submetem ˆ prepara•‹o para a certifica•‹o, contem com o apoio externo a fim de agregar
experi•ncias, know-how acumulados pela execu•‹o de outros projetos, especialmente, pela
vis‹o isenta de v’cios que acrescentam qualidade ao trabalho. A empresa que est‡ preparada
para se certificar, dever‡ buscar apoio externo de empresas ou entidades j‡ certificadas,
evitando corrup•‹o, no qual ir‡ acrescentar excel•ncia ao trabalho.
2.4.2! Ciclo PDCA
A Erro! Fonte de refer•ncia n‹o encontrada. apresentada a seguir, mostra o Modelo P
DCA (Plan Ð Do Ð Check Ð Action):

Figura 2 Modelo PDCA
Fonte: portal-administracao.com
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PLAN (PLANEJAR) Ð Est‡ Ž a primeira etapa do ciclo, onde dever‡ ser estabelecido
as pol’ticas, objetivos, processos e procedimentos relevantes para a administra•‹o do risco e
para a melhoria da Seguran•a da Informa•‹o. Arquiteta os resultados de acordo com a estratŽgia
da organiza•‹o.
DO (EXECUTAR) Ð Nesta etapa Ž colocado o planejamento em pr‡tica, Ž feito a
implementa•‹o e operacionaliza•‹o das pol’ticas de controle, processos e procedimentos do
Sistema.
CHECK (VERIFICAR) Ð Na terceira etapa Ž realizada a inspe•‹o da performance dos
processos em compara•‹o com as pol’ticas e objetivos de um SGSI. Estes resultados devem ser
reportados ˆ gest‹o para an‡lise.
ACTION (AGIR) Ð A œltima etapa refere-se a tomada de a•›es corretivas e
preventivas, baseadas nos resultados das auditorias internas do SGSI e demais informa•›es
provenientes da gest‹o ou demais fontes relevantes. Ap—s a corre•‹o ser concretizada, deve-se
repetir o ciclo. ƒ nessa etapa que o ciclo recome•a dando seguimento ao processo de melhoria
cont’nua.
Conforme afirma S•mola (2003), Ž importante destacar que estas quatro fases s‹o
aplic‡veis na organiza•‹o de todas as atividades que fazem parte da solu•‹o de seguran•a, bem
como devem orientar as subatividades.

3!

GUIA

PARA

GERA‚ÌO

DE

CHECKLIST

COM

PROCEDIMENTOS

ADERENTES A NORMA ABNT NBR ISO/IEC 27002
Este cap’tulo tem o objetivo de apresentar o processo de desenvolvimento de
question‡rio para gera•‹o de um checklist personalizado com procedimentos aderente a norma
de seguran•a ABNT NBR ISO/IEC 27002 (ABNT, 2005), considerando somente o escopo da
se•‹o 8, que atende a ÒSeguran•a em Recursos HumanosÓ. Para tanto, ser‡ utilizado o mŽtodo
GQM (Goal Question Metric) (BASILI et al., 1994) para elabora•‹o do question‡rio. Conforme
destaca Basili et al. (1994), o mŽtodo GQM consiste da medi•‹o da satisfa•‹o de metas
estabelecidas atravŽs de coletas e da an‡lise de mŽtricas. A sua utiliza•‹o Ž adequada ao
contexto deste estudo pois promove sustenta•‹o ˆs quest›es elaboradas, endere•ando-as ˆ uma
mŽtrica apropriada em detrimento ao contexto e objetivos da avalia•‹o. Gresse et al. (1998)
destaca essa caracter’stica como uma vantagem do mŽtodo GQM, sustentando a an‡lise e
legitimidade dos dados coletados.
Mendes et al. (2013) destacam que para Ògarantir que as informa•›es e os sistemas de
informa•›es estejam protegidos contra amea•as de todos os tipos Ž necess‡rio definir processos
gerenciados e assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade delasÓ. Neste
sentido, a norma NBR ISO/IEC 27002 (ABNT, 2005) apresenta pr‡ticas para gest‹o de
seguran•a da informa•‹o. No entanto, a sua aplica•‹o n‹o Ž trivial, carecendo de uma
metodologia para sua aplica•‹o (MENDES et al., 2013). Sendo assim, este trabalho tem como
foco simplificar a aplica•‹o da norma no contexto que tange os Recursos Humanos, visto que
detŽm de informa•›es sens’veis e confidencias dos colaboradores das organiza•›es. O objetivo
principal Ž sistematizar o desenvolvimento de um checklist atravŽs do question‡rio,
simplificando a implementa•‹o da norma. O checklist ir‡ permitir implementar, manter e
melhorar a gest‹o de seguran•a da informa•‹o em recursos humanos aderente a norma ISO/IEC
27002 (ABNT, 2005).
3.1! ELABORA‚ÌO DO PLANO GQM
Conforme descrita na se•‹o anterior, optou-se em utilizar a abordagem de Basili et al.
(1994) para elabora•‹o das quest›es do guia. Esta etapa Ž dividida em dois momentos, sendo:
(i) identifica•‹o das metas de medidas; e, (ii) produ•‹o do plano GQM.
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3.1.1! Identifica•‹o das Metas de Medida
Nesta etapa, s‹o elaboradas as metas (ou objetivos) para um objeto, que servir‹o de
base para a elabora•‹o do plano GQM (BASILI et al., 1994). Cada objetivo deve ser detalhado
(conforme retrata da Tabela 3) em termos de objetivo, prop—sito, foco de qualidade, ponto de
vista e ambiente.
Tabela 3 Objetivos
An‡lise

Pr‡ticas para gest‹o de seguran•a da
informa•‹o em recursos humanos.

Para o prop—sito de

Gera•‹o
de
checklist
para
verifica•‹o a aplica•‹o de pr‡ticas
para gest‹o de seguran•a da
informa•‹o em recursos humanos.

Com respeito de

Assegurar a execu•‹o de pr‡ticas
para implementar, manter e
melhorar a gest‹o de seguran•a da
informa•‹o em recursos humanos.

Para o ponto de vista
do

Gerentes de Recursos Humanos e
Gerentes
de
Seguran•a
da
Informa•‹o

Objetivo
O que pode ser analisado?
Prop—sito
Por que o objeto Ž
analisado?
Foco de Qualidade
Qual propriedade do objeto
ser‡ analisada?
Ponto de Vista
Quem usar‡ os dados
coletados?
Ambiente
Em que ambiente a an‡lise
acontece?

Ambiente acad•mico
No seguinte contexto

Fonte: Desenvolvido pela Autora.
3.1.2! Produ•‹o do Plano GQM
Conforme descreve Basili et al. (1994), o modelo GQM permite derivar mŽtricas a
partir de quest›es e objetivos. Para isso, o modelo permite identificar um conjunto de qualidade
ou produtividade para um grupo de objetivos.
Por sua vez, como se trabalhar de uma abordagem para sistematizar a aplica•‹o da
norma o c—digo de pr‡ticas para a gest‹o de informa•‹o, Ž importante destacar a sua estrutura,
pois Ž dela que foram elaboradas as quest›es e definido as mŽtricas do plano GQM. A norma
NBR ISO 27002 (ABNT, 2005 p.4) apresenta em cada categoria principal de seguran•a Òum
objetivo de controle que define o que deve ser alcan•adoÓ. AlŽm disso, segundo a norma
(ABNT, 2005), Òum ou mais controles que podem ser aplicados para se alcan•ar o objetivo do
controleÓ. A norma tambŽm destacada que a descri•‹o dos controles seguem uma estrutura
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definida (ABNT, 2005): (i) controle: define qual o controle espec’fico para atender ao objetivo
do controle; (ii) diretrizes para a implementa•‹o: apresenta informa•›es detalhada para apoiar
a implementa•‹o do controle e atender ao objetivo de controle; (iii) informa•›es adicionais:
apresenta informa•›es adicionais que podem ser consideradas para a implementa•‹o do
controle, normalmente referenciando outras normais ou apresentando implica•›es legais.
Sendo assim, para a elabora•‹o das quest›es e mŽtricas considerou as Òdiretrizes para
implementa•‹oÓ e a descri•‹o de ÒcontroleÓ da cada subse•‹o da norma como sendo uma
mŽtrica do plano GQM, onde as quest›es foram elaboradas de forma a permitir uma
simplifica•‹o da descri•‹o do controle ou da diretriz para implementa•‹o. As informa•›es
adicionais apresentadas na norma foram consideradas na elabora•‹o das quest›es, visto que
elas, na maioria das situa•›es, apresentavam informa•›es que auxiliaram na elabora•‹o das
quest›es descrevendo um viŽs mais pr‡tico em rela•‹o ao controle observado.
Neste sentido, a Tabela 4 apresenta as quest›es e mŽtricas elaboradas neste trabalho.
O campo ÒObjetivoÓ sintetiza a meta observada na se•‹o anterior. As quest›es (apresentadas
no campo ÒQuest›esÓ) devem estar em sintonia ao objetivo estabelecido para medida. Cabe as
mŽtricas analisar a quest‹o a qual foi associada. Nenhuma quest‹o poder‡ ficar desvinculada ˆ
uma mŽtrica. O mŽtodo tambŽm observa que uma mŽtrica pode estar vinculada ˆ mais de uma
quest‹o.
Tabela 4 Question‡rio e mŽtricas
Objetivo: Desenvolver um question‡rio para gera•‹o de checklist com procedimentos
aderentes a norma ABNT NBR ISO/IEC 27002.
Quest›es

MŽtricas

Antes da Contrata•‹o (Se•‹o 8.1)
PapŽis e responsabilidades (se•‹o 8.1.1)
Controle
Q01) ƒ assegurado de alguma forma que funcion‡rios,
fornecedores e terceiros est‹o cientes e de acordo com
as suas responsabilidades dentro da organiza•‹o?
Q02) A organiza•‹o conta com documento sobre
responsabilidade e descri•›es de cargos?
Implementa•‹o
Q03) Existem diretrizes da pol’tica de seguran•a da
informa•‹o aprovada pela dire•‹o, publicada e
socializada com os funcion‡rios e fornecedores
relevantes?

Exist•ncia
de
termo
de
responsabilidade a ser assinado.
Verifica•‹o
de
termos
descri•›es de cargos.

e

a)! Implementar e agir de acordo
com as pol’ticas de seguran•a
da
informa•‹o
da
organiza•‹o.
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Q04) Existe algum tipo de mecanismo para prote•‹o dos b)! Proteger ativos contra acesso
documentos de candidatos ao emprego, fornecedores e
n‹o autorizado, divulga•‹o,
terceiros contra acesso n‹o autorizado, divulga•‹o,
modifica•‹o, destrui•‹o ou
modifica•‹o, destrui•‹o ou interfer•ncia?
interfer•ncia.
Q05) Quais processos s‹o realizados para garantir a c)! Executar
processos
ou
seguran•a da informa•‹o nos documentos de candidatos
atividades particulares de
ˆ emprego ou de fornecedores?
seguran•a da informa•‹o.
Q06) Quem Ž o respons‡vel por garantir a seguran•a aos d)! Assegurar
que
a
documentos de candidatos ˆ emprego ou de
responsabilidade Ž atribu’da ˆ
fornecedores?
pessoa para tomada de a•›es.
e)! Relatar eventos potenciais ou
reais de seguran•a de
Q07) Os potenciais riscos de seguran•a de informa•‹o
informa•‹o ou outros riscos
em rela•‹o aos documentos de candidatos ˆ emprego ou
de
seguran•a
para
a
de fornecedores s‹o relatados para a organiza•‹o?
organiza•‹o.
Sele•‹o (se•‹o 8.1.2)
Controle
Verifica•‹o junto ao RH o meio
Q08) ƒ feito verifica•‹o de veracidade das informa•›es
usado para confirma•‹o das
apresentadas pelos candidatos ˆ vaga de emprego?
informa•›es.
Implementa•‹o
a)! Disponibilidade
de
refer•ncias
de
car‡ter
Q09) ƒ obrigat—rio informar refer•ncias profissionais e
satisfat—rias, por exemplo
pessoas, o que a organiza•‹o faz com essas
uma profissional e uma
informa•›es?
pessoal.
b)! Uma verifica•‹o (da exatid‹o
Q10) Quais meios utilizados pela organiza•‹o para
e inteireza) das informa•›es
verifica•‹o mais detalhada das informa•›es a qual o
do curriculum vitae do
candidato diz ter forma•‹o?
candidato.
Q11) ƒ aplicado alguma prova/teste, a fim de certificar- c)! Confirma•‹o
das
se que o candidato tem no•›es b‡sicas para a vaga da
qualifica•›es acad•micas e
qual est‡ se candidatando?
profissionais.
Q12) Existe algum site onde a organiza•‹o consulta se
d)! Verifica•›es independente da
os dados informados pelo candidato s‹o corretos, se n‹o
identidade (passaporte ou
trata-se de um golpe ou amea•a a seguran•a da
documento similar).
organiza•‹o?
e)! Verifica•›es mais detalhadas,
tais
como
verifica•›es
Q13) ƒ solicitado comprovante de antecedentes
financeiras (de crŽdito) ou
criminais ou feito verifica•‹o de crŽdito do colaborador
verifica•›es de registros
a ser contratado?
criminais.
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Durante a contrata•‹o (Se•‹o 8.2)
Responsabilidades da dire•‹o (se•‹o 8.2.1)
Controle
Q14) ƒ assegurado via termo de compromisso que os
funcion‡rios estejam conscientes das amea•as relativas
ˆ seguran•a da informa•‹o?
Q15) ƒ estabelecido um processo disciplinar formal para
tratar as viola•›es de seguran•a da informa•‹o?
Implementa•‹o

Q16) ƒ feito integra•‹o dos funcion‡rios, a fim de
esclarecer seus direitos e responsabilidades ao ingressar
na organiza•‹o?

Q17) S‹o orientados na integra•‹o sobre as expectativas
da organiza•‹o para com os seus funcion‡rios, a fim de
evitar problemas futuros de seguran•a?

Q18) A organiza•‹o conta com plano de cargos e
sal‡rios, para manter os colaboradores motivados,
evitando que os mesmos violem a pol’tica de seguran•a.

Q19) Existe atualiza•‹o constante sobre a pol’tica de
seguran•a e responsabilidades dos colaboradores dentro
da organiza•‹o?

Q20) ƒ solicitado assinatura de termo de ci•ncia que est‡
de acordo com as normas e pol’tica de seguran•a da
informa•‹o da organiza•‹o?

Validar exist•ncia de termo de
responsabilidade junto ao setor de
recursos humanos.
Verificar exist•ncia de processo
para as viola•›es de seguran•a.
a)! Est‹o
adequadamente
instru’dos
sobre
suas
responsabilidades e papeis
pela seguran•a da informa•‹o
antes de obter acesso as
informa•›es sens’veis ou aos
sistemas de informa•‹o.
b)! Recebam diretrizes que
definam quais as expectativas
sobre a seguran•a da
informa•‹o
de
suas
atividades
dentro
da
organiza•‹o.
c)! Est‹o
motivados
para
cumprir com as pol’ticas de
seguran•a da informa•‹o da
organiza•‹o.
d)! Atinjam um n’vel de
conscientiza•‹o
sobre
seguran•a da informa•‹o que
seja relevante para os seus
papeis e responsabilidades
dentro da organiza•‹o.
e)! Atendam aos termos e
condi•›es de contrata•‹o,
que incluam a pol’tica de
seguran•a da informa•‹o da
organiza•‹o
e
mŽtodos
apropriados de trabalho.

Q21) Os colaboradores passam por treinamentos
f)! Tenham as habilidades e
constantes, direcionados a ‡rea que atuam, para que
qualifica•›es apropriadas.
possam desempenhar suas fun•›es com compet•ncia?
Conscientiza•‹o, educa•‹o e treinamentos em seguran•a da informa•‹o (se•‹o 8.2.2)
Controle
Q22) Os colaboradores e terceiros passam por
treinamentos peri—dicos que incluem requisitos de Verificar
calend‡rio
de
seguran•a da informa•‹o, responsabilidades legais e treinamentos e pautas dos
controles do neg—cio, bem como treinamento do uso mesmos.
correto das informa•›es?
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Processo disciplinar (se•‹o 8.2.3)
Controle
Q23) Existe um processo disciplinar formal, aplicado Mapear se o RH possui um
aos colaboradores que violarem a pol’tica de seguran•a processo formal, (normativa na
da organiza•‹o?
empresa?)
Encerramento ou mudan•a da contrata•‹o (Se•‹o 8.3)
Encerramento das atividades (se•‹o 8.3.1)
Controle
Avalia•‹o da exist•ncia de
Q24) As responsabilidades no ato do desligamento do documento/termo
com
as
colaborador est‹o claras e definidas?
responsabilidades
ap—s
desligamento.
Devolu•‹o de ativos (se•‹o 8.3.2)
Controle
Q25) Existe um checklist a ser seguido, a fim de que o
Verifica•‹o da exist•ncia de
colaborador devolva todos os ativos que estavam de sua
checklist.
posse?
Retirada de direitos de acesso (se•‹o 8.3.3)
Controle
Q26) ƒ comunicado imediatamente o departamento de
Verifica•‹o do processo e meio de
tecnologia da informa•‹o, a fim de bloquear os acessos
comunica•‹o.
aos sistemas do colaborador desligado?
Implementa•‹o
a)! Se o encerramento da
atividade ou a mudan•a Ž
Q27) Caso o desligamento partir do gestor, os acessos
iniciada pelo funcion‡rio,
aos sistemas s‹o previamente reduzidos, a fim de evitar
fornecedor ou terceiro, ou
que dados e informa•›es sejam usadas de m‡ fŽ?
pelo gestor e a raz‹o do
encerramento da atividade.
Q28) A remo•‹o imediata de acessos Ž definida pelo b)! As responsabilidades atuais
n’vel de responsabilidades/senhas/acessos que o
do funcion‡rio, fornecedor ou
colaborador desligado tem na organiza•‹o?
qualquer outro usu‡rio.
Q29) ƒ mensurado o valor dos ativos que est‹o de posse
c)! Valor dos ativos atualmente
do colaborador, a fim de cobran•a caso os mesmos n‹o
acess’veis.
sejam devolvidos?
Fonte: Desenvolvido pela Autora.
3.1.3! Elabora•‹o do Plano de Medida
Basili et al. (1994), observam que ap—s a produ•‹o do plano GQM, a pr—xima etapa Ž
a elabora•‹o do plano de medida. A partir da meta de medida e do plano GQM, o plano de
medida Ž desenvolvido com o objetivo de determinar o respons‡vel por coletar os dados e como
e quando os dados ser‹o coletados. Sendo assim, a Tabela 5 exibe o plano de medidas elaborado
nesta etapa.
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Tabela 5 Plano de Medidas.
MŽtrica
MQ1.1.
Exist•ncia
de
termo
responsabilidade a ser assinado.

Como coletar?

Quem fornece?

de Question‡rio
Quest‹o 1

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ2.1. Verifica•‹o de termos e descri•›es de Question‡rio
cargos.
Quest‹o 2

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ3.1. Implementar e agir de acordo com as Question‡rio
pol’ticas de seguran•a da informa•‹o da Quest‹o 3
organiza•‹o.

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ4.1. Proteger ativos contra acesso n‹o Question‡rio
autorizado,
divulga•‹o,
modifica•‹o, Quest‹o 4
destrui•‹o ou interfer•ncia.

Ð Especialista
Seguran•a
Informa•‹o

MQ5.1. Executar processos ou atividades Question‡rio
particulares de seguran•a da informa•‹o.
Quest‹o 5

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ6.1. Assegurar que a responsabilidade Ž Question‡rio
atribu’da ˆ pessoa para tomada de a•›es.
Quest‹o 6

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ7.1. Relatar eventos potenciais ou reais de Question‡rio
seguran•a de informa•‹o ou outros riscos de Quest‹o 7
seguran•a para a organiza•‹o.

Ð Especialista
Seguran•a
Informa•‹o

MQ8.1. Verifica•‹o junto ao RH o meio usado Question‡rio
para confirma•‹o das informa•›es.
Quest‹o 8

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ9.1. Disponibilidade de refer•ncias de Question‡rio
car‡ter satisfat—rias, por exemplo uma Quest‹o 9
profissional e uma pessoal.

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ10.1. Uma verifica•‹o (da exatid‹o e Question‡rio
inteireza) das informa•›es do curriculum vitae Quest‹o 10
do candidato.

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ11.1. Confirma•‹o das qualifica•›es Question‡rio
acad•micas e profissionais.
Quest‹o 11

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ12.1. Verifica•›es independente da Question‡rio
identidade (passaporte ou documento similar). Quest‹o 12

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ13.1. Verifica•›es mais detalhadas, tais Question‡rio
como verifica•›es financeiras (de crŽdito) ou Quest‹o 13
verifica•›es de registros criminais.

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ14.1. Validar exist•ncia de termo de Question‡rio
responsabilidade junto ao setor de recursos Quest‹o 14
humanos.

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

em
da

em
da
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MQ15.1. Verificar exist•ncia de processo para Question‡rio
as viola•›es de seguran•a.
Quest‹o 15

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ16.1. Est‹o adequadamente instru’dos Question‡rio
sobre suas responsabilidades e papeis pela Quest‹o 16
seguran•a da informa•‹o antes de obter acesso
as informa•›es sens’veis ou aos sistemas de
informa•‹o.

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ17.1. Recebam diretrizes que definam Question‡rio
quais as expectativas sobre a seguran•a da Quest‹o 17
informa•‹o de suas atividades dentro da
organiza•‹o.

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ18.1. Est‹o motivados para cumprir com Question‡rio
as pol’ticas de seguran•a da informa•‹o da Quest‹o 18
organiza•‹o.

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ19.1. Atinjam um n’vel de conscientiza•‹o Question‡rio
sobre seguran•a da informa•‹o que seja Quest‹o 19
relevante para os seus papeis e
responsabilidades dentro da organiza•‹o.

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ20.1. Atendam aos termos e condi•›es de Question‡rio
contrata•‹o, que incluam a pol’tica de Quest‹o 20
seguran•a da informa•‹o da organiza•‹o e
mŽtodos apropriados de trabalho.

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ21.1. Tenham as
qualifica•›es apropriadas.

e Question‡rio
Quest‹o 21

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ22.1. Verificar calend‡rio de treinamentos Question‡rio
e pautas dos mesmos.
Quest‹o 22

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ23.1. Mapear se o RH possui um processo Question‡rio
formal, (normativa na empresa?)
Quest‹o 23

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ24.1. Avalia•‹o da exist•ncia de Question‡rio
documento/termo com as responsabilidades Quest‹o 24
ap—s desligamento.

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ25.1. Verifica•‹o
checklist.

de Question‡rio
Quest‹o 25

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ26.1. Verifica•‹o do processo e meio de Question‡rio
comunica•‹o.
Quest‹o 26

Ð Especialista
em
Recursos Humanos/
Especialista
em
Seguran•a
da
Informa•‹o

MQ27.1. Se o encerramento da atividade ou a Question‡rio
mudan•a Ž iniciada pelo funcion‡rio, Quest‹o 27

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

da

habilidades

exist•ncia
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fornecedor ou terceiro, ou pelo gestor e a raz‹o
do encerramento da atividade.
MQ28.1. As responsabilidades atuais do Question‡rio
funcion‡rio, fornecedor ou qualquer outro Quest‹o 28
usu‡rio.

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

MQ29.1. Valor
acess’veis.

Ð Especialista
em
Recursos Humanos

dos

ativos

atualmente Question‡rio
Quest‹o 29

Fonte: Desenvolvido pela Autora.
O pr—ximo passo foi a elabora•‹o do question‡rio que ir‡ sistematizar a gera•‹o do
checklist. A se•‹o a seguir apresenta o question‡rio elaborado a partir das etapas apresentadas
nesta se•‹o.
3.2! ESTRUTURA DE APRESENTA‚ÌO DO QUESTIONçRIO
Este question‡rio servir‡ como base para elabora•‹o do checklist que deve ser aplicado
nos fluxos do RH da organiza•‹o, visando atendar as observa•›es na implementa•‹o da se•‹o
8 da norma. Assim, o checklist Ž um artefato personalizado para cada organiza•‹o, onde s‹o
relacionando com itens a serem observados na execu•‹o pr‡tica do checklist com os processos
do RH da organiza•‹o, ou seja, o question‡rio aqui desenvolvido permiti gerar o checklist, onde
Ž poss’vel abordar todos os pontos do processo de RH apoiando-se nas observa•›es da norma,
visando melhorias na gest‹o de seguran•a da informa•‹o em RH. Sendo assim, a Tabela 6
apresenta o question‡rio desenvolvido na se•‹o anterior. As quest›es est‹o separadas por
se•›es, conforme estrutura da se•‹o 8 da norma NBR ISO/IEC 27002.
Tabela 6 Estrutura do Question‡rio.
Antes da Contrata•‹o
Q01) ƒ assegurado de alguma forma que funcion‡rios, fornecedores e terceiros est‹o cientes
e de acordo com as suas responsabilidades dentro da organiza•‹o?
¥! Solicitado assinatura de termo de responsabilidade:

Sim

N‹o

N‹o

existe termo de responsabilidade
Q02) A organiza•‹o conta com documento sobre responsabilidade e descri•›es de cargos?
¥! Formul‡rio com descri•‹o de cargos: Sim

N‹o
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Q03) Existem diretrizes da pol’tica de seguran•a da informa•‹o aprovada pela dire•‹o,
publicada e socializada com os funcion‡rios e fornecedores relevantes?
¥! Voc• deve conduzir o processo de contrata•‹o seguindo as observa•›es da pol’tica de
seguran•a da informa•‹o.
Q04) Existe algum tipo de mecanismo para prote•‹o dos documentos de candidatos ao
emprego, fornecedores e terceiros contra acesso n‹o autorizado, divulga•‹o, modifica•‹o,
destrui•‹o ou interfer•ncia?
¥! A documenta•‹o dos candidatos Ž:

Impressa;

Mantida apenas online;

Apenas equipe de sele•‹o tem acesso.
Q05) Quais processos s‹o realizados para garantir a seguran•a da informa•‹o nos
documentos de candidatos ˆ emprego ou de fornecedores?
¥! Voc• deve conduzir o processo de acordo com c—digo de conduta da empresa. Um
exemplo seria: 1) Acesso restrito aos documento dos candidatos: 2) Documenta•‹o
impressa armazenada em gaveta/arm‡rio com chave.
Q06) Quem Ž o respons‡vel por garantir a seguran•a aos documentos de candidatos ˆ
emprego ou de fornecedores?
¥!

Os documentos s‹o salvos em local restrito na rede;

Apenas a equipe de

sele•‹o tem acesso.
Q07) Os potenciais riscos de seguran•a de informa•‹o em rela•‹o aos documentos de
candidatos ˆ emprego ou de fornecedores s‹o relatados para a organiza•‹o?
¥! Os riscos ˆ seguran•a da informa•‹o s‹o reportados:
da Informa•‹o;

A diretoria;

A equipe de Tecnologia

Ao RH.

Q08) ƒ feito verifica•‹o de veracidade das informa•›es apresentadas pelos candidatos ˆ vaga
de emprego?
¥! Voc• deve conduzir o processo de sele•‹o seguindo as orienta•›es da pol’tica de
seguran•a da informa•‹o. Consulta em sites como Cremesc, para verifica•‹o dos
registros profissionais.
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Q09) ƒ obrigat—rio informar refer•ncias profissionais e pessoais, o que a organiza•‹o faz com
essas informa•›es?
¥! Voc• deve conduzir o processo de sele•‹o seguindo as orienta•›es da pol’tica de
seguran•a da informa•‹o. Solicita•‹o de informa•›es adicionais, a fim de ter um
melhor hist—rico do candidato.
Q10) Quais meios utilizados pela organiza•‹o para verifica•‹o mais detalhada das
informa•›es a qual o candidato diz ter forma•‹o?
¥! Meios utilizados para verifica•‹o da veracidade dos dados:
no linkedin;

Site (Cremesc / Coren).

AtravŽs de consulta

Outro: _________________

Q11) ƒ aplicado alguma prova/teste, a fim de certificar-se que o candidato tem no•›es b‡sicas
para a vaga da qual est‡ se candidatando?
¥! Aplica•‹o de teste:

Comportamental

TŽcnico;

Outro:

___________________
Q12) Existe algum site onde a organiza•‹o consulta se os dados informados pelo candidato
s‹o corretos, se n‹o trata-se de um golpe ou amea•a a seguran•a da organiza•‹o?
¥! Sites:

Cremesc;

Coren;

Outro:_________________________________
Q13) ƒ solicitado comprovante de antecedentes criminais ou feito verifica•‹o de crŽdito do
colaborador a ser contratado?
¥! Voc• deve conduzir o processo de contrata•‹o seguindo as orienta•›es da pol’tica de
seguran•a da informa•‹o. Exemplos: 1) Consulta de CPF: 2) Consulta de ficha
criminal
Durante a contrata•‹o
Q14) ƒ assegurado via termo de compromisso que os funcion‡rios estejam conscientes das
amea•as relativas ˆ seguran•a da informa•‹o?
¥!

Assinatura de termo de responsabilidade;
de seguran•a da informa•‹o;

Assinatura de ci•ncia da pol’tica

Outro; _________________________________
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Q15) ƒ estabelecido um processo disciplinar formal para tratar as viola•›es de seguran•a da
informa•‹o?
¥! Voc• deve conduzir o processo de acordo com c—digo de conduta da empresa. Um
exemplo seria: O descumprimento de qualquer das diretrizes est‡ sujeito ˆ aplica•‹o
das seguintes medidas disciplinares, independentemente do n’vel hier‡rquico e sem
preju’zo da sujei•‹o a outras medidas legais pertinentes: 1) Advert•ncia, oral ou por
escrito; 2) Suspens‹o; 3) Rescis‹o do contrato de trabalho, com ou sem justa causa.
Terceiros, por sua vez, poder‹o ter sua rela•‹o comercial com a empresa encerrada.
Q16) ƒ feito integra•‹o dos funcion‡rios, a fim de esclarecer seus direitos e responsabilidades
ao ingressar na organiza•‹o?
¥! Voc• deve conduzir o processo de integra•‹o de acordo com a pol’tica de seguran•a.
Exemplo: 1) Uso de uniforme; 2) Obrigatoriedade de crach‡ nas depend•ncias da
empresa.
Q17) S‹o orientados na integra•‹o sobre as expectativas da organiza•‹o para com os seus
funcion‡rios, a fim de evitar problemas futuros de seguran•a?
¥! Voc• deve conduzir o processo de integra•‹o de acordo com a pol’tica de seguran•a
e c—digo de conduta. Alguns exemplos: 1) Acesso ˆ internet apenas em hor‡rios de
cafŽ/almo•o; 2) Uso do e-mail apenas para assuntos corporativos; 3) N‹o divulga•‹o
de conteœdos sigilosos da organiza•‹o a terceiros.
Q18) A organiza•‹o conta com plano de cargos e sal‡rios, para manter os colaboradores
motivados, evitando que os mesmos violem a pol’tica de seguran•a.
¥! Voc• deve conduzir o processo de integra•‹o de acordo com a pol’tica de cargos e
sal‡rios e c—digo de conduta. Exemplo: 1) Programa de Participa•‹o de Resultados;
2) Plano de saœde; 3) Pol’tica de remunera•‹o horizontal e vertical.
Q19) Existe atualiza•‹o constante sobre a pol’tica de seguran•a e responsabilidades dos
colaboradores dentro da organiza•‹o?
¥! Voc• deve conduzir o processo de acordo com o calend‡rio de treinamentos e
atualiza•›es. Um exemplo: 1) Treinamentos; 2) Reuni›es.
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Q20) ƒ solicitado assinatura de termo de ci•ncia que est‡ de acordo com as normas e pol’tica
de seguran•a da informa•‹o da organiza•‹o?
¥! Solicitar assinatura de termo de ci•ncia:
de seguran•a;

Do c—digo de conduta;

Da pol’tica

Outro:

Q21) Os colaboradores passam por treinamentos constantes, direcionados a ‡rea que atuam,
para que possam desempenhar suas fun•›es com compet•ncia?
¥! S‹o realizados treinamentos:

TŽcnicos;

Comportamentais:

Outros:

_________________________
Q22) Os colaboradores e terceiros passam por treinamentos peri—dicos que incluem
requisitos de seguran•a da informa•‹o, responsabilidades legais e controles do neg—cio, bem
como treinamento do uso correto das informa•›es?
¥! Voc• deve conduzir o processo de acordo com o calend‡rio de treinamentos e pol’tica
de seguran•a da informa•‹o. A aus•ncia dos treinamentos e atualiza•›es est‡ sujeita
a aplica•‹o de medidas disciplinares: 1) Advert•ncia, oral ou por escrito.
Q23) Existe um processo disciplinar formal, aplicado aos colaboradores que violarem a
pol’tica de seguran•a da organiza•‹o?
¥! Voc• deve conduzir o processo de acordo com a pol’tica de seguran•a e c—digo de
conduta. O descumprimento do c—digo de conduta est‡ sujeito ˆ aplica•‹o das
seguintes medidas disciplinares, independentemente do n’vel hier‡rquico e sem
preju’zo da sujei•‹o a outras medidas legais pertinentes: 1) Advert•ncia, oral ou por
escrito; 2) Suspens‹o; 3) Rescis‹o do contrato de trabalho, com ou sem justa causa.
Terceiros, por sua vez, poder‹o ter sua rela•‹o comercial com a empresa encerrada.
Encerramento ou mudan•a da contrata•‹o
Q24) As responsabilidades no ato do desligamento do colaborador est‹o claras e definidas?
¥! Voc• deve conduzir o processo de acordo com a pol’tica de seguran•a e c—digo de
conduta, deixar as informa•›es claras.
Outros: _________________________

Solicitar assinatura de termo de ci•ncia.
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Q25) Existe um checklist a ser seguido, a fim de que o colaborador devolva todos os ativos
que estavam de sua posse?
¥! Devolu•‹o de ativos:

Crach‡;

Notebook;

Celular;

Chaves;

Outros;__________________________
Q26) ƒ comunicado imediatamente o departamento de tecnologia da informa•‹o, a fim de
bloquear os acessos aos sistemas do colaborador desligado?
¥! Solicitar a remo•‹o imediata de acesso aos sistemas:
Acesso a e-mail;

Sistema da empresa

outros:___________________________

Q27) Caso o desligamento partir do gestor, os acessos aos sistemas s‹o previamente
reduzidos, a fim de evitar que dados e informa•›es sejam usadas de m‡ fŽ?
¥! Reduzido acessos a;

Sistema da empresa;

Pastas confidenciais;

E-mails;

Mantido todo e qualquer acesso.
Q28) A remo•‹o imediata de acessos Ž definida pelo n’vel de responsabilidades que o
colaborador desligado tem na organiza•‹o?
¥! Solicitar a remo•‹o imediata de acesso aos sistemas:
Acesso a e-mail;

Sistema da empresa

outros:___________________________

Q29) ƒ mensurado o valor dos ativos que est‹o de posse do colaborador, a fim de cobran•a
caso os mesmos n‹o sejam devolvidos?
¥! Mensurar valor dos ativos, com deprecia•‹o:
colaborador;

Descontado valores na rescis‹o do

Descontado valores do departamento;

Outro:

_______________
Fonte: Desenvolvido pela Autora.
3.3! EXEMPLO DE CHECKLIST GERADO PELO GUIA
Esta se•‹o tem o objetivo de apresentar um checklist gerado pelo mŽtodo (question‡rio)
apresentado na se•‹o anterior. Este checklist serve para exemplificar o produto gerado
utilizando o question‡rio apresentado neste trabalho. Para tanto, optou-se em utilizar o checklist
gerado a partir da avalia•‹o do mŽtodo aqui proposto.
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Sendo assim, a Tabela 7 apresenta o checklist gerado na avalia•‹o realizada com
especialistas (a avalia•‹o Ž apresentada no Cap’tulo 4). O contexto no qual o checklist foi gerado
Ž de uma empresa de presta•‹o de servi•os mŽdicos.
Tabela 7 Checklist gerado pelo guia
Checklist
Solicitar assinatura de termo de responsabilidade.
Entregar ao novo colaborador(a) formul‡rio com descri•‹o de cargo.
Entregar documento com a pol’tica de seguran•a da informa•‹o ao novo
colaborador, para ci•ncia dos direitos e deveres dentro da organiza•‹o.
Arquivar na pasta restrita da sele•‹o na rede a documenta•‹o dos candidatos.
Armazenar uma via impressa da documenta•‹o dos candidatos no arquivo do
setor, onde apenas a equipe de sele•‹o tem acesso com chave.
Garantir junto a departamento de tecnologia da informa•‹o que tenha backup dos
dados salvos na rede.
Reportar imediatamente os riscos ˆ seguran•a da informa•‹o a equipe de TI, para
as primeiras a•›es e posteriormente a diretoria para as medidas disciplinares cab’veis.
Consultar o registro do profissional em sites como cremesc, coren, crpsc, etc para
os cargos de mŽdicos, enfermeiros, tŽcnicos de enfermagem, psic—logos etc.
N‹o solicitar refer•ncias pessoais e profissionais.
Verifica•‹o da veracidade dos dados por meio do linkedin, cremesc, coren, crpsc,
entre outros.
Aplicar teste comportamental, para entender as atitutes e prever comportamentos
futuros do candidato.
Consultar a validade e veracidade do resgistro profissional no site de cada org‹o
(Cremesc, coren, crpsc, etc).
N‹o dever‡ ser solicitado antecedentes criminais t‹o pouco solicitar negativa de
protestos, conforme descrito na lei N¼ 9.029 DE 13.04.1995.
Solicitar assinatura de ci•ncia da pol’tica de seguran•a da informa•‹o organiza•‹o.
Seguir o c—digo de conduta para aplica•‹o de advert•ncia oral e escrita.
Informar na integra•‹o dos funcion‡rios sobre a obrigatoriedade do uso de crach‡
dentro das depend•ncias da empresa.
Orientar sobre a obrigatoriedade de uso de uniforme para os cargos de atendimento
ao cliente, uniforme este, oferedido pela empresa sem custos.
As orienta•›es de acesso a internet e uso de e-mail, fica a critŽrio de cada gestor,
n‹o Ž responsabilidade do RH, uma vez que alguns cargos possuem acesso total a internet
para desempenhar suas fun•›es.
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Informar durante a integra•‹o dos novos colaboradores a pol’tica de benef’cios da
empresa.
Divulgar mensalmente na intranet/e-mail os treinamentos do pr—ximo m•s.
Solicitar assinatura de ci•ncia do c—digo de conduta da empresa.
Realizar treinamentos tŽcnicos e comportamentais com os colaboradores.
Solicitar ao gestor a aplica•‹o de advert•ncia verbal, em casos onde o colaborador
estava inscrito no treinamento e n‹o compareceu.
Conduzir os casos de viola•‹o de seguran•a da informa•‹o ao comite de Žtica.
Solicitar assinatura do formul‡rio de desligamento, bem como explicar sobre os
pagamentos e demais obriga•›es trabalhistas.
Consultar o formul‡rio de desligamento para recolher os ativos de posso do
colaborador.
A comunica•‹o ao setor de tecnologia da informa•‹o para remo•‹o dos acessos do
colaborador, fica a cargo do gestor do mesmo.
O bloqueio prŽvio Ž solicitado pelo gestor junto ao departamento de tecnologia da
informa•‹o, em casos e cargos que s‹o sens’veis para a empresa.
Avaliar os itens n‹o devolvidos pelo colaborador e realizar desconto na folha de
rescis‹o.

4!

AVALIA‚ÌO
Este cap’tulo tem como objetivo desenvolvimento e aplica•‹o de avalia•‹o de um

question‡rio para gera•‹o de checklist direcionado a seguran•a em recursos humanos aderente
a norma NBR ISO/IEC 27002, utilizando o mŽtodo GQM. AlŽm disso, tambŽm s‹o
apresentados os resultados obtidos pela avalia•‹o. Mesmo n‹o sendo enquadrado como um
experimento ou quase experimento, optou-se em utilizar as recomenda•›es descritas por
Travassos et al., (2001) para organiza•‹o deste cap’tulo. Desta maneira, as pr—ximas se•›es
apresentam as atividades de planejamento, execu•‹o, empacotamento e resultados da avalia•‹o,
conforme retratado em Travassos et al., (2001).
4.1! PLANEJAMENTO
4.1.1! Defini•‹o dos Objetivos
O objetivo geral desta avalia•‹o Ž verificar se o checklist personalizado gerado pelo
question‡rio simplifica a implementa•‹o da se•‹o 8 (Seguran•a em recursos humanos) da
norma NBR ISO 27002, na gest‹o de seguran•a de informa•‹o no contexto de recursos
humanos.
Segundo Travassos et al. (2002), nesta fase s‹o definidos os objetivos, o objeto de
estudo, o foco da qualidade, o ponto de vista, e o contexto do experimento. Assim sendo, s‹o
apresentados os seguintes aspectos de aplica•‹o do artefato (question‡rio), seguindo a estrutura
apresentada por Travassos et al. (2002):
Analisar ................................................ checklist de seguran•a da informa•‹o em RH.
Com o prop—sito de .................................. avali‡-lo como ferramenta de apoio ao RH.
Com respeito a .............. simplifica•‹o na implementa•‹o da norma NBR ISO 27002.
Do ponto de vista ................... de especialistas em RH e de seguran•a da informa•‹o.
No contexto de ..................................................... gest‹o de seguran•a da informa•‹o.
4.1.2! Planejamento da Avalia•‹o
Para o desenvolvimento da avalia•‹o do mŽtodo apresentado (question‡rio) para a
gera•‹o do checklist, optou-se realizar uma avalia•‹o qualitativa utilizando o mŽtodo GQM na
constru•‹o do question‡rio (apresentado na Tabela 8) para operacionaliza•‹o da avalia•‹o. A
avalia•‹o ser‡ realizada sob o ponto de vista de especialistas na ‡rea de Recursos Humanos e
da ‡rea de Seguran•a da Informa•‹o, visto que a avalia•‹o de especialista Ž amplamente aceita
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em avalia•›es de car‡ter qualitativo (WAINER, 2007). Como n‹o se trata de um experimento
formal, nenhuma defini•‹o de hip—teses, sele•‹o das vari‡veis e projeto de experimento foi
realizada. No entanto, considerou-se importante descrever a sele•‹o dos participantes e
contexto devido ao car‡ter da avalia•‹o. O contexto Ž caracterizado por: (i) o processo: off-line;
(ii) participantes: profissionais; (iii) realidade: problema real; (iv) generalidade: espec’fico. A
sele•‹o dos indiv’duos considera como participantes, considera profissionais que tenham pelo
menos 5 anos de experi•ncias em suas respectivas ‡reas (RH e Computa•‹o), classificando-os
como especialistas.
O especialista em recursos humanos possui mais de dez anos de experi•ncia na ‡rea,
forma•‹o em administra•‹o de empresas com •nfase em recursos humanos, apesar de possuir
p—s gradua•‹o em gest‹o de pessoas. Quanto ao especialista em seguran•a da informa•‹o, o
mesmo possui mais de oito anos de experi•ncia na ‡rea, alŽm de gradua•‹o em ci•ncia da
computa•‹o e MBA em seguran•a da informa•‹o.
Tabela 8 Question‡rio de avalia•‹o de percep•‹o.
Objetivo: Avaliar o checklist sob o ponto de vista do especialista na ‡rea Recursos
Humanos e Seguran•a da Informa•‹o.
Quest›es

MŽtricas

Q1. A utiliza•‹o do checklist auxilia e possui MQ1.1. Grau de concord‰ncia subjetiva
as orienta•›es para o bom andamento do quanto ao question‡rio atender as
processo do RH?
recomenda•›es da norma.
MQ1.2. Grau de concord‰ncia subjetiva da
facilidade em encontrar uma recomenda•‹o
adequada no question‡rio disponibilizado.
MQ1.3. Lista das dificuldades encontradas
com a utiliza•‹o do question‡rio.
MQ1.4. Grau de concord‰ncia subjetiva da
facilidade em
utilizar
o checklist
disponibilizado.
MQ1.5. Lista das dificuldades encontradas
com a utiliza•‹o do checklist.
Q2. Voc• tinha conhecimento da norma MQ2.1. Grau de concord‰ncia subjetiva
ABNT NBR ISO 27002, antes da aplica•‹o quanto ao question‡rio atender as
deste question‡rio?
recomenda•›es da norma.
MQ2.2. Lista das dificuldades encontradas
com a utiliza•‹o do question‡rio.

56

Q3. Sua organiza•‹o implementa a norma MQ3.1. Grau de concord‰ncia subjetiva
(alguma outra norma) ou modelo para gest‹o quanto ao question‡rio atender as
de seguran•a da informa•‹o em recursos recomenda•›es da norma.
humanos?
Q4. Voc• concorda que o question‡rio MQ4.1. Grau de concord‰ncia subjetiva da
permite implementar todas as recomenda•›es facilidade em encontrar uma recomenda•‹o
da norma?
adequada no question‡rio disponibilizado.
MQ4.2. Lista das dificuldades encontradas
com a utiliza•‹o do question‡rio.
Q5. O question‡rio permitiu criar facilmente MQ5.1. Grau de concord‰ncia subjetiva da
facilidade em encontrar uma recomenda•‹o
o checklist?
adequada no question‡rio disponibilizado.
MQ5.2. Lista das dificuldades encontradas
com a utiliza•‹o do question‡rio.
MQ5.3. Grau de concord‰ncia subjetiva da
facilidade em
utilizar
o checklist
disponibilizado.
MQ5.4. Lista das dificuldades encontradas
com a utiliza•‹o do checklist.
Q6. O checklist auxiliou na implementa•‹o MQ6.1. Grau de concord‰ncia subjetiva da
para que as recomenda•›es da norma fossem facilidade em
utilizar
o checklist
bem aplicadas?
disponibilizado.
MQ6.2. Lista das dificuldades encontradas
com a utiliza•‹o do checklist.
Q7. Voc• poderia descrever as dificuldades MQ7.1. Lista das dificuldades encontradas
encontradas em utilizar o question‡rio?
com a utiliza•‹o do question‡rio.
Q8. Voc• teria alguma sugest‹o para MQ8.1. Grau de concord‰ncia subjetiva da
facilidade em encontrar uma recomenda•‹o
melhorar o question‡rio?
adequada no question‡rio disponibilizado.
Q9. A forma em que o question‡rio foi MQ9.1. Grau de concord‰ncia subjetiva
quanto a qualidade da estrutura do
estruturado Ž adequada?
question‡rio.
Q10.Voc• teria alguma sugest‹o
melhorar o checklist gerado?

para MQ10.1. Lista das sugest›es de melhoria
para o checklist gerado.

Q11. Voc• poderia descrever as dificuldades MQ11.1. Lista das dificuldades encontradas
com a utiliza•‹o do checklist.
encontradas em utilizar o checklist?
Q12. A forma em que o checklist foi MQ12.1. Grau de concord‰ncia subjetiva da
facilidade em
utilizar
o checklist
estruturado Ž adequada?
disponibilizado.
Q13. Voc• concorda que tanto o question‡rio MQ13.1. Grau de concord‰ncia subjetiva
quando o checklist gerado auxiliam na quanto ao question‡rio atender as
aplica•‹o
de pr‡ticas em
atender recomenda•›es da norma.
recomenda•›es para gest‹o de seguran•a da
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informa•‹o
humanos?

no

contexto

de

recursos MQ13.2. Grau de concord‰ncia subjetiva da
facilidade em encontrar uma recomenda•‹o
adequada no question‡rio disponibilizado.
MQ13.3. Lista das dificuldades encontradas
com a utiliza•‹o do question‡rio.
MQ13.4. Grau de concord‰ncia subjetiva da
facilidade em
utilizar
o checklist
disponibilizado.
MQ13.5. Lista das dificuldades encontradas
com a utiliza•‹o do checklist.

Plano de coleta de dados
MŽtrica

Como coletar?

Quem fornece?

MQ1.1. Grau de concord‰ncia Question‡rio Ð quest‹o Q1
subjetiva
quanto
ao
question‡rio
atender
as
recomenda•›es da norma.

Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ1.2. Grau de concord‰ncia Question‡rio Ð quest‹o Q1
subjetiva da facilidade em
encontrar uma recomenda•‹o
adequada no question‡rio
disponibilizado.

Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ1.3. Lista das dificuldades Question‡rio Ð quest‹o Q1
encontradas com a utiliza•‹o
do question‡rio.

Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ1.4. Grau de concord‰ncia Question‡rio Ð quest‹o Q1
subjetiva da facilidade em
utilizar
o
checklist
disponibilizado.

Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ1.5. Lista das dificuldades Question‡rio Ð quest‹o Q1
encontradas com a utiliza•‹o
do checklist.

Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ2.1. Grau de concord‰ncia Question‡rio Ð quest‹o Q2
subjetiva
quanto
ao
question‡rio
atender
as
recomenda•›es da norma.

Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o

MQ2.2. Lista das dificuldades Question‡rio Ð quest‹o Q2
encontradas com a utiliza•‹o
do question‡rio.

Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ3.1. Grau de concord‰ncia Question‡rio Ð quest‹o Q3
subjetiva
quanto
ao

Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.
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question‡rio
atender
recomenda•›es da norma.

as

MQ4.1. Grau de concord‰ncia Question‡rio Ð quest‹o Q4
subjetiva da facilidade em
encontrar uma recomenda•‹o
adequada no question‡rio
disponibilizado.

Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ4.2. Lista das dificuldades Question‡rio Ð quest‹o Q4
encontradas com a utiliza•‹o
do question‡rio.

Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ5.1. Grau de concord‰ncia Question‡rio Ð quest‹o Q5
subjetiva da facilidade em
encontrar uma recomenda•‹o
adequada no question‡rio
disponibilizado.

Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ5.2. Lista das dificuldades Question‡rio Ð quest‹o Q5
encontradas com a utiliza•‹o
do question‡rio.

Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ5.3. Grau de concord‰ncia Question‡rio Ð quest‹o Q5
subjetiva da facilidade em
utilizar
o
checklist
disponibilizado.

Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ5.4. Lista das dificuldades Question‡rio Ð quest‹o Q5
encontradas com a utiliza•‹o
do checklist.

Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ6.1. Grau de concord‰ncia Question‡rio Ð quest‹o Q6
subjetiva da facilidade em
utilizar
o
checklist
disponibilizado.

Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ6.2. Lista das dificuldades Question‡rio Ð quest‹o Q6
encontradas com a utiliza•‹o
do checklist.

Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ7.1. Lista das dificuldades Question‡rio Ð quest‹o Q7
encontradas com a utiliza•‹o
do question‡rio.

Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ8.1. Grau de concord‰ncia Question‡rio Ð quest‹o Q8
subjetiva da facilidade em
encontrar uma recomenda•‹o
adequada no question‡rio
disponibilizado.

Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ9.1. Grau de concord‰ncia Question‡rio Ð quest‹o Q9
subjetiva quanto a qualidade da
estrutura do question‡rio.

Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.
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MQ10.1. Lista das sugest›es de Question‡rio
melhoria para o checklist Q10
gerado.

Ð

quest‹o Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ11.1. Lista das dificuldades Question‡rio
encontradas com a utiliza•‹o Q11
do checklist.

Ð

quest‹o Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ12.1. Grau de concord‰ncia Question‡rio
subjetiva da facilidade em Q12
utilizar
o
checklist
disponibilizado.

Ð

quest‹o Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ13.1. Grau de concord‰ncia Question‡rio
subjetiva
quanto
ao Q13
question‡rio
atender
as
recomenda•›es da norma.

Ð

quest‹o Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ13.2. Grau de concord‰ncia Question‡rio
subjetiva da facilidade em Q13
encontrar uma recomenda•‹o
adequada no question‡rio
disponibilizado.

Ð

quest‹o Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ13.3. Lista das dificuldades Question‡rio
encontradas com a utiliza•‹o Q13
do question‡rio.

Ð

quest‹o Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ13.4. Grau de concord‰ncia Question‡rio
subjetiva da facilidade em Q13
utilizar
o
checklist
disponibilizado.

Ð

quest‹o Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

MQ13.5. Lista das dificuldades Question‡rio
encontradas com a utiliza•‹o Q13
do checklist.

Ð

quest‹o Especialista na ‡rea de
Recursos Humanos e da ‡rea
de Seguran•a da Informa•‹o.

Fonte: Desenvolvido pela Autora.
4.2! EXECU‚ÌO DO EXPERIMENTO
Nesta fase, os dados devem ser coletados para posterior an‡lise e interpretados na etapa
seguinte (TRAVASSOS et al., 2001).
Desta forma, foi agendada uma reuni‹o com os especialistas, no qual foi entregue para
ambos uma c—pia impressa do question‡rio. AlŽm disso, neste momento, foi explicado o
objetivo do trabalho aos especialistas e foi solicitado para que eles realizassem o preenchimento
do question‡rio em um momento oportuno para eles. Assim, foi combinado com os especialistas
um novo encontro para apresenta•‹o do checklist gerado (aproveitou-se o artefato gerado para
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ilustra como exemplo neste trabalho, podendo ser observado na se•‹o 3.3) a partir das respostas
do question‡rio por eles respondido.
Sendo assim, em um segundo momento, j‡ em m‹os com o checklist gerado a partir
das respostas dos especialistas, a autora apresentou o artefato (checklist) gerado aos
especialistas. Nesta ocasi‹o, os especialistas puderam sanar suas duvidas sobre o artefato
gerado. Ap—s isso, os especialistas foram convidados a responder o question‡rio para avaliar
sua percep•‹o sobre o question‡rio e checklist gerado. Os especialistas tambŽm puderam
realizar o preenchimento em momento oportuno, e logo ap—s isso, entregar a autora.
A se•‹o a seguir apresenta o resultado desta avalia•‹o.
4.3! RESULTADOS DA AVALIA‚ÌO
òltima fase da experimenta•‹o, onde os resultados s‹o apresentados e empacotados
para apresenta•‹o ou dissemina•‹o (TRAVASSOS et al., 2001). Neste sentido, esta se•‹o
apresenta o resultado da avali•‹o do question‡rio e checklist personalizado gerado. O resultado
da avalia•‹o da percep•‹o dos especialistas Ž retratado na Figura 3.
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Figura 3 Resultado da avalia•‹o
Fonte: Autora.
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O serem questionados sobre ÒA utiliza•‹o do checklist auxilia e possui as orienta•›es
para o bom andamento do processo do RH?Ó, ambos os especialistas responderam que
concordam parcialmente. Para ÒVoc• tinha conhecimento da norma ABNT NBR ISO 27002,
antes da aplica•‹o deste question‡rio?Ó, somente o especialista na ‡rea de computa•‹o
respondeu conhecer a norma. Em rela•‹o a quest‹o ÒSua organiza•‹o implementa a norma
(alguma outra norma) ou modelo para gest‹o de seguran•a da informa•‹o em recursos
humanos?Ó, ambos os especialistas responderam que a empresa em que atuam n‹o implementa
nenhuma norma de seguran•a de informa•‹o atŽ o momento.
Questionados sobre ÒVoc• concorda que o question‡rio permite implementar todas as
recomenda•›es da norma?Ó, os especialistas concordaram que o question‡rio implementa
todas as recomenda•›es apresentadas na norma. Os especialistas responderam concordar que
ÒO question‡rio permitiu criar facilmente o checklist?Ó. Na quest‹o (6), ÒO checklist auxiliou
na implementa•‹o para que as recomenda•›es da norma fossem bem aplicadas?Ó, os
especialistas responderam que concordam parcialmente. Questionados quanto ÒA forma em que
o question‡rio foi estruturado Ž adequada?Ó e ÒA forma em que o checklist foi estruturado Ž
adequada?Ó, os especialistas responderam que concordam plenamente.
Ao avaliar se ÒVoc• concorda que tanto o question‡rio quando o checklist gerado
auxiliam na aplica•‹o de pr‡ticas em atender recomenda•›es para gest‹o de seguran•a da
informa•‹o no contexto de recursos humanos?Ó, o especialista em recursos humanos concorda
parcialmente e apresenta considera•‹o Òum checklist bem detalhado, simples e seguido
corretamente auxilia o setor, evitando erros nos processosÓ, o especialista em seguran•a da
informa•‹o concorda plenamente.
AlŽm das quest›es para preenchimento de percep•‹o em escala de concord‰ncia,
foram realizada algumas quest›es discursivas. Sendo assim, para a quest‹o ÒVoc• poderia
descrever as dificuldades encontradas em utilizar o question‡rio?Ó, ambos os especialistas
responderam n‹o terem tido dificuldades na utiliza•‹o do question‡rio, no entanto, o
especialista em recursos humanos apresenta a seguinte considera•‹o Òo question‡rio est‡
simples e de f‡cil entendimento, mesmo desconhecendo a normaÓ.
Para a quest‹o ÒVoc• teria alguma sugest‹o para melhorar o question‡rio?Ó, o especialista na
‡rea de RH recomendou Òdetalhar ainda mais as quest›esÓ, o especialista em seguran•a da
informa•‹o n‹o apresentou qualquer considera•‹o. Questionados sobre ÒVoc• teria alguma
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sugest‹o para melhorar o checklist gerado?Ó, nenhuma sugest‹o foi oferecida pelos
especialistas.
Por fim, questionados sobre ÒVoc• poderia descrever as dificuldades encontradas em
utilizar o checklist?Ó, o especialista em RH respondeu Òn‹o encontrou dificuldades na
utiliza•‹o, pois o checklist estava bem detalhadoÓ, o especialista em seguran•a da informa•‹o
n‹o apresentou nenhuma dificuldade.
4.4! CONCLUSÍES
Esta se•‹o apresentou o resultado da avalia•‹o de percep•‹o de especialistas sobre os
artefatos disponibilizados por este trabalho. Sendo assim, os especialistas puderam avaliar o
question‡rio que permite gerar um checklist com recomenda•›es para a implementa•‹o da
norma ABNT NBR ISO 27002 aplicada ao contexto de seguran•a da informa•‹o em recursos
humanos. Analisando os dados desta avalia•‹o, foi poss’vel obter ind’cios de que os artefatos
de certa forma, agradaram os especialistas, e na vis‹o deles o checklist pode ser œtil na
implementa•‹o da norma.
Para os especialistas, tanto o question‡rio como o checklist Ž de f‡cil utiliza•‹o e
entendimento de seus elementos e recomenda•›es. AlŽm disso, os especialistas concordaram
que a estrutura dos artefatos s‹o adequados para a utiliza•‹o. No entanto, os especialistas
relataram sentir falta de um ’ndice e tambŽm recomendaram apresentar mais detalhamento nas
quest›es.

5!

CONSIDERA‚ÍES FINAIS
Conforme destacado neste trabalho, as organiza•›es dedicam sua aten•‹o aos seus

ativos f’sicos e financeiros, n‹o dando a aten•‹o necess‡ria para seus ativos de informa•‹o. A
dinamicidade da economia globalizada considera a informa•‹o sendo vital para a execu•‹o dos
neg—cios. Desta forma, havendo qualquer comprometimento dos sistemas de informa•‹o de
uma organiza•‹o, devido a problemas de seguran•a, este pode causar grandes preju’zos para
organiza•‹o, podemos atŽ mesmo lev‡-la ˆ fal•ncia (CARUSO, 1995). Por sua vez, os
departamentos de recursos humanos det•m muitas informa•›es sens’veis de seus colaboradores,
sendo necess‡rio a realiza•‹o de a•›es de preven•‹o para a seguran•as das informa•›es. Diante
deste contexto, o trabalho alcan•ou o seu objetivo em desenvolver e avaliar um question‡rio
que permite a gera•‹o de um checklist direcionado a seguran•a de recursos humanos, aderente
a norma NBR ISO/IEC 27002. AlŽm disso, este trabalho apresenta (retratado no Cap’tulo 2)
um vis‹o geral de seguran•a da informa•‹o (em atendimento ao objetivo espec’fico 1). A
elabora•‹o do question‡rio abordando a se•‹o 8 da norma, que trata da seguran•a em recursos
humanos Ž apresentado no Cap’tulo 3, atendendo o objetivo espec’fico 2. O objetivo espec’fico
3 visava avaliar o question‡rio para gera•‹o checklist junto a especialistas em recursos humanos
e seguran•a da informa•‹o, sendo atendido, conforme a descri•‹o da avalia•‹o realizada
apresentada no Cap’tulo 4.
Assim, destaca-se como contribui•‹o deste trabalho o desenvolvimento de uma
abordagem para implementa•‹o da norma NBR ISO/IEC 27002. Para tanto, foi desenvolvido
um question‡rio abrangendo as observa•›es de implementa•‹o da norma. O preenchimento do
question‡rio permite a gera•‹o de um checklist personalizado para a organiza•‹o. Outra
contribui•‹o a ser destacada Ž a avalia•‹o dos artefatos disponibilizados pela abordagem sob o
ponto de vista de especialistas. A partir do resultado da avalia•‹o observa-se que a abordagem
pode auxiliar a implementa•‹o da norma em departamentos de recursos humanos, na gest‹o de
seguran•a da informa•‹o.
Para estudos futuros, espera-se desenvolver uma ferramenta computacional que
permita automatizar a gera•‹o do checklist. AlŽm disso, espera-se tambŽm realizar as
adequa•›es no question‡rio em atendimento as recomenda•›es dos especialistas em adicionar
um ’ndice para as quest›es e na apresenta•‹o de um maior detalhamento no texto das quest›es.
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AlŽm disso, em estudos futuros tambŽm ser‡ considerada a nova Lei Geral de Prote•‹o
de Dados Pessoais (LGPD) lei n¼ 13.709/2018. LGPD Ž a legisla•‹o brasileira que regula as
atividades de tratamento de dados pessoais, para melhoria e adequa•‹o do question‡rio e
checklist aqui desenvolvidos com base na norma, para que os mesmos atendam aos requisitos
da LGPD.
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ANEXO A Ð DECLARA‚ÌO DE INSEN‚ÌO
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Balne‡rio Camboriœ, 9 de dezembro de 2019.
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27002, isentando o Centro Universit‡rio Avantis (UNIAVAN), o Curso de Sistemas de
Informa•‹o, a Banca Examinadora e o Orientador de Trabalho de Conclus‹o de Curso de toda
e qualquer responsabilidade acerca do mesmo.
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