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  Independentemente 
de você gerenciar sistemas 
internos de gestão da 
informação, ser responsável 
pela segurança das 
informações ou desenvolver 
produtos e serviços de TI 
para seus clientes, sistemas 
de gestão de segurança 
da informação (SGSI) são 
essenciais.

O que é ISO27001? 
 
A ISO 27001 (Tecnologia da informação 
– Técnicas de segurança – Sistemas de 
gestão de segurança da informação – 
Requisitos) tem como objetivo assegurar 
que controles adequados (abordando 
confidencialidade, integridade e 
disponibilidade de informações) estejam 
em vigor para proteger as informações 
das “partes interessadas”. Elas incluem 
seus clientes, funcionários, fornecedores 
e as necessidades da sociedade em geral. 
Entender seus requisitos é importante ao 
implementar seu sistema de gestão. 

Independentemente se você gerencia 
sistemas de gestão de informações 
internas, é responsável pela segurança 
das informações ou desenvolve productos 
e serviços de TI para seus clientes, 
sistemas de gestão de segurança da 
informação (SGSI) eficazes são essenciais. 

Um SGSI compatível com a ISO 27001 
pode ajudá-lo a demonstrar tanto a 
fornecedores quanto a clientes que você 
leva a sério a segurança das informações. 

A certificação acreditada da ISO27001 
é uma demonstração poderosa do 
compromisso de sua organização em 
gerenciar a segurança das informações de 
forma eficaz. 

Este guia geral fornece orientações 
e sugestões práticas para apoiar a 
implementação de um SGSI certificado.

Implementação de um SGSI

Além da necessidade comercial normal de 
proteger informações confidenciais, como 
propriedade intelectual e informações de 
definição de preço, há eventos recentes 
nos campos regulatórios e de governança 
corporativa que determinaram requisitos 
cada vez mais exigentes na integridade 
das informações. 

Um SGSI compatível com a ISO 27001 
certificado pelo LRQA fornece uma visão 
independente e imparcial em relação à 
adequação e à eficácia de seu SGSI. 
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 • Conscientização: Os participantes 
devem estar cientes da necessidade 
de segurança dos sistemas e redes de 
informação, além do que eles podem 
fazer para aprimorar a segurança. 

 • Responsabilidade: Todos os 
participantes são responsáveis pela 
segurança dos sistemas e redes de 
informação. 

 • Resposta: Os participantes devem agir 
de maneira oportuna e colaborativa 
para evitar, detectar e responder a 
incidentes de segurança. 

 • Avaliação de risco: Os participantes 
devem realizar avaliações de risco. 

 • Projeto e implementação de 
segurança: Os participantes devem 
incorporar a segurança como um 
elemento essencial de sistemas e 
redes de informação. 

 • Gestão de segurança: Os 
participantes devem adotar uma 
abordagem abrangente à gestão de 
segurança. 

 • Reavaliação: Os participantes devem 
revisar e reavaliar a segurança dos 
sistemas e redes de informação, além 
de fazer modificações apropriadas 
às políticas, práticas, medidas e 
procedimentos de segurança.

Adaptado das Orientações da OECD sobre Gestão de Risco de 
Segurança Digital

Para começar

Independentemente do estado atual 
de sua organização, o ponto de partida 
para implementar um SGSI é obter o 
compromisso e o apoio da gerência. 

Agora há um requisito para que a 
motivação e o direcionamento venham 
da alta direção e que ela precisa 
estar ativamente comprometida em 
assegurar o direcionamento do SGSI e 
sua compatibilidade com a estratégia 
da organização, assim como deve se 
apropriar de aspectos importantes, como 
a política e os objetivos.

Planejamento para o sucesso

Assim como qualquer outro projeto 
que você assume, o sucesso é mais 
provável se você desenvolver um plano 
significativo e realista, mensurar o 
desempenho em relação ao plano e estar 
preparado para mudá-lo em caso de 
circunstancias imprevistas.

O plano deve reconhecer que o 
desenvolvimento do sistema de gestão 
exigirá tempo e esforço e a alta direção 
deve fornecer recursos adequados. 

A responsabilidade geral da segurança 
das informações está nas mãos da 
alta direção e, frequentemente, do 
departamento de TI, mas a segurança das 
informações tem um impacto mais amplo 
do que apenas sistemas de TI, incluindo 
conformidade de pessoal, segurança, 
segurança física e jurídica.

A ISO 27001 está alinhada à ISO 
9001:2015; portanto, se você já tiver 
um sistema de gestão de qualidade 
certificado em vigor, isso fornecerá uma 
forte base para seu SGSI.

Recomendamos muito a participação 
em um treinamento do LRQA, onde 
você poderá debater sobre questões 
de segurança da informação com otros 
representantes e seu tutor.

Entendendo a norma

É importante que você se familiarize 
com a norma, isso inclui compreender 
os critérios que precisa atender e a 
estrutura. Isto acabará influenciando 
a estructura geral de seu SGSI e a 
documentação associada.

A norma tem duas partes:

–  A ISO 27002 não é uma norma 
propriamente dita, mas um código 
de prática que descreve os objetivos 
e controles de segurança que podem 
ser selecionados e implantados 
para gerenciar riscos específicos da 
segurança da informação.

–  A ISO 27001 é a especificação do 
sistema de gestão que define os 
requisitos necessários que você 
precisa abordar para implementar 
um SGSI e em relação aos quais seu 
organismo de certificação irá realizar 
a auditoria durante a avaliação de 
certificação.

A especificação inclui os elementos 
comuns de todos os sistemas de gestão: 
política, liderança, planejamento, 
operação, revisão pela direção e 
melhoria. Ela também contém uma 
seção direcionada específicamente 
à identificação de riscos para suas 
informações e a seleção de controles e 
verificações adequados (Anexo A). 
 

A ISO 27001 fornece uma estrutura de SGSI para implementar as melhores práticas 
e principios usando o ciclo Planejar- Fazer-Verificar-Agir (PDCA) e processos do 
sistema de gestão:
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Processos de gestão

Esses processos são críticos para a 
implementação eficaz de um SGSI. Se 
sua organização já opera um sistema de 
gestão ISO 9001:2015, esses processos 
serão familiares.

Se esse for o caso, então, a maneira mais 
eficiente para avançar é, frequentemente, 
integrar os requisitos de segurança 
da informação a seu sistema de 
gestão existente, assegurando que o 
conhecimento apropriado de segurança 
da informação esteja disponível quando e 
onde necessário.

Se estiver implementando esses 
processos pela primeira vez, considere 
a intenção geral desses requisitos de 
gestão. A alta direção é, em última 
análise, responsável pela eficácia do 
sistema de gestão; portanto, obter seu 
apoio é crucial.

Recursos adequados (pessoal, 
equipamentos, tempo e dinheiro) devem 
ser alocados para o desenvolvimento, a 
implementação e o monitoramento do 
SGSI.

Auditorias internas identificam 
oportunidades de melhoria e verificam 
se o sistema de gestão está funcionando 
conforme pretendido.

A revisão pela direção fornece a 
oportunidade para a alta direção avaliar 
e entender como o sistema de gestão está 
funcionando e oferecendo suporte aos 
negócios.

Definição do escopo

É essencial que o escopo lógico e 
geográfico do SGSI seja precisamente 
definido para que os limites de seu SGSI 
e as responsabilidades de segurança 
possam ser identificados. O escopo debe 
identificar as pessoas, os lugares e as 
informações abrangidos pelo SGSI.

Após definir e documentar o escopo, os 
ativos de informação abrangidos pelo 
escopo poderão então ser identificados, 
juntamente com seu valor e proprietário.

Política do SGSI

Os requisitos relacionados à política do 
SGSI são abordados tanto na ISO 27001 
(5.2) quanto na ISO 27002. Há também 
referências à política em outros requisitos 
da ISO 27001 e no Anexo A, que fornece 
uma indicação aquilo que a política deve 
conter. Por exemplo, os objetivos do SGSI 
precisam ser consistentes com a política 
do SGSI. Outras políticas precisarão 
atender determinados objetivos de 
controle.

Avaliação e gestão de riscos

A avaliação de risco é a base sobre a 
qual um SGSI é criado. Ela fornece o 
foco para a implementação de controles 
de segurança e assegura que sejam 
aplicados onde são mais necessários, 
sejam eficazes em relação a custo e, 
tão importante quanto isso, não sejam 
aplicados onde são menos eficazes. A 
avaliação de risco ajuda a responder 
à pergunta: “de quanta segurança 
precisamos?”.

Uma das principais considerações da 
gestão de risco é que o risco precisa ser 
considerado de forma positiva e negativa. 
O risco é considerado como o efeito da 
incerteza sobre os objetivos, por isso é 
vital, na gestão de riscos, que também 
sejam consideradas as oportunidades a 
se aproveitar.

A gestão de risco envolve todos os 
proprietários de ativos de informações. É 
improvável que seja possível realizar uma 
avaliação de risco eficaz sem eles. 

A primeira etapa é decidir sobre um 
método de avaliação de risco e, então, 
documentá-lo. Há métodos proprietários 
disponíveis, geralmente baseados em 
computador, como o CRAMM (Método de 
Análise e Gestão de Risco da CCTA).

Além disso, a ISO 31000, a norma 
internacional de gestão de risco, pode ser 
utilizada para desenvolver um método 
mais específico para a organização que 
aborde a complexidade dos sistemas de 
informação.

O processo de avaliação de risco 
envolve identificar e avaliar os ativos 
de informação. Essa avaliação não é 
apenas financeira, ela também leva 
em consideração outros fatores, como 
danos à reputação ou à conformidade 
regulatória. É aí que seu contexto tem 
uma influência importante.

O processo deve considerar as ameaças 
e as vulnerabilidades de quaisquer 
oportunidades associadas aos ativos 
e sua exploração. Por fim, deve-se 
determinar o nível de risco e identificar 
os controles a serem implantados para 
gerenciar esses riscos.

A identificação de ameaças, 
vulnerabilidades e seus impactos debe 
levar em consideração o ambiente de 
segurança. Por exemplo, a ameaça de 
recusa de acesso físico às instalações é 
maior para uma organização baseada em 
uma propriedade industrial ao lado de 
uma usina petroquímica do que para um 
escritório em um pequeno parque urbano 
de escritórios.
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Tratamento do risco

A avaliação de risco identifica os níveis 
de risco que são então comparados ao 
nível de risco aceitável determinado pela 
política de segurança da organização. 
Ações apropriadas são tomadas para 
gerenciar riscos que estão acima do nivel 
aceitável, com possíveis ações sendo:

–  Implementar controles de segurança 
selecionados no Anexo A para reducir 
o risco a um nível aceitável. O nivel 
de risco deve ser recalculado para 
confirmar se o risco residual está 
abaixo do nível de aceitação. Os 
controles selecionados são registrados 
na Declaração de Aplicabilidade, 
que deve incluir a justificação para a 
inclusão ou exclusão de cada controle, 
status e rastreabilidade da avaliação de 
risco.

–  Aceitar o risco de acordo com a 
política e os critérios da direção para 
aceitação de risco. Em determinadas 
ocasiões o risco residual pode estar 
acima do nível de aceitação após ação 
ter sido tomada, nesse caso, o risco 
residual também deve ser sujeitado ao 
processo de aceitação de risco. Deve-se 
manter um registro da aceitação do 
risco pela direção.

–  Remover o risco alterando o 
ambiente de segurança. Por exemplo, 
instalando aplicativos seguros onde as 
vulnerabilidades foram identificadas 
nos aplicativos de processamento de 
dados ou movendo ativos físicos para 
um piso mais alto se houver risco de 
inundação. Tais decisões precisam 
levar em consideração as questões 
comerciais e financeiras. Mais uma vez, 
o risco residual deve ser recalculado 
após as ações de remoção de risco.

–  Transferir o risco obtendo seguro 
apropriado ou terceirizando a gestão 
de ativos físicos ou processos de 
negócios. A organização que está 
aceitando o risco deve estar ciente 
de suas obrigações e concordar 
em aceitálas. Os contratos com 
organizações terceirizadas devem 
abordar os requisitos de segurança 
apropriados.

O plano de tratamento de risco é usado 
para gerenciar os riscos identificando as 
ações tomadas e planejadas, além dos 
cronogramas para a conclusão de ações 
pendentes. O plano deve priorizar as 
ações e incluir responsabilidades e planos 
de ação detalhados.



ISO 27001: Proteja suas informações  | 5

Treinamento

A gama de serviços de treinamento sob 
medida e em pacotes do LRQA ofrece 
suporte à sua organização ao longo de sua 
jornada para a certificação ISO 27001.

Nossa gama de cursos de treinamento 
inclui: 

 • Introdução à ISO 27001:2013
 • Implementação da ISO 27001:2013
 • Auditor Interno, Auditor Líder
 • Conversão de Auditor Líder da 

ISO27001:2013
 • Guia essencial para a ISO 27001

Gap analysis

Essa atividade realizada pelo auditor 
oferece a oportunidade para que você se 
concentre em áreas críticas, de alto risco 
ou fracas de seu sistema para criar um 
sistema certificável. 

Onde quer que você esteja no processo de 
certificação, o escopo pode ser definido 
por você.

Certificação

Isso geralmente é um processo em dois 
estágios, que consiste na apreciação de 
um sistema e uma avaliação inicial, sendo 
que a duração desse proceso depende 
do tamanho e da natureza da sua 
organização.

Ao trabalhar com o LRQA, as organizações 
podem, em muitos casos, optar por ter 
suas auditorias entregues remotamente 
usando tecnologia segura e protegida. 
Esta opção oferece o mesmo serviço de 
alta qualidade com vários benefícios 
adicionais, incluindo flexibilidade, entrega 
rápida e acesso a experiência global.

Monitoramento

Após termos aprovado seu SGSI. 
realizamos visitas regulares de 
monitoramento para assegurar a eficácia 
contínua de seu sistema. Isso fornece 
a você e à alta direção a garantia de 
que seu SGSI está no caminho certo e 
continuamente em aprimoramento.

Avaliação integrada do sistema 
de gestão

Se estiver buscando combinar o SGSI 
de sua empresa a um sistema de 
gestão existente (como de qualidade), 
você poderá se beneficiar de um 
programa coordenado de avaliação e 
monitoramento.

Nossos serviços de avaliação e 
treinamento da ISO 27001
Nossa gama de serviços de avaliação e treinamento é adequada para organizações de todos os 
tamanhos e localizações e pode ajudá-lo a obter o máximo das normas.

Visão estratégica

Nosso know-how técnico, expertise 
do setor e inovação, abordagem de 
pensamento irá ajudá-lo a enfrentar 
os desafios de hoje – e se tornar uma 
organização mais segura e sustentável 
amanhã.

Conhecimento técnico

Nosso pessoal é especialista no setor. Eles 
trazem consigo uma compreensão clara 
de seus desafios, padrões e requisitos 
específicos – então implemente profundo 
conhecimento de certificação, garantia 
personalizada, segurança cibernética, 
inspeção e treinamento para ajudá-lo a 
atendê-los.

Capacidade global

Operando em mais de 120 países, 
reconhecidos por mais de 50 organismos 
de acreditação em todo o mundo 
e cobrindo quase todos os setores, 
podemos ajudá-lo a gerenciar riscos, 
impulsionar melhorias e construir 
credibilidade com as partes interessadas 
em todo o mundo.

Parceria eficaz 

Cada negócio é único. É por isso que 
nossos especialistas trabalham com 
você para entender completamente suas 
necessidades e objetivos e descobrir 
como podemos apoiá-los melhor.

Perspectiva fresca 

Lideramos o caminho para moldar nossa 
indústria e continuamos a aproveitar 
todas as oportunidades para colaborar 
com os clientes e ser pioneiros em novas 
ideias, serviços e inovação.

Por que trabalhar com o LRQA?
Estamos aqui para ajudar a negociar um mundo em rápida mudança, trabalhando com você para 
gerenciar e mitigar os riscos que você enfrenta. Da conformidade à transformação da cadeia de 
suprimentos orientada por dados, é nosso trabalho ajudá-lo a moldar o futuro, em vez de deixá-
lo moldar você. Fazemos isso entregando: 
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O LRQA oferece uma ampla gama de 
serviços de acordo com os principais 
padrões de segurança da informação 
do mundo. 

ISO 27001

Telecomunicações
ISO 27011

Privacidade e 
proteção de dados 

ISO 27701
ISO 27018

Gerenciamento 
de serviços de TI  

ISO 20000-1

Continuidade 
de Negócios 

ISO 22301

Cíber segurança
ISO 27032

Cloud
ISO 27017
ISO 27018

CSA STARTM

Treinamento                                                               Gap analysis                                                               Certificação

Gestão Integrada



YOUR FUTURE. OUR FOCUS.

Tomamos cuidado para garantir que todas as informações 
fornecidas sejam precisas e atualizadas. No entanto, o LRQA 
não se responsabiliza por imprecisões ou alterações nas 
informações.

Para detalhes adicionais, acesse www.lrqa.com/entities.  
© LRQA Group Limited 2021

Sobre o LRQA: 
Reunindo experiência incomparável em certificação, garantia 
personalizada e treinamento, o LRQA é um dos principais 
fornecedores mundiais de soluções de segurança e garantia de 
alimentos. Trabalhando em conjunto com fazendas, pescarias, 
fabricantes de alimentos, restaurantes, hotéis e varejistas globais, 
ajudamos a gerenciar os riscos de segurança de alimentos e 
sustentabilidade em todas as cadeias de fornecimento e nos 
tornamos um provedor da avaliação líder global. 

Temos orgulho de nossa herança, mas é quem somos hoje que 
realmente importa, pois é isso que define a forma como faremos 
parcerias com nossos clientes amanhã. Combinando valores sólidos, 
écadas de experiência em gestão e mitigação de riscos e um grande 
foco no futuro, estamos aqui para apoiar nossos clientes enquanto 
eles constroem negócios mais seguros e mais sustentáveis. 

De auditoria de terceira parte independente, certificação e 
treinamento, serviços de assessoria técnica à tecnologia de  
garantia em tempo real, para a transformação da cadeia de 
fornecimento baseada em dados, nossas soluções inovadoras  
de ponta a ponta ajudam nossos clientes a negociar um  
cenário de risco em rápida mudança, com a certeza de que  
eles estão moldando seu próprio futuro, em vez de permitir  
que o futuro os molde.

Entre em contato

LRQA Brasil
www.lrqa.com/br 
+55 11 3523 3940

https://www.lrqa.com/entities
https://www.lrqa.com/br
https://twitter.com/lrqa
https://www.linkedin.com/company/lrqa/
https://www.facebook.com/lrqa.americas

