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Edição   011-2018  

Caros Clientes e Leitores,

Esta edição menciona a Segurança da Informação inserida no conceito de Gestão
de Risco e nos apresenta alguns fatos históricos, informações técnicas e legais que
sugerem ampliar horizontes para o gerenciamento da segurança da informação.  

Gestão de Risco na Segurança da
Informação

 Ao longo do tempo vivenciamos 3 revoluções industriais, a 1ª marcada pela
mudança da produção manual para a mecanizada. A 2ª trouxe mudanças devido
ao uso da energia elétrica e a 3ª, em meados do século 20, com a chegada da
tecnologia da informação. Atualmente estamos ingressando na 4ª. revolução
industrial, denominado “Indústria 4.0” que trará consigo a automatização total de
algumas atividades industriais. A Alemanha tem sido um dos países pioneiros e
desde 2012 tem trabalhado no projeto “Indústria 4.0”, que é baseado em fábricas
inteligentes onde terão incluídos nos processos de produção a inteligência artificial.
A tecnologia adota a plataforma web, como recurso de processamento e
armazenamento dos dados e informações para a integração de toda cadeia
produtiva.

Umas das maiores preocupações dos países que tem aderido ao projeto são os
desafios na segurança da informação, pois com toda essa conectividade serão
necessários sistemas que protejam tanto o know-how quanto os arquivos onde
contém os controles dos processos produtivos. Diante desse cenário, entendemos
oportuno tratar do assunto que é muito importante para as empresas, que é a
Gestão de Risco da Segurança da Informação.

A segurança da informação não é resolvida apenas com um antivírus, aquisição de
equipamentos caros ou a adoção de algumas práticas, como por exemplo a
proibição de se utilizar dispositivos de armazenamento (pen drive) nos
computadores. Essa é uma ciência não exata, que abrange vários riscos e, com as
inovações e os avanços tecnológicos, têm se tornado o ambiente de maior
relevância dentro de uma empresa, sendo assim inserida no conceito de gestão de
risco. A gestão de risco tem como objetivo principal minimizar ou eliminar
vulnerabilidades que possam resultar em perdas ou até mesmo a continuidade dos
negócios, ou seja, o foco é “melhor prevenir do que remediar”.

A norma internacional ISO/IEC 27000 é um conjunto de normas com padrões
desenvolvidos, que fornecem uma estrutura para o gerenciamento da segurança
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da informação, a série ISO 27000 engloba as seguintes normas:

 Nesse boletim abordaremos, brevemente, aspectos da norma ABNT NBR ISO/IEC
27005:2008 que trata da Tecnologia da informação/Técnicas de segurança, nela se
apresenta as diretrizes para o processo de gestão de riscos de segurança da
informação. Nessa norma encontraremos a definição de risco de segurança da
informação e seus componentes:

 Risco: é a possibilidade de uma determinada ameaça explorar
vulnerabilidades de um ativo ou de um conjunto de ativos, dessa maneira
trazendo prejuízos para a organização. É medido em função da combinação
da probabilidade de um evento e de sua consequência.
 Medida de risco: é a combinação da probabilidade de um evento indesejável
e a sua consequência.

Para a implementação da GRSI (Gestão de Risco – Sistema da Informação) se faz
necessário definir alguns elementos, tais como: o escopo, o objetivo, os métodos a
serem utilizados, os critérios básicos da gestão e a área organizacional responsável
por esse processo. O roteiro parte da definição do contexto da empresa e suas
particularidades onde se encaixa o escopo, posteriormente a seguem as etapas de
análise e avaliação, a definição dos planos de ações para o tratamento das
vulnerabilidades, ou aceitação do risco, a comunicação e por fim o monitoramento
e análise crítica de riscos. Realizar o trabalho de gestão dos riscos é um dos pilares
dos processos da gestão da segurança da informação, tendo em vista que nos
últimos anos os ataques cibernéticos cresceram de forma significativa.

A implementação da GRSI visa uma aplicação coordenada e econômica dos
recursos para minimizar, monitorar e controlar a probabilidade e o impacto de
eventos negativos, reduzindo o risco a um nível aceitável pela organização,
baseado é claro nos possíveis impactos na sua ocorrência.

Para a administração adotar a gestão de risco numa organização, se faz necessário
esforço e comprometimento, pois é notório que exigirá um plano bem estruturado
na empresa. O caminho é árduo e muitas vezes complexo já que a maioria das
organizações sequer possuem normas e padrões definidos e estabelecidos. Mas
vale salientar que as organizações que adotam um planejamento adequado para a
gestão de risco em segurança da informação têm usufruído de vários benefícios,
tais como:

Ter um melhor entendimento quanto aos riscos associados ao negócio.
Minimizar a exposição dos riscos de ataques cibernéticos.
Otimizar os recursos que as ferramentas tecnológicas oferecem.
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Manter a imagem e reputação da organização.
Acompanhar e averiguar se os requisitos de segurança da informação
estabelecidos pela organização estão sendo cumpridos.
Reduzir os custos utilizando os softwares adquiridos.

A finalidade de realização da gestão de riscos é dar suporte a um sistema de
segurança da informação (SGSI) assegurando a conformidade ao planejado,
mantendo evidências que o ambiente encontra se seguro, de que as políticas foram
implementadas e efetivamente aceitas e praticadas por todos na organização. É
importante destacar a necessidade do plano de recuperação de desastres e
continuidade dos negócios integrar a Gestão de Riscos na Segurança da
Informação. Recentemente foram noticiados inúmeros casos de organizações que
ficaram impossibilitadas de continuarem suas atividades por um certo período
devido a ataques de ransomware.

Devido ao contínuo crescimento da área tecnológica no mundo, hoje o ambiente
que representa um dos maiores riscos significativos e relevantes é a informação,
ou seja, o conjunto de dados da organização. Dentro das teorias de medidas de
segurança estuda-se um conceito chamado de ciclo da segurança, que tem como
objetivo estudar os desafios de se proteger por meio de fases denominadas como
barreiras, cujo objetivo principal é diminuir os riscos. As principais barreiras são 6:

1 – Desencorajar: cumpre o papel de desencorajar as ameaças recebidas, a ideia
é obter um ambiente mais seguro possível e que dessa forma desmotive a
tentativa de quebra de segurança.

2 – Dificultar: o objetivo dessa barreira é servir de complemento para a anterior,
e por meio da adoção de controles bem definidos e obviamente cumpridos
dificultarão o acesso indevido.

3 – Discriminar: essa barreira consiste em ter processos bem definidos no que
diz respeito as definições de perfis, autorizações e permissões, a fim de se cercar
de recursos que permitam ter históricos sistêmicos para identificar e gerir todos os
acessos da organização.

4 – Detectar: esse é um item relevante e tange a detecção de situações de risco.
Essa barreira deve munir ou sinalizar e alertar os gestores de possíveis tentativas
de invasão ou contaminação de vírus.

5 – Deter: essa barreira, na verdade, se trata de um sinal de que as outras foram
quebradas e insuficientes para conter a ação de ameaça. Representa o objetivo de
impedir que a ameaça atinja os ativos de negócio da organização.

6 – Diagnosticar: é a última barreira e visa dar continuidade no processo de
gestão da segurança da informação, cria um elo com a primeira barreira e mantém
a ideia de que esse é um processo contínuo de verificação e melhoria.

Analisando as barreiras citadas, é possível entender que, para uma organização
realizar esse tipo de gestão, é preciso ter em mente de que as ameaças são
modificadas e novas ameaças surgem continuamente. A complexidade e a
sofisticação dos ataques assumem as mais variadas formas, seja por meio de
brechas na segurança, e-mail recebido, acesso não autorizado, uso não autorizado
de redes sem fio, etc. É a junção dessas condições que culminam para uma maior
fragilidade e exposição. Por isso, o mais importante é a organização possuir regras
a serem seguidas, controles definidos e bem executados a fim de dificultar
possíveis ataques cibernéticos.
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O intuito desse informativo é de despertar para a importância da gestão de risco e,
principalmente, na segurança da informação, pois de acordo com pesquisas
realizadas por empresa de software de segurança (AVAST, Kaspersky Lab, etc) os
ataques cibernéticos continuarão crescendo. As empresas precisam mais do que
nunca terem uma estrutura que possa mitigar os riscos para controlar as possíveis
invasões, conforme alguns fatos históricos que citamos como exemplo:

 Em maio de 2017, o ransomware Wannacry (visa redes que usam SMBv1, um
protocolo que ajuda PCs a se comunicarem com impressoras e outros dispositivos
conectados na rede, deixando os computadores expostos a hackers) se espalhou
rapidamente por todo o mundo e atacou mais de 100 milhões de usuários. A
AVAST publicou no site informações dos principais países atingidos, estão entre
eles a Rússia ficou em primeiro lugar (113.692 detecções), seguida da Ucrânia
(26.658), Taiwan (22.736) e Índia (4.108) e o Brasil foi o quinto país mais atingido
pelo WannaCry, com a detecção de 2.114 máquinas contaminadas. O WannaCry
afetou tanto pessoas quanto organizações governamentais, hospitais,
universidades, empresas ferroviárias, firmas de tecnologia e operadoras de
telecomunicações em mais de 150 países. O inova.jor, site jornalístico de notícias
sobre inovações, informou em pesquisa realizada que mais de 200 mil
computadores em mais de 100 países foram infectados pelo ransomware
WannaCry.

Conforme estudo realizado pela Kaspersky Lab esses ataques cresceram 30%
entre 2016 e 2017, para tentar evitar e de alguma forma ajudar aos que já foram
vítimas, a polícia nacional da Holanda, Europol, Intel Security e a Kaspersky Lab
lançaram em julho de 2016 um site chamado NO MORE RANSOM. Nesse site os
usuários podem encontrar várias informações, como por exemplo, sobre o que é
essa ameaça e o mais importante são algumas instruções para se proteger dos
ataques. O AVAST também se manifestou no site a respeito desses ataques,
fornecendo informações do que se trata esse ataque, como se proteger e além
disso criaram um anti-malware que pode ser usado de forma gratuita por usuários
para tentarem se proteger. (https://www.avast.com/pt-br/c-wannacry).

Diante dos fatos apresentados constatamos que é de suma importância as
empresas entenderem que gerir os riscos de segurança da informação é um
processo contínuo e que dificilmente a empresa de um dia para o outro sairá do
estágio "0" para o estágio de "Controle Aceitável", até porque esse
ambiente acarretará constantes mudanças e evoluções, sendo necessário sempre
rever os processos.



https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/41612/messages/319?c=1536091348 5/5

Contudo, a Gestão de Risco precisa ser reconhecida pela alta gestão como uma
questão de sobrevivência para o presente e o futuro tecnológico.

Juliana do Couto Borges
Equipe de Auditores

Dickel & Maffi Auditoria e Consultoria SS

http://contato.dickelemaffi.com.br/accounts/41612/messages/319/clicks/[id]/1114
http://contato.dickelemaffi.com.br/accounts/41612/messages/319/clicks/[id]/1115
http://contato.dickelemaffi.com.br/accounts/41612/messages/319/clicks/[id]/1113

