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Apresentação
Rodrigo Ortiz D’Avila Assumpção
Presidente da Dataprev

Desafios relacionados à segurança da informação ainda estão por ser enfrentados 
pelas empresas de TIC. Com a quantidade cada vez maior de dados para 
administrar, as empresas do setor, têm buscado aprimorar práticas antigas e inovar 
com novos métodos.

Para a Dataprev a segurança da informação é essencial para a salvagarda dos 
dados sociais dos trabalhadores brasileiros, visto que em apenas um cadastro 
(Cnis) estão mais de 14 bilhões de informação.

Contudo, a adoção de novas práticas requer também o diálogo com clientes e 
parceiros e a troca de experiência com outros profissionais do setor. Por isso em 
outubro de 2009 convidamos o gabinete de Segurança Institucional da Presidência 
da República, o Serpro e a Caixa para expor suas experiências relacionadas ao 
tema.

Boa leitura!
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Pré-Certificação do Centro de Processamento 
Rio de Janeiro da Dataprev–Norma ISO/IEC 27001

Humberto Degrazia Campedelli - Dataprev 
1Coordenador Geral de Segurança de Informações da Dataprev  

Fórum de TIC Dataprev 06Segurança da Informação

1  Engenheiro Eletrônico – formado na UnB em 1975. Atuou na área de radiodifusão e telecomunicações até 1987.
Na Dataprev desde 1988 trabalhou no Departamento de Redes até 2002. É Coordenador Geral de Segurança de Informações 
desde a criação da CGSI em 2002.

O processo de preparação de determinada área de uma empresa para a futura 
Certificação ISO/IEC 27001 é o que chamamos de Pré-Certificação, e para tanto 
observamos a exigência, fixada pela Norma Internacional 27001, de um SGSI 
(Sistema de Gestão de Segurança da Informação).

Com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia 
administrativa e financeira, a Dataprev é uma empresa pública vinculada ao 
Ministério da Previdência Social, que tem como clientes o INSS; os Ministérios do 
Trabalho e Emprego, da Previdência, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e 
do Planejamento, Orçamento e Gestão; a Secretaria da Receita Federal do Brasil; e 
instituições financeiras privadas e públicas. Processamos uma folha de pagamento 
de mais de 27 milhões de benefícios, em número de guias, são 10,5 milhões mensal-
mente. Para cumprir com estes compromissos a Dataprev conta com três Centros de 
Processamento, localizados em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.

Com a meta de prover um modelo capaz de estabelecer, implementar, operar, 
monitorar, revisar, manter e aperfeiçoar o SGSI, foi definida a Norma ISO 27001. Em 
outras palavras, quando implementamos um sistema baseado em um modelo de 
gestão de qualidade resultado de uma aplicação planejada de objetivos, diretrizes, 
políticas etc., para a gestão da informação – fundamentado especialmente na gestão 
de riscos –, estamos implementando a Norma 27001, e, obviamente, um SGSI. 
Cumprir a tarefa de segurança é estabelecer controles, baseado na política que está 
impreterivelmente alinhada aos negócios da organização. 
 
Entre os benefícios decorrentes da utilização de um SGSI destacam-se a criação de 
métricas para a gestão de risco; a visão dos riscos relacionados ao negócio, o que 
resulta na priorização de investimentos; a otimização da produtividade da equipe e a 
qualificação de pessoal através do conhecimento constantemente atualizado; e a 
centralização de informações, que é de fato um facilitador na análise integrada das 
questões de tecnologia, processos e pessoas. 

Ainda como benefícios temos: o apoio à implementação dos requisitos de certifica-
ção, visando uma auditoria externa; a redução de investimento e tempo na implemen-
tação de frameworks, especialmente na área de TI, como COBIT e ITIL; e a continuida-
de de negócios através de planos específicos de manutenção e recuperação de 
informações. 

Em si, a Norma considera que a adoção de um SGSI seja estratégica para a organiza-
ção, em acordo com as necessidades da companhia, inclusive porque ela, Norma, 
poderá ser usada na avaliação de conformidade das partes interessadas. E ainda 
impulsiona usuários na direção do entendimento dos requisitos de segurança; impõe 
a implementação de controles para gerenciamento de riscos; possibilita a monitora-
ção e a revisão periódica do desempenho e da efetividade dos controles.
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Segurança da Informação

Figura 2

 Erguer um SGSI requer definir uma estratégia de 

avaliação dos riscos e um escopo, inicialmente peque-

no, que se amplie gradativamente – no caso da nossa 

escolha, o centro do Rio de Janeiro e, mais especifica-

mente, a infraestrutura de produção em plataforma 

baixa, com 270 servidores, 70 ativos de rede, 3 unida-

des de Storage e duas de fitoteca. Requer, também, 

relacionar os ativos e seus proprietários dentro do 

escopo; identificar ameaças e vulnerabilidades, bem 

como mensurar seu impacto; e priorizar os controles 

necessários para garantir a segurança dos ativos.

Ainda que a Certificação seja um objetivo óbvio, a Pré-

Certificação em si já é suficiente, ou seja, estarmos 

preparados atendendo todos os requisitos. Assim, 

contratamos uma consultoria especializada e adquiri-

mos a licença de um software de apoio na implantação 

do SGSI – o Risk Manager –, além de contarmos com 

capacitação técnica na solução e suporte técnico por 

12 meses. 

Dividimos o projeto em 5 fases. A inicial é o já concluído 

Plano Executivo de Implantação, representado por um 

relatório de planejamento e um cronograma de projeto; 

a seguinte, também concluída, é a Implantação da 

Ferramenta de SGSI e o treinamento das equipes. 

(Figura 1)

Em andamento, a fase 3 é a Implementação do SGSI. 

Ainda não terminamos o levantamento de Gaps em 

relação à Norma 27002 que diz respeito a quantos e 

quais controles de segurança uma empresa deve ter; 

de fato, são no total 144 controles em que os níveis de 

maturidade são verificados um a um. Esperamos para 

daqui a poucos meses a implementação e operação do 

SGSI. Base para muitos controles, a elaboração das 

Normas está praticamente iniciada. (Figura 2)

Monitoração e Revisão do SGSI é a penúltima fase e 

está programada para o início do próximo ano. A 

propósito, a ferramenta auxilia muito o trabalho de 

tratamento dos riscos encontrados. (Figura 3)

Finalmente, a fase da Auditoria Interna; com a meta de 

verificar se o que planejamos está realizado, e dar o 

aval para uma eventual auditoria externa. Esta, inclusi-

ve, emitindo o certificado de conformidade.

Figura 1

Figura 3
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Figura 5

Figura 4
Gestão de Riscos e Gestão do Conhecimento baseiam 

a ferramenta que utilizamos. Aliás, ela dá suporte a 

análises de risco internas e processos de auditoria; 

integra governança, riscos e compliance; e apoia 

projetos de PCN. (Figura 4)

O fluxo do nosso sistema de gestão é a metodologia 
PDCA (Plan, Do, Check, Act), que personifica a base da 
norma de qualidade. No Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República (GSI/PR), a 
NC02 (Norma Complementar Número 2) orienta os 
órgãos públicos a ter um SGSI, ter processos iguais aos 
da Norma 27001, e ter, também, metodologia. E nós já 
estamos fazendo esse trabalho, com possibilidade de 
uma certificação internacional.

Dentre os ativos analisados destacam-se os ambientes 
com seus centros de dados e escritórios; as pessoas; os 
processos – contratos, backup e gestão da continuida-
de –; e a tecnologia, representada por servidores, 
estações de trabalho, redes de dados etc. 

Através de entrevistas web, em que são enviadas por 
email aos colaboradores questões referentes a esta-
rem ou não atendidos os requisitos e os controles, 
realizamos nosso processo de coleta; que, na verdade, 
conta também com a coleta offline, em estações sem 
acesso à rede de dados, e com a coleta automática, 
através da instalação de agentes em máquinas e a 
consequente verificação de vulnerabilidades.

Entrevistar gestores de macroprocessos da Dataprev 
para comparar a situação atual com o que está estabe-
lecido na Norma 27001; identificar políticas e procedi-
mentos existentes para possíveis integrações à Norma; 
definir o alcance, ou seja, até onde vamos no processo 
de Certificação; e elaborar um relatório como um 
direcionador para o restante do trabalho, são os passos 
que definem Gap Analysis. 

Somente então, construiremos um plano de ação 
visando a Certificação, em que determinaremos 
nossas ações, nossas prioridades, especialmente com 
relação aos riscos de segurança; selecionaremos os 
controles que ainda precisam ser implementados ou 
que devem ser aperfeiçoados; justificaremos os 
controles aceitos em função de seus riscos; e elabora-
remos um Plano de Tratamento para os riscos, no qual 
vamos definir prioridades, recursos, responsabilida-
des, prazos, e métricas de eficiência e eficácia dos 
tratamentos. (Figura 5)
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Figura 7

Figura 6Necessários, os perímetros foram estabelecidos em 

um primeiro instante relativamente à visão global da 

organização.  (Figura 6) 

Como já mencionado, o primeiro perímetro a ser 
trabalhado é o do Centro de Processamento Rio de 
Janeiro, em que, por exemplo, os servidores são 
divididos segundo seus sistemas operacionais.  
(Figura 7)

Uma vez que a ferramenta possibilita estabelecer 
vínculos com sistemas e serviços, um exemplo já feito 
para os sistemas do Ministério do Trabalho e Emprego 
traz os três níveis de inclusão, que seriam os processos 
de negócios, nossos sistemas de serviços e os ativos 
que darão suporte a esse sistema de serviços. 
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DEBATE

Serpro:

Dataprev:

CAIXA:

Dataprev:

Dataprev:

 O Serpro certificou na 27001 um escopo bem 
menor que o de vocês. É realmente desafiador pela 
quantidade de ativos. Levamos 9 meses do Gaps 
Analysis até estar tudo pronto para a Certificação. 
Porém, muito já estava feito; por exemplo, toda parte de 
risco, de continuidade, de treinamento, de conscienti-
zação, diversos manuais de segurança; e tudo isso já 
estava pronto porque somos uma autoridade certifica-
dora da ICP-Brasil e precisamos manter essas exigênci-
as. Então, trabalhamos mais em cima de adequações, 
preenchimento de lacunas etc. Imagino que vocês, pelo 
escopo mostrado, precisem de uma equipe bem maior 
que a nossa, um orçamento maior para tocar o projeto. 
Estamos solidários com vocês, principalmente por ser a 
primeira vez. Nosso trabalho começou há 4 anos, 
sendo que estamos na terceira Certificação; e, diferen-
temente do início, usamos hoje o Risk Manager para 
análise de risco. 

 Realmente, com relação ao escopo, é um 
desafio tanto para nós quanto para a consultoria que 
contratamos. Hoje, vários órgãos do governo, em 
função da NC02, buscam esse tipo de trabalho. Assim, 
ferramenta e consultoria vão ser bastante difundidas – 
o que torna esse trabalho fundamental.

 Achei, também, o escopo grande demais. O 
Serasa, por exemplo, tem a Certificação 27001, porém 
com um escopo bem reduzido. E acredito que, para um 
escopo tão amplo, seja difícil realizar a documentação 
absolutamente necessária dos procedimentos. Apesar 
de termos três CPDs, não pensamos em fazer a 
Certificação, talvez por uma questão de custo-
benefício. Contudo, temos as Normas 27000 e 27002 
como parâmetros internos. 

 O que realmente importa é estabelecer um 
SGSI – conseguir implantar esse primeiro ciclo, com um 
escopo amplo, é bastante desafiador. Por darmos 
suporte de TI para o governo na área social, necessita-
mos de um nível de garantia e de segurança bem 
elevado. 

 Somos uma companhia com alto nível de 
especialização no ambiente Mainframe, e ter seguran-
ça no ambiente de plataforma baixa é uma necessida-
de, para que a qualidade do nosso trabalho, esteja 
refletida também na baixa plataforma. Assim, existe o 

caráter estratégico: estabelecer internamente uma 
documentação que diga como proceder na plataforma 
baixa. O apoio financeiro foi dado, e as solicitações de 
segurança em 2008, para as aquisições, realizamos. 
Temos, sim, algumas dificuldades na plataforma baixa, 
como as questões de insegurança relativas aos 
processos, que infelizmente acabam se refletindo na 
disponibilidade de sistemas já implantados em plata-
forma baixa. 

 Percebemos uma resistência bem grande na 
transferência de conhecimento por parte do emprega-
do, mais especificamente do terceirizado, que não 
documenta por receio de tornar público como faz seu 
trabalho, e, assim, transformar-se em dispensável. 
Além da amplitude do escopo, um desafio também é a 
documentação exigida para a Certificação – principal-
mente para auxiliar na gestão de continuidade, em que 
a falta de documentação, de procedimentos documen-
tados, gera vários obstáculos. 

  Estamos trabalhando na análise para a definição 
de Certificação 27000, e, como todos sabem, é difícil 
convencer as equipes sobre a importância da docu-
mentação. Assim, que tipo de trabalho interno motivaci-
onal vocês estão fazendo? 

 Nós resolvemos criar a figura do interlocutor, 
cada área de atividade possui seu interlocutor: interlo-
cutor de rede, interlocutor para a área de sustentação, 
de produção, da parte física etc. Obviamente, tivemos 
que gerar um termo de confidencialidade bem robusto, 
porque à medida que aumentamos o número de 
pessoas com acesso a informações sigilosas, também 
o vazamento dessas informações passa a ser mais 
provável. Com relação à documentação, temos um 
conjunto grande de documentos feitos ao longo do 
tempo, que nos tranquiliza, de certa forma. Porém, o 
ponto mais delicado será trazê-los para a atualidade, 
alinhá-los à Norma; é fundamentalmente um trabalho 
de conscientização. Estamos nessa fase, no quarto 
mês de trabalho – inclusive, a previsão inicial de 14 
meses desceu para 12 meses. 

 Qual o envolvimento do cliente/usuário tanto no 
SGSI, quanto na Certificação? 

CAIXA:

TJSP:

Dataprev:

MPS:
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DEBATE

Dataprev:

INSS:

 Como tudo que fazemos será suporte para os 
nossos negócios, e os requisitos dos nossos negócios 
estão vinculados de forma muito intensa aos contratos, 
o investimento em segurança pode seguramente ser 
levado para os contratos.

 Qual o impacto dessas mudanças, referentes à 
Certificação, nos procedimentos do INSS – levando-se 
em consideração que mexer com segurança é mudar 
procedimentos, e que sistemas que logo serão entre-
gues podem não estar adaptados à Norma? 

Dataprev: A Norma prevê, no caso de sistemas, a 
documentação de procedimentos dos ambientes de 
desenvolvimento, homologação, teste e produção. Por 
exemplo, como a empresa se adapta às práticas e aos 
processos descritos na Norma 27002. No momento em 
que estabelecemos o requisito, tem que haver um 
suporte, uma infraestrutura, e esse processo deve ser 
documentado. Então, ir da fase de desenvolvimento à 
de produção de forma segura – tanto o processo, 
quanto o sistema. A resposta à sua pergunta seria a 
implantação de outra norma voltada especificamente à 
segurança do sistema. 



Tratamento de Incidentes em Rede na Adminstração 
Pública Federal

Cel. Eduardo Wallier Viana 
Gabinete de Segurança Institucional
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Com um Departamento de Segurança da Informação e 
Comunicações (DSIC) que traz logo abaixo um Centro 
de Tratamento de Incidentes em Redes (CTIR-Gov), 
encontra-se o GSI (Gabinete de Segurança 
Institucional), em nível ministerial. (Figura 1 e 2)

Especificamente no DSIC, há três coordenações gerais: 
a nossa, Tratamento de Incidentes de Redes (CGTIR); a 
de Segurança da Informação e Comunicações (CGSIC), 
realizando normatizações, relacionamentos e condu-
tas; e a de Credenciamento (CISQ), que trata de assun-
tos estrangeiros, como a homologação de pessoas e 
tratados quando há idas a outros países, ou vindas dos 
representantes destes.

Em função do maciço uso da internet, e de redes, na 
Administração Pública Federal (APF), começamos a 
pensar em 2003 no tratamento de incidentes; que 
resultou, no ano seguinte, na criação informal do que 
viria a ser o CTIR-Gov. Dois anos mais tarde, é criada a 
Coordenação-Geral de Tratamento de Incidentes de 
Rede.

Operar e manter o CTIR-Gov são as atribuições principa-
is da nossa CGTIR. Também realizamos intercâmbio, 
apoiamos órgãos e entidades da Organização Pública 
Federal – em outras palavras, os quase 40 ministérios, 
com suas ramificações, e cerca de 900 mil servidores. 
Monitoramos, analisamos e traçamos estatísticas que 
revelam a situação da rede da administração federal, 
que é tarefa difícil, porque se por um lado há ambientes 
bem definidos, com boa infraestrutura, por outro, 
existem pequenas secretarias com estrutura não tão 
bem definida, assim, estabelecer a realidade de 
segurança dentro da rede de APF é iniciativa complexa, 
que demanda algumas parcerias, principalmente. 
Implementamos ainda mecanismos de avaliação de 
danos, bem como apoiamos e incentivamos a capacita-
ção.

Por definição, tudo que afeta negativamente as redes 
da APF é um incidente de rede: um vírus que, a partir de 
uma única máquina, cause problemas, por exemplo, na 
rede interna de um Ministério; uma página desconfigu-
rada; ou mesmo um servidor inoperante em função de 
acessos incorretos. 

Conhecida como norma-mãe, a Normativa 01 (NC01), de 
2008, do CGSI – que por ser um conselho de defesa 
nacional faz várias recomendações para órgãos da APF –, 

Figura 1

Figura 2
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amparou nosso trabalho iniciado dois anos antes, e, 
digamos, derivou algumas normas complementares 
como a NC02, que se refere à segurança; a NC04 de 
gestão de riscos; e a NC05 que é o tratamento de inciden-
te de rede, aliás, a que mais nos diz respeito. 

Missões e atribuições aos órgãos da APF são dadas 
pela NC01, sendo que eles, por sua vez, devem cumpri-
las – como, por exemplo, instituir em cada órgão uma 
equipe de tratamento de incidentes de rede, ou que os 
órgãos devem ter uma política de segurança da infor-
mação, ou ainda obrigando-os a ter um gestor de 
segurança em informações e comunicações.

Entre os grupos de trabalho em andamento, há o Grupo 
Técnico de Segurança Cibernética, o de Trabalho de 
Criptografia e o de Trabalho de Segurança das 
Infraestruturas Críticas da Informação. Operamos em 
320 redes relevantes, e em 6 mil órgãos. 

Temos hoje no Brasil três centros de tratamento de 
incidentes de rede. O que diz respeito ao governo é o 
CTIR-Gov; o CERT.br (Centro de Estudos, Resposta e 
Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil) trata 
da área comercial;  e o CAIS (Centro de Atendimento a 
Incidentes de Segurança), da área acadêmica, perten-
cente a RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa). 
Participamos, juntamente com todas as 'Teles', de um 
grupo chamado de GRN7 para tratamento da questão 
da segurança das telecomunicações; por exemplo, 
debatemos o sério problema da porta 25, relativo ao 
número de spams nas caixas de entrada.  (Figura 3)
 
Usando a metodologia já conhecida PDCA (Plan, Do, 
Check, Act), podemos imaginar os ministérios e outros 
órgãos – com seus problemas, particularidades, 
dificuldades e competências – alimentando o circuito 
com informações externas, para conseguirmos plane-
jar a melhor maneira de gerir a segurança de rede da 
APF. Também entram nesse planejamento, contatos 
com o CSIRT (Equipe de Resposta a Tratamento de 
Incidentes de Segurança), e com um centro de trata-
mento de incidentes de redes internacionais, uma vez 
que notificamos órgãos e entidades fora do Brasil.  
(Figura 4) 

Exatamente na parte de execução entra o CTIR-Gov.

Para aferir o resultado do nosso trabalho, recorremos a 
um mapa internacional. A partir da análise, por exem-
plo, do grau de infecção do Brasil, fazemos ajustes com 
ações corretivas, como apoiar um determinado órgão 
na construção de normas ou de um plano de seguran-

Figura 3

Figura 4
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Figura 5ça. Na realização dessas ações, há 
ainda uma intensa relação com a 
Polícia Federal (PF), porque 
podemos estar diante de um 
crime; assim, vamos até o nosso 
limite, e, se o órgão em questão 
autorizar, contatamos a PF.
 
Outra conexão de extrema impor-
tância é a que temos com a 
FEBRABAN (Federação Brasileira 
de Bancos), porque segurança é 
um dos pontos vitais para os 
bancos, a ligação entre eles e seus 
clientes baseia-se na confiança 
que a segurança proporciona. 
Assim, aprendemos muito com 
eles – bem como os ajudamos 
também.

A grande maioria das detecções, 
dos possíveis incidentes, vem dos órgãos da APF e de alguns outros parceiros, como a 
FEBRABAN, ou seja, meio externo; passa pelos filtros dos órgãos, e, ainda que em 
alguns casos não comprometa, instala-se na organização, sendo a nós repassada 
para a avaliarmos.

Relativamente à triagem, conseguimos decifrar o tipo de malware, qual o comprome-
timento, aonde ele vai; assim, depois de analisado, uma resposta é dada que propicia 
o aprofundamento necessário. Uma máquina comprometida pode levar a várias 
máquinas em diversos lugares, em função da análise do malware.
 
Nosso produto – os robozinhos que os diversos órgãos têm – vem para nós a partir de 
notificações automáticas VTW (Vírus, Trojans, Worms) e IDS (Intrusion Detection 
System). E chegam para constar das estatísticas, como quantidade de tentativas de 
acesso à rede, de invasão, quantidade de vírus etc. Logo, começamos a pensar em 
algo mais estratégico: a quem interessam determinados dados da rede brasileira? A 
resposta ajuda na prevenção e impulsiona a criação de normas e de grupos de 
trabalho, determinando mais ativos a serem também protegidos. 

Quando por trás das notificações existe a necessidade do trabalho do ser humano, 
estamos diante das notificações semiautomáticas. Se um site parece estar desfigu-
rado, só a presença de alguém pode analisar e concluir pelo comprometimento ou 
não, porque as automatizadas ainda não têm requinte e inteligência suficientes para 
certas descobertas.
 
Enfim, as notificações manuais são assim definidas por serem um trabalho absoluto 
de analista, que vai atrás daquilo que passou pelos filtros, pelas barreiras, chegando 
ao usuário ou ao gerente de rede. A análise propriamente dita se deterá em pontos 
que vão desde a hospedagem de malwares até outros incidentes, para que sejam 
descobertas todas as ramificações, descendo até os níveis necessários. (Figura 5) 
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Figura 6
Mensalmente, com um nível significati-
vo de detalhamento, é possível conhe-
cer a relação entre notificações recebi-
das e malwares VTW novos. (Figura 6) 

Também mês a mês, podemos relacionar 
as notificações manuais e as automáti-
cas – ainda que estas venham divididas 
por dez, por questões gráficas. A conclu-
são a que chegamos mostra que temos 
cerca de 10 vezes mais automáticas que 
manuais, que vêm de fora, dos órgãos, da 
DATAPREV, do Ministério da Justiça etc.

Serpro:

Dataprev: 

CTIR-Gov:

MPS: 

Dataprev:

 Em 2005, tivemos um incidente grave de rede e 
o CTIR-Gov nos ajudou muito, foi fundamental, inclusive 
porque não havia vacina para o vírus em questão, que 
por sua vez era mutante, dificultando muito os traba-
lhos. Temos hoje um grupo chamado de GRA (Grupo de 
Resposta a Ataques) criado há 10 anos, e um, mais 
recente, específico para intranet. 

O CTIR-Gov nos ajuda bastante quando 
tratamos de um incidente em que a origem não está no 
Brasil. Esse relacionamento internacional é precioso 
para situações como essa. Conseguir que informações 
não sejam publicadas por violarem, por exemplo, 
confidencialidades, acordos nacionais e internacionais, 
é um trabalho importantíssimo que o CTIR-Gov realiza.

 Há, hoje em dia, reuniões com grupos 
internacionais para que possamos nos conhecer e, a 
partir disso, estabelecer uma confiança recíproca, 
baseada em responsabilidade e coerência.

Dia desses, um especialista em crimes digitais 
disse que vivemos hoje problemas relativos a divisas, 
que não estão contemplados em contratos. E a questão 
foi em torno do log: os juízes não mais consideram log 
como evidência, a não ser que esteja criptografado e 
tenha sido manipulado por uma única pessoa. Como 
isso é visto por vocês – detectar que alguém fez algo e 
essa detecção não poder ser usada? 

 Quando recebemos alguma notificação, ou 
suspeita, de incidente, atuamos com muita cautela, 

DEBATE

porque assuntos judiciais requerem peritos. Hoje, por 
exemplo, estamos tentando nos capacitar para coletar-
mos de forma correta, que seja aceita por um juiz, 
inclusive já fizemos uma análise preliminar in loco. 
Porém, a coleta de evidências, a análise do log, as datas 
e as horas são, sem dúvida, questões bastante críticas. 
A PF é quem faz isso de maneira judicialmente válida, 
ainda que seja nossa intenção conseguir uma solicita-
ção de treinamento para que a nossa coleta de evidên-
cias seja aceita em um tribunal. 

Um problema localizado pela assessoria de 
pesquisa estratégica diz respeito à venda de CDs com 
informações de praticamente toda a Previdência Social. 
Vocês conseguem trabalhar problemas como esse? 

 Relativamente a essas notificações, nós 
conseguimos, sim, localizar lugares, hosts, sites 
internacionais, distantes mesmo da fronteira brasileira, 
que hospedam esses dados; e normalmente são 
máquinas comprometidas no leste europeu e na Ásia. 
Então, conseguimos notificar os órgãos dos países que 
colocam no ar esses dados. Hoje no Brasil, se um 
domínio é registrado e hospeda o que não deveria, e em 
uma semana alguma notificação é feita, o CERT.br tira 
aquele domínio do ar imediatamente. Com outros 
países, o que tentamos fazer é estreitar os laços, via PF, 
com outras polícias e outros CSIRTs. Já existem prove-
dores internacionais que aceitam nossas notificações. 
O que dificulta são as ramificações – são sempre vários 
lugares comprometidos. 

MPS: 

CTIR-Gov:
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Nosso departamento, o DSIC (Departamento de 
Segurança da Informação e Comunicações), está 
localizado no Palácio do Planalto, junto ao GSI-PR 
(Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República). (Figura 1 e 2) 

Resultado de um questionário distribuído pelo TCU 
(Tribunal de Contas da União) às áreas de TI (Tecnologia 
da Informação), o Acórdão 1603, de 2008, revelou um 
retrato cruel com pontos seríssimos, como a não 
utilização das gestões de capacidades e de mudanças 
por quase 90% das áreas pesquisadas – o que tem 
trazido uma preocupação extra, em função principal-
mente da orientação para que sejam feitos os PDTIs 
(Plano Diretor de Tecnologia da Informação) e, que as 
aquisições sigam padrões bastante criteriosos.

Ainda que tomemos o número mais positivo: 48% não 
possuem controle de acesso. Será que os 52% restan-
tes possuem senhas fortes? Esse controle de acesso 
seria físico, com catracas? Qual o conceito de controle 
de acesso?

Poucos meses depois, outro Acórdão, número 2471, 
recomendava ao GSI-PR a criação de procedimentos 
para elaboração de políticas de segurança da informa-
ção, de controle de acesso, de cópias de segurança, de 
análise de riscos e de continuidade de negócios; além 
da identificação de boas práticas relacionadas à 
segurança da informação, e que fossem difundidas na 
APF (Administração Pública Federal).
 
Importante lembrar que em termos de capacitação 
tecnológica, o Ministério da Previdência Social, com o 
suporte precioso da Dataprev, está em altíssimo nível – 
aliás, foi essa estrutura de excelência que possibilitou o 
lançamento da aposentadoria em 30 minutos, em 
2009. E, nessa mesma época, houve a decisão do TCU 
de substituir a ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) pelo GSI-PR, no uso das normas e regras. 
Ainda que nossas normas sejam mais uma recomenda-
ção que uma obrigatoriedade.

Assim, o TCU já está utilizando as normas editadas pelo 
GSI-PR para a auditoria dos nossos sistemas, como 

Figura 1

1  Realizou todos os cursos da carreira de oficial aviador da FAB, participou do programa de doutoramento FLACSO/UNB, curso de 
Especialização em América-Latina e de gestão de Segurança da Informação e Comunicações pela UNB, atualmente exerce a 
função de Coordenador-Geral de Gestão de Segurança da Informação e Comunicações do DSIC/GSOPR.

Figura 2
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Figura 3órgão de controle externo. No controle interno, o GSI-PR e 
a CGU (Controladoria-Geral da União) trabalham em 
conjunto, para definir uma metodologia de auditoria 
interna.

Todas as normas de gestão de SIC (Segurança da 
Informação e Comunicações) na APF foram exaustiva-
mente discutidas em comitê, com órgãos da APF. A IN01 
(Instrução Normativa Número 1) fala de gestão de SIC, a 
NC01 (Norma Complementar Número 1) discorre sobre a 
normalização, a NC02 declara a metodologia de gestão 
de SIC, a NC 03 orienta os órgãos na elaboração de uma 
política de SIC, a NC 04 fala sobre gestão de riscos, e a NC 
05 trata da criação de equipe de tratamento de inciden-
tes de rede em organizações públicas federais.

No processo de construção dessas normas, foram 
levadas em consideração as grandes diferenças nas 
estruturas dos órgãos, desde os que têm um alto grau de 
segurança até aqueles que não conhecem um incidente 
de segurança. Assim, não houve restrições aos órgãos já 
com grande avanço na questão da segurança – seria um 
contrassenso obrigá-los a reduzir o padrão de qualidade. 

Estão bem próximas da aprovação as normas de gestão 
de continuidade de negócio, de controles de acesso e de 
tratamento de incidentes. Esta abordará as formas de 
nos conduzirmos para realizar o tratamento de inciden-
tes, será quase uma metodologia de tratamento de 
incidentes.
 
A IN01 inclui o conceito de segurança da informação e 
comunicações como um conjunto de ações que objeti-
vem viabilizar e assegurar a disponibilidade, a integrida-
de, a confidencialidade e a autenticidade das informa-
ções. De fato, a ideia de segurança vai além do confiden-
cial e do controle. É preciso contar também com disponi-
bilidade, integridade e autenticidade.  

Outro aspecto que necessita de atenção é a integridade 
jurídica, ética e responsável de quem cria, transporta e 
comunica a informação. No sistema de benefícios, por 
exemplo, há muita autonomia em jogo, um agente da 
Previdência pode causar prejuízo ao governo caso não 
atue com ética e dentro das responsabilidades legais de 
sua função.

Mais que máquinas e tecnologia, SIC envolve atitude dos que acessam a tecnologia 
através das máquinas, dos que comandam as tecnologias, ou demandam serviços 
delas. Abrange uma atitude ética, discreta e responsável – um comportamento 
predominantemente cultural.  (Figura 3) 

Temos cerca de 900 mil servidores públicos federais, e a estratégia do DSIC em 
termos de cultura de segurança são as fases de sensibilização, conscientização, 
capacitação e especialização – a partir da sensibilização total, objetivamos 10% a 
cada etapa. Quando atingirmos 900 especializações, teremos uma cultura de 
segurança.  (Figura 4) 

Figura 4
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Figura 5No momento em que o profissional conhece e emprega 
a SIC, está sensibilizado. Se, além disso, está empe-
nhado, impulsiona e direciona outros como um multipli-
cador de segurança, já se conscientizou. Capacitados 
estão um passo à frente porque controlam os instru-
mentos e os métodos relativos às ações gerenciais de 
segurança. Por fim, o especialista é o reestruturador da 
segurança, aquele que acha novas saídas.

Exatamente por não existir uma solução pronta para 
segurança, cada órgão deve construir a sua, com base 
em seus aspectos e características, sem esperar 
normas externas.  (Figura 5) 

Uma ambientação saudável e estimulante para a 
implementação da SIC é a POSIC (Política de 
Segurança da Informação e Comunicações). De fato, 
ainda que seja tarefa das mais espinhosas, não 
conseguir montar uma POSIC pode comprometer os 
bons resultados dos serviços. 

Dataprev:

DSIC:

NI:

DSIC:

 A política de segurança, no caso das empre-
sas públicas como Dataprev e Serpro – que prestam 
serviços mediante contrato –, estaria definida no 
contrato de prestação de serviço? 

 Existem algumas diretrizes da política de segu-
rança que devem estar no contrato. Acredito que 
deveríamos ter uma POSIC para cada contrato. No caso 
especifico da Dataprev, existe algum trabalho de TI no 
Ministério da Previdência que não seja suportado pela 
Dataprev? Há terceirizações? 

 Mas deve passar necessariamente pelo ambiente 
de segurança da Dataprev.

 Ainda que seja terceirizado – diferentemente, por 
exemplo, do Ministério do Trabalho, em que há uma 
CGMI (Coordenação Geral de Modernização e 
Informática) e um PDTI. Então, a POSIC da Dataprev 
deve levar em consideração o escopo do Ministério da 
Previdência Social. E aqueles que demandarem 
serviços dela estarão condicionados às grandes 
diretrizes estratégicas que o Ministério da Previdência 
impôs. É claro que um determinado contrato pode exigir 
cláusulas mais fortes, o que não trará problema algum, 
uma vez que uma política não é uma camisa-de-força, 

DEBATE

e, sim, a tradução das partes interessadas. Uma vez o 
cidadão sendo, acredito, a principal parte interessada 
nesse processo, cabe ao Ministro captar seus (do 
cidadão) interesses, ou seja, atendê-lo melhor e o mais 
rapidamente possível. Assim, a voz dos interessados e 
o que chega como planejamento estratégico entram 
como diretrizes para a POSIC. 

 O crescimento da internet fez com que 
nessas últimas duas décadas houvesse uma maior 
preocupação com o cidadão. A partir disso, criamos 
nossa política de segurança, gerida por três casas: o 
Ministério da Previdência Social, o INSS e a própria 
Dataprev. E quando passamos a prestar serviços a 
outros órgãos, tivemos que seguir as regras deles. 
Vemos, então, que existe a necessidade de o governo 
colocar em seu planejamento uma POSIC para atender 
o cidadão independentemente da instituição em 
questão. Existe alguma ideia no sentido de se montar 
uma diretriz de segurança para o governo como um 
todo? 

 Existe, sim. Porém o desafio está em como 
montar uma política nacional; mesmo porque não a 
faremos entre 4 paredes, por duas ou três pessoas. 
Deve ser construída de forma democrática, com ampla 

Dataprev:

DSIC:

N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados.
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participação, dentro de uma cultura, exatamente como 
as fases de sensibilização, conscientização, capacita-
ção e especialização, para que no futuro seja um 
parâmetro para a sociedade. Um dos entraves, diga-
mos, uma cultura negativa, é a ideia de segurança 
atrelada aos militares, à ditadura, à confidencialidade, 
ao sigilo e à falta de democracia. Comumente, não se 
entende segurança da informação como ações que 
viabilizem e assegurem disponibilidade, integridade, 
confidencialidade e autenticidade da informação.

Com relação à elaboração da POSIC, é importante 
definir seu escopo e qual autoridade assinará esse 
documento. Os conceitos e definições da POSIC devem 
deixar claros os termos utilizados em sua elaboração. 

Já as referências legais e normativas que foram 
utilizadas devem ser nominadas. Princípios são os 
preceitos da organização, os valores que a nossa 
organização recomenda. As diretrizes gerais devem 
refletir as regras gerais, são a alma da POSIC. O que se 
refere a penalidades deve conter a previsão de enqua-
dramento de responsabilidades civis, administrativas 
e/ou penais em casos de quebra de segurança. 
Competências e responsabilidades estabelecem a 
estrutura de segurança organizacional, por exemplo, 
definem quem é o gestor, instituem comitês e uma 
equipe de tratamento de incidente. Recomendamos, 
ainda, para a elaboração de uma POSIC instituir um 
grupo de trabalho com pessoas de diversos setores do 
órgão. 

DEBATE
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Após a criação, em 1995, da Coordenação Estratégica 
de Segurança, começa a história da segurança do 
Serpro; assim, seguimos nos anos seguintes com o 
modelo de segurança, o comitê de segurança, a gestão 
de risco e o GRA (Grupo de Resposta a Ataques).  
(Figura 1) 

Quando pensamos em risco de segurança, fazemos 
uma associação a disponibilidade, integridade, confi-
dencialidade e autenticidade; e, mais especificamente, 
temos em mente aspectos negativos, problemas e 
falhas no momento em que pensamos sobre seguran-
ça. De fato, risco é a probabilidade de algo acontecer 
gerando impacto, tendo como certas a ameaça e a 
vulnerabilidade – o que menos devemos fazer é ignorá-
lo, é indispensável avaliar esse risco e em seguida 
tratá-lo, até mesmo porque frente aos auditores não 
cabe dizer que não sabíamos disso ou daquilo. 
 (Figura 2) 

Fundamentalmente, o risco está ligado à probabilidade 
e ao impacto, e distribuído em graus, ou seja, no grau 1 
são grandes o impacto e a probabilidade, demandando 
muito cuidado; os graus 2 e 3 com maior impacto de um 
e maior probabilidade de outro equivalem-se, merecen-
do cuidados medianos; por fim, o grau 4 caracteriza-se 
por pouco impacto e quase nenhuma probabilidade, 
significando que podemos aceitá-lo, podemos retê-lo. 

A gestão de riscos, segundo a NC04 (Norma 
Complementar Número 4), é um conjunto de processos 
que permite identificar e implementar ações de 
segurança para minimizar ou eliminar os riscos a que 
estão sujeitos os ativos de informação, e equilibrá-los 
com os custos operacionais e financeiros envolvidos. 
Em outras palavras, não vou gastar 1000 para proteger 
algo que vale 500, a menos que seja politicamente 
importante.

Entre os benefícios dessa gestão encontramos a 
percepção de falhas, ineficiências e problemas potenci-
ais, resultantes das vulnerabilidades; e a redução de 
surpresas e perdas. Ainda que façamos a análise de 
riscos de forma superficial, teremos algo garantido 
para uma auditoria futura – uma evidência que pode 

Figura 1

1  Engenheiro eletrônico pela Universidade de Brasília (1981). Possui especialização em Análise de Sistemas e em Rede de 
Computadores (Católica de Brasília) e Gestão de Segurança da Informação (UnB). Trabalha há 25 anos no SERPRO, sendo os 14 
últimos dedicados à gestão da segurança da informação. Ministra cursos de segurança da informação (especialização).

Figura 2
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Figura 3

Figura 4

proteger o responsável da área em questão. 
Costumamos trabalhar sensibilização e conscientiza-
ção conjuntamente, como se estivessem dentro do 
mesmo pacote. A manutenção do negócio e a transfor-
mação de ameaças em oportunidades são também 
vantagens que a gestão de riscos traz.

Se quisermos listar os erros mais comuns, a incorreta 
definição do escopo certamente encabeçará a lista; 
que seguirá com excessos em tecnologia, desprezo 
pelos fatores de negócio, alta direção descompromissa-
da, escassez de recursos, e periodicidade inconstante. 
(Figura 3)

Dando significado à Norma 27005, temos inicialmente 
uma definição de contexto, em que podemos ver os 
princípios, a cultura e o negócio da organização; e 
também a metodologia mais aplicável para utilizarmos 
a gestão de riscos. Há ainda a análise e a avaliação de 
riscos. Relativamente à análise, realizamos a identifica-
ção dos ativos – pessoas, tecnologia, ambientes e 
processos –, para em seguida passarmos ao levanta-
mento dos riscos, ameaças e vulnerabilidades associa-
dos a esses ativos; resultando nos graus 1, 2, 3, ou 4 já 
descritos. O tratamento dos riscos pode depender 
tanto da cultura da organização quanto do custo do 
tratamento em si, o que significa que as companhias 
podem aceitar ou não correr riscos.

Assim, quando decidimos tratar os riscos, fazemos um 
plano, definimos controles e ações de segurança da 
informação, para uma consequente implementação – 
tendo sempre em mente a periodicidade do processo, 
porque as normas, a cultura, os gestores e os custos 
mudam, e trazem a cada momento uma nova necessi-
dade de adequação.
 
Em termos de métodos de gestão de riscos, contamos 
com o GRS I (Gerenciamento de Risco Simplificado) e 
com o GRS II (Gestão de Riscos de Segurança). O 
primeiro reflete o modelo do Tom Peltier, é indicado 
para escopos simples e está baseado em brainstor-
ming – bastante utilizado por nós para a entrada do ano 
2000. Porém, quando pensamos efetivamente na 
certificação 7799, atual 27001, percebemos a neces-
sidade de trabalharmos com o GRS II, que contempla 
escopos mais complexos.

A metodologia por trás do GRS I é a FRAAP (Facilitated 
Risk Analysis and Assessment Process) que, entre 
outros, estabelece a participação de especialistas 
internos para que não haja lacunas e haja consenso; 
confere importância a participação do gestor, que é 
dono do escopo; gera um plano de ação; e mostra o 
resultado em horas. Atualmente no Serpro, consegui-
mos resolver problemas em uma manhã, porque 
direcionamos o foco para o escopo. Um resultado 
documentado e simples, e o baixo custo são também 
características da FRAAP. (Figura 4)
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Figura 5

Figura 6

Dividimos o GRS I em 4 partes: 
iniciamos estabelecendo o escopo 
de trabalho, os ativos internos, o 
dono do projeto, as interações, a 
metodologia e os conceitos de 
segurança; em seguida, identifica-
mos os riscos assegurando um 
objetivo da segurança, como 
disponibilidade, confidencialidade 
e integridade; a terceira parte é 
dedicada à priorização, ou seja, se 
tratamos determinado risco ou se o 
aceitamos – se vamos tratá-lo, 
selecionamos alguns controles 
que funcionam como salva-
guardas –; por fim, determinamos 
as ações que implantam os 
controles, quem as realiza e em 
que prazo. (Figura 5)

Um dos pontos interessantes no 
resultado de um GRS I é poder, por 
exemplo, na avaliação seguinte, 
verificar se um determinado risco 
continua baixo, e se a ação relativa 
a uma medida de segurança 
bastou. 

Infelizmente, essa metodologia não atende à Norma 
27005. Então, usa-se uma metodologia mais sofistica-
da como o GRS II, que é composta por duas etapas. Na 
inicial, avaliamos os riscos, e na seguinte, tratamos 
esses riscos usando controles e planos de ação. De 
fato, temos que definir qual é a ameaça; a vulnerabili-
dade; o controle que já existe; os níveis de probabilida-
de, de impacto, de risco, e de ação de tratamento do 
risco. (Figura 6)

Com os níveis de probabilidade e de impacto estabele-
cidos, a consulta à tabela de nível do risco nos mostra o 
que fazer: tratar logo, não tão logo, ou não tratar.

Segundo o acórdão 1603, em 75% dos órgãos não há 
análise de riscos, configurando falha significativa 
capaz de resultar em desperdício, ações ineficazes ou 
lacunas no tratamento da segurança. 

À semelhança do GRS II, escrevemos o GRS III, que 
fundamentalmente é o uso do Risk Manager; aliás, 
alguns meses atrás, foi feita uma auditoria relativa à 
norma 27001, e não houve sequer uma não conformi-
dade. 

A NC04 (Norma Complementar Número 4), em princípi-
os e diretrizes, estabelece que o processo de GRSIC 
(Gestão de Riscos de Segurança da Informação e 
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Comunicações) deve ser contínuo, estar alinhado ao modelo PDCA (Plan, Do, Check, 
Action), e produzir subsídios para suportar o sistema de gestão de SIC (Segurança da 
Informação e Comunicações) e a continuidade do negócio. Já em procedimentos, 
sendo parte do 'P' de PDCA, há definições preliminares; e, em seguida, análise, 
avaliação, tratamento e aceitação dos riscos. Mais à frente, temos a implementação 
do plano de tratamento, e, depois, a monitoração. Esse caminho todo está ligado a 
processos complementares que mantêm uma comunicação com interessados, 
envolvidos, implantadores de controle, gerentes e aqueles que irão aceitar; e que 
suscitam a melhoria do processo de gestão de riscos como um todo. Essa é a norma 
que temos que seguir.

Inicialmente, em definições preliminares – escopo e metodologia – devem ser 
consideradas as características do órgão, bem como as restrições financeiras, legais 
etc. Nas análises, vamos identificar os ativos, as ameaças, as vulnerabilidades e os 
riscos do escopo, considerando-se a possibilidade, dada pela própria norma, de 
listarmos somente os riscos, sem ameaças e vulnerabilidades; identificaremos ainda 
a probabilidade e o impacto, no que diz respeito à estimativa. Continuando nas 
análises, entramos na aceitação ou não dos riscos, em função dos critérios de 
aceitação refletidos nos níveis e gradações próprios de cada empresa. Aliás, seria 
interessante que a metodologia para risco de segurança pudesse fazer parte de 
outros processos, como o de desenvolvimento.

Prosseguindo, usaremos as já conhecidas formas para tratarmos os riscos: reduzi-
los, evitá-los, transferi-los ou retê-los. Seguidas por um plano que defina prioridades, 
ações, responsáveis e prazos. Determinar quais riscos serão aceitos, implantar as 
ações do plano aprovado, e detectar possíveis falhas no resultado. Na monitoração, 
vemos as ações implantadas, e se o processo está deficiente. Porém o principal é 
que as ações sejam implantadas, porque, do contrário, perderemos o trabalho feito. 
Visando a melhoria do processo proporemos à autoridade a implementação dos 
aprimoramentos identificados na fase de monitoração e análise crítica, por exemplo, 
quando a análise de risco do escopo não foi satisfatória, fazemos a verificação e 
implementamos as alterações.
 
Informar os interessados a todo momento, bem como interagir com eles, constitui a 
fase de comunicação – tendo em mente, é óbvio, que por apresentar vulnerabilida-
des, um relatório de gestão de riscos é um documento reservado que não deve 
circular. 

Consta das responsabilidades que à alta administração do órgão cabe aprovar as 
diretrizes e o processo de GRSIC; e que são responsáveis pela coordenação da 
gestão de risco, nos órgãos, os gestores de segurança.

Enfim, todo controle, de uma maneira ou de outra, acaba sujeito à falha. Mais que 
qualquer ato voluntário, os acidentes, erros e omissões são os grandes responsáveis 
por imensas perdas. Alcançar um nível aceitável de risco é uma meta constante. O 
comprometimento das lideranças é absolutamente imprescindível. Não deixar de 
formar uma equipe interna. Ter, e espalhar, o conhecimento do negócio e de suas 
operações. Estar alinhado estrategicamente – no Serpro, por exemplo, não existe 
uma forte visão de riscos; há o risco de projeto, o do financeiro, mas não temos um 
risk officer que possa cuidar mais apropriadamente dessa questão. Utilizar ao 
máximo as boas práticas e a análise de cenários. Considerar a cultura da instituição 
e lembrar-se dos históricos. Empregar critérios de riscos, e realizar a essencial 
periodicidade.
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NI:

NI:

Serpro:

 O Risk Manager é uma ferramenta que tem sido 

utilizada na Administração Pública como um todo. Na 

minha opinião, o Risk Manager não é uma metodolo-

gia, mas uma ferramenta de apoio à metodologia; que 

agiliza o processo, coleta uma grande quantidade de 

informações em um período bastante curto de tempo, 

e apresenta relatórios de forma ágil, para tomadas de 

decisão. Portanto, acredito que o Serpro e a Dataprev 

poderiam também desenvolver uma ferramenta de 

suporte à metodologia. 

 Mas o problema central por trás da feitura da 
própria ferramenta é a manutenção dos controles – 
seria necessária uma equipe verificando constante-
mente as vulnerabilidades, e gerando updates diários. 

 Esse é o maior empecilho, porque quem 
desenvolveu o Risk Manager já tem um padrão de 
construção, tem as referências, as melhores práticas, 

DEBATE

um laboratório etc. Realmente, o Risk Manager não é 
uma metodologia, é uma ferramenta. Quando o 
SERPRO o adquiriu, há alguns anos, era necessário ter 
uma metodologia aprovada pelo presidente da nossa 
empresa, relativa aos riscos de segurança. No centro 
de certificação digital, o pessoal trabalhou vários anos 
usando o GRS II. Na penúltima auditoria, o auditor 
recomendou que fosse utilizada uma ferramenta, em 
função do grande volume. Então, partimos para o Risk 
Manager. Mas há pontos que estavam na antiga 
análise de risco e que o Risk Manager não observa, e 
vice-versa. O importante é que seja feita a avaliação de 
risco, que todos entendam os riscos aceitos e os não 
aceitos. O governo da França usa o Ebios, o da 
Espanha, o Magerit. Existe uma empresa no Rio Grande 
do Sul que tem um sistema próprio que oferece os 
controles da Norma 27005. Nosso sistema de apoio ao 
GRS é chamado de CGRS, em que é possível registrar a 
tabela do GRS I.  

N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados.
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Atualmente, a Caixa registra quase 81 mil empregados, 
excluindo-se os terceirizados; tem cerca de 120 mil 
usuários de rede e mais de 25 mil pontos de presença; 
existe há 150 anos; está em todos os 5,564 mil municípi-
os e conta com 48 milhões de clientes.

Nossa estrutura de GCN (Gestão da Continuidade dos 
Negócios) vincula-se à área de risco e controle, seguindo 
uma resolução do conselho monetário nacional, e aborda 
três tipos de riscos: de mercado, de crédito e operacional. 
E dentro do risco operacional, encontramos a GCN/SI 
(Gestão da Continuidade dos Negócios e Segurança da 
Informação).  (Figura 1)

Está entre as atribuições do gestor de continuidade 
propor ao comitê de risco projetos que envolvam a 
elaboração de estratégias de continuidade – esse comitê 
é formado por seis vice-presidentes da Caixa. Uma vez 
aprovado, o projeto de GCN é distribuído para equipes de 
informática, de infraestrutura predial e de negócio; assim, 
cada qual realizará sua parte, sendo o projeto coordena-
do pela equipe de GCN. Obviamente, todo esse trabalho 
se embasa em normas, padrões e auditorias.

De fato, o início das nossas atividades ocorreu com o Bug do Milênio, quando os 
alardeados problemas não aconteceram, fundamentalmente porque havíamos feito 
um trabalho de prevenção anterior à virada para 2000. Um ano depois, o PCN (Plano 
de Continuidade de Negócios) foi da TI (Tecnologia da Informação) para a área de 
segurança patrimonial. A volta para a TI, em 2004, proporcionou a criação de uma 
equipe específica de GCN, uma vez que não havia uma consultoria sequer que 
prestasse esse serviço. Concluímos mais tarde que projeto de continuidade dos 
negócios é algo que depende da cultura da empresa e que não se chama um consul-
tor para essa tarefa. 

Publicamos nossa primeira política de continuidade de negócios em 2006, e, 
também, priorizamos alguns processos. Ano seguinte, acompanhando a resolução 
3380 do Conselho Monetário Nacional, migramos para o risco operacional, e cons-
truímos o primeiro BIA (Análise de Impacto nos Negócios) dentro da Caixa. Um ano 
mais tarde, mais um BIA, e a priorização de cerca de uma dúzia de processos de 
negócio. Agora em 2009, as unidades priorizadas três anos antes começam a dar a 
2ª volta no ciclo de GCN, em outras palavras, as avaliações necessárias foram feitas; 
as estratégias, traçadas; os planos, desenhados; e os testes, realizados. 

Figura 1

1  Responsável pelo Programa de Continuidade dos Negócios da CAIXA. Bacharel em engenharia pela PUC/RS, MBA em 
Segurança da Informação pela UPIS/DF e pós-graduado em Gestão de Crises Corporativas pela Gama Filho/RJ. Certificado pelo 
DRII (Disaster Recovery Institute International) e pelo BCI (Business Continuity Institute). Membro do BRCCI (Business Resilience 
Certification Consortium International) e do IAEM (International Association of Emergency Managers). Membro da Subcomissão de 
GCN da FEBRABAN. Instrutor no Curso de Fundamentos em Segurança da Informação do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República. Instrutor no Curso de GCN da FEBRABAN. Tutor no curso de Pós-graduação em Gestão de Crises da 
POSEAD.
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Figura 2

Figura 3

Criar um projeto de GCN requer uma equipe própria; o 
desenvolvimento de um PCN da companhia, o PCN 
CAIXA; o essencial envolvimento da alta administração; 
a utilização das melhores e mais aperfeiçoadas 
práticas mundiais; e o desenvolvimento de métodos e 
padrões próprios da Caixa. Quando começamos, 
usamos as então melhores práticas como referência: 
DRI (Disaster Recovery Institute) e BCI (Business 
Continuity Institute). Em termos de requisitos, uma 
equipe de GCN deve ser composta por pessoas treina-
das em GCN; que conheçam a Caixa e seus processos, 
gestão de projetos, informática e SI; e que tenham 
facilidade de comunicação. Atualmente, nossa equipe 
conta com 6 pessoas.

As diretrizes de um PCN são, na verdade, um conjunto 
de planos e procedimentos para garantir, inclusive em 
situações adversas, a continuidade das operações 
vitais da empresa; ou seja, estabelecer o que é prioritá-
rio e tratá-lo com tal. O programa além de ter um ciclo, é 
evolutivo e contínuo; e busca a redução da exposição 
aos riscos e o reinício das operações de negócio críticas 
de forma ordenada. (Figura 2)

Enquanto o desenvolvimento da cultura organizacional 
permeia a organização, a GCN conduz o ciclo do PCN 
Caixa. Há, inclusive, um ciclo para o PCSTIC (Programa 
de Continuidade de Serviços da Tecnologia da 
Informação e Comunicação), em que o responsável da 
TI, a partir dos requisitos do negócio, desenvolve os 
planos dos serviços de tecnologia. (Figura 3)

Então, passa a existir outro ciclo dentro da TI, conduzi-
do por outra equipe.

Desenvolver uma política é passo fundamental para a 
implementação de GCN. Assim, a nossa política 
estabelece responsabilidades, diretrizes e premissas 
do programa de continuidade da Caixa; possui caráter 
estratégico; abrange todas as atividades; define os 
motivadores – as pessoas são o grande motivador de 
GCN –; define o que compõe o PCN de uma unidade; e é 
reconhecida pela alta administração. Além de publica-
da em 2006, nossa política foi revisada em 2008 e em 
2009. 

Relativamente ao desenvolvimento do ciclo PCN Caixa, 

a 1ª etapa, que é conhecer a Caixa, traz o BIA para 

estimar os impactos financeiros, operacionais e de 

imagem, no caso de uma interrupção nos processos de 

negócio, ou seja, o prejuízo para a empresa quando há 

uma parada; e para colocar o foco no negócio, não em 

sistemas de informática. Tecnicamente, o BIA é um 

questionário de 7 perguntas que consegue determinar 



Fórum de TIC Dataprev 27

Gestão da Continuidade dos Negócios

Alexandre Costa Guindani

Segurança da Informação

a velocidade com que os impactos já citados aumentam ao longo do tempo – pode 

ser brutal a diferença entre um prejuízo na 1ª semana e outro ao fim de um mês –; 

definir o tempo de recuperação, quanto leva para um processo retornar à operação 

antes que prejuízos inaceitáveis aconteçam; e relacionar todos os recursos necessá-

rios à recuperação do processo, ou seja, quantas pessoas, e o tamanho e a configu-

ração do ambiente para se trabalhar.
 
Os passos do roteiro do BIA são: desenvolver questionário em função do resultado 

que se quer obter, direcionando as perguntas para aquele resultado; procurar, por 

exemplo, um gerente operacional para responder o BIA, que terá as respostas para 

as perguntas; realizar um evento de divulgação, com o objetivo de fazer com que 

entendam cada pergunta; realizar um piloto; entrar em acordo com o gestor em 

termos de prazo; realizar entrevistas em que possa haver um mínimo grau de contra-

dição nas respostas; elaborar um relatório final e apresentar o resultado para a alta 

administração com o intuito de possibilitar a priorização da sequência de processos, 

para a implementação de PCN.

Como benefícios, o BIA pode fornecer as razões empresariais para o investimento, 

visando minimizar perdas em caso de interrupção; aumentar a conscientização dos 

gestores; garantir uma recuperação de forma ordenada, ou seja, em primeiro lugar o 

que é mais crítico; cumprir as disposições legais, em caso de banco. Importante, 

também, é deixar claro que crítico é diferente de importante, os processos são todos 

importantes, porém só alguns são críticos; e, parados, alguns que são só importantes 

podem ficar críticos, depois de um mês, por exemplo.

Também fazemos uma avaliação de risco, ainda que em GCN seja um tanto diferente, 

pois o ponto central da avaliação é físico, no local em que determinado processo de 

negócio é executado, o que significa que procuramos as ameaças que possam 

provocar interrupção e analisamos tanto a exposição a cada ameaça quanto o local e 

as redondezas. Visitamos o local de trabalho com um questionário e avaliamos; 

envolvemos o gestor; verificamos no local se há, por exemplo, histórico de inundação; 

como estão os equipamentos de prevenção de incêndio e de combate a ele; se a 

energia elétrica é estabilizada, aterrada e se há gerador; qual é o estado da tubula-

ção de água e de gás; a contingência para infraestrutura, se os elevadores funcionari-

am na falta de energia, e se estão ligados ao gerador; na parte de tecnologia, os 

roteadores, servidores etc. Em seguida, elaboramos o relatório que é apresentado 

para o gestor, com os resultados da avaliação de risco. Sempre visando mostrar que 

se há falhas, devemos evitá-las, para evitarmos também uma interrupção.
 
Na 2ª etapa, para a estratégia de continuidade, devemos ter um local alternativo de 

trabalho com recursos que serão utilizados para as operações críticas se reiniciarem 

nos prazos estabelecidos – a estratégia e os recursos devem ser aprovados pela alta 

administração, em função do óbvio custo financeiro. Então, vamos colocar um 

número bem reduzido de pessoas, sob estresse, em local alternativo para continuar 

um processo crítico. Nesse quadro, é importante que o gestor preveja e antecipe as 

reações humanas, principalmente por se tratar de, por exemplo, reações a algum 

tipo de desastre. 
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Para termos uma saudável estratégia de continuidade, 

devemos ter respostas para as seguintes perguntas: 

Para onde iremos? Com quem poderemos contar no 

ambiente alternativo? Que recursos teremos naquele 

lugar? Por quanto tempo conseguiremos trabalhar lá? 

Quais investimentos serão necessários para viabilizar 

os recursos? (Figura 4)

Dentro dos tipos de estratégia, algumas estão vincula-

das ao processamento de dados, outras a pessoas. É 

interessante deixar claro que quanto maior o custo, 

menor o tempo de recuperação, e a relação custo-

benefício será construída com os dados do BIA. 

Com a 3ª etapa chega o desenvolvimento dos planos, 

representado por documentos e procedimentos de 

exceção que vão auxiliar as pessoas a executar deter-

minado processo de negócio no local alternativo, uma 

vez que os especialistas podem não estar disponíveis. 

(Figura 5) 

Assim, GCN proverá local para irmos, recursos para 

trabalharmos, registros vitais para executarmos as 

atividades críticas, suprimentos, backup em lugar 

remoto etc. E essa estrutura estará embasada em 

padrões, metodologia, acompanhamento e segurança.

A 4ª e última etapa é também a mais difícil: manter os 

planos atualizados. A garantia de que os processos da 

companhia reiniciarão de forma ordenada vem a partir 

dos testes e da manutenção dos planos. Nós trabalha-

mos com um único cenário, a destruição total do local 

de trabalho. Assim, estaremos preparados para 

qualquer evento. 

Os testes, então, verificam o que não funciona, e são 

feitos na presença da auditoria, do gestor de GCN, do 

gestor do processo de negócio; reforçam o comprometi-

mento das pessoas, os empregados no ambiente 

alternativo enquanto as atividades são executadas 

possibilitam uma familiaridade com a continuidade de 

negócio; verificam se o que está escrito funciona 

realmente, e se todos os recursos instalados estão 

funcionando; e identificam a oportunidade de melhoria 

no processo de negócio em si.
 
Manter os planos atualizados significa não encontrar 

problemas no momento de usar o telefone, de contatar 

o fornecedor, de utilizar a tecnologia, em outras 

palavras, tudo estará sempre atualizado. 

Figura 4

Figura 5
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Dataprev:

CAIXA:

 Nós criamos uma coordenação de continui-
dade de negócio, que está ligada à gestão de seguran-
ça, e em uma posição inversa à da Caixa, em baixo da 
Segurança da Informação. Você pode fazer alguma 
consideração sobre isso?
 

 Não acredito que haja uma maneira correta e 

outra errada. São duas disciplinas independentes, mas 

interligadas, que exigem um esforço imenso de imple-

mentação. Prefiro o modelo do Banco do Brasil, duas 

gerências independentes sob uma mesma diretoria, 

uma mesma coordenação. De fato, somente os bancos 

americanos e europeus, em que a cultura de continui-

dade de negócios é muito mais avançada que a nossa, 

tratam desses assuntos em nível de diretoria. Lá, há 

diretoria de continuidade, de segurança, vice-

presidência de continuidade etc. O nível hierárquico 

DEBATE

muito baixo interfere principalmente quando se tenta 

vender um projeto de continuidade, bem como os de 

segurança – torna-se quase impossível chegar à alta 

administração. Acaba sendo necessário conquistar a 

ponta da pirâmide e convencer a base dela de que 

aquilo é bom, ou seja, trabalho duplo.

 Em termos de manutenção, algumas pessoas 

atrelaram continuidade dos negócios à participação 

dos lucros; em cima de BSC (Balanced Scorecard) e 

com apoio da diretoria. Assim, quando o auditor 

pergunta a um gestor de processo crítico onde está o 

plano, e este não existe, o gestor recebe um aponta-

mento, o que acaba repercutindo na participação dos 

lucros. Assim, mais facilmente os planos vão ser 

atualizados.

CEF:
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