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O ser humano sempre se preocupou com a sua segurança e de seus bens, isto faz parte de nossos
instintos. Como nos dia atuais, o maior bem que a humanidade possui  são as informações e conhecimentos
gerados por ela, houve a necessidade do desenvolvimento de métodos e técnicas que permitissem a sua
proteção. 

Os esforços relacionados com a busca de melhores mecanismos para salvaguardar a segurança
culminaram  com  a  homologação  da  "Norma  Internacional  de  Segurança  da  Informação"  denominada
"ISO/IEC 17799:2000".  Esta norma trata da segurança das informações e não somente dos dados que
trafegam pela rede ou que residem dentro de um sistema computacional.

Esta  ISO  se  origina  de  um  esforço  do  governo  britânico,  que  em  1987,  através  do  UK DTI
(Departamente of  Trade Center) criou o CCSC (Comercial Computer Security Centre), cujo objetivo era a
criação de critérios para a avaliação da segurança e de um código de segurança para os usuários das
informações, de uma forma geral. No ano de 1989 foi publicada a primeira versão do código de segurança,
que na época foi denominado de PD0003 - Código de Gerenciamento de Segurança da Informação. 

Em 1995 esse código foi revisado, ampliado e publicado como uma norma britânica (BS), a BS7799-
1:1995 (Information technology - Code of pratic for information security management) . Em 1996, essa norma
foi proposta a I.S.O. para homologação, mas foi rejeitada. Neste mesmo período uma segunda parte deste
documento estava sendo criada e foi disponibilizada em novembro de 1997 para consulta e avaliação do
público. Em 1998 este documento foi publicado como BS7799-2:1998 (Information Security Management
Systems)\cite{portaliso}.

Em Abril de 1999 as duas normas (a de 1995 e a de 1998), foram publicadas, após uma revisão,
com o nome de BS7799-1999; neste período esta  norma já estava sendo adotada por outros países como a
Austrália, a África do Sul, a República Checa, a Dinamarca, a Coréia, a Suíça  e a Nova Zelândia. BS7799 já
foi traduzida para várias línguas das quais pode-se destacar o Francês, o Alemão e o Japonês. 

Neste mesmo ano a primeira parte deste documento foi submetida a "ISO" para homologação, sobre
o mecanismo de "Fast Track". Em maio de 2000 a "BSI" homologou a primeira parte da norma BS7799. Em
outubro  na reunião do  comitê  da  "ISO"  em Tóquio,  a  norma  foi  votada e  aprovada  pela  maioria  dos
representantes. 

Os representantes dos países ricos, excluindo a Inglaterra, foram todos contra a homologação; mas
em primeiro de dezembro de 2000 houve a homologação desta "BS" como "ISO/IEC 17799:2000" 

A norma BS7799-2 foi submetida a um processo de revisão em 2001, em janeiro de 2002 foi emitido
o primeiro draft da mesma para acesso e avaliação publica, esta revisão visa  ajustar BS7799-2 com normas
internacionais,  tais  como  a ISO9001  e  a ISO14001,  e  remover  aspectos  próprios  da  lei  britânica.  Os
controles da ISO/IEC 17799 foram adicionados a um anexo desta versão, permitindo uma correspondência
entre a numeração em ambas as normas \cite{DRAFT-BS7799:2:2002}. A BS 7799-2:2002 foi publicada no
dia 5 de setembro de 2002.

Atualmente, o comitê ISO/IEC JCT1 SC27 é o mantenedor e o responsável pela  revisão da ISO/IEC
17799:2000. Devido ao processo de revisão que esta ISO está  passando, o comitê  recebeu, recentemente,
um conjunto de comentários sobre a mesmas e em 24 de abril de 2003  foi realizado um  encontro em
Quebec, no qual os comentários restantes foram discutidos e uma nova versão da norma foi preparada. A
nova versão da ISO/IEC 17799 está prevista para o final do ano de 2004 ou início de 2005. 

Mas Norma de Segurança da Informação trouxe mais do que vários controles de segurança, ela



permitiu a criação de um mecanismo de certificação das organizações, semelhante as certificações ISO já
existentes, contudo esta nova certificação "afirma" que a organização certificada manipula os seus dados e
os dados dos clientes de forma segura, independemente da forma como eles estão armazenados. 

Possuir o certificado ISO/IEC 17799 é o diferencial que está sendo almejado por várias instituições.
Pois ao ser certificada a organização mostra estar apita à  tratar dados de forma sigilosa.  O sigilo e a
integridade das informações é o objeto de desejo de todo o mercado consumidor, que está cada vez mais
preocupado com a sua e com a segurança das suas informações.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas  (ABNT), que é a responsável pelo Fórum Nacional de
Normalização, em abril de 2001, disponibilizou para consulta pública o  Projeto 21:204.01-010, que daria
origem a norma nacional de segurança da informação: NBR ISO/IEC 17799:2000; 

A  versão final  da NBR ISO/IEC-17799, que é uma "tradução literal" da norma Internacional de
Segurança da Informação - ISO/IEC-17799:2000, foi homologada em Setembro de 2001 e sua publicação
inclui oficialmente o Brasil no conjunto de países que, de certa forma, adotam e  apóiam o uso da norma de
Segurança da Informação ABNT2001. E esta versão da ISO/IEC 17799 vem sendo utilizada por vários
outros países, como é o caso de Portugal, Angola e outros.

A norma nacional de segurança de informação é dividida nos 10 macros controles:  

�  Política de Segurança;
�  Segurança Organizacional;
�  Classificação e Controle dos Ativos da Informação;
� Segurança em Pessoas;
�  Segurança Física e do ambiente;
� Gerenciamento de Operações e Comunicações;
� Controle de Acesso;
� Desenvolvimento da Segurança de Sistemas;
� Gestão da Continuidade do Negócio;
� Conformidade.

Cada um destes controles é subdividido em vários outros controles, a NBR possui um total de 137
controles de segurança. Os Controles da norma nacional de segurança visam manter e gerir a segurança da
informação nas organização. Maiores detalhes sobre estes controles podem ser obtidos própria NBR.

Segundo a  NBR ISO/IEC 17799  a segurança de um ambiente é caracterizada pela manutenção e
três fatores primordiais: a Confidencialidade,  a Integridade e a Disponibilidade das Informações Críticas 

 Para a NBR a Informação é "um ativo que, como qualquer outro ativo importante para os negócios,
tem um valor para organização e conseqüentemente necessita ser adequadamente protegido"

A  Confiabilidade, é definida pela NBR como sendo: a garantia de que a informação só pode ser
acessada e manipulada por pessoas autorizadas, ou seja, ela é restrita a um conjunto de entidades, que
podem ser seres humanos ou podem ser um sistema eletrônico.

Já a Integridade implica que toda vez que uma informação é manipulada ela esta consistente, ou
seja, que não foi alterada ou adulterada por um acesso legal ou ilegal.

E  a Disponibilidade é  a garantia  de  que uma  informação sempre poderá ser  acessada,  pelas
pessoas e processos autorizados, independentemente do momento em que ela é requisitada e do local no
qual está armazenada.

Afirmar que um ambiente é aderente à Norma de Segurança da Informação significa dizer que o
mesmo utiliza os recursos adequados para garantir a Disponibilidade, Confidencialidade e a Integridade de
suas informações.



Mas para isto devem ser aplicados ao ambiente alguns ou todos os controles existentes na norma
de segurança. Contudo, a a lista dos controles que devem ser aplicados depende de características do
próprio  ambiente,  como  por  exemplo:  forma  e  local  de  armazenamento  das  informações,  valor  das
informações armazenadas, quem pode acessa-las, quais servidores estão instalados, que tipo de serviços
são disponibilizados aos usuários da rede interna e da rede externa e etc.

De acordo com o nível de segurança necessário um conjunto de "Controles de Segurança" deve ser
implementado. Mas a NBR é composta por 137 controles distintos, e o processo de seleção dos controles a
ser aplicado nem sempre é fácil de ser realizado. Para facilitar o processo de seleção de controles podemos
utilizar  algumas ferramentas  como por  exemplo:  a  "Análise  de Risco"  de um ambiente,  a  "Legislação
Vigente", os "Objetivos" e "Necessidades" da organização.

A Análise de Risco de um ambiente baseia-se na avaliação do impacto de uma falha de segurança
nas atividades da organização, bem como na sua probabilidade de ocorrência. O resultado desta análise
apontará os principais pontos a serem trabalhados e a prioridade das informações a serem protegidas. 

Sendo o resultado da Análise de Risco dependente das características atuais do ambiente e como o
mesmo não é estático, este resultado representa as melhores ações a serem aplicadas em um determinado
momento no ambiente.  Conseqüentemente,  análises  de risco periódicas  devem ser realizadas,  mesmo
quando um ambiente não tenha se modificado. Neste caso, a nova análise é justificada pelo fato de que
novas vulnerabilidade e ameaças surgem diariamente.

Contudo, independente do ambiente, dos riscos e das ameaças que foram indicadas pelo resultado
da Análise de Risco,  existe um conjunto mínimo de controles,  que segundo a NBR, sempre devem ser
implementados. Este conjunto segundo a NBR engloba:

Política de segurança da informação: este é um documento que descreve quais atividades os
usuários estão autorizados a realizar, como e quando podem ser realizadas. É de vital importância que a alta
administração apóie o uso  da  Política e demonstre o seu comprometimento  com a aplicação de suas
penalidades cabíveis;

Definição das responsabilidades de segurança: este controle visa esclarecer a quem "pertence"
cada ativo da organização, bem como quem deve ser contactado em caso de problemas de segurança
relacionados a ativo em questão;

Processo de treinamento: a melhor forma de evitar mal uso das informações é educar
seus usuários, assim é de vital importância que todo e qualquer usuário passe por um treinamento antes de
ter acesso as informações contidas no ambiente.

Relatórios  dos  incidentes:  estes  documentos  permitem a  criação  de  uma  "base  de
conhecimento" que poderá ser utilizado para identificar e evitar futuros incidentes de segurança;

Gestão  da continuidade  das  atividades do  ambiente:  este controle  diz  respeito  ao
processo de se manter a informações, integras, sempre acessíveis mesmo em caso de parte do ambiente
esteja comprometido.

Como vimos o processo de implantação da Norma de Segurança a um determinado ambiente não é
simples  e  envolve  muitos  passos,  desta  forma  em  uma  próxima  oportunidade  estaremos  tratando
exatamente deste assunto.
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