
NORMALIZAÇÃO

Segurança da Informação
ISO 27001 e ISO 20000

Estas duas normas estão ampliando o escopo dos sistemas de gestão, melhorando a
consciência dos profissionais sobre segurança e conduzindo os processos de controle
da informação por toda organização

[Da Redação]

A
ISO/IEC 27001 é um padrão para
sistema de gerenciamento da
segurança da informação (ISMS -
Information Security Management

System) que foi publicado em outubro de 2005 pelo
International Organization for Standardization e
pelo International Electrotechnical Commission. Seu
nome completo é ISO/IEC 27001:2005 - Tecnologia

da informação - Técnicas de segurança - Sistemas
de gerenciamento da segurança da informação -
Requisitos. Este padrão foi o primeiro da família de

segurança da informação relacionado aos padrões a
serem agrupados como a série 27000.

ISO 27000 -Vocabulário e definições (terminologia
para todos os padrões da série 27000).

ISO 27001 - Principal padrão das exigências do
sistema de gerência da segurança da informação
(especificação), semelhante a parte 2 da BS 7799,
baseado nesses padrões que as organizações serão
certificadas.

ISO 27002 - Este é o guia de referência como a ISO
17799, descreve detalhadamente os objetivos de controle
da segurança da informação e esboça um menu de
controles de segurança baseado nas melhores práticas.



ISO 27003 - Será um guia de implementação,
ainda não foi publicada.

ISO 27004 - Indicadores para medir a eficiência do
sistema de gestão de segurança da informação.

ISO 27005 - Um padrão para gerenciamento de
risco em segurança da informação.

ISO 27006 - Um guia para implementação de um
plano de recuperação de desastres.

A série ISO 27000 está de acordo com a ISO
9001 e ISO 14001, em acordo com suas estruturas
gerais e de natureza a combinar as melhores
práticas com padrões de certificação. As certificações
de organização com a ISO/IEC 27001 é um
meio de garantir que a organização certificada
implementou um sistema para gerência da
segurança da informação de acordo com os padrões.
A credibilidade é a chave de ser certificado por uma
terceira parte que é respeitada, independente e
competente. Esta garantia dá confiança à gerência,
parceiros de negócios, clientes e auditores
que uma organização é séria sobre gerência
de segurança da informação - não perfeita,
necessariamente, mas está rigorosamente no
caminho certo de melhora contínua.

A certificação ISO/IEC 27001 geralmente envolve
um processo de auditoria em dois estágios: No
primeiro estágio, faz-se uma revisão da existência
e complexidade da documentação chave, como a

política de segurança da organização, declaração
de aplicabilidade e plano de tratamento de risco.
No segundo estágio, faz-se um detalhamento, com
auditoria em profundidade envolvendo a existência
e efetividade do controle das práticas de segurança
declaradas na declaração de aplicabilidade e no plano
de tratamento de risco, bem como na documentação
de suporte. A renovação do certificado envolve revisões
periódicas e recertificações, confirmando que o ISMS
continua operando como desejado. Um modelo
orientativo de planilha de riscos com base na ISO

27001 pode ser visualizado no quadro 1.
A ISO 27000 amplia o sistema de gestão, melhora

a consciência dos profissionais sobre segurança,
conduz processos de controle por toda organização
e não apenas dentro dos processos de informática,
define melhores práticas para o gerenciamento da
segurança da informação, balanceando a segurança
física, técnica, procedural e pessoal. Sem um sistema
de Gerenciamento da Segurança da Informação
formal, como o sistema baseado ISO 27001, existe

um grande risco de sua segurança ser invadida, é
preciso compreender que segurança da informação
é um processo de gerenciamento, não um processo
tecnológico, uma metodologia que deve ser ,
implantada de forma estruturada. A ISO 27001 define
uma metodologia, reconhecida internacionalmente
para validar, implementar, manter e gerenciar a
segurança da informação. Além disso, em seu anexo
A, apresenta um grupo detalhado de controles
compreendidos pelas melhores práticas, desenvolvido
por organizações para organizações. Os objetivos de
controle especificados no anexo A da ISO 27001 são
abrangentes, indicam 133 itens de controle dentro das
famílias descritas no quadro 2.
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A ISO 27001:2005 conduz a preservação de:
confidencialidade, integridade e disponibilidade da
informação, implementando um grupo adequado de
controles, política, práticas, procedimentos, estruturas
organizacionais e funções de softwares. Existem muitas
razões para se adotar a ISO 27001: melhorando a
eficácia da segurança da informação, a organização
será diferenciada no'mercado, podendo mostrar aos
clientes sua seriedade, atendendo às suas expectativas.
A norma irá ajudar a atender a legislação, sendo uma
grande oportunidade para reduzir e eliminar fraquezas.

ISO 20000:2005
É uma norma internacional que tem como

objetivo regulamentar, no âmbito mundial, o padrão
para o gerenciamento de serviços de tecnologia da
informação, ou seja, seguir um padrão para gerenciar
todos os serviços de TI dentro de uma empresa. Foi
lançada em dezembro de 2205 substituindo a BS
15000 e tem como objetivo certificar as empresas e
não os produtos, ou seja, certifica o processo e não a
qualidade do produto ou serviço prestado e sim se o
mesmo é gerenciado seguindo as melhores práticas.

Esta certificação se dá por meio de auditorias
efetuadas por empresas certificadoras, as quais
avaliam se a organização está em acordo com a
norma e, em caso positivo, emite o certificado,
seguindo o mesmo esquema, por exemplo, da norma
ISO 9000 e demais normas conhecidas. A ISO 20000
é baseada no PDCA, ou seja, no ciclo de vida com
melhoria contínua (plan, do, check e act). A norma
se divide em duas partes, a ISO 20000-1, que trata
da especificação para a gerência de serviços de TI e
a ISO 20000-2 que trata do código de prática para a
gerência dos serviços de TI, de forma mais objetiva
funciona assim:

• A ISO 20000-1 é uma especificação formal e

define os requisitos para uma organização entregar
serviços gerenciados com uma qualidade aceitável
para seus clientes. Já a ISO 20000-2 é o Código
de Prática e descreve as melhores práticas para os
processos de Gerenciamento de Serviço dentro do
escopo da ISO/IEC 20000-1, ou seja, o Código de
Prática será de uso particular para as organizações
se prepararem para serem auditadas na ISO 20000
ou planejar melhorias no serviço.
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