
ISO IEC 27000 e ISO IEC 20000 os padrões para gerenciar a Tecnologia da 
Informação  
 
Cresce no mercado a percepção de que segurança da informação é um investimento e não 
uma despesa. No mundo corporativo, a área financeira, onde as empresas centralizam 
volumes gigantescos de informações estratégicas, se tornou de fundamental importância para 
a proteção do negócio. Segundo o diretor da a MR Consultoria, Miguel Ruiz, a adoção e o uso 
da TI trazem diversas vantagens. Uma delas é a otimização dos processos internos, o que 
proporciona o avanço dos negócios e aumenta a competitividade. Neste sentido, os recursos 
disponibilizados pela TI devem ser explorados de acordo com o planejamento estratégico e 
alinhados à proposta da empresa, pois, do contrário, se utilizados apenas de forma 
emergencial, só geram custos desnecessários. 
 
"Hoje, a TI tornou-se uma questão de sobrevivência mercadológica. Se analisarmos a 
quantidade de programas desenvolvidos internamente para a diminuição de gastos, vemos que 
este é o momento de redução de custos e, por sobrevivência, devemos buscar sempre o ajuste 
de foco nos negócios e controle de atividades", informa o executivo. 
 
Para ele, saber se a plataforma de TI está posicionada estrategicamente com a empresa é uma 
questão que deve estar na cabeça de cada gestor, mas também os custos, que são 
comprometidos pela área, devem ser examinados minuciosamente. "Medir esses dados é 
difícil, pois, de certa forma, a TI é intangível e o conhecimento da atividade, muitas vezes, é 
restrito. É comum ouvir falar que os investimentos feitos pela empresa X em tecnologia de 
ponta foram em bilhões de reais, mas é indispensável saber se o valor aplicado supriu as 
necessidades; se o montante sofrerá modificações posteriores pela falta de conhecimento 
prévio do negócio ou se apresenta soluções harmônicas com o alinhamento estratégico da 
empresa e com os seus planos para os próximos 10 ou 20 anos. Essas soluções extremas e 
rápidas para gestão da área são anunciadas todos os dias, mas buscar meios mais eficientes e 
de custo acessível, que demonstrem qualidade, são pontos que devem ser considerados, pois 
nem sempre o serviço com custo mais alto é o ideal para ser utilizado". 
 
Ruiz pergunta: como a empresa vai atingir o êxito se implantar qualquer sistema de 
gerenciamento? "A dúvida sempre existirá! Nada garante a sobrevivência do seu negócio e o 
investimento de bilhões de reais poderá ser perdido. Implantar ou reestruturar a TI em uma 
empresa necessita de um estudo complexo da gestão, dos objetivos da própria empresa e de 
todos os itens necessários para que o projeto alcance o sucesso. Caberá ao gestor avaliar os 
aspectos estratégicos; os recursos físicos; os recursos lógicos - como hardwares, servidores e 
os compartilhamentos de redes -; e os recursos humanos competentes para a atividade", 
responde. 
 
Conforme destaca, como se não fosse o suficiente, deve-se ainda examinar os recursos 
humanos que terão que gerir a área, que nada mais são do que a alma da empresa, pois tudo 
o que acontece diariamente em todas outras áreas, como serviços, recursos humanos, 
finanças, gestão, atendimento ao cliente, afeta o consumidor final. "A competência e a 
disponibilidade de um profissional especializado para atender o que a empresa necessita é de 
extrema importância para os negócios. O acesso à TI, e de todos os benefícios que pode trazer 
às empresas, não pode ser considerado fácil, pois exige competência, visão de mercado e 
profissionalismo. Depois da implementação ou ajustes necessários, o que determinará êxito na 
área é o alinhamento à gestão e uma análise constante pelos gestores". Lembra, por fim, que 
três questões deverão ser respondidas ao contratar um fornecedor: percepção das 
necessidades da empresa, negociação de investimento e a comunicação constante. 
 
Dessa forma, obter a certificação ISO 27001 é o caminho para mostrar ao mercado que a sua 
empresa é absolutamente segura no tráfego de informações. Esse selo garante que sua 
empresa tem um modelo de gestão de segurança da informação dentro dos parâmetros 
aceitos internacionalmente para um bom ambiente de negócios. Ter o certificado ISO 27001 dá 
um diferencial competitivo para a comunicação e relacionamento com seus públicos, 
mostrando que a sua empresa garante a segurança das suas práticas internas e das 
informações dos seus parceiros e clientes. A evolução das normas de certificação permitiu que 



o modelo britânico BS 7799 fosse incorporado pela ISO. Com respaldo de uma instituição 
internacional que gerencia o estabelecimento de padrões mundiais de certificação em diversas 
áreas, a empresa que conquistar a ISO 27001 terá a validação mais importante do mundo 
corporativo para suas práticas de segurança da informação. 
 
Na verdade, a norma ISO 27001:2005 é a norma BS7799-2:2002 revisada, com melhorias e 
adaptações, contemplando o ciclo PDCA de melhorias e a visão de processos que as normas de 
sistemas de gestão já incorporaram. A revisão foi feita por um comitê técnico de âmbito 
internacional, formado pela ISO e pelo IEC, o ISO/IEC JTC 1, subcomitê SC 27, que através de 
um trabalho conjunto que ocorreu desde 2000 efetuou as alterações que são a compilação de 
diversas sugestões que os membros deste comitê apresentaram ao longo do trabalho, cujas 
reuniões de discussão e apresentação dos resultados ocorreram em diversos países até o 
primeiro semestre de 2005. 
 
A ISO IEC 27001:2005 - Tecnologia da Informação - Técnicas de segurança - Sistema de 
gestão da Segurança da Informação - Requisitos estrutura o SGSI (sistema de gestão de 
segurança da informação), em que são destacados aspectos de auditoria interna e indicadores 
de desempenho do sistema de gestão de segurança e no Anexo A que passou a ter na ISO IEC 
27001 11 seções, pois foi incluída a seção Gestão de Incidentes de Segurança da Informação: 
 
5.Política de Segurança da Informação; 
 
6. Organizando a Segurança da Informação; 
 
7. Gestão de Ativos; 
 
8. Segurança em Recursos Humanos; 
 
9. Segurança Física e do Ambiente; 
 
10. Gerenciamento das Operações e Comunicações; 
 
11. Controle de Acessos; 
 
12. Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação; 
 
13. Gestão de Incidentes de Segurança da Informação; 
 
14. Gestão da Continuidade do Negócio; 
 
15. Conformidade. 
 
A segurança da informação refere-se à proteção existente sobre as informações de uma 
determinada empresa ou pessoa, isto é, aplica-se tanto as informações corporativas quanto as 
pessoais. Entende-se por informação todo e qualquer conteúdo ou dado que tenha valor para 
alguma organização ou pessoa. Ela pode estar guardada para uso restrito ou exposta ao 
público para consulta ou aquisição. Podem ser estabelecidas métricas (com o uso ou não de 
ferramentas) para a definição do nível de segurança existente e, com isto, serem estabelecidas 
as bases para análise da melhoria ou piora da situação de segurança existente. 
 
A segurança de uma determinada informação pode ser afetada por fatores comportamentais e 
de uso de quem se utiliza dela, pelo ambiente ou infra-estrutura que a cerca ou por pessoas 
mal intencionadas que tem o objetivo de furtar, destruir ou modificar a informação. A tríade 
CIA (Confidentiality, Integrity and Availability) -- Confidencialidade, Integridade e 
Disponibilidade - representa as principais propriedades que, atualmente, orientam a análise, o 
planejamento e a implementação da segurança para um determinado grupo de informações 
que se deseja proteger. Outras propriedades estão sendo apresentadas (legitimidade e 
autenticidade) na medida em que o uso de transações comerciais em todo o mundo, através 



de redes eletrônicas (públicas ou privadas) se desenvolve. Os conceitos básicos podem ser 
explicados: 
 
Confidencialidade - propriedade que limita o acesso a informação tão somente às entidades 
legítimas, ou seja, àquelas autorizadas pelo proprietário da informação.  
 
Integridade - propriedade que garante que a informação manipulada mantenha todas as 
características originais estabelecidas pelo proprietário da informação, incluindo controle de 
mudanças e garantia do seu ciclo de vida (nascimento, manutenção e destruição).  
 
Disponibilidade - propriedade que garante que a informação esteja sempre disponível para o 
uso legítimo, ou seja, por aqueles usuários autorizados pelo proprietário da informação.  
 
O nível de segurança desejado, pode se consubstanciar em uma política de segurança que é 
seguida pela organização ou pessoa, para garantir que uma vez estabelecidos os princípios, 
aquele nível desejado seja perseguido e mantido. Para a montagem desta política, tem que se 
ter em conta: riscos associados à falta de segurança; benefícios; e custos de implementação 
dos mecanismos. 
 
ISO IEC 20000 - especificações e boas práticas para o gerenciamento de serviços de TI 
 
Baseada na antiga BS 15000, a norma apresenta um conjunto de requisitos certificáveis para a 
gestão de serviços de TI, e uma de suas principais características é a de estar alinhada às 
recomendações previstas pelo IT Infrastructure Library - ITIL (Biblioteca de Infra-estrutura de 
TI). A norma foi publicada em duas partes: ISO IEC 20000-1:2005 - especificações, e ISO IEC 
20000-2:2005, que aborda o código de boas práticas para a gestão de serviços de TI. 
 
O processo de certificação ISO 20000 é semelhante ao de outras normas bastante conhecidas, 
como a ISO 9001:2000. Após a implementação do Sistema de Gestão (que envolve o apoio da 
alta administração ao longo de todo o processo, a documentação do sistema incluindo o 
fluxograma de processos, o treinamento dos funcionários, entre outros requisitos), a empresa 
realizará uma pré-auditoria seguida da auditoria de certificação. As manutenções serão feitas 
anualmente e após três anos será feita a auditoria de recertificação. As duas partes que 
compõem a norma: 
 
Parte 1: ISO/IEC 20000-1:2005 - Information Technology - Service Management - Part 1: 
Specification - Fornece os requisitos de gestão de serviços e é relevante aos responsáveis pela 
preparação, implementação ou gestão continuada dos serviços de TI nas organizações. As 
organizações poderão assegurar a certificação dos seus sistemas de gestão de serviços de TI 
de modo independente, em conformidade com os requisitos da ISO/IEC 20000-1:2005. 
Parte 2: ISO/IEC 20000-2:2005 - Information Technology - Service Management - Part 2: 
Code of practice - Fornece orientações aos auditores internos das organizações e assistência 
aos prestadores de serviços, que planejam melhorias no serviço prestado ou desejam preparar 
o ambiente para auditorias em relação à norma ISO/IEC 20000-1:2005, buscando a 
certificação. 
 
Com a aplicação da norma, o setor de tecnologia da informação, que está sempre em busca de 
inovações, melhores resultados na prestação de seus serviços e preocupado em garantir a 
satisfação de todos os seus clientes, passará a ter maior controle de seus processos e os 
tornará cada vez mais eficazes e alinhados, de acordo com os novos requisitos, garantindo 
assim o sucesso de suas negociações, em um mercado cada vez mais competitivo e 
globalizado. Uma empresa, a Path, desenvolveu uma cartilha sobre a importância e os critérios 
para a certificação ISO 20000, que está voltada para os processos de gestão de serviços de TI 
associados às melhores práticas do modelo de referência ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library). Nesta publicação, a consultoria faz uma abordagem de processos 
integrados para a realização de serviços gerenciados que atendam às necessidades dos 
negócios das empresas e dos requisitos dos clientes, o que possibilita o entendimento das 
melhores práticas e soluções. Acesse o link  
 



http://path.com.br/index.php?==QO5kTO5kTN30DZp91bkVXZ052bjZiZkBnLwADMwIzTTl0Xhh
GbpRnchNUPlxWamZybkVXZ052bj9FZh9Gbud3bk1jbvlGdjFmJvRWdlRnbvN2Xk5WZ052byZWPl
N3chx2Y5kTO5kTO 
 
Para adquirir as normas acesse os sites www.abnt.com.br ou www.target.com.br. 
 
Vocabulário referencial 
 
Ativo - qualquer coisa que tenha valor para a organização. [ISO/IEC 13335-1:2004]  
 
Disponibilidade - propriedade de estar acessível e utilizável sob demanda por uma entidade 
autorizada. [ISO/IEC 13335-1:2004]  
 
Confiabilidade - propriedade de que a informação não esteja disponível ou revelada a 
indivíduos, entidades ou processos não autorizados. [ISO/IEC 13335-1:2004]  
 
Segurança da informação - preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade da 
informação; adicionalmente outras propriedades, tais como autenticidade, responsabilidade, 
não repúdio e confiabilidade, podem também estar envolvidas. [ABNT NBR ISO/IEC 
17799:2005]  
 
Evento de segurança da informação - uma ocorrência identificada de um estado de sistema, 
serviço ou rede, indicando uma possível violação da política de segurança da informação ou 
falha de controles, ou uma situação previamente desconhecida, que possa ser relevante para a 
segurança da informação. [ISO/IEC TR 18044-1:2004]  
 
Incidente de segurança da informação - um simples ou uma série de eventos de segurança da 
informação indesejados ou inesperados, que tenham uma grande probabilidade de 
comprometer as operações do negócio e ameaçar a segurança da informação. [ISO/IEC TR 
18044-1:2004]  
 
SGSI - Sistema de gestão da segurança da informação - a parte do sistema de gestão global, 
baseado na abordagem de riscos do negócio, para estabelecer, implementar, operar, 
monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar a segurança da informação. (nota o 
sistema de gestão inclui estrutura organizacional, políticas, atividades de planejamento, 
responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos).  
 
Integridade - propriedade de salvaguarda da exatidão de ativos.[ISO IEC 13335-1:2004]  
 
Risco residual - risco remanescente após o tratamento de riscos. [ABNT ISO IEC Guia 
73:2005]  
 
Aceitação do risco - decisão de aceitar um risco. [ABNT ISO IEC Guia 73:2005]  
 
Análise de riscos - uso sistemático de informações para identificar fontes e estimar o risco. 
[ABNT ISO IEC Guia 73:2005]  
 
Análise/Avaliação de riscos - processo completo de análise e avaliação de risco. [ABNT ISO IEC 
Guia 73:2005]  
 
Avaliação de riscos - processo de comparar o risco estimado com critérios de risco predefinidos 
para determinar a importância do risco. [ABNT ISO IEC Guia 73:2005]  
 
Gestão de risco - atividade coordenada para direcionar e controlar uma organização no que se 
refere a risco. (nota- A gestão de riscos geralmente inclui a análise/avaliação de riscos, o 
tratamento de riscos, a aceitação de riscos e a comunicação de riscos. [ABNT ISO IEC Guia 
73:2005] 
 



Tratamento do risco - processo de seleção e implementação de medidas para modificar um 
risco. [ABNT ISO IEC Guia 73:2005] 
 
Declaração de aplicabilidade - declaração documentada que descreve os objetivos de controle 
e controles que são pertinentes e aplicáveis ao SGSI da organização. 
 
Fonte: Banas Qualidade, ano. 16, n. 177, p. 16-19, fev. 2007. 
 
 
 
 
 


