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A informação e sua importância 

para o negócio 
Os aspectos da geração de conhecimento a partir da 
informação são de especial interesse para as 
organizações, que, pela exposição de seus 
colaboradores à informação, poderão gerar 
verdadeiro valor para seus negócios. 

Entendemos, assim, que a informação é um 
elemento essencial para a geração do conhecimento, 
para a tomada de decisões e representa 
efetivamente valor para o negócio, dentro de cada 
um de seus processos. 

Desse modo, é natural reconhecer que a informação 
é um ativo da organização, ou seja, um bem que 
deve ser tão protegido quanto os bens físicos, se 
não mais, tendo em vista sua importância para a 
própria existência da organização. 





Conceitos gerais sobre segurança 

da informação 
Uma vez estabelecida a importância da informação para o 
negócio da organização é necessário entender o que vem a 
ser a segurança da informação e, ainda, estabelecer uma 
relação entre a segurança da informação e sua relevância 
para o negócio da organização. 

 Segurança da Informação  

 “É a proteção da informação contra vários tipos de 
ameaças para garantir a continuidade do negócio, 
minimizar riscos, maximizar o retorno sobre os 
investimentos e as oportunidade de negócios” [ISO 
27002].  

 

• As informações podem existir em diversas formas;  

• O mesmo ocorre com as vulnerabilidades e ameaças;  

• A pergunta chave: O que e como devemos proteger?  

 

 



As propriedades básicas da 

segurança da informação 

Um sistema de segurança da informação baseia-se 
em três princípios básicos: Confidencialidade, 
Integridade e Disponibilidade. 

Se um desses princípios for desrespeitado em algum 
momento, isto significa uma quebra de segurança, o 
que pode ser chamado também de incidente de 
segurança da informação. 

Mas o que exatamente significa cada um desses 
princípios ou características da informação? 



As propriedades básicas da 

segurança da informação 

• Confidencialidade 
– O princípio da confidencialidade é respeitado quando 

apenas as pessoas explicitamente autorizadas podem ter 
acesso à informação. 

– Quando uma informação é acessada por pessoa não 
autorizada, intencionalmente ou não, seja pela descoberta 
de uma senha ou de qualquer outro modo, então isto é um 
incidente de segurança da informação por quebra de 
confidencialidade. 

– Casos típicos de quebra de confidencialidade ocorrem 
quando pessoas intencionalmente invadem sistemas de 
computador das empresas e até de pessoas físicas e obtêm 
dados. Mas a outros casos corriqueiros e muito menos 
notados, como quando pessoas de determinada 
organização conversam sobre assuntos de trabalho, muitas 
vezes confidenciais, em locai públicos, tais como 
restaurantes ou elevadores, disponibilizando a informação 
para aqueles à sua volta. Esse tipo de vazamento de 
informação pode inclusive gerar dano para a organização 
em questão. 



As propriedades básicas da 

segurança da informação 

• Integridade 
– O princípio da integridade é respeitado quando a 

informação acessada está completa, sem alterações e, 
portanto, confiável. 

– Quando uma informação é indevidamente alterada, 
intencionalmente ou não, tal como pela falsificação de um 
documento, da alteração de registros em um banco de 
dados, ou qualquer coisa que altere a informação original 
de maneira indevida, configura um incidente de segurança 
por quebra de integridade. 

– Isto pode ocorrer quando dados são migrados de um 
sistema para outro e o resultado não é validado. Meses ou 
mesmo anos depois se descobre que os dados não são 
confiáveis. 

– Arquivos de aço sem chave, cofre que não são trancados e 
salas com acesso irrestrito também podem gerar quebra de 
integridade da informação. 



As propriedades básicas da 

segurança da informação 

• Disponibilidade 
– O princípio da disponibilidade é respeitado quando a 

informação está acessível, por pessoas autorizadas, sempre 
que necessário. 

– Quando a informação não é acessível nem mesmo por 
quem é de direito, como no caso da perda de documentos, 
ou quando há sistemas de computador “fora do ar”, ou 
seja, quando os servidores estão inoperantes em resultado 
a ataques e invasões, então isto é um incidente de 
segurança por quebra de disponibilidade. Mesmo as 
“quedas” de sistemas não provocadas, ou seja, não 
intencionais, configuram quebra de disponibilidade. 

– Outras causas de indisponibilidade são os incêndios, 
enchentes, tempestades, terremotos ou as causadas por 
ação humana, tais como ataques físicos, terrorismo, 
bombas, vandalismo, entre outros. 



Exercício 1 



Exercício 1 



 

Ativos 

  

 

• Qualquer elemento que tenha valor para a 
organização [ISO 27002];  

 

• Os ativos fornecem suporte aos processos de 
negócios, portanto devem ser protegidos. Todo 
elemento utilizado para armazenar, processar, 
transportar, armazenar, manusear e descartar a 
informação, inclusive a própria.  

 



Categorias de Ativos 

 

Os ativos podem ser classificados / agrupados de 
diversas formas:  

 

• Informações; Hardware; Software; Ambiente 
Físico; Pessoas;  

• Lógico; Físico Humano;  

• Equipamentos; aplicações, usuários, ambientes, 
informações e processos;  

 



Riscos 

 

 

• É a probabilidade de que ameaças explorem as 
vulnerabilidades dos ativos, gerando impacto 
e perdas nos negócios. 

 



Componentes do Risco 

 

 

• AMEAÇA 

 

• VULNERABILIDADE 

 

• IMPACTO 

 



Ameaça 

 

 

 



Ameaça 

A ameaça é um agente externo ao ativo da 
informação, que, aproveitando-se das 
vulnerabilidades desse ativo, poderá quebrar a 
confidencialidade, integridade ou disponibilidade da 
informação suportada ou utilizada por ele. 

 

É fácil perceber que pouco se pode fazer para 
diminuir ou acabar com as ameaças, ou porque são 
imprevisíveis ou porque estão realmente fora do 
nosso controle. 



Vulnerabilidade 



Vulnerabilidade 

A condição de risco em que uma pessoa (ou 
coisa) se encontra 



Vulnerabilidade 

 

 Fragilidade de um ativo ou grupo de ativos que 
pode ser explorada por uma ou mais ameaças 
[ISO 27002];  

 As vulnerabilidades devem ser gerenciadas 
(identificadas e corrigidas);  

 

 Tipos de Vulnerabilidades  

 

 Físicas; naturais; hardware e software e 
humanas;  



Incidentes de Segurança 

 

 

• Um simples ou uma série de eventos de 
segurança da informação indesejados ou 
inesperados, que tenham uma grande 
probabilidade de comprometer as operações de 
negócios e ameaçar a segurança da 
informação [ISO 27000:2009].  

 



• A má condição de conservação do botijão é uma 
vulnerabilidade (condição de risco). 

• O fósforo quando aceso próximo ao botijão 
representa uma ameaça (potencial de causar 
dano). 

 

Ameaça X Vulnerabilidade 



Impacto 

Resultado negativo da exploração de uma 
vulnerabilidade. 



Impacto 

O impacto de um incidente são as potencias 
consequências que este incidente possa causar ao 
negócio da organização. 

Naturalmente, o impacto de um mesmo incidente de 
segurança da informação pode ser diferente para 
organizações diferentes, dependendo de suas 
estratégias de negócio, dos processos afetados pelo 
incidente e da capacidade de resposta ao incidente 
que cada organização tenha. 

Por exemplo, se o site na Internet de uma empresa 
vier a ficar fora do ar, que dano isto causará ao 
negócio? Depende da empresa. Ela faz negócios 
através deste site? Quanto o site representa para a 
imagem da empresa? 



FIM 


