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Prefácio

Recentemente passei pela desagradável experiência de ser assaltado ao final de um dia
de trabalho. O assaltante chegou pedindo o meu “laptop”, em alusão à minha pasta, que
eu achava ser discreta e que não se parecia com as pastas tradicionais de notebook.
Argumentei que não possuía “laptop” na pasta, aliviado por ter deixado o meu em casa
naquele dia, e abri a pasta, a “pedido” dele, mostrando a ausência do equipamento. Ele
quis levar a pasta assim mesmo, no que eu instintivamente pedi para que me deixasse
ficar com minha agenda. Ele desistiu, pediu minha carteira, e depois fugiu em sua moto.

Apesar do susto e do trauma, fiquei pensando nesse episódio com olhos profissionais.
De todos os itens que eu possuía comigo naquele momento, talvez a minha agenda
estivesse entre os mais baratos. Contudo, por conta de todas as minhas anotações e
rabiscos, foi o único item pelo qual eu me arrisquei (louco!) em uma argumentação tensa
para poder mantê-lo.

Obviamente, a minha vida era a maior prioridade, seguida dos documentos pessoais
que estavam em uma segunda carteira e não foram levados, mas o que esse episódio
ilustrou foi uma situação cotidiana em que informações estavam em risco, mesmo sem
haver nenhum aparato tecnológico envolvido.

Extrapolando esse caso, fico pensando: e se um notebook fosse levado? Será que o
dono perderia informações? Será que as informações contidas nele estariam protegidas
dos olhos de terceiros? Poderia um assalto desses ser contratado por um concorrente
inescrupuloso?

Evidentemente, esse é apenas um dos vários riscos aos quais, infelizmente, tanto eu
quanto o leitor estamos sujeitos enquanto vivermos neste mundo imperfeito e injusto.
Mas olhemos um pouco além: quantos de nós, como profissionais, executivos e empresários
responsáveis que somos, podemos dizer que administramos os riscos a que nossas empresas e
negócios estão sujeitos por dependerem de informações?

Pensemos nos nossos negócios em relação à informação:
■ Quão dependentes somos? Conseguimos ficar uma semana sem nossos computadores

e sistemas? Quais computadores e sistemas não podem parar?
■ Quão sensíveis somos? Quais informações não podem cair nas mãos de nossos

concorrentes? Quais informações não podem vir a público?
■ Quão conhecidos e confiáveis somos? Nossa reputação será afetada se modificarem

nossas informações, se terceiros se passarem por nós ou se nossos serviços forem
interrompidos sem aviso?

■ Onde mora o perigo? Em agentes externos ao nosso negócio ou entre os nossos
quadros funcionais? Na ação deliberada ou na negligência ou imperícia aplicadas ao
nosso dia a dia?
Muitas pessoas pensam que segurança da informação se resume à compra de

equipamentos e sistemas caros, como firewalls, sistemas de detecção de intrusos ou
antivírus. Outras acham que incluir a adoção de políticas de segurança e o



estabelecimento de responsabilidades funcionais ao aparato tecnológico é suficiente.
Mas nenhuma dessas abordagens consegue prevenir perdas se forem adotadas de forma
isolada e inconsequente.

Segurança da informação não é uma ciência exata. Se fôssemos classificá-la, ela estaria
no campo da gestão de riscos. E para gerir riscos é preciso conjugar vários verbos:
conhecer, planejar, agir, auditar, educar, monitorar, aprender e gerenciar são apenas
alguns deles.

A principal contribuição de Marcos Sêmola a este livro é traduzir em uma linguagem
didática diversos conceitos e abordagens comuns no campo da segurança da informação.
Mais do que isso, o livro permite ter uma visão global dos vários aspectos envolvidos,
introduzindo o assunto àqueles que começam, e proporcionando uma estrutura de
orientação sintética e fácil para aqueles mais experientes.

O livro se destina a pessoas que, como você, que leu este prefácio até aqui, se
interessam pelo assunto e estão conscientes da sua importância, e também àquelas que
ainda não despertaram para ele. Como auxílio à conscientização, seu texto é um presente
valioso.

Ivan Alcoforado

Information Security Specialist Engenheiro de produção, formado pela UFRJ, pós-graduado pelo
Centro de Referência em Inteligência Empresarial (CRIE) da COPPE e consultor nas áreas de
Gestão do Conhecimento e Segurança da Informação.



CAPÍ T UL O 1



Sociedade do conhecimento



1.1 Informação: ativo cada vez mais valorizado
Há muito, as empresas têm sido influenciadas por mudanças e novidades que surgem no
mercado e provocam alterações de contexto. A todo o momento surgem descobertas,
experimentos, conceitos, métodos e modelos nascidos pela movimentação de
questionadores estudiosos, pesquisadores e executivos que não se conformam com a
passividade da vida e buscam a inovação e a quebra de paradigmas, revelando — quase
frequentemente, como se estivéssemos em um ciclo — uma nova tendência promissora.

Se resgatarmos a história, veremos diversas fases. Desde as revoluções industrial e
elétrica, a abertura de mercado e o aumento da competitividade proporcionado pela
globalização, passando pelos momentos relacionados à reengenharia de processos, à
terceirização, à virtualização e, mais recentemente, aos efeitos da tecnologia da
informação aplicada ao negócio de forma cada vez mais abrangente e profunda. Em todas
essas etapas, a informação sempre esteve presente e cumpria importante papel para a
gestão dos negócios. Claro que, para tal análise, devemos considerar as variáveis
culturais, mercadológicas e até macroeconômicas da época, a fim de adequar a projeção
dos impactos. Mas é inegável que todas as empresas, independentemente de seu
segmento de mercado, de seu core business e porte, em todas essas fases de existência,
sempre usufruíram da informação, objetivando melhor produtividade, redução de custos,
ganho de market share, aumento de agilidade, competitividade e apoio mais eficiente aos
processos de tomada de decisão.



FIGURA 1.1  Onipresença da informação nos principais processos de negócio.

Seja para um supermercadista preocupado com a gestão de seu estoque, seja para uma
instituição bancária em busca da automação de suas agências bancárias ou para uma
indústria alimentícia prospectando a otimização da sua linha de produção, todos
decidem suas ações e seus planos com base em informações. Segredos de negócio,
análise de mercado e da concorrência, dados operacionais históricos e pesquisas são
informações fundamentais e se revelam como importante diferencial competitivo ligado
ao crescimento e à continuidade do negócio.



1.2 Crescimento da dependência
Se compararmos momentaneamente as fases da evolução corporativa, especificamente a
forma como as empresas usavam a informação e geriam seus negócios, perceberemos
nítidas mudanças nas ferramentas com o passar dos anos.

Décadas atrás, as informações eram tratadas de forma centralizada e ainda pouco
automatizada. A tecnologia da informação engatinhava e figurava, primeiramente,
apenas como uma nova e promissora ferramenta, principalmente se considerarmos as
limitações de armazenamento iniciais e os preços proibitivos dos primeiros grandes
computadores mainframes.

Contudo, logo os investimentos da indústria de alta tecnologia foram sendo
amortizados e seus frutos foram se tornando mais acessíveis. Apesar de as empresas
terem muita informação em documentos manuscritos, nos conhecidos arquivos de ferro,
os mainframes foram herdando, gradativamente, a função de central de processamento e
armazenamento de dados. Logo veríamos terminais espalhados pelos ambientes da
empresa — inicialmente um único por departamento — que permitiam consultas
remotas.

Compartilhar informação passou a ser considerado uma prática moderna de gestão
necessária a empresas que buscavam maior velocidade nas ações. Diante disso, surgiram,
em seguida, as primeiras redes de computadores e, paralelamente, as informações
passaram a ser mais digitalizadas e os processos mais automatizados.

FIGURA 1.2  Associação direta entre o aumento da funcionalidade operacional e a segurança
necessária.

Mais alguns anos e as empresas experimentavam e aplicavam, como nunca, a
tecnologia da informação ao negócio, atingindo altos níveis de conectividade e
compartilhamento. Os antigos, mas sobreviventes mainframes não cumpriam mais
sozinhos a tarefa de armazenar e processar as informações. Os computadores tomavam
conta dos ambientes de escritório, quebravam o paradigma de acesso local à informação
e chegavam a qualquer lugar do mundo através da rede mundial de computadores: a
Internet.

Simultaneamente a toda essa evolução, a rede corporativa ganhava desempenho e
igualmente se pulverizava. Passava a representar o principal canal de distribuição de



informações internas e externas, e de interligação de ambientes e processos, culminando
com a integração dos parceiros da cadeia produtiva.

FIGURA 1.3  Evolução da conectividade e do compartilhamento.

A primeira década do século XXI tornou-se pródiga em expressões e aplicações
comerciais que passaram a utilizar-se da moderna infraestrutura de rede e computacional
como business-to-business, business-to-consumer, business-to-government, e-commerce, e-
procurement, e os sistemas integrados de gestão ERP (Enterprise Resource Planning), que
prometiam melhor organização dos processos de negócio, e passaram a representar um
dos principais pilares de sustentação da empresa para alcançar o tão sonhado e
promissor digital marketplace, pelo qual elementos da cadeia produtiva, como
fornecedores, parceiros, clientes e governo, passariam a interagir também
eletronicamente, integrando e compartilhando suas bases de conhecimento.

Nos dias de hoje, os links de acesso à Internet estão cada vez mais rápidos e
disponíveis, e a capacidade computacional não é problema: “fazendas” de servidores de
altíssimo desempenho e capacidade são acessíveis a empresas de qualquer porte. Os
computadores pessoais evoluíram para se tornar máquinas poderosíssimas, contando
também com o auxílio dos cada vez mais portáteis e não menos poderosos notebooks e
seus similares (netbooks, ultrabooks), dos tablets e dos telefones celulares e
smartphones. Chegamos à era do big data, em que volumes maciços de informação são
gerados, armazenados, manipulados e compartilhados o tempo todo, entre todas as
entidades que possamos imaginar. A “computação em nuvem”, ou cloud computing, e a



comodidade de as empresas pagarem por serviços de armazenamento e processamento
de informações e sistemas em algum lugar que não sabem bem onde é também se
tornaram uma realidade com cada vez mais adeptos.

A partir desse quadro, é possível avaliar que, se a percepção do alto grau de
dependência das empresas em relação à informação — digitalizada, compartilhada e
distribuída — e aos elementos da infraestrutura que a mantém, já chamava a atenção há
alguns anos, hoje o panorama é muito mais complexo e reforça a necessidade de nos
debruçarmos sobre o tema de forma ainda mais atenta.



1.3 Visão holística do risco
Realizando uma análise análoga ao corpo humano, é possível extrair um valioso
aprendizado a fim de ratificar o cenário atual vivido pelas empresas diante do aumento
exponencial da dependência da informação.

Pense no ser humano como uma máquina complexa, ímpar, imprevisível e sujeita a
mudanças físicas e emocionais a qualquer momento, muitas motivadas por fatores
externos. Agora reflita sobre as similaridades com a sua empresa, sujeita a influências de
variáveis mercadológicas, macroeconômicas, políticas, setoriais, físicas e tecnológicas.

Pense nas características estratégicas, desafios, missão, visão, produtos e serviços. Por
mais que outras empresas se pareçam com a sua, assim como o corpo humano, todas têm
suas diferenças que as tornam únicas, cada qual com suas características personalizadas
e certamente com sensibilidades distintas.

O que aconteceria com dois indivíduos — aparentemente semelhantes, se
considerarmos as similaridades anatômicas dos membros, órgãos etc. — consumindo
açúcar em exagero, sendo um deles diabético? Teriam sensibilidades iguais, provocando
os mesmos efeitos?

Agora pense na sua empresa novamente. Aparentemente similar a um concorrente por
atuar no mesmo segmento, com os mesmos produtos e até possuindo processos de
negócio semelhantes. Imagine, então, ambas sendo contaminadas por um vírus de
computador ou tendo sua conexão à Internet fora do ar momentaneamente. Teriam
sofrido os mesmos efeitos? Teriam tido impactos financeiros idênticos? Estou certo de
que não, pois cada instituição possui diferenças físicas, tecnológicas, humanas, além dos
fatores externos que influenciam direta e indiretamente, interferem nas variações de
sensibilidade e, consequentemente, nos impactos resultantes.

Por fim, pense nos nossos membros. Cada qual com sua função e importância para a
manutenção e o funcionamento do nosso corpo.

Com similar papel, aparecem os processos de negócio para a empresa, cada um com
objetivos distintos que, integrados, permitem seu crescimento e operação. Contudo, para
que tenhamos vida e sejamos capazes de manter o organismo vivo, precisamos de um
elemento vital: o sangue. Ele transporta e compartilha oxigênio a cada célula espalhada
pela massa corporal. Leva alimento a todos os membros e circula incessantemente da
cabeça aos pés.

Agora, a empresa, que em virtude dos altos níveis de informatização e
compartilhamento de informações, nos permitiu realizar esse comparativo...



FIGURA 1.4  Influência das variáveis internas e externas que personalizam o problema da
segurança da informação.

O sangue da empresa é a informação. Distribuída por todos os processos de negócio,
alimentando-os e circulando por diversos ativos (tudo o que manipula direta ou
indiretamente a informação, inclusive ela própria), ambientes e tecnologias, a informação
cumpre o importante papel de fornecer instrumentos para a gestão do negócio. Apesar
de ter grande volume momentaneamente armazenado e processado de forma
centralizada nos grandes computadores e servidores — similar ao coração no corpo
humano —, toda a informação está acessível dos pontos mais distantes através da
Internet, Intranet, Extranet, VPNs, culminando com as tecnologias de acesso sem fio,
como Wi-Fi, 3G, 4G.

Fica fácil perceber como o nível de risco tem crescido com base nessa análise, como
sugere o exemplo a seguir.

Na condição de correntista de uma instituição bancária, há pouco tempo era necessário
ir a uma agência do banco a fim de movimentar sua conta, pois as informações estavam
parcialmente compartilhadas e só eram acessíveis através dos caixas ou terminais de
autoatendimento ATM. Essa situação agregava, simultaneamente, maior controle e
segurança à informação por estar mais centralizada. Atualmente, usando o mesmo
cenário, não somos mais obrigados a um deslocamento físico para movimentar nossa
conta. Muitos dos serviços prestados on site estão agora disponíveis através do telefone,
bastando digitar algumas informações — inclusive a senha — ou através do Internet
Banking a partir de qualquer ponto de acesso à Web no mundo ou, ainda, através do



telefone celular ou smartphone.
Notadamente, essas novas e modernas condições elevam o risco das empresas a níveis

nunca antes vividos, fazendo-as perceber a necessidade de ações corporativas integradas
em busca de mecanismos de controle que permitam reduzi-lo e torná-lo administrável e
viável.

No ambiente corporativo, muitos outros processos de tratamento do risco estão
amadurecidos, como risco jurídico, risco de crédito, risco financeiro, risco de pessoal etc.
Mas ainda há muito a desenvolver no campo do risco da informação.



1.4 Receita explosiva
Ao tentar compreender e construir uma visão única do cenário, podemos lançar mão de
um didático exercício que encara a situação de segurança vivida pelas empresas como se
tudo fosse uma receita gastronômica. Como se misturássemos diversos ingredientes e o
resultado pudesse representar, mesmo que simbolicamente, uma fotografia ou um
diagnóstico.

Comece reunindo:
• Crescimento sistemático da digitalização de informações.
• Crescimento exponencial da conectividade da empresa.
• Crescimento das relações eletrônicas entre empresas.
• Crescimento exponencial do compartilhamento de informações.
• Barateamento dos computadores e demais dispositivos de acesso à informação,

facilitando sua aquisição.
• Uso de dispositivos eletrônicos pessoais com alta capacidade de interconexão e

armazenamento nos ambientes de trabalho e fora dele.
• Facilidade e gratuidade de acesso à Internet em banda larga.
• Baixo nível de identificação do usuário no acesso à Internet.
• Alto compartilhamento de técnicas de ataque e invasão.
• Disponibilidade de grande diversidade de ferramentas de ataque e invasão.
• Facilidade de uso de ferramentas de ataque e invasão.
• Amplitude, confusão, subjetivismo e desconhecimento dos mecanismos legais de

responsabilização em ambiente virtual e das leis que tipificam os crimes de
informática no país.

• Comunicação de massa exaltando o jovem invasor pelo mérito da invasão.
• Criação do estereótipo do hacker como gênio e herói que obteve êxito em invasão.
• Associação equivocada entre inteligência competitiva e espionagem eletrônica.
• Diversificação dos perfis da ameaça: concorrente, sabotador, especulador, adolescente,

hacker, funcionário insatisfeito etc.
• Crescente valorização da informação como principal ativo de gestão das empresas.

Misturados os ingredientes, salvaguardando as devidas proporções inerentes à
culinária peculiar proposta, teremos como produto final um bolo amargo, difícil de
digerir e que nos reserva um cenário de grande risco, se não houver preparação adequada
para geri-lo a fim de tornar viável a operação do negócio.



1.5 Ciclo de vida da informação
Agora sabemos o quão valiosa é a informação para o negócio, mas temos de dissecar
todos os aspectos ligados à segurança, as propriedades que devem ser preservadas e
protegidas para que a informação esteja efetivamente sob controle e, principalmente, os
momentos que fazem parte de seu ciclo de vida.

Toda informação é influenciada por três propriedades principais: confidencialidade,
integridade e disponibilidade, além dos aspectos autenticidade e legalidade, que
complementam essa influência.1

O ciclo de vida, por sua vez, é composto e identificado pelos momentos vividos pela
informação que a colocam em risco. Os momentos são vivenciados justamente quando os
ativos físicos, tecnológicos e humanos fazem uso da informação, sustentando processos
que, por sua vez, mantêm a operação da empresa.

FIGURA 1.5  Analogia com o funcionamento do corpo humano.

Mais uma vez, é como o funcionamento do nosso corpo, em que os órgãos
(analogamente, ativos: físicos, tecnológicos e humanos) se utilizam de sangue
(analogamente, informação) para pôr em funcionamento os sistemas digestivo,
respiratório etc. (analogamente, processos de negócio) para, consequentemente, manter a
consciência e a vida do indivíduo (analogamente, a continuidade do negócio).

Correspondendo às situações em que a informação é exposta a ameaças que colocam



em risco suas propriedades, atingindo a sua segurança, o diagrama revela todos os
quatro momentos do ciclo de vida que são merecedores de atenção.

Independentemente da forma como a informação é representada — seja por átomos
seja por bits —, todos os momentos se aplicam.

Manuseio
Momento em que a informação é criada e manipulada, ao folhear um maço de papéis, ao
digitar informações recém-geradas em uma aplicação de Internet ou, ainda, ao utilizar a
senha de acesso para autenticação, por exemplo.

Armazenamento
Momento em que a informação é armazenada, seja em um banco de dados
compartilhado, seja em uma anotação de papel posteriormente postada em um arquivo
de ferro ou, ainda, em um CD-ROM, DVD-ROM ou pen-drive depositado na gaveta da
mesa de trabalho, por exemplo.

Transporte
Momento em que a informação é transportada, seja ao encaminhar informações por
correio eletrônico (e-mail), seja ao postar em um sistema na Internet ou, ainda, ao falar
ao telefone uma informação confidencial, por exemplo.

Descarte
Momento em que a informação é descartada, seja ao depositar na lixeira da empresa um
material impresso, seja ao eliminar um arquivo eletrônico do seu computador ou, ainda,
ao descartar um CD-ROM usado que apresentou falha na leitura.

Agora pense na segurança como um todo, cujo alvo é a informação. De que adiantaria
garantir três dos quatro conceitos?

Imagine... Você gera, em reunião, uma nova definição: informação estratégica
confidencial. A mesma é anotada em papel e armazenada posteriormente em um cofre
adequado. No momento imediatamente posterior, você incumbe a secretária de digitar
tal informação e enviá-la por correio eletrônico aos envolvidos. Pense agora que, depois
de completada a tarefa, a secretária não tenha adotado os procedimentos adequados de
descarte e, consequentemente, tenha jogado, sem qualquer critério e tratamento, o
material original em papel na lixeira mais próxima. Nesse exato momento, instaurou-se
uma vulnerabilidade ou um furo de segurança! Agora imagine que haja efetivamente
uma ameaça potencial pronta para explorar essa vulnerabilidade. Por exemplo: outro
funcionário no perímetro físico da secretária, interessado, mas que não participara da
reunião e tenha objetivos obscuros.

Pronto! Por mais que tenha sido adotado um comportamento controlado e alinhado à



política de segurança nos momentos de manuseio, armazenamento e transporte, a
informação, alvo e motivo de todo o trabalho, esteve exposta no momento do descarte,
comprometendo todos os demais e ainda pondo toda a segurança do negócio a perder
(consulte a Figura 1.6).

FIGURA 1.6  Quatro momentos do ciclo de vida da informação, considerando os conceitos básicos
da segurança e os aspectos complementares.

1Conceitos e aspectos oportunamente discutidos em capítulo posterior.


