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Introdução 

O livro que tem em mãos introduz uma visão estratégica que lhe irá 
permitir encarar de forma integrada a segurança dos sistemas de 
informação da sua Empresa, considerando tanto o seu ponto de 
vista pessoal (quer seja técnico, de gestão ou outro) como as 
necessidades do negócio e a especificidade de todas as áreas téc-
nicas inevitavelmente envolvidas. 

Com esta obra espera-se transmitir a mensagem de que a segu-
rança, mais do que um simples produto ou tecnologia que se pode 
adquirir, aplicar e esquecer, mais do que um comprimido (tecnoló-
gico ou monetário) supressor de sintomas, é um processo contínuo 
e abrangente, com implicações em todas as áreas empresariais, 
desde a Administração aos colaboradores que executam as opera-
ções quotidianas mais elementares. É um processo em permanente 
evolução, mutação e transformação, que requer um esforço cons-
tante para o seu sucesso e uma forte capacidade para provocar e 
gerir mudanças, tanto nos hábitos instituídos como na infra-estru-
tura de suporte da organização. 

Como matéria transversal que é, a segurança deve envolver todos 
os níveis da Empresa e ser encarada como um facilitador dos pro-
cessos e como forma de aumentar os níveis de confiança internos e 
externos. É este o grande argumento sobre o qual qualquer organi-
zação poderá capitalizar o seu investimento nesta área. Ao imple-
mentar este programa, estará a transmitir uma imagem de preocu-
pação nesta matéria, cada vez mais importante e com maior visibili-
dade, conseguindo simultaneamente gerir o risco a que se encontra 
sujeita. O programa de segurança serve, deste modo, vários objec-
tivos: a criação de uma base de protecção e confiança sobre a qual 
é desenvolvida uma actividade; um sinal claro e inequívoco de que 
a organização tem preocupações fundamentais com a integridade e 
preservação dos seus activos (quer sejam processos, produtos, 
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informação ou outros); a afirmação pública de dedicação de um 
cuidado particular aos interesses de parceiros, clientes ou fornece-
dores. São estes os resultados visíveis de quaisquer esforços neste 
campo.  

É igualmente nestes factores que reside a força do argumento da 
segurança como opção estratégica e não apenas técnica ou tecno-
lógica, com impacto positivo e inegável sobre a Empresa. Este livro 
pretende introduzir esta disciplina como um acto de gestão a curto, 
médio e longo prazo, no qual tem origem a alteração de processos 
e meios, de forma apontada às necessidades do negócio. Deste 
modo, o que se pretende é que o leitor olhe para além da sua área 
de conhecimento e reconheça a necessidade de trabalhar conti-
nuamente a segurança, onde quer que ela seja precisa, de uma 
forma uniforme. Também aqui se pretende que o leitor olhe para 
além das medidas de segurança que tem ao seu dispor, encarando-
as como ferramentas para atingir um objectivo: importa, então, con-
siderar o resultado e não apenas as medidas. A tecnologia serve 
para um objectivo, não sendo nunca um fim em si mesma.  

A criação de um programa de segurança é, então, um criterioso 
alinhamento de prioridades, um cuidadoso equilibrar dos mais 
variados factores, um exercício de abrangência e um processo 
negocial que, garantidamente, requer tempo, perserverança, bas-
tante paciência e capacidade para atingir compromissos e gerir o 
nível de segurança percebido pelos nossos diversos clientes, dos 
internos aos externos.  

Pretende-se aqui apresentar um manual de referência para todos 
aqueles que, independentemente do seu grau de conhecimento 
técnico, têm de lidar com a segurança empresarial. Este é um livro 
escrito para todos os profissionais das áreas das tecnologias e sis-
temas de informação, responsáveis de segurança, directores, gesto-
res ou chefes de departamentos técnicos ou de outras áreas do 
negócio, de programas ou projectos com componentes TI, bem 
como para consultores de segurança, responsáveis por informação 
crítica e para todos os que se encontrem de alguma forma envolvi-
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dos na definição, implementação e gestão de medidas de segu-
rança empresarial. Nas próximas páginas irá encontrar um "canivete 
suíço", contendo as ferramentas necessárias para a gestão estraté-
gica da segurança, um manual de instruções para a resolução do 
vasto puzzle que é a segurança empresarial. 

Este livro inicia-se com uma base teórica, abordando de seguida um 
conjunto de questões mais práticas, que estarão inevitavelmente 
presentes em qualquer agenda empresarial. Assim, na primeira 
parte deste livro são introduzidos e desenvolvidos temas como a 
teoria da segurança, gestão do risco ou áreas da segurança, que 
constituem a base sobre a qual é construído um Programa de Segu-
rança Empresarial. Na segunda parte, a abordagem é mais prag-
mática, apresentando-se propostas para a criação, implementação 
e gestão das várias facetas da segurança, chamando a atenção 
para alguns obstáculos existentes ao longo do caminho e, sempre 
que possível, fornecendo indicações para os superar. 

A tarefa de criação, implementação e gestão de um programa de 
segurança não é seguramente fácil. À primeira vista poderão existir 
enormes dificuldades, oposições internas ou problemas extrema-
mente complexos cuja eliminação aparente ser praticamente impos-
sível. Mas é neste elaborado processo de construção de um novo 
edifício, chamado “segurança”, que se encontra o grande desafio e 
o gozo de o superar. 

Esperamos sinceramente que este livro o ajude levar a segurança à 
sua empresa. 

Os Autores 





 

 

Capítulo I - Teoria da Segurança 

A segurança dos sistemas de informação (SI) engloba um número 
elevado de disciplinas que poderão estar sob a alçada de um ou vá-
rios indivíduos. Entre estas disciplinas encontram-se as seguintes: 

 segurança de redes; 

 segurança física; 

 segurança de computadores; 

 segurança do pessoal; 

 segurança aplicacional; 

 criptografia; 

 gestão de projectos; 

 formação; 

 conformidade. 

Neste primeiro capítulo iremos abordar alguns conceitos, princípios 
e modelos elementares da segurança dos SI, por forma a identificar 
uma base teórica de referência comum às diversas disciplinas, que 
permita a definição de um programa de prevenção e protecção 
equilibrado. 

Princípios de Prevenção e Protecção 

A preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade 
da informação utilizada nos sistemas de informação requer medidas 
de segurança, que por vezes são também utilizadas como forma de 
garantir a autenticidade e o não repúdio. 
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Todas estas medidas, independentemente do seu objectivo, neces-
sitam ser implementadas antes da concretização do risco, ou seja, 
antes do incidente ocorrer. As medidas de segurança podem ser 
classificadas, em função da maneira como abordam as ameaças, 
em duas grandes categorias: prevenção e protecção. 

A prevenção é o conjunto das medidas que visam reduzir a probabi-
lidade de concretização das ameaças existentes. O efeito destas 
medidas extingue-se quando uma ameaça se transforma num inci-
dente. 

A protecção, por seu lado, é o conjunto das medidas que visam 
dotar os sistemas de informação com capacidade de inspecção, 
detecção, reacção e reflexo, permitindo reduzir e limitar o impacto 
das ameaças quando estas se concretizam. Naturalmente, estas 
medidas só actuam quando ocorre um incidente. 

Exemplo: a vasta maioria das empresas implementa algumas 
actividades de prevenção contra incêndio, tais como a 
proibição de fumar em locais de risco (por exemplo, 
locais onde são armazenadas matérias inflamáveis) e 
actividades de protecção, tais como a disponibilização 
de extintores, para o caso de se iniciar um incêndio. 

Um Programa de Segurança bem estruturado deverá reduzir as 
vulnerabilidades dos sistemas de informação e fazer evoluir as suas 
capacidades de inspecção, detecção, reacção e reflexo, assentando 
num conjunto universal de princípios que garanta o seu equilíbrio e 
eficiência. 

Os princípios da segurança são, então, os seguintes: 

 relação custo/benefício; 

 concentração; 

 protecção em profundidade; 

 consistência do plano; 

 redundância. 



TEORIA DA SEGURANÇA   19 

 

Procuraremos em seguida descrever estes princípios. 

Relação Custo/Benefício 

A relação custo/benefício traduz a necessidade de garantir uma 
relação favorável entre os gastos associados à implementação de 
medidas de segurança e o retorno em matéria de prevenção e pro-
tecção. 

Embora assente no senso comum, este princípio é frequentemente 
esquecido, sendo normalmente considerados apenas os custos ou 
os benefícios isoladamente. Mais adiante, no capítulo “Gestão do 
Risco”, serão abordadas as fórmulas que permitem realizar o cál-
culo do benefício. 

Concentração 

Este princípio defende a concentração dos bens a proteger em fun-
ção da sua sensibilidade. 

Tem como objectivo melhorar a eficiência da gestão das medidas 
de protecção, reduzindo as duplicações necessárias quando se tem 
de proteger diferentes repositórios de informação sensível com 
requisitos de protecção idênticos. 

A observância deste princípio implica a classificação da informação 
quanto à sua sensibilidade, tópico esse que será detalhado em 
“Segurança da Informação”, no capítulo “Áreas da Segurança 
Empresarial”. 

Protecção em Profundidade 

A protecção em profundidade requer que os bens, e respectivas 
medidas de protecção, sejam dispostos de forma (física ou lógica) 
concêntrica, com os bens mais sensíveis no centro e os menos 
sensíveis no perímetro. Deste modo, a protecção é concebida sob a 
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forma de anéis concêntricos, que constituem barreiras sucessivas, 
gradualmente mais difíceis de transpor, à medida que o grau de 
sensibilidade da informação aumenta. 

A aplicação deste princípio evita a existência de um conjunto de 
medidas de protecção distintas e avulsas, transformando-as numa 
sequência de obstáculos somados, adaptados aos fins a que se 
destinam. Na segurança física, por exemplo, as áreas contendo 
informação sensível não deverão, consequentemente, estar fisica-
mente expostas pela presença de portas e janelas com abertura 
directa para a rua. 

Consistência 

O princípio da consistência afirma que as medidas de protecção dos 
bens com grau de sensibilidade equivalente deverão ser, também, 
equivalentes, ou seja, a protecção deverá ser homogénea face à 
sensibilidade dos bens protegidos. 

A sua aplicação implica um grau de protecção idêntico em todos os 
acessos, independentemente da sua natureza (o acesso físico ou o 
acesso lógico) ou grau de utilização, o que significa, por exemplo, 
que deverá ser evitada a situação clássica do porteiro e câmaras na 
porta da frente e apenas uma fechadura, destrancada, na porta das 
traseiras. 

Redundância 

O princípio da redundância dita a necessidade de empregar mais de 
uma forma de protecção para o mesmo fim, de modo a impedir que 
a protecção de um bem seja comprometida por uma única falha 
(ponto único de falha). 

Exemplos típicos da sua aplicação são a utilização de clusters, de 
firewalls redundantes, ou a utilização de medidas de controlo de 
acesso físico distintas, tais como a presença de um porteiro junto a 
uma porta com fechadura. 
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São estes os princípios que o responsável pela segurança deverá 
dominar e articular na definição e implementação do Programa de 
Segurança. Quanto mais íntimo for o seu conhecimento das carac-
terísticas, implicações e interacção entre eles, maior será a eficácia 
e melhores os resultados dos esforços desenvolvidos. 

Modelos de Segurança 

A segurança dos sistemas de informação é uma disciplina que nas-
ceu com os técnicos que criaram esses sistemas e que, com a 
crescente utilização dos computadores e redes por todas as áreas 
empresariais, transitou para as mãos de gestores, ocupados com a 
implementação e gestão de um conjunto de medidas que se 
estende da esfera humana ao domínio tecnológico. 

Ao longo dos anos, assistiu-se ao desenvolvimento e afirmação de 
um modelo de segurança, que hoje é omnipresente no tecido 
empresarial, designado “Fortaleza da Informação”. Esse modelo 
tem vindo, contudo, a revelar algumas fraquezas, devido à rápida 
evolução da tecnologia, pelo que se encontra já disponível uma 
alternativa para a sua sucessão. 

Fortaleza da Informação 

O modelo de protecção tradicional, que tem como ícone máximo a 
firewall, é frequentemente designado “Fortaleza de Informação”, 
numa analogia de carácter militar. Este modelo, baseado num 
monitor de referência, central, que aplica uma política de segurança, 
assenta em três princípios: 

 política; 

 integridade do monitor; 

 secretismo. 




