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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

O 45º Fórum de TIC Dataprev discutiu as iniciativas dos órgãos públicos, inclusive 
da Presidência da República, responsável por dar as diretrizes sobre o tema, para 
garantir a Segurança da Informação e Comunicações (SIC) na administração pública 
federal. O evento analisou, em particular, a metodologia de Gerenciamento Simpli-
ficado de Riscos (GSR). O Fórum compartilhou experiências para assegurar às infor-
mações segurança, disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.

Boa leitura!
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Gestão de Riscos em Segurança da
Informação e Comunicação

Alcimar Rangel ¹
 Departamento de Segurança da Informação e Comunicações – DSIC

¹ Assistente militar do Departamento de Segurança da Informação e Comunicações (DSIC) do Gabinete de Se-
gurança da Informação da Presidência da República.

Eu trouxe aqui uma apresentação que irá contextualizar como a administração 
pública federal vem tratando os assuntos referentes à segurança da informação 
e comunicações, que é o principal sistema principal do nosso departamento. 

O que vem a ser Segurança da Informação e Comunicações? De acordo com o 
artigo segundo da Instrução Normativa número 1 (todas as normas que eu anun-
ciar aqui estão disponíveis no nosso site): “Segurança da informação e comuni-
cações: ações que objetivam viabilizar e assegurar disponibilidade, confidencia-
lidade e integridade”. Notem que eu estou falando de ações. Ações que remetem 
à todos, desde o porteiro, o presidente, o ministro, a secretária, até qualquer um. 

Aqui está a nossa Disponibilidade, Integridade, Confidencialidade e Autenticidade 
(DICA). Nossa definição para disponibilidade é que a informação seja acessível e 
utilizada. Manter a informação disponível é fazer a segurança da informação. No-
tem que essa propriedade de disponibilidade é o nosso foco hoje, principalmente 
com o lançamento da Lei de Acesso. As informações tem que estar disponíveis. 
Atendendo ao princípio da oportunidade. De que adianta você produzir uma in-
formação se ela não chega no tempo necessário para que alguém, um gestor, 
algum servidor, até mesmo o cidadão, se  aproveite dessa informação? Exemplos 
típicos de quebra de disponibilidade são os anúncios sobre derrubadas de sites 
oficiais. Ou seja, a informação que está no site da Dataprev, do Ministério da Saú-
de, da Previdência, está indisponível para o cidadão que necessita consultá-la. 

Segunda propriedade é a integridade. Que a informação não tenha sido modifica-
da ou destruída. É muito comum encontrarmos nos sites informações alteradas. 
Exemplo, pichações em site. Quando alguém entra em um site e o picha (uma 
brincadeira de um hacker qualquer) está quebrando a integridade daquela infor-
mação. Ainda pior é quando um desse hacker altera alguma informação de forma 
que o órgão não consiga nem identificar o que foi alterado. Esse é o problema. 
Alterar valores, alterar a própria assinatura, tirando um pouco da autenticidade, 
quebrando a integridade daquela informação. Um levantamento feito pelo Cen-
tro de Treinamento de Incidentes de Segurança de Redes de Computadores da 
Administração Pública Federal (ctir.gov), que é uma das coordenações que tem 
no nosso departamento, esse tipo de abordagem em sites altera sua informação 
real em a 51%. Isso interfere na Confidencialidade, ou seja, impede que a infor-
mação não seja disponível ou revelada àquela pessoa, àquele sistema. Isso aqui 
é bem recente, lembra desse vídeo aqui? Durante o processo de manifestação 
que tem ocorrido, teve aquela filmagem no Palácio do Planalto pela rede Record. 
Qual era o conteúdo daquela palestra? De repente pode até estar disponível no 
site, mas poderia ser outro tipo de assunto que não teria a necessidade de outras 
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pessoas conhecerem. Quebrou a confidencialidade. A mesma falha de segurança 
ocorreu no Facebook, ou seja, o Facebook estava disponibilizando informação dos 
usuários, telefones, e-mails e coisas aleatórias. 

Quarta e última propriedade é a Autenticidade. Nós temos que saber que aquela 
informação foi produzida por aquela pessoa. Normalmente, a  Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT) e os outros países tratam a segurança da in-
formação somente com as três primeiras propriedades, que é disponibilidade, 
integridade e confidencialidade. Devido à necessidade de autenticar processos e 
pessoas, incluímos os tokens digitais como uma propriedade no nosso processo 
de segurança da informação. O Ministério Público investiga irregularidade sobre 
assinaturas de prefeitos, falsificação de assinatura para a liberação de verbas e 
quebra de autenticidade. 

Quando há quebra de segurança de uma dessas propriedades da DICA, que pode 
ser uma ação ou omissão intencional ou acidental deve haver uma investigação 
que pode levar o servidor público e o agente público a responder nessas três es-
feras: civil, administrativa e penal. 

Como está estruturada a Segurança da Informação? Primeiramente, aqui está 
o organograma resumido, para que vocês possam entender um pouco como a 
gente vem tratando e produzindo essas normas. Temos na República três tipos 
de ordens: ordem de consulta, que seria o Conselho de Defesa Nacional; ordem 
social, o Gabinete de Segurança Institucional, reúne aqueles que trabalham dire-
tamente para a Presidência, o própio Gabinete, a Casa Civil, a Secretaria de Admi-
nistração e temos as ordens de Estado, que são de certos ministérios. Ministério 
da Previdência, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa. 

Abaixo do Gabinete de Segurança Institucional tem o nosso departamento, que é 
o DSIC Departamento de Segurança da Informação e Comunicações (DSIC). Abai-
xo do Conselho de Defesa Nacional existe um Comitê Gestor de Segurança da 
Informação. É nele que são elaboradas as normas sobre segurança da informa-
ção. Ou seja, as normas não saem dos servidores do DSIC e, sim, dos membros 
do Comitê Gestor, através de vários grupos de trabalho. 

Foi criado um grupo de trabalho para elaborar a Norma Complementar número 
4 . O professor Pedro Freire, que está aqui, participou desse grupo. O Ministro 
do Gabinete de Segurança Institucional é secretário-executivo do Conselho de 
Defesa Nacional. Então, quando ele assina uma norma complementar, ele não 
assina como Ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República (GSI). Ele  assina como secretário-executivo do Conselho de Defesa 
Nacional. Nosso chefe de departamento coordena as atividades desse Comitê 
Gestor de Segurança da Informação. Ele se reúne toda segunda e quarta-feira 
do mês no Palácio do Planalto. O nosso departamento está abaixo da Secretaria- 
Executiva. Temos aqui a Secretaria do Conselho de Defesa Nacional ligada ao GSI 
e a Câmara de Relações Exteriores de Defesa Nacional. Nosso departamento e 
nosso diretor, Rafael Mandarino Junior, coordena as atividades do Comitê Gestor. 
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Temos três coordenações principais, dirigidas pela Coordenação Geral de Gestão 
da Comissão Interministerial para a Cooperação (CIC). 

Já o Departamento de Segurança da Informação e Comunicações (DSIC) foi criado 
com o objetivo de planejar e coordenar as atividade de informação e comunica-
ções na Análise de Pontos de Função (APF). Em 2008, começaram os trabalhos do 
Comitê Gestor e foi lançada a Instituição Normativa de número 1, que disciplina 
a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações. Logo depois, foi lançada 
a Norma Complementar número 1,  que indica o formato que as normas devem 
seguir (o tipo de fonte, o tipo de parágrafo, margens) e a Norma Complementar 
número 2, que define a metodologia de Gestão da Segurança da Informação e 
Comunicações. Nossa metodologia segue um pouco a 27.000, que é o Plan-Do-
-Check-Act – Planejar-Executar-Verificar-Agir (PDCA). Em junho de 2008, lança-
mos a instituição normativa e duas normas complementares. Em agosto desse 
mesmo ano, o Tribunal de Contas da União (TCU) lançou o acórdão 1.603, com 
uma análise da situação da segurança da informação nos órgãos no ano de 2007. 
O resultado foi desastroso: 48% não possuíam precedente de controle de acesso, 
75% não adotavam análise de risco, 80% não classificavam as informações. 

Depois, no acórdão 2.471, o TCU solicitou ao Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República (GSI) a criação de procedimentos para a elabora-
ção da política de Carteira de Identificação e Contribuição (CIC), elaborar a análise 
de risco da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) no controle de 
acessos. Tudo está neste acórdão. Começando nossos trabalhos, lançamos mais 
quatro normas, que vão de três a seis. Aqui está nossa Norma Complementar 
número 4, sobre o Processo da Gestão de Risco e Insegurança da Informação e 
Comunicações, que é o nosso tema. Mais três normas complementares (não vou 
detalhar quais são) estão disponíveis no site. Em 2010, foi feito um novo levanta-
mento (o acórdão 2.308) para saber como estava aquela situação verificada em 
2007. Algumas até pioraram. De acordo com os números, foram lançadas várias 
normas e não houve um resultado positivo. Entretanto, houve uma melhor com-
preensão dos conceitos questionados. Quando se perguntava a um órgão: “Você 
tem política de segurança da informação?”. O gestor dizia que tinha. Agora, se a 
gente perguntar: “Você tem uma política de segurança da informação de acordo 
com a norma complementar número três que estabelece isso?” Ele responde: 
“Não”. Isso porque aquela política que ele disse que existia não era uma política 
propriamente dita. Por este motivo o número caiu. Agora, as pessoas reconhe-
cem que não existe essa política pois agora entendem o que é o conceito de se-
gurança da informação. 

Em 2010, através do decreto 7.411, foi alterada a competência da CIC. Foi inclu-
ído o termo segurança cibernética, além de segurança de informação e comu-
nicações. Em 2011, o governo Dilma reformulou sua estrutura na Presidência e 
manteve a competência dela de coordenar a atividade de inteligência, seguindo 
as informações como GSI. Em 2012, outro trabalho foi lançado: seis normas, da 
10 a 15, acórdão 1233. Nesse acórdão, destaquei três pontos principais, aque-
la nossa coordenação (hoje é um coordenador e três servidores). Não podemos 
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capacitar toda a administração pública federal, que tem aproximadamente um 
milhão de servidores, incluindo os militares. Por isso, pedimos para ampliar a 
oferta de escolas de governo, principalmente a Escola Nacional de Administração 
Pública (ENAP). Por que não incluir conceitos sobre segurança da informação nas 
escolas militares, na hora que o militar ou alguém entra na Marinha, no Exército 
ou na Aeronáutica? Ou na Escola de Administração Fazendária (ESAF), na Polícia 
Federal, na ENAP? Estamos conversando com essas escolas para oferecer um 
entendimento um pouco melhor dessas normas e outros procedimentos refe-
rentes a segurança da informação. 

Houve uma revisão da Norma Complementar número 4 Gestão de Riscos. O téc-
nico do TCU questionou a definição de ativo de informação. A Associação de Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT) diz que ativo de informação são de vários tipos: 
pessoas, ativos primários, ativos de  ( 27.002 ). Porém, nós, como competência do 
próprio Comitê de Segurança da Informação, só podemos falar sobre segurança da 
informação. Criamos, então, um termo “ativo de informação” que inclui pessoas, 
processos, tecnologias, ambientes e remetemos um ofício para o TCU dizendo que 
esse ativo de informação é diferente daquele ativo de informação que não aceita-
ram . Sanamos essa anotação do TCU. No final de 2012, foi lançada a Norma Com-
plementar número 16, sobre Obtenção e Desenvolvimento de Software Seguro nos 
órgãos; em 2013, foram lançadas as normas recentes, as duas últimas normas, 17 
e 18, que estamos trabalhando um pouco a questão sobre profissionais e a parte 
de segurança da informação. Foi feita a revisão da Norma Complementar número 
4 que, como eu disse, foi uma notação do TCU. Foi feita também uma revisão na 
Norma Complementar número 9 sobre Recursos Criptográficos.

O órgão letivo tem que ser de Estado. Tivemos que rever a Norma Complementar 
número 9, para tratar do acesso a informação. Recentemente, na última reunião 
de 2013, foram criados esses outros grupos de trabalho para repensarmos o 
que será feito. Estes são os assuntos: repensar a gestão, falar sobre segurança 
do sistema estratégico estruturante, o nosso sistema, e repensar oficinas de CIC. 
De que forma vamos trabalhar com essas normas para distribuir esse método de 
capacitação na administração pública federal? Tentaremos criar uma taxonomia 
em Segurança da Informação para ter um alinhamento de conceitos como con-
tratação de serviço e desenvolvimento dos recursos criptográficos, seguranças 
em recursos humanos (que é um item na ABNT que ainda não tratamos), saber 
quando um servidor é contratado e quando ele é desligado. Para isso, reativamos 
dois grupos de trabalho. Estamos elaborando também o Manual do Gestor de 
Segurança da Informação de Comunicações para tratar informações extensivas 
que não são classificadas. É um manual que vai compreender as boas práticas e 
as próprias normas do DSIC, como enxergamos a gestão de risco em CIC, como é 
feita a gestão. A base de tudo é a própria gestão de segurança da informação que 
sustenta aquelas quatro propriedades que mencionei: a DICA

Para fazer a segurança da informação, nosso pilar é manter a DICA. Entretan-
to, sabemos que a informação por si só não é vulnerável. A vulnerabilidade de-
pende dos ativos que possuem aquelas informações, que podem ser pessoas, 
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processos, tecnologia e o próprio ambiente. Independentemente de onde esteja 
a informação (em fase de produção, acesso, recepção, descarte, eliminação), in-
dependentemente do seu ciclo de vida, sabemos que precisamos de controles. 
E estes podem ser controles lógicos e controles físicos. Para isso, temos fron-
teiras voluntárias que podemos seguir, código de boas práticas, normas técnicas 
(a ABNT é aqui o nosso foco), fronteiras mandatórias, as instruções normati-
vas DSIC, outras instruções normativas do próprio Ministério do Planejamento, 
a IN04 sobre contratação de TI, normas complementares, leis, regulamentos, 
contratos, regulamentos internos. A gestão de risco dentro da Dataprev é feita 
através da metodologia GRS. 

Quando falamos em segurança de informação, o nosso foco são os regimentos 
internos. Nossa preocupação está nos ativos de informação. Por isso, defendo 
muito a gestão de risco. Planejar é fazer gestão de risco. Cerca de dois mil anos 
antes de Cristo, na antiga Mesopotâmia, já se fazia a restituição de forma com-
pleta. Lá, existia o gestor de risco, que era a pessoa geralmente remetida à re-
ligião, aquela pessoa que tinha o conhecimento (conhecia as pessoas, conhecia 
a vida das pessoas, conversava com Deus). Isso pode ser verificado em alguns 
filmes. O filme “300”, por exemplo, quando o general quer ir à guerra, ele vai con-
sultar alguém, o Oráculo. Então, ele era um gestor de risco. Será que eu posso ou 
não? Devo ir ou não naquele período? Isso é fazer gestão de risco, é planejar uma 
ação. A vantagem era essa, ele tinha registros de acontecimentos ocorridos. Na 
Grécia antiga, no decorrer do tempo, verificamos que era o próprio oráculo Delfos 
quem fazia a gestão de risco. E tinha uma escrita: os hieróglifos. O faraó também 
tinha uma escrita um pouco diferente, para ninguém identificar.

O que deveria existir quando ele morresse? O que vai ser guardado? O ouro ou não? 
Foi feita a gestão de risco. Vamos dar valor ao nosso ativo de informação. Quem é? O 
faraó. Então, vamos nos preocupar em escrever uma coisa bem difícil para ninguém 
interpretar. Será que outro cidadão teria o mesmo hieróglifo? Não sei a utilização de 
nova tecnologia. Vamos verificar, fazer a gestão de risco. Durante a guerra, nossos 
mensageiros foram capturados pelos inimigos. Vamos tentar ocultar essa mensa-
gem, o enigma, recurso criptográfico utilizado na segunda rede mundial. Entretanto, 
foi somente em meados do século passado que a disciplina gestão de rede se tornou 
uma disciplina formal e surgiram várias ferramentas, normas complementares. Todo 
mundo começou a falar sobre gestão de risco. 

Fayol já disse que as atividades principais são planejar, organizar, dirigir e contro-
lar. Há quem diga que, dentre as várias funções administrativas, o planejamento 
era a principal. A Lei 200, 1967, vocês acham que esse decreto está desatuali-
zado? Façam uma pesquisa. No Diário Oficial é muito comum o TCU trabalhar e 
notar os órgãos, fazendo referência a esse decreto lei e dizendo que há falta de 
planejamento. Acórdão 669/2008, recomenda-se que o ministério faça o pla-
nejamento. Eu trouxe um ciclo PDCA da 27.001 para estabelecer a gestão de 
segurança da informação. Está lá, na fase de planejamento. Norma Complemen-
tar número 2, a nossa norma de Metodologia de Gestão. O que é feito durante o 
planejamento? Metodologia de gestão de risco, identificar os níveis de risco, os 
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ativos, vulnerabilidade. Planejar é gestão de risco. Em qualquer tipo de gestão 
independente é preciso fazer a gestão de risco para podermos nos guiar por essa 
ISO 31.000 que é uma norma “guarda-chuva” sobre gestão de risco. Trata de 
diversos setores, não apenas de um especifico. No nosso caso, o que interessa 
é a gestão de segurança da informação e comunicações. Nós temos instruções 
normativas e a Norma Complementar número 2, que são as diretrizes e a meto-
dologia de gestão de risco. Mas notei que faltava Gestão de Risco em Segurança 
da Informação. Por isso, foi preciso a criação de uma norma de gestão de risco 
em si, que é a Norma Complementar número 4. E isso também aconteceu com 
a gestão da Segurança da Informação, que é a linguagem na ABNT. Eles têm a 
27.001 e a 27.002. Foi preciso criar nessa interseção uma gestão de risco em 
Segurança da Informação, que é a ISO 27.005. 

Desde a primeira apresentação, falei sobre os ativos de informação:  nossos tra-
balhos, processos, pessoa. Há aspectos negativos nesses ativos de informação. 
Existe vulnerabilidade, existem processos que não são mapeados, processos 
de licitação, contratação, descarte de documento. Se não há nada escrito so-
bre como executar o processo de descarte de documentos sigilosos, isso é uma 
vulnerabilidade. O ambiente (salas, garagens, hall de entrada, cozinha) também 
pode conter vulnerabilidade, como falta de controle de incêndio ou falta de câ-
meras. Reorganizei aqueles ativos de formação nesse tripé: pessoa, tecnologia e 
processo.  Normalmente, quando falamos em gestão de risco, todo mundo pen-
sa em TI. Mas essa interpretação é errada, porque a maioria dos casos de proble-
mas de segurança não se refere a TI, mas, sim, ao vazamento de informação por 
parte de pessoas. Por isso, a nossa Norma Complementar número 4 é voltada 
às vulnerabilidades que podem ser identificadas através dos termos  ausência, 
sensibilidade, inexistência, arquitetura insegura e pessoa sem capacitação. Eu 
trouxe dois itens para vocês verificarem. Esse carro aqui está vulnerável? Muito, 
né? Eu vejo isso, porque está chovendo. Existem ameaças: itens estão faltando, 
o pneu está careca.

A missão desse carro é sair de um ponto A para chegar ao ponto B. Esse carro, 
com essas vulnerabilidades, vai cumprir sua missão? O gestor, que é o motorista, 
conhece as suas vulnerabilidades? Conhece. Ele aceitou o risco, mas ele fez um 
tratamento de risco. Ele aceitou o risco, porque ele conhece a vulnerabilidade. 
Outro carro: na Europa, pista sem chover. Você pegaria carona naquele primeiro 
carro sem conhecer? Nem entraria, mas garanto que você entraria nesse carro 
aqui. Esse que é o problema. A gente desconhecer as nossas vulnerabilidades. 
Aquele carro chegou? Chegou. Se você tivesse uma situação extrema, não tem 
carro, ninguém passa. A sua mulher está grávida, teu carro está com defeito e 
não passa um táxi. Aí, passa esse cidadão aqui, pegaria carona? Vulnerabilidade é 
o nosso foco. De acordo com a nossa Norma Complementar número 4, ameaças 
são fatores externos que, portanto, fogem do nosso controle. Temos que conhe-
cer as ameaças, mas somente podemos tratar as vulnerabilidades. O gestor de 
segurança da informação trabalha com as vulnerabilidades, que podem ser na-
turais, acidentais ou intencionais. Por exemplo, o fogo pode ser natural, aciden-
tal, ou intencional. Furto de equipamento é somente intencional e está associado 
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à vulnerabilidade. Podemos ter uma ameaça com uma vulnerabilidade ou várias 
ameaças com várias vulnerabilidades. Neste exemplo, vocês podem identificar 
todas as variáveis que envolvem esta questão.

O próprio ambiente, as pessoas e os ativos de informação eram vulneráveis? 
Quem era mais vulnerável, o homem ou a mulher? Notem que a ameaça, a ser-
pente, tinha que contaminar os dois, não apenas um deles. A serpente tinha que 
convencer os dois a comer a maçã. Ela foi esperta. Não convenceu o homem, 
porque sabia que ele não iria conseguir convencer a mulher a comer a maçã. 
Então, ela foi falar com a mulher que, rapidamente, convenceu o homem. Gerou 
o risco. O risco foi o dano causado, que era a expulsão do paraíso. O comandante 
desse navio, que é o dono do negócio, chamou seu gestor de risco, o oficial de 
navegação, e disse: “Olha, encontrei essa ameaça aqui na frente, o que eu devo 
fazer?” Com certeza o gestor de risco avaliou essa ameaça, suas vulnerabilida-
des e falou: “Sugiro, mesmo perdendo dinheiro e tempo, contornar, porque essa 
ameaça é muito grande.” O comandante disse: “Não, somos encouraçados, po-
tentes, vamos passar por cima, eu não quero perder dinheiro, é muito óleo que 
eu vou gastar. E tempo. Estou perdendo dinheiro.” Acontece isso. É o normal da 
gente. Cada um tem uma percepção do risco. Um órgão percebe o risco de uma 
forma e o outro órgão não percebe o risco. Mas o risco real é totalmente dife-
rente. Aquele clique que a gente dá no link falso, aquele phishing, para uns não 
é nada, mas servidores de rede sabem o quanto aquilo é desastroso. Analisar. A 
nossa norma vai tentar trabalhar com tratamento das vulnerabilidades. 

São as quatro formas de tratar o risco, que podem ser trabalhadas nessas duas 
variáveis,  impacto e probabilidade. Esse cidadão tem que chegar do outro lado. O 
que ele vai fazer? Ele não pode pular, porque o risco é muito alto. Esta é a primei-
ra forma de tratar o risco: evitá-lo, ou então, ele pode fazer um seguro de vida, 
colocar a esposa como beneficiária e pular.  Esta é a segunda forma de tratar 
o risco: transferi-lo para alguém. Esta última forma é a Norma Complementar 
número 4. E a terceira forma, que é a mais comum, é reduzir uma dessas variá-
veis. Por exemplo, eu posso trabalhar na probabilidade. O risco continua com um 
grande impacto, mas a probabilidade é pequena. Chegamos a quarta e última 
forma de tratar o risco: uma situação onde a probabilidade e o impacto são acei-
táveis e a gente retém esse risco, segundo a  linguagem da Norma Complemen-
tar número 4, um pouco diferente da ISO 27.005. Neste caso, o gestor de risco 
tem que fazer um plano de tratamento e levar para o seu gestor principal, para 
que ele entenda que aquela vulnerabilidade e aquelas ameaças existem. De uma 
forma resumida, o importante de um plano de tratamento é ter responsáveis e 
prazos. Chegamos ao final com essa última imagem. Dois mil anos antes de Cris-
to: o que mudou de lá para cá? Só o nosso gestor, que está repetindo a religião. 
O nosso Deus é o plano de tratamento. Identifiquei que a prioridade número um 
é essa. Se a alta administração resolver tomar outra ação, ela pode. Temos, aqui,  
a Norma Complementar número 4, que tem que ser seguida com aqueles itens.
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A gestão de risco é algo extremamente importante para qualquer empresa. Se o 
gestor de risco for eficiente, o gestor de continuidade não vai precisar trabalhar. 
O problema é que nem sempre o gestor de risco é eficiente, até porque a gestão 
de risco é uma disciplina que demanda recurso e conhecimento. O que precisa 
ficar claro para a gente aqui? Risco é uma coisa que ainda não aconteceu. Quando 
faço gestão de risco, vou inferir sobre os eventos que podem acontecer. Precisa-
mos dividir esse delimitador entre gestão de risco e continuidade dos negócios. 
O que pode surgir é o risco. E o que já aconteceu é a continuidade dos negócios 
ou o gerenciamento de crise. Gestão de risco é tentar identificar o que pode dar 
de errado na trajetória do início ao alcance do meu objetivo.

Já foram mencionados dois componentes básicos da gestão de risco: ameaça e 
vulnerabilidade. A ausência de um deles praticamente acaba com qualquer pro-
babilidade de acontecimento. Se eu não tenho nenhuma ameaça ou se eu não 
tenho nenhuma vulnerabilidade, não vou ter risco. É claro que isso é uma utopia. 
Sempre existe risco. Não existe risco zero. 

Existe risco positivo. Por exemplo, quando eu jogo na mega, eu tenho o risco de 
ficar milionário. Às vezes, achamos que o risco é só coisa ruim, mas não. Existe 
risco bom também. Existe outro risco de jogar na mega sena: se a minha equipe 
toda joga na mega sena e ganha, no dia seguinte, ninguém vai trabalhar. Portan-
to, existe um risco positivo e um negativo. Para aqueles que farão uma atividade 
no dia seguinte, como será o meu plano de continuidade para isso? Somente 
uma pessoa sabe fazer uma determinada atividade ou várias pessoas sabem 
fazer aquela atividade? Eu sei que isso não é comum no Brasil. A atividade está 
vinculada a um Cadastro de Pessoa Física (CPF). O funcionário sai de férias e o 
resto da equipe tem que esperar ele voltar para dar continuidade àquela ativida-
de, àquele processo.

Quando aconteceu, já não é mais risco. Estamos no mundo, agora, real. Logo, não 
é mais papel do gestor de risco cuidar do depois. O gestor de risco cuida do antes. 
Por isso, gestão de risco é uma disciplina preventiva. A ideia é evitar que aconteça 
para que o gestor de continuidade não tenha que trabalhar. Um bom gestor de 
risco vai me dar pouco trabalho, porque poucas coisas ruins vão acontecer.

O bom gestor de risco é aquele que conhece o contexto que está avaliando. Ele 
vai prever tudo aquilo de errado (ou de bom) que pode acontecer. E é óbvio que, 
como Pedro disse, não dá para prever tudo. Algumas coisas vão ficar sem previ-
são. Por quê? Porque o gestor de risco é inexperiente e não consegue enxergar o 
contexto ou porque ele vai ter que optar por tratar alguns riscos e deixar de tratar 
outros, já que os recursos são limitados. 

As fases da gestão de risco já foram exaustivamente apresentadas. São três fa-
ses principais. Eu preciso analisar o cenário ou o contexto. Avaliar qual risco vou 
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tratar (porque o recurso é limitado) e depois fazer alguma coisa em relação àque-
le risco. Eu posso não fazer nada, e isso faz parte da gestão de risco: não fazer 
nada. Mas, pelo menos, eu sei que eu estou correndo risco. O pior é não saber 
que o risco existe. Então, a gestão de risco vai me mostrar tudo o que pode dar 
errado e eu vou escolher o que fazer com aquela informação.

Quais são as dificuldades do gestor de risco e da continuidade de segurança da 
informação, da gestão de crise, enfim, de todas essas disciplinas que mexem 
com a cultura corporativa? A principal dificuldade está no fato de que gerir risco, 
segurança e continuidade envolvem a questão cultural. Isso depende de hábito 
e de comportamento. De nada adianta ter um belíssimo modelo implementado 
se ninguém o cumpre. E as pessoas não querem cumpri-lo, pois não entendem 
que o risco existe. 

Falta de patrocínio: a alta administração precisa patrocinar a gestão de risco 
porque esta precisa de dinheiro, recurso, gente, treinamento, modelo. Ação de 
prevenção: gestão de risco é uma disciplina preventiva e que, portanto, só “atra-
palha” o meu projeto. Algumas empresas entendem a gestão de risco como algo 
que atrasa o projeto e que custa dinheiro. É um problema cultural, porque o ges-
tor de riscos é portador de más noticias e ninguém gosta de ouvir más noticias. 

O problema cultural é brasileiro, latinoamericano. Nós não temos a cultura de 
prevenção e temos que mudar isso. Apenas para dar uma ideia de quais são os 
riscos, essa pesquisa é de 2012, foi feita na Inglaterra e fala sobre as causas de 
interrupção de processos de negócios das empresas na Inglaterra. São ameaças 
que precisamos tratar. E são muitas as ameaças. Por isso é preciso definir priori-
dades. Na parte de avaliação, preciso priorizar o que vou tratar: condições climá-
ticas e perda de TI estão quase em primeiro lugar. Se no Brasil não temos con-
dições climáticas extremas, provavelmente o problema de TI é o campeão aqui. 
Precisamos cuidar da tecnologia, do serviço de tecnologia, hoje em dia essenciais 
para qualquer empresa funcionar. Por isso, a tecnologia tem que ter planos de 
continuidade dos serviços de tecnologia. 

Perda de pessoas: o empregado pode ter ido para a concorrência, estar do-
ente, estar em greve. O gestor de risco não trata isso. Isso vai ser tratado 
na continuidade de negócio.

Gestão de risco é prevenção antes que o evento aconteça. Se o evento aconteceu, 
não é mais problema do gestor de risco, é problema do gestor de continuidade dos 
negócios. Gerir risco não é mais o suficiente. Se alguém acha que fazer gestão de 
risco é tudo, sinto informar que é só metade ou 30%. Não há gestor de risco que faça 
frente a um furacão. Vamos agora para a gestão de continuidade dos negócios. 

Essa foto aqui deve ser conhecida de alguns: incêndio do INSS, em Brasília. Fal-
tam chuveis automáticos e detector de fumaça no prédio do INSS. Portanto, não 
basta só fazer gestão de risco, tem que se preparar. Para o quê? Para os riscos 
que não serão tratados, porque o meu recurso é limitado, e para os riscos que eu 
não tenho como tratar. Existem riscos que não tem como serem tratados. Esse 
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aqui (incêndio) é um risco que não tem como tratar. Ele vem. Terremoto vem, 
inundação vem, greve dos empregados vem. 

Com relação à continuidade, esse é o primeiro plano de continuidade documen-
tado na história da humanidade: o nosso amigo Noé, gestor de continuidade dos 
negócios, preparou uma estratégia de continuidade, que foi a Arca de Noé, para 
preservar as espécies de animais. E tem uma grande diferença do gestor de con-
tinuidade atual porque ele tinha informações privilegiadas. Ele sabia o dia e o 
que iria acontecer. Nós, gestores de continuidade, não temos essa informação. 
A única informação que temos é que vai acontecer e vai ser ruim. Então, é com 
esse cenário que o gestor de continuidade trabalha. Quase como Noé. Apesar de 
não saber quando o evento vai acontecer, sei que algo de ruim vai acontecer, mas 
não sei o que e não sei quando. Então, preciso me preparar para isso. 

Parece uma coisa nova, mas ela começou a ser tratada na década de 1960, den-
tro das empresas de tecnologia. Naquela época, as empresas de tecnologia es-
tavam preocupadas em ter backup de seus dados (lembrando que sem backup 
não tem recuperação). Isso é uma coisa importante. Não adianta fazer o backup 
e botar na gaveta, porque se o prédio pegar fogo vai o computador, o backup, vai 
tudo. Na década de 1960 começou uma onda chamada de recuperação de de-
sastres ou apenas desastres. O grande ponto dessa figura foi  o tempo de retor-
no. Naquela época, o cliente esperava algumas semanas para que o retorno das 
atividades. Alguém imagina o cliente esperando algumas semanas para retornar 
um serviço ou um sistema de tecnologia, hoje? Não, né? A disciplina madureceu 
até os dias de hoje. Nós estamos aqui onde o cliente, principalmente do banco, 
tem uma paciência que dura cinco segundos. 

Em minha opinião, hoje, a resiliência é praticamente uma utopia. Resiliência quer 
dizer o seguinte: não vou parar - independentemente do que acontecer, qualquer 
que seja o desastre, a catástrofe - não vou parar. A minha empresa não para. E, 
aí, vem uma questão bastante interessante: para ter uma empresa resiliente, 
eu preciso de pessoas resilientes, porque a empresa é formada de gente. Se as 
pessoas não forem resilientes, a empresa não vai ser resiliente. Então, eu preciso 
investir em quê? Em cultura, em treinamento, capacitação. Tem que identificar as 
habilidades das pessoas. É o CHA: competência, habilidade e atitude.

Bom, então o nosso problema hoje é tempo. Quanto tempo eu posso ficar para-
do, já que eu não consegui evitar que aquele risco se materializasse e se trans-
formasse em um incidente? 

Gestão de continuidade dos negócios é uma disciplina bastante ampla e envolve 
uma série de outras disciplinas. Quatro elementos básicos. O primeiro é desen-
volver cultura corporativa. O empregado precisa saber qual é o papel dele quan-
do acontece algum imprevisto, algum problema. Eu vou tratar gerenciamento, 
gestão de crises, quando o incidente sair do meu controle, ou seja, quando não 
existe planejamento, aquilo nunca aconteceu, eu não sei o que fazer. É isso que 
chamamos de gestão de crise. Houve um exemplo recente disso, envolvendo 
o Bolsa Família. Vocês devem ter acompanhado. Aquilo foi uma crise, porque a 
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velocidade com que aquele boato se espalhou não era prevista. Aprendizado: 
eu preciso cuidar dos meus empregados. Resposta emergência: não tem nada 
mais importante em uma empresa do que as pessoas. Tenho que ter planos para 
preservar a vida das pessoas. Não tem nada a ver com TI, não tem nada a ver. 
Por último, continuidade dos negócios em si, que quer dizer a parte operacional 
de fazer funcionar a empresa de uma forma diferente em ambiente alternativo. 
Em algumas empresas a pessoa diz: “Eu tenho um plano de continuidade”. Eu 
digo: “Onde é o teu ambiente alternativo?”. A pessoa responde: “Não, mas isso 
não tem”. Gente, mas se esse prédio pegar fogo e acabar, para onde a gente vai? 
Então, premissa básica para qualquer plano, para qualquer estratégia de conti-
nuidade é o ambiente alternativo. 

Hoje, a gestão de risco de segurança da informação, vazamento de informação e 
gestão de risco de TI podem impactar a continuidade dos negócios. Com certeza, 
hoje em dia, os serviços de TI são o maior risco dos processos de negócios. Hoje 
a dependência dos negócios pelos serviços de TI é tão grande que eu não posso 
mais correr o risco da TI parar, principalmente em banco. É a gestão de risco pura 
quem vai ajudar na identificação de riscos físicos, riscos do ambiente, riscos polí-
ticos, riscos reputacionais, não só risco de segurança da informação. 

Eis aqui os seis pilares que sustentam a continuidade. Sem gente a empresa 
não funciona; sem processos documentados, a empresa pode parar (se somente 
uma pessoa sabe como fazer um determinado procedimento, e isso não está 
escrito em lugar nenhum, se ela sai de férias e a empresa é obrigada a parar de 
fazê-lo); informação disponível no ambiente alternativo; infraestrutura adequa-
da para reiniciar as operações de negócio (e essa infraestrutura tem que ser em 
um outro lugar, diferente do lugar que foi afetado. A premissa para plano é ter 
um local alternativo para o serviço de TI. Um grande problema que temos hoje 
em dia é a dependência das empresas desse tipo de serviço. Os fornecedores 
são uma dor de cabeça para qualquer gestor de continuidade de negócios, por-
que para alguns tipos de serviço não tem substituto. Não temos alternativa para 
a Companhia Elétrica de Brasília (CEB). Mesmo sendo ruim do jeito que ela é, 
tenho que fazer uma avaliação de risco e identificar os locais onde vou colocar 
geradores, porque para alguns processos não posso ficar sem energia elétrica, 
principalmente para um data center. Então, hoje, um fornecedor precisa de uma 
atenção especial, porque se depende dele para funcionar. E é importante que o 
fornecedor também tenha planos de continuidade. 

Bom, como fazer Gestão da Continuidade do Negócio (GCN)? Rapidamente, qua-
tro fases. Vou identificar, na fase de conhecer a organização, o que é crítico, ou 
seja, quais são os meus processos, produtos, e/ou serviços que não podem pa-
rar. Esse conjunto não pode ser muito grande senão não haverá recurso para 
investir em continuidade. Tem que ser feita uma priorização, assim como na 
gestão de risco. Depois vou definir o que faço, ou seja, a minha estratégia para 
que esse processo se mantenha em funcionamento, independentemente do que 
possa acontecer. Aí, entra, então, o investimento em um local alternativo: equi-
pamentos; imobiliário; telefone, no caso de TI; mais um equipamento de grande 
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porte; mais um storage; mais links de comunicação; ativos de rede. É investimen-
to grande, pesado. Depois que tenho o local alternativo com todos os recursos, 
vou elaborar o meu plano. Como usar aquele lugar que criei? Como vou para lá? 
Quem vai para lá? Quais são os processos que serão executados? Qual é o te-
lefone das pessoas que vão para aquele local alternativo? Como entro em con-
trato com elas se, em um evento, todas as antenas de celular forem desligadas? 
Isso pode acontecer. Com essas manifestações que estão acontecendo, a polícia 
pode desligar as antenas de celular e, sem celular, como contato o Campedelle? 
Tem que ter um meio. Não dá para depender só do celular. 

Por último, preciso testar aquilo que escrevi, mas nem sempre o que está escrito 
funciona. E é importante testar e atualizar os planos continuamente. Plano que 
tem mais de seis meses pode ser jogado fora porque não funciona mais. Tem que 
rever, refazer, porque as coisas mudam com uma velocidade muito rápida, prin-
cipalmente em empresas de TI. Tudo muda: o software muda, o hardware muda, 
tem um patch de segurança. Todo dia tem alguma coisa para fazer, que tem que 
ter reflexo no plano de continuidade. 

Algumas questões importantes para quem vai além da gestão de risco: GCN não 
é simples. Então, não acreditem que alguém vai vender a continuidade para vo-
cês em uma caixinha pronta, basta abri-la e implementá-la. Isso não funciona. 
Continuidade dos negócios é um problema cultural que depende das pessoas da 
organização. Tal como o Pedro falou, tem que treinar o pessoal. O pessoal tem 
que saber, tem que conhecer o negócio. Como fazer avaliação de risco, se eu não 
conheço o contexto? Não dá para fazer. Com a GCN é a mesma coisa, o foco é na 
proteção das pessoas. Não há nada mais importante dentro das empresas do 
que as pessoas. Eu tenho que proteger as pessoas, em primeiro lugar. 

Vou identificar quanto que perco caso aconteça algum problema. Vou proteger 
minha marca. Não deixo de entregar o meu produto. O meu cliente não vai ficar 
bravo comigo. Vou reduzir prejuízos no caso de interrupção, porque sei o que 
fazer. Vou atuar frente a riscos residuais ou não tratados. Como já falei, vou en-
tender o meu relacionamento em um contexto muito mais amplo do que o que 
as normas tratam hoje como segurança social ISO 22.301. Qual é o papel da mi-
nha organização no contexto social? Qual é a influência da minha organização na 
sociedade? Se a Caixa parar hoje, afeta a sociedade? Afeta. Qual é o meu papel? 
Quanto a sociedade vai ser afetada? Temos que ampliar o contexto e não olhar 
apenas para o umbigo. Na continuidade, tenho que entender o meu relaciona-
mento com as outras empresas, com o governo, clientes, órgãos de defesa e 
com a sociedade como um todo. 

Um dos desafios para o gestor é convencer a alta administração de que o custo 
de continuidade ou o investimento que vai ser feito em continuidade seja rele-
vante. Preciso do patrocínio e preciso conquistar o restante dos empregados, 
pois são eles que vão fazer as coisas acontecerem, ou seja, vão escrever o plano, 
vão fazer o certo, colocar a mão na massa. Preciso aproximar os silos. As empre-
sas têm vários silos: o pessoal da TI, o pessoal do risco, o pessoal do financeiro. 
Na continuidade, a empresa é uma só e ela só funciona integrada. 
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Preciso disseminar conhecimento, realizar entregas, como em qualquer projeto.  
E preciso evidenciar o retorno sobre o investimento ou o custo que a continuidade 
tem. Esse custo vai ter que ser embutido no meu preço, não tem jeito. Para os que 
quiserem estudar um pouco mais ou aplicar as melhores práticas no desenvolvi-
mento dessas disciplinas, aqui estão algumas normas importantes: ISO 31.000, 
gestão de risco, não é gestão de risco específica, é gestão de risco que pode ser 
aplicada a qualquer contexto; NBR 15.999, gestão de continuidade dos negócios; 
Norma Complementar 4, gestão de risco de segurança; Norma Complementar 6, 
gestão de continuidade dos negócios em aspectos de segurança da informação; e 
as  duas normas novas, ISO 22.301 e ISO 22.313, que tratam de continuidade do 
negócio naquele contexto amplo que falei que envolve a sociedade. 

A norma 22.301 entende gestão de continuidade como um guarda-chuva que 
vai envolver uma série de outras disciplinas que tem que estar interligadas para 
que o negócio funcione. Gestão de risco, gestão de emergência, recuperação de 
desastre de TI, gestão de ambientes das facilities dos prédios, cadeia de cliente/
fornecedor são temas preocupantes para qualquer empresa do mundo (devido 
a globalização), assim como gestão de qualidade, gestão de ambiente, saúde, 
segurança, gestão do conhecimento. Gestão de continuidade ganhou uma di-
mensão maior do que tinha com a publicação da ISO no ano passado. Na prática, 
não só na teoria, funciona. Um exemplo: houve uma inundação em uma agência 
da Caixa. Como atendo meu cliente, enquanto recupero uma unidade que faz o 
atendimento da população nessa localidade por conta do decreto da calamidade 
pública, vai poder sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)? Como 
sacar o FGTS, se não tem agência da Caixa lá? Como fazer? Eu mando uma agên-
cia de caminhão para lá. Isso é continuidade de negócio. Eu não deixo de atender 
o meu cliente. A minha agência caminhãozinho vai lá, estaciona em um lugar alto 
(para não inundar o caminhão) e faz o atendimento.

Além disso, precisamos montar estratégias para o atendimento da população, 
que normalmente é muito grande nesse tipo de evento, com centrais de atendi-
mento. E aqui entra a parceira com os órgãos públicos. A prefeitura de Blumenau 
cedeu o ginásio para que a Caixa instalasse um centro de atendimento para libe-
ração de FGTS. Então, é preciso ter esse diálogo com a sociedade como um todo. 
E ir além disso. Tenho que ir além da gestão de risco e também tenho que ir além 
da gestão de continuidade de negócios. Esse é o nosso desafio. E, para que eu 
faça isso, preciso fazer a diferença. Por isso, gestor de risco, de continuidade, de 
segurança, tem que estar integrado com o negócio e tem que ser relevante para 
quem toma a decisão. Caso contrário, a gestão de risco vira uma coisa chata que 
só atrapalha. A alta administração tem que entender que aquilo agrega valor, 
caso contrário não vai ter investimento.

A palavra-chave para que eu consiga isso tudo é ser profissional. Eu preciso es-
tudar, preciso me dedicar, preciso que as pessoas sejam treinadas. Precisa ter 
investimento em conhecimento. Esse conhecimento não se encontra em con-
sultorias, não tem uma caixinha mágica que vai resolver nosso problema.
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Meu nome é Pedro Freire e trabalho há muitos anos em Segurança da Informa-
ção no Serpro. Pretendia falar um pouco sobre gestão de riscos, segurança da 
informação e do método que usamos preferencialmente, que é o Gerenciamento 
de Risco Simplificado (GRS). Como o Rangel disse: a segurança da informação é 
multidisciplinar, ou seja, envolve vários aspectos das atividades. Muitas vezes, 
temos um problema de segurança física ou patrimonial que não diz respeito à se-
gurança da informação. Quando uma bolsa é furtada, isso não é um problema de 
segurança da informação (a não ser que dentro da bolsa tenha alguma informa-
ção, um cd, um pen-drive, um disquete, um contrato, uma proposta de contrato). 
Dependendo do momento, a segurança da informação está envolvida ou não. Na 
realidade, a segurança de TI (ou de TIC, como o Rangel já colocou) constitui uma 
parte importante hoje, mas não é a única. O papel que ficou em cima da mesa, se 
tiver alguma informação sigilosa e/ou classificada como sigilosa está afetando 
a segurança da informação. E não podemos deixar de falar que, especificamen-
te dentro da segurança de TI, a rede é importante. Mas o fato de eu comprar 
o firewall não quer dizer que eu estou seguro. Existem processos, tecnologias, 
ambientes e temos que cuidar de tudo, não só dos dados, do desenvolvimento, 
do seguro, das aplicações, dos planos de continuidade no negócio. Para isso, a 
gestão de risco é bastante importante. 

Não importa se a informação está no caderno, digitada no notebook ou no pen- 
drive, no telefone celular, na rede. Importa, principalmente, que ela está com pes-
soas. Então, pessoa: é o elo mais forte e o elo mais fraco. É o elo mais fraco da 
corrente de segurança. Por isso, as oficinas de segurança, sensibilização, treina-
mento, capacitação e certificação de segurança são importantes. Elas garantem 
que as pessoas tratem de forma adequada a informação e que não se perca em 
termos de disponibilidade, integridade e confidencialidade. No Serpro não desta-
camos com tanta importância a autenticidade. A segurança por si só não existe. 
Ela não é importante. O importante é quando ela agrega valor. Deve haver um 
equilíbrio na quantidade de segurança que você coloca no seu negócio, no seu 
trabalho, nos seus processos, nas suas atividades. Se colocar segurança demais, 
engessa. Se colocar de menos, vai quebrar a segurança dos fatores, objetivos 
que a segurança deve garantir. De forma bem objetiva, o risco é a probabilidade 
de que o evento gere impacto. E esse evento é caracterizado pelas ameaças ex-
plorando as vulnerabilidades existentes nos ativos de informação. Poderíamos 
dizer que há uma relação entre ameaça, vulnerabilidade e impacto. Se eu não 
tenho impacto, eu não tenho risco, se eu não tenho ameaça, eu não tenho risco, 
se eu não tenho vulnerabilidade eu também não tenho risco. Na prática, isso não 
existe. Sempre haverá um pouco de cada um. Ameaça é um fator externo, ela 
sempre estará presente. Devemos evitar, reduzir, transferir ou aceitar o risco. Só 
não podemos ignorá-lo. 

A gestão de risco é um processo sistematizado onde avaliamos, identificamos, 
analisamos e tratamos os riscos. O tratamento é basicamente o plano de ação 
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por meio da adoção de controle e segurança, para garantir sua continuidade de 
acordo com o custo/benefício associado. Como regra geral não devemos gastar 
mais do que o custo do ativo que  estamos tratando. O Rangel já colocou mui-
tas vantagens, mas podemos identificar eventos potenciais que não tínhamos 
percebido. Isso pode ser com um consultor, pode ser com o grupo de trabalho, 
com a equipe de segurança, a equipe que conhece o negócio. Ele mostrou uma 
interseção entre a norma de setor de risco e a norma de gestão de segurança da 
informação. Dessa combinação percebemos que podem aparecer falhas, perdas. 

Transformar a ameaça em oportunidade, garantindo a execução da sua missão 
e a manutenção do seu negócio. Devemos ter cuidado de não focar somente em 
TI. TI está em tudo, então, temos que tratar de forma integrada. Devemos ter 
cuidado de definir o escopo corretamente, para não querer tratar toda a institui-
ção, mas,  sim, os segmentos. Pode ocorrer também falta de recursos. Às vezes, 
você não tem condição de reunir a equipe, não tem condição de comprar um novo 
software, não tem um sistema de controle de entrada e saída de pessoas, de do-
cumentos. Isso também pode comprometer o resultado do trabalho.

Destacamos aqui a importância da missão do órgão, missão da área, da divisão, 
do departamento, da secretaria. 

Essa metodologia é baseada no Facilitated Risk Analysis and Assessment Process – 
Processo Facilitado da Análise e Avaliação de Risco (FRAAP) difundida pelo ame-
ricano Thomas Peltier. Nós a introduzimos no Serpro em 1998, com o nome de 
GRS. A grande vantagem dela (também há desvantagens) é que o método é mui-
to simples e rápido, porque usa brainstorming, utiliza as pessoas que conhecem 
do negócio, que conhecem a segurança, que trabalham na área, que sabem do 
que estão conversando. O método tenta obter o consenso do grupo e uma atua-
ção importante do dono daquele escopo, daquele serviço, daquela área, daquele 
assunto que está sendo discutido. Ele gera um plano de ação bem simples e o 
resultado se dá em horas ao invés de semanas, meses. No Serpro,  temos ou-
tras metodologias, mas essa aqui eu diria que é mais de 90% dos casos. Coloca-
mos como um método de entrada para a gestão de risco e de segurança, sendo 
indicado para o escopo mais simples ou que tenha necessidade de rapidez na 
resposta. Aplicamos essa metodologia da seguinte forma: nas apresentações 
iniciais, fazemos uma reunião onde apresentamos como vamos trabalhar, o que 
é a metodologia, quais são os conceitos de segurança e qual escopo. Em seguida, 
partimos para a análise do risco. Na primeira etapa da análise fazemos a identi-
ficação dos riscos. Quais são os riscos? Isso é feito em brainstorming. Chamamos 
de tipificação e endereçamos: se é um risco de confidencialidade, disponibilidade 
ou de integridade. Se não for nenhum dos três não é risco de segurança. Em te-
oria, posso excluí-lo, mas, geralmente, ele fica.

Em um segundo momento, fazemos uma priorização. Quais destes riscos são 
importantes? Nessa parte, fazemos a apreciação do risco, ou seja, a avaliação 
do risco. Ele é importante ou não? Eu vou reter, evitar, reduzir, transferir? O que 
eu faço primeiro? No caso dessa metodologia simples, o risco é alto ou é baixo. 
Não tem médio nem muito alto. Trabalhamos só com alto e baixo. Ou trato ou 
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não trato. Para os riscos baixos, não determino medidas de controle. Estou acei-
tando o risco e vai ficar do jeito que está. Apesar de documentado, ele não era 
importante naquele momento, naquele escopo, pelo grupo que avaliou. Para os 
riscos altos, precisamos definir medidas de controle, pelo menos uma. Às vezes, 
mais de uma medida de controle. E para cada controle de segurança precisamos 
definir uma ação responsável. Medida de controle é, por exemplo, treinamento, 
conscientização. Terei uma ação de levantar o material de conscientização, mon-
tar as oficinas, aplicar, fazer avaliação, se for o caso. O GRS é isso. Quais são os 
papéis do GRS? O facilitador é a pessoa que conduz a reunião para manter os 
tempos e ânimos; o relator anota os resultados; os participantes são as pesso-
as que conhecem os assuntos de segurança, os escopos, o sistema, o serviço, 
os negócios, o que está sendo discutido. O responsável tem que estar lá, pois 
é ele quem vai cuidar da receita e dos custos daquele negócio, da produção, da 
qualidade das pessoas, do projeto, dos riscos de segurança. Ele tem que estar lá 
também. Porque além de explicar como funciona aquele negócio, ele está lá para 
participar do GRS.

O resultado do GRS é colocado nessa planilha simples onde levantamos os ris-
cos. Informamos o tipo, se é confidencialidade, disponibilidade, integridade ou 
autenticidade. A prioridade, se o risco é alto ou baixo. Qual o conteúdo de segu-
rança que vou adotar para mitigar esse risco. E para cada controle de segurança, 
eu vou associar uma (ou mais) ação (ações) responsável (responsáveis). 

Preenchendo a planilha, inicialmente levantamos os riscos. Quando levantamos 
os riscos, estamos pensando apenas nos problemas. Depois dos riscos, vemos 
qual objetivo da segurança ele endereça. Às vezes, mais de um, às vezes só um. 
Em seguida, colocamos aqui a prioridade: riscos altos, riscos baixos. Para os ris-
cos altos, gerou uma ação. Esse aqui é o risco baixo, não faço mais nada. Estou 
aceitando esse risco aqui. 

Feita análise inicial, entramos no tratamento com a seleção das medidas. Para 
cada medida, para cada controle de segurança associamos o plano de ação. 
Quem coordena isso? O dono desse serviço, desse ambiente. Por exemplo, em 
um ambiente da secretaria de compras é o gerente ue tem que controlar se aque-
las ações serão executadas. Para isso, o controle de GRS existe há muitos anos. 
Devido à necessidade de tratamento da grande quantidade de informações foi 
criado esse sistema que permite o registro e o workflow do sistema. Quando uma 
ação é enviada por uma determinada área, com prazo, o sistema vai acompanhá- 
la e vai ficar cobrando a pessoa responsável. Ele tem um sistema de perfis, rela-
tórios e ambiente de homologação para  fazermos os testes e os treinamentos. 

Temos um perfil de gestor de segurança. No caso, eu seria esse gestor de segu-
rança, onde vejo todo o GRS do Serpro. Cada unidade possui um representante 
de segurança que vê todo o GRS da unidade dele. O coordenador de segurança é 
o dono do negócio, dono do escopo, daquele serviço. Ele vê o GRS, quem parti-
cipou. O responsável pela ação vê todas as ações que tem para ele. Se ele nunca 
participou do GRS, mas recebeu ações para fazer, vai ver só as ações, não vai ver 
o GRS. É  um esquema de perfis.
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Há dois ou três anos, o Serpro passou a trabalhar fortemente com processos Bu-
siness Process Management – Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM). A 
segurança teve que mapear seus processos e colocar na ferramenta de publica-
ção. Além da política de segurança, das normas de segurança, que tem que estar 
aderentes às normas de DSIC, e as metodologias, existe também o processo. 

É importante que haja comprometimento da liderança. Se o meu chefe não quer, 
o serviço não vai sair e ponto. Não adianta, isso é fato. É importante investir 
no treinamento, na preparação das equipes internas, treinar em metodologia de 
segurança, gestão de riscos, conscientizar as pessoas que estão participando. É 
importante conhecer o negócio. O que vamos tratar? Qual a finalidade do meu 
órgão? Qual a finalidade da minha área? O alinhamento estratégico também é 
importante. Qual o planejamento estratégico? Para onde estamos indo? Quais 
são os objetivos agora? O que estamos falando? Em 2013, 2014, 2015, o que 
vamos fazer? Quem vai coordenar a gestão de risco? Como o trabalho está sen-
do feito? A forma de trabalho, a metodologia, tem que estar alinhada com esses 
princípios estratégicos. É importante pensar na integração, como falei, porque a 
segurança não está sozinha. Ela funciona quando agrega alguma coisa no ser-
viço principal da organização. Segurança por segurança não tem valor nenhum. 
Hoje em dia, temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), temos 
manuais, normas do DSIC. Tenho que fazer de acordo com as normas do DSIC. 
Tenho que pensar nos cenários como efeito da continuidade, considerar a cul-
tura da instituição. O Serpro  pensa de um jeito, a Petrobrás pensa de outro, a 
Previdência pode pensar de outro. O Serpro e a Dataprev devem pensar mais ou 
menos parecido. Uma empresa aérea é diferente de um açougue, de um distri-
buidor varejista. Cada um tem a sua cultura e isso tem que ser considerado. A 
Universidade pensa diferente.

No ano passado implantamos a gestão de incidente de segurança da informação 
no Serpro. Antes, ocorriam incidentes, mas não tínhamos a gestão de incidentes 
de segurança da informação específica, categorizada. Depois de alguns meses 
começamos a ter alguns indicadores, a ter alguns resultados em cima disso. Ne-
nhum controle é 100% efetivo, problemas acontecem. Acidentes, erros e omis-
sões são responsáveis por maiores perdas do que atos deliberados. O objetivo 
é alcançar o nível aceitável de risco, não é reduzir tudo. Não existem 100% de 
segurança. Fazemos o que dá para fazer e o que pode ser feito. Registraremos os 
riscos que não tratamos. E o dono do gestor, o coordenador da área do escopo, 
deve avaliar a questão do custo benefício. Às vezes, você não tem orçamento 
para fazer o que o risco indicou, mas é importante que isso seja documentado.
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Nós vamos apresentar um case atual, que está em andamento na Dataprev. Ele 
une um pouco dos vários conceitos que foram mencionados nas apresentações 
anteriores. A proposta do case é gestão de riscos para elaboração de planos de 
contingência operacional. 

A Dataprev tem 3 .702 empregados; 22 unidades regionais, ou seja, se encontra 
no Brasil inteiro (este é um dado muito importante para o nosso case); mais cin-
co unidades de atendimento (são unidades regionais menores, na região Norte); 
cinco unidades de desenvolvimento de software e três centros de processamen-
to: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Os principais clientes da Dataprev: Receita 
Federal, também na parte de receita previdenciária; INSS; Ministério; PREVIC; 
MTE. Como estrutura de segurança da empresa atual, abaixo da presidência está 
a Coordenação-Geral de Segurança de Informações, que possui quatro coorde-
nações distintas. Então, nós temos no Rio de Janeiro uma Coordenação de Pla-
nejamento de Segurança das Informações, que elabora as normas de segurança 
e onde é controlado o SGSI, Sistema Gerenciador de Segurança da Informação. 
Ainda no Rio de Janeiro, temos a CEMAS, Coordenação de Monitoração e Ava-
liação de Segurança, que é a coordenação que cuida (dentre outros assuntos) 
de tratamento de incidentes de segurança. É lá que está o pessoal mais técnico. 
A COSS, Coordenação de Segurança de Sistemas, também é uma área técnica, 
voltada ao desenvolvimento seguro e à práticas seguras  dos sistemas que são 
fornecidos aos clientes e a nossa coordenação, que está em São Paulo. Esta co-
ordenação é responsável pela continuidade de negócios.

Essas são algumas das atribuições de continuidade de negócios. Como o Gui-
dani falou, continuidade de negócios não é algo simples. Envolve toda empresa, 
vários departamentos. Qualquer plano que você vá fazer envolve muita gente, 
treinamento e metodologias. Então, não vou falar de todas, mas é praticamente 
toda Coordenação de Continuidade de Negócios que tem essas atribuições. Entre 
elas, só vou destacar a definição de metodologias e elaboração de planos.  Nós 
seguimos os normativos do DCIC, que pedem para dar continuidade de negócios, 
pelo menos, nesses três planos: gerenciamento de incidentes, plano de conti-
nuidade, plano de recuperação. Nós criamos um quarto plano, que é o plano de 
contingência operacional. 

O programa de continuidade de negócio foi apresentado para a diretoria da Da-
taprev. Foi aprovado em 2012 e vai até 2015. O que se espera é que, no final de 
2015, nós consigamos atingir o objetivo de dois eixos: o plano de continuidade de 
negócio em si, que é onde a gente disponibiliza obrigatoriamente o site secundá-
rio, e dos centros de processamento, que rodam todos os sistemas dos nossos 
clientes. Dependendo do cliente (que está no Rio, em Brasília ou em São Paulo) a 
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nossa estratégia é tornar os outros centros de processamento sites secundários 
para qualquer um dos centros. Por exemplo, tem um sistema que só roda no Rio. 
Se parar o Rio de Janeiro inteiro, os sistemas que rodam lá vão rodar num  estado 
de continuidade, como São Paulo. Nós temos sistemas em Brasília. Se parar em 
Brasília, vai rodar no Rio. Estes planos ainda estão em desenvolvimento, em fase 
de implementação. 

O objetivo da palestra de hoje é o plano de contingência operacional. O que é 
isso? A Dataprev é um grande data center, um grande desenvolvedor de siste-
mas. Além de ter que  que cuidar dos sistemas dos clientes, a Dataprev  também 
tem de cuidar dos serviços internos que ela própria executa como, por exemplo, 
pagar impostos em dia, pagar os fornecedores, executar treinamentos.  Então, 
ela tem uma série de serviços distribuídos nas suas unidades que também não 
podem parar, ou seja, precisam de um plano para os casos em que ocorra algum 
incidente em algum ativo daquele serviço. É preciso que nós tenhamos um plano 
B, que nós consigamos prosseguir com aqueles serviços considerados críticos. 

Em 2012, nós conseguimos fazer a primeira versão dos planos dos centros de 
processamento. Agora, já temos uma primeira versão dos  planos de contingên-
cia operacional para os serviços internos do Centro de Processamento. Em 2013, 
a proposta é de nós fazermos um plano para todas as 27 unidades regionais 
mais as unidades de desenvolvimento. No total são 32 unidades que estão já 
em pleno andamento do desenvolvimento de algum tipo de plano. Em 2014, nós 
vamos iniciar os demais departamentos. Quem não é unidade, nem CP e nem UD 
vai ser contemplado a partir do ano que vem. 

O objetivo dos dois planos é o seguinte: estabelecer procedimento para garantir o 
reestabelecimento dos serviços operacionais da Dataprev. E o plano de continuidade 
de negócios tem como objetivo estabelecer todos os procedimentos e premissas 
para incidente de grande impacto. Caso ocorra um incidente grave, tudo o que roda-
va lá vai ter que rodar em outro centro de processamento. Talvez não rode 100% tal 
como rodava, porque na ideia de continuidade de contingência já está subentendido 
que você não está mais 100% operacional. Mas 100% dos seus sistemas críticos tem 
que rodar, nem que seja num percentual menor de atendimento. 

Benefício do plano de contingência operacional: ele é obrigatório em cada área 
que vai fazer um plano desses. Cada unidade regional gera um plano completo 
que possui desde riscos físicos do prédio (o que se deve fazer caso o prédio fique 
indisponível), até de cada supervisão. Cada gerencia dos serviços tem o seu pró-
prio “planinho” dentro daquele plano geral. 

Treinamento de novos integrantes. O plano fica tão bem documentado e a rotinas 
ficam tão bem documentadas, que quando chega um funcionário novo, ao invés 
de passar o treinamento para ele, é mais fácil dar o plano para ele ler. Isso acabou 
gerando treinamento antecipado de algumas pessoas. Possibilita futura interli-
gação de ações de contingência entre as unidades. Este é o nosso objetivo para 
o futuro, mas, por enquanto, cada uma está fazendo o seu plano. Isso também 
tem como objetivo aculturar toda a empresa. O objetivo da CEO CN é aculturar 
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todo mundo. Segurança não pode ser focalizada em apenas uma equipe restrita. 

Agora, vou entrar no tema do fórum propriamente dito: gestão de risco. Nós re-
corremos à Norma Complementar 0435 para uma definição de risco diferente, 
que já foi mencionada aqui. O que é risco? Exploração de vulnerabilidades de um 
ou mais ativos por parte de uma ou mais ameaças, com impacto negativo no 
negócio da organização. Esse é o nosso escopo inicial. Nós temos ativos e deve- 
se verificar quais são as ameaças inerentes a cada um dos ativos. É assim que a 
gente trabalha com esse plano de contingência operacional. Nós tínhamos que 
achar uma metodologia que cumprisse com todos esses itens que são mencio-
nados na definição de risco.

Fases para gente fazer o trabalho, de acordo ainda com a Norma Complemen-
tar 04: definir o escopo; adoção de uma metodologia compatível com a norma e 
identificar os riscos considerando  as ameaças, as vulnerabilidades e a situação 
daquele ativo. 

A base da nossa metodologia é a GRS. Nós pegamos a GRS e fizemos uma adap-
tação para planos de contingência. Esta é a grade principal que nós trabalhamos. 
Primeiro define o escopo. Eu vou fazer uma unidade regional, que tem quatro 
divisões, e, em cada uma delas, três gerências de serviços. Eu vou chegar até 
o nível de gerência de serviços. Cada uma delas vai fazer uma grade para cada 
serviço que ela executar. Pessoal da gerencia de serviço reunido: vou colocar uma 
data, o nome, a sigla da área e o nome do serviço. Qual será o serviço? Pode ser 
uma área técnica. Eu faço monitoração de rede. Vou escrever aqui: “monitoração 
de rede”. Se eu fizesse pagamento de contas, colocaria: “pagamento de contas”. 
Então, a metodologia serve para qualquer tipo de serviço e também para qual-
quer tipo de produto, desde que você consiga discriminá-los e também discri-
minar os componentes desse serviço. Ou seja, tudo que eu preciso para que o 
serviço continue funcionando é conseguir discriminar essas duas informações, a 
metodologia serve para analisar os riscos. 

Foi assim que nós fizemos. Foi feito um grupo formal em cada unidade da Data-
prev.  Cada uma daquelas 32 unidade tem um grupo formalizado, com um coor-
denador, comunicação de serviço formal e um prazo para executar o plano. O pra-
zo é de 90 dias, no máximo, para sair a primeira versão do plano. Posteriormente, 
começamos a discriminar os serviços e os ativos e a tratar as demais colunas, 
que são mais ou menos padronizadas (ameaça para cada ativo, probabilidade 
alta ou baixa de acontecer uma ameaça, impacto alto ou baixo). Em seguida, vem 
a parte do elaborador da ação e o prazo que ele vai ter para elaborar aquela ação. 

Temos um exemplo bem didático, que foi utilizado nos treinamentos. É um 
exemplo de um restaurante. Ele foi dividido em áreas, cozinha e o serviço era 
a preparação de almoço. Então, eu preciso definir primeiro os meus ativos. O 
primeiro ativo que nós precisamos para preparar o almoço, quem é? O cozinhei-
ro. Nós também consideramos pessoas como ativos, de acordo com a norma. O 
primeiro ativo que toda GSR traz são pessoas, porque não tem serviço sem pes-
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soas. Por isso, nós obrigamos todos os setores a colocar o número de pessoas 
que sabem fazer aquele serviço. Nesse exemplo aqui, nós teríamos apenas um 
cozinheiro no restaurante, então a ameaça fica altíssima. Quais são as ameaças? 
Falta, proposta de trabalho, férias. Então, nós vamos ter que planejar uma ação 
para melhorar essa situação. Quantos ativos foram mencionados? Fogão a gás, 
ingredientes, panelas, temperos, o próprio gás. Estes são os ativos necessários 
para fazer o serviço (se você pensar onde você trabalha, você poderia usar essa 
mesma planilha). Voltando ao exemplo e tratando ativo por ativo, nós temos o 
cozinheiro e, como ameaça, a falta. Probabilidade: alta ww(porque só tem um, 
então, faltou um, faltou todo mundo). Ação: treinar o novo funcionário. Quem que 
é o responsável por contratar ou treinar o novo funcionário? É o gerente do res-
taurante. Quanto tempo ele tem de prazo? 90 dias. Aqui, 90 dias para contrata-
ção, treinamento, etc., até o cozinheiro ficar bom. Ameaça: queda. Probabilidade: 
baixa. Impacto: alto.  

O que é problema elétrico? É adquirir o fogão elétrico? Adquiriu e acabou? De 
jeito nenhum. Por quê? Todos os alimentos que você prepara no fogão a gás são 
compatíveis com o fogão elétrico? Quem vai responder isso? O cozinheiro. Então, 
além de existir um fogão elétrico de backup de contingência, esse cozinheiro vai 
ter que fazer um procedimento: se não tiver gás ou se não tiver um fogão a gás, 
os alimentos que podem ser feitos no fogão elétrico são esses e devem ser feitos 
assim. Nós começamos a exigir das áreas a documentação das rotinas. Então, 
além de ter uma pessoa treinada para ocupar o lugar da pessoa que normalmen-
te faz o serviço, tem que existir procedimentos documentados. 

Regras da aplicação da metodologia. Se a probabilidade é alta e o impacto é alto, 
eu sou obrigado a pensar numa ação de contingência operacional. Se a proba-
bilidade é baixa, mas o impacto é alto, eu também tenho um grande incentivo 
para preparar uma ação de contingência operacional. Agora, guardanapo. Se fal-
tar guardanapo para a preparação de almoço, vai parar a preparação de almoço? 
Não. Então, a probabilidade de faltar já é baixa e o impacto também foi consi-
derado baixo. Nesse caso, como o Pedro também demonstrou na apresentação 
dele, eu não tenho que fazer procedimento. Eu aceito o risco, porque a proba-
bilidade e o impacto são baixos. Existem alguns casos em que eu tenho uma 
situação onde um é baixo e o outro é alto. No momento do brainstorm, ninguém 
sugere nada, portanto, não há o que fazer naquela situação. Mas a GSR tem que 
ser atualizada. O plano tem que ser atualizado anualmente. Então, na revisão, a 
gente vai tentar suprir essa deficiência. 

Essa é a grade de trabalho onde se elabora o plano. Posteriormente, cada área 
com as suas grades prontas, com as suas ações realizadas, documentadas, vão 
fazer parte de um documento único daquela unidade. Nele, vão constar todas as 
gerências e as grades com os procedimentos prontos. Nós criamos outra grade 
mais resumida, que é a GSR no plano final. O que aparece? Aparece o ativo e o 
que a pessoa tinha como ameaça,  a falta. Então, aqui, nós entendemos que já se 
passaram aqueles 90 dias, que o treinamento já foi concluído e que nós temos 
uma ação: um auxiliar de cozinha treinado vai assumir. Quem é o responsável? O 
responsável aqui é o responsável por executar a ação. É o gerente.
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Em caso de quebra, o que acontece? Temos o procedimento utilizar fogão elétrico 
conforme o procedimento 1.0. E tem um procedimento anexo ao plano que ex-
plica como se faz aquele almoço no fogão elétrico. Ingredientes: têm instruções 
aqui no procedimento dois. Estragou um ingrediente, como eu faço? Consulte o 
procedimento que você vai ver as instruções do cozinheiro. Panela: utilizar reser-
va conforme o procedimento três. Temperos: instruções do procedimento qua-
tro. Basicamente é isso.

Nós nos deparamos com situações muito comuns. Se nós chegarmos na área e 
falamos assim: “Você usa esse servidor aqui, né?”. “Uso”. “Para fazer o serviço?”. 
“É”. “Ele é importante para o serviço?”. “Muito”. “Se parar esse servidor aqui, o que 
você faz?”. “Ah, nós temos um jeito aqui, nós temos um backup que a gente faz 
nuwwma estação de trabalho.” Então, a pessoa já tinha a ação de contingência. 
Esse servidor já parou algumas vezes, ele teve que se virar. Mas onde está a 
documentação disso? Não está documentado em lugar nenhum. Então, o plano 
possibilitou que os procedimentos fossem documentados. Isso levou 90 dias e, 
muitas vezes, para documentar um procedimento que já existia e que passou a 
fazer parte do plano. 

Outra nuance do plano é a seguinte, um funcionário diz: “Olha, eu sempre falei 
que precisava comprar um gerador de energia para a unidade regional. Mas não 
tem força, não vai para frente.” Nós o aconselhamos a colocar essa proposta de 
ação na GSR de trabalho: “Adquirir gerador de energia para a unidade”. Dessa for-
ma, quando essa ação seguir o trâmite de compra, ela vai ter um reforço, porque 
faz parte do Plano de Contingência Operacional. O documento serve para várias 
ações que a empresa antes não conseguia implementar. 

Características da metodologia, seu escopo específico. Pode servir para um ser-
viço, para um processo ou para um produto, desde que a gente consiga listar 
os componentes, os ativos. Temos que definir as ameaças aos ativos. Definir a 
probabilidade do impacto para cada um daqueles ativos, frente a essas ameaças 
estabelecidas. A vantagem é que qualquer área pode ser treinada na metodolo-
gia. Nós gastamos em média duas horas. Na maior parte das vezes, fazemos por 
videoconferência o treinamento do grupo da unidade onde será realizado o pla-
no. Lógico que, depois, a gente faz um acompanhamento remoto, continuamos 
dando instruções, sugestões. Mas é uma metodologia simples de se aprender e 
bastante eficaz, principalmente, para quem ainda não tem nada muito documen-
tado. A técnica de brainstorm prevalece na reunião de treinamento e também nas 
reuniões seguintes dos grupos. 

Nós pretendemos também levar essa metodologia para outros grupos. A Dataprev 
vai participar de um grupo do Ministério da Previdência, para tratar do tema Gestão 
de Riscos. Nós também vamos levar a metodologia para apresentar a esse grupo.
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Luiz Alberto Pieira – Dataprev: Eu vou abrir a dis-
cussão mais com uma provocação para todo mun-
do que trabalha na área de segurança. A gente viu 
a apresentação da Presidência da República, do 
Serpro e a da Dataprev. A pergunta que eu queria 
fazer é sobre os ativos de rede. Se você tem uma 
estação de trabalho, se você tem um sweet que tem 
um software proprietário, essa rede é segura? Nessa 
cadeia de segurança, às vezes, a maioria do pesso-
al coloca que o ser humano é o lado mais fraco, ou 
seja, onde o risco é maior. Isso é verdadeiro? Nós te-
mos esses ativos que nós não podemos enviar, não 
podemos controlar... 

Por último, outra pergunta para os três. Se pensa em 
fazer algum software de controle do monitoramento 
desses ativos de rede que usam software proprietário? 

Alcimar Rangel: Eu posso responder a segunda 
questão. A minha visão, através desses estudos e 
até mesmo do aprendizado tanto na parte de go-
verno como também acadêmica, é que tudo remete 
a pessoa, ou seja, a um configurador. A tecnologia 
não é insegura. De repente, alguém fez alguma 
configuração errada na tecnologia, fez com que ela 
se tornasse vulnerável. O ambiente não é insegu-
ro. Mas ele pode se tornar, se a pessoa não souber 
configurá-lo de acordo com o devido monitoramen-
to. Então, tudo remete a pessoa. Por isso, eu não 
vejo a pessoa como o elo mais fraco. E como tornar 
uma pessoa forte? Dentro de uma administração 
pública federal, temos que dar os subsídios neces-
sários para que essas pessoas se tornem um elo 
forte, através de capacitação, normativos. Essa é a 
primeira visão. 

A primeira pergunta foi sobre os ativos de rede. 
Dentro da premissa de segurança de informação e, 
principalmente, tecnológica,  nada é seguro. Então, 
independente de ser proprietário ou elaborado pelo 
governo, a gente tem que enxergar que nada é se-
guro, porque não existe segurança 100%. Agora, de-
pendendo do que a gente vai trabalhar, dependendo 
da infraestrutura, aí, sim, cabe relevar se aquilo é 
um software proprietário, cabe ou não a gente ro-
dar. Isso depende da estrutura.  Também temos que 
observar que existem leis de mercados. A gente não 

pode fechar o mercado para pequenas e grandes 
empresas e transformar em alguma coisa só de go-
verno. Até porque nós não temos competência total 
para trabalhar de forma independente. Então, pre-
cisamos do mercado. Agora, cabe a cada um avaliar 
dentro do seu órgão se aquele dispositivo transfor-
mado em propriedade vai atender ou não. Existem 
sistemas que não são tão críticos quanto outros. O 
sistema de lançamento de armas da aeronáutica é 
uma coisa. Tem que se avaliar se ele pode ter algu-
ma coisa que venha de um país oponente ou não. 
Isso é uma avaliação de risco. 

Qual era a terceira pergunta?

Luiz Alberto Pieira:  A terceira pergunta é se vocês 
fazem algum monitoramento, constroem algum 
software para monitoramento do sweet se ele tem 
algum comportamento estranho, ou coisa parecida. 

Alcimar Rangel: Atualmente não. Nós temos o Centro 
de Tratamento de Acidente de Redes, onde a gente ve-
rifica os incidentes que acontecem na rede de governo. 
Nós não ficamos monitorando. Até existe monitora-
mento na “ponto gov” “ponto BR”, “ponto mil”, na parte 
militar, e sabendo as possibilidades, as pichações que 
aconteceram, existe esse monitoramento. Agora, nós 
não podemos chegar e entrar em um órgão e fazer um 
monitoramento daquele sweet de rede, até mesmo 
porque acho que isso é ilegal.

Alexandre Guindani – CEF:  Só para complemen-
tar. Eu sou gestor de segurança de informática da 
Caixa. Concordo com o que o Rangel falou, o grande 
problema que nós temos hoje são as pessoas com 
nenhuma certeza. Eu posso investir rios de dinhei-
ro em equipamentos de TI. Eu tenho um sistema 
com biometria para acessos, senha, análise facial, 
íris e etc. Tudo isso custou milhões de reais. Eu te-
nho acesso ao sistema, eu pego um documento, eu 
mando imprimir e busco uma impressora. Seguran-
ça da informação é comportamental. Depende das 
pessoas, depende de comportamento e de hábitos.

Se as pessoas não forem treinadas e capacitadas 
pela empresa, se a empresa não tiver normas e, se 
essas normas não forem cumpridas, não adianta. 
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Todo o investimento que tiver sido feito em infor-
mática vai por água abaixo, porque o comportamen-
to não está adequado. Segurança da informação é 
saber tratar informação independentemente do 
meio em que ela está. 

Vou entrar na área da TI que é software proprietário. 
Eu tenho uma dúvida. Às vezes, lá na Caixa, a gente 
fala muito de software livre. Só que eu não enxerguei 
o software livre, porque tinha uma empresa que a 
gente pagava para criar o software livre, então ele 
virava proprietário também. É... Eu só acredito no 
software livre, porque eu consigo desenvolver em 
casa e, para ativo de rede, eu acho que vai ser di-
fícil. Então, eu preciso confiar no meu fornecedor e 
preciso monitorar incidente de rede, como o Rangel 
falou. Para mim, gestor de segurança e da informa-
ção cuida de pessoas. É um pouco esquisito essa 
questão do proprietário ou não proprietário. 

Luiz Alberto Pieira: Quando eu digo software pro-
prietário, geralmente, é aquele software que você não 
tem acesso ao código fonte. E, aí, você tem como fa-
zer uma análise do código de comportamento. E isso 
ficou meio vulgarizado: usar software livre e software 
proprietário, que é pago. 

Interlocutor não identificado:  Software livre tam-
bém é pago, a questão é essa. Voltamos para as pes-
soas. Eu preciso de gente capacitada para saber olhar 
o código fonte, identificar as vulnerabilidades e talvez 
blindar aquele código fonte, internamente. Porque, 
senão, a gente cai no mesmo problema da Microsoft. 
Microsoft ou Linux é a mesma coisa, para mim. En-
tão, eu acho que se deve criar códigos blindados do 
governo e fornecer para todo mundo. Certo, Rangel?

Rangel:  Nós só temos que concordar com tudo que 
foi falado. Não tem muito para onde fugir. Eu  falei 
que as pessoas  eram o elo mais fraco, porque pode 
fazer por bem ou por mal. Ela erra, foi sem querer, 
ela não sabia. A gente entende que as pessoas têm 
que ser capacitadas, conscientizadas, sensibiliza-
das. Capacitadas e responsabilizadas. Se você não 
estiver treinado, você vai errar. E o erro é uma ame-
aça. Pode ir  tudo por água abaixo. Mas, de qualquer 
forma, independente de qualquer outra situação, 

você tem que ser responsabilizado. Nós temos as 
nossas cláusulas de contrato de trabalho em ter-
mos de confidencialidade, de sigilo e outras que in-
centivam as pessoas a andar em cima da linha. Para 
isso, existem as políticas de segurança e normas.  

A questão do software, dos ativos, passa pela ava-
liação do risco, independentemente de ele ser pro-
prietário... O líder, incerto, usa muito software livre. 
Ele tem que estar configurado de forma segura. Ele 
tem que ser monitorado, estar protegido, ser segu-
ro, garantir a segurança. A gente vê que a configu-
ração é importante em qualquer situação. A outra 
pergunta era sobre o software de controle, os ati-
vos de rede...

Interlocutor não identificado: O monitoramento dos 
ativos, o comportamento do software proprietário. 

Rangel:  Onde é possível controlar, que tenha siste-
mas, programas, softwares de monitoração. Isso é 
feito, independentemente de ser livre ou proprietá-
rio. Tem sistema de correlação de eventos, o Serpro 
criou um centro de comando. Na realidade, é mais 
um centro de monitoração. E, a partir desse centro 
de comando, há a primeira monitoração de todo o 
serviço, de todos os ambientes. Dependendo dos 
níveis de incidentes, ele vai cair para continuidade, 
para crise. E tem outras situações desse tipo. Mas o 
software é monitorado sim, independentemente de 
ser proprietário ou não. 

Interlocutor não identificado:  Com relação a ati-
vo de rede, nós temos situações bem diversas. Em 
algumas unidades, o pessoal da Dataprev  capaci-
tado até para trocar um ativo de rede. Queimou um 
sweet, alguém vai lá e troca. Queimou um roteador, 
alguém vai lá e troca. Já em outros locais, o sweet 
reserva não existe na empresa, depende de uma 
operadora. Você tem que acionar a operadora, es-
perar que te mandem o sweet para só, depois, você 
resolver o problema. A nossa maior preocupação 
em termos de contingência é tentar melhorar isso, 
para acelerar essa troca. 

A questão software proprietário de grandes em-
presas que dominam mercado de ativos de rede: 



30Fórum de TIC Dataprev Gestão de risco

Indo além da gestão de riscos
Alexandre Guindani

DEBATE

o próprio proprietário pode cometer uma falha no 
seu software, fazer com que  possa ser explorado 
por técnicos que o conheçam, para que execute 
funções que não executaria de fábrica. A única for-
ma de a gente tentar captar isso é uma solução de 
CIEN, uma solução de corelação de eventos, onde a 
gente vai conseguir detectar o incidente. Então, o 
problema está no próprio ativo de rede. Então, eu 
acho que essa é uma das formas da gente comba-
ter essa deficiência. 

Alan Santos – Alan Santos, coordenador de TI do 
INSS: Eu diria que o foco tem que estar sempre no 
negócio. A análise de custo benefício do risco da 
TCN tem que estar associada ao prejuízo que isso 
pode vir a ocasionar. 

Interlocutor não identificado: Perfeito.

Alan Santos:  A gente está vivendo no INSS: uma 
discussão muito pesada nessa questão de risco de 
TCN. Acho que as principais variáveis são essas. Os 
ativos, as decisões, as definições, são diretamente 
condicionadas por isso. Muitas vezes eu vou abrir 
mão de algo que é relativamente vulnerável, se isso 
atender a uma função. É mais fácil eu trocar do que 
ter um muito mais caro sem risco. Ou não, pode 
ser que seja melhor eu pegar um que não corra ris-
co de troca, se ele estiver num local no interior, a 
pelo menos quatro dias de qualquer suporte. Nesse 
caso, vale a pena eu dobrar o investimento naquela 
unidade e, com isso, ter um risco de falha menor. 
Vale a pena investir no trabalho com pessoas para 
que elas possam manipular essas alternativas, para 
evitar o impacto do risco. Eu acho que a dimensão 
negócio tem que ser mandatória para qualquer de-
finição de abordagem. Muitas vezes a gente acaba 
discutindo muito o meio. Isso acaba contaminando 
a definição e a gente acaba não tomando a decisão 
mais “casada” pelo negócio. Eu vejo isso sempre 
como um alerta. Eu estou tentando falar com todo 
mundo em cada discussão que vá se tratar de risco 
de continuidade, para não perder esse prumo,

Interlocutor não identificado: Perfeito. A primeira 
etapa do plano de contingência operacional, que é um 
plano interno da Dataprev, não é um plano de con-

tinuidade voltado ao cliente. Mas para justamente 
identificar quais são os serviços mais críticos, porque 
senão a gente perde muito tempo e esforço com ser-
viços que não são críticos. A solução não pode, como 
já foi dito, ser mais cara do que o risco que eu estou 
correndo. A gente tem que ter bom senso para a de-
finição do que é crítico, assim como para a adoção da 
solução. As soluções variam, dependendo da unidade 
ou do serviço que é prestado. 

Alan Santos: Só complementando: realmente, a 
gente tem dificuldade de monitorar alguns ativos. 
Nós falamos de maneira geral, mas, especificamen-
te, a gente trata do centro de comando. Quer dizer, 
pensando na segurança de forma integrada,  junto 
com a área operacional. A gestão de risco cuida da 
prevenção. A partir daí, a gente tem a gestão de in-
cidente. Ele é avaliado se de alta severidade, ou não. 
Quando é de alta severidade? Quando ele afeta o 
serviço de missão crítica. Então, ele tem uma pres-
são em cima para ser tratado de forma diferencia-
da, dependendo dos tempos da solução, indepen-
dente do trabalho que venha sendo feito. Passa-se 
para a parte de continuidade, que somente é feito 
para serviços de missão crítica. Em último caso, um 
pouquinho paralelo, mas a partir da gestão de crise, 
que está  em fase inicial lá no Serpro.  

Humberto Cantarelli - Dataprev:  Eu queria fazer 
uma pergunta para o Rangel e o Pedro. Tem mui-
to tempo que não acontece um seminário de ges-
tão de riscos. Me parece que virão cobranças dos 
órgãos no sentido de ter gestão de risco, não só 
de segurança da informação, mas de outros riscos 
também. E eu queria saber como isso está sendo 
tratado na Caica e no Serpro. 

Interlocutor não identificado:  Gestão de risco no 
mercado financeiro é mandatório, nem tanto por 
conta do TCU, mas por conta do Bacen. Principal-
mente o risco financeiro, que é um dos riscos trata-
do em banco há muitos anos. É o risco de emprestar 
dinheiro. Os outros riscos acabam caindo muito den-
tro do escopo da continuidade dos negócios. Como 
eu disse, o risco físico, o risco de segurança e o risco 
reputacional, hoje muito em voga. Entender como 
funciona o risco para a marca das empresas, que é 
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um ativo que não tem preço, é difícil. Quanto custa 
a marca? Como ela será afetada por uma pessoa ou 
por interrupção de um serviço? Esses riscos acabam 
caindo, não só na Caixa. A discussão que a gente tem 
com os outros bancos é dentro da continuidade do 
negócio. Com relação ao TCU, em outubro do ano 
passado, ele mandou um ofício, que deve ter che-
gado para todos os órgãos, dizendo que as normas 
do GSI, e as outras omplementares são obrigatórias. 
Quem vai ser penalizado é o presidente do órgão, 
segundo esse ofício que chegou para a gente. Acre-
dito que todo mundo recebeu. Recebeu, Rangel? 

Interlocutor não identificado:  Eu vejo uma procu-
ra, principalmente dos ministérios, por entender o 
que é isso. O que precisa ser feito? Eu tenho visitado 
muito o pessoal na explanada para conversar sobre 
essas ações. Os outros riscos, eu vejo endereçados 
para a continuidade dos negócios. Não que devesse 
ser assim. Mas é, a acho que até pela capacidade 
que a continuidade dos negócios tem de avaliar ris-
cos que vão além da segurança (riscos financeiros 
e etc.) por fazer parte da continuidade. É algo que 
ajuda a continuidade dos negócios. Quanto melhor 
for a gestão de risco, menos trabalho a continuida-
de vai ter. Mas, no governo, ainda é uma coisa bas-
tante inicial, imatura.  

Interlocutor não identificado:  No Serpro, basica-
mente, quem fala em riscos é o pessoal de segu-
rança. A parte de projetos tem um processo bem 
definido, etapas. Eles também tratam de risco, mas 
de forma muito simples,  o risco de projeto. Nós não 
somos banco, então não há necessidade de seguir 
o Bacen, mas...

Interlocutor não identificado:  Sorte.

Interlocutor não identificado:  Ou azar. É bom ter 

um empurrador. Eles estão fazendo um trabalho, 
também nesse sentido, de iniciar, tratar os riscos 
financeiros de forma organizada. Eu ouvi, algo a 
respeito de uma iniciativa que já era para ter come-
çado, mas nós  não fomos convocados ainda, de um 
trabalho de risco corporativo, onde vão concentrar 
todos os riscos em termos de segurança, de projeto 
financeiro e outros debaixo de uma caixa. Provavel-
mente é resultado dessa provocação do TCU.  

Interlocutor não identificado: O  ideal é você ter 
uma área de gestão de risco que faça tudo. O que 
esbarra na questão de cultura, de patrocínio, de en-
tender os riscos e tal. No banco só tem risco finan-
ceiro? É claro que não. Nós também temos a área 
de segurança, que cuida do risco da agência, coloca 
porta, câmera, vigilante. Mas eu acho que a grande 
questão que tem que ser abordada aqui é cultural. 
A cultura de prevenção que nós, brasileiros, não te-
mos. A gente não tem cultura de prevenção. A ges-
tão de risco só vai ficar forte quando a gente tiver 
essa cultura.

Paulo  – auditoria da Dataprev:  Eu só gostaria de 
solicitar uma informação. Essa parte de continuida-
de de negócio vai entrar para outras áreas? Vamos 
supor, para as áreas corporativas? Ou só vai ficar 
naquele escopo que foi apresentado aqui? 

Interlocutor não identificado: Está definido que, a 
partir de 2014, todos os departamentos vão entrar. 

Interlocutor não identificado (Dataprev):  Inclusi-
ve, a gente já tem recebido algumas diretorias. A 
Diretoria Financeira da Dataprev já nos consultou, 
tentando antecipar o início dessa elaboração. Até 
2015, vamos atingir todas as áreas da empresa. . 
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